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 צ א ב מיי׳ ס״י מהל׳
 שטרות הל׳ א ועיי!
 בהשגות ונמ״מ ונל״מ
 שמג עשין פט טיש״ע מ״מ
 סי׳ ענ סעי׳ כ וע״ש

 בהג״ה:

 תורה אור השלם
 1 השב תשיב לו את
 העבוט בבא השמש
 ועיכב בשלניתו וברכך
y י ע  ולך תהיה צךלןה ל
 אלהיף: דברים כד יג

 השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא פב.
 נימא בדלא שוי שיעור זוזי ובדשמואל קמימלג*. פי׳ בקונט׳ אבל
 בדשוי הוי לכ״ע ש״ש ושילהי שבועת הדיינים לשבועות דף
 מג: ושם מל. ל״ה מאי) יש סםריס דגרסי ה״ד אי בדשוי שיעור
 זוזי מ״ט דרבי אליעזר אלא בדלא שר ובדשמואל קמיפלגי משמע
 כפ״ה דבשוי מודו כ״ע וקשה דא״כ
 אמאי קאמר מתניתין דלא כר׳
 אליעזר לוקמה בדשוי שיעור זוזי
 ותיתי ככ״ע וכ״ת הא דקאמר
 דמתניתין דלא כרבי אליעזר היינו
 לפי המסקנא דפליגי בדשוי שיעור
 זוזי וכדרב יוסף דהא לרבה דהלכמא
 כווהיה סליגי לסי המסקנא בדשמואל
 כדפי׳ בס״ב לעיל >לף כט. ושם ל״ה
 והוי) ומיהו יש לומר דלא מצי
 לאוקמי מתני׳ בדשר וככ״ע דאין
 סברא שיחלוק רבי יהודה על רבי
 אליעזר ור׳ עקיבא אלא ודאי ממני׳
 בדלא שוי איירי אבל קשה טון
 דבשי שיעור זוזי לכולי עלמא אבדו
 מעוחיו אם כן בדלא שוי מה שכנגד
 המשכון נמי אכדו לכ״ע ואם כן
 אמאי ישבע לרבי אליעזר שאבד
 המשכון בלא פשיעה מה מררח
 מאומה שבועה והלא המעוה שכנגד
 המשכון אבד אפי׳ לא פשע והיתרים
 על המשכון יטול אפי׳ פשע במשכון
 טון דלית ליה לדשמואל וכ״ת כמו
 שסירש כקונטרס דהיכא דלא י) נקט
 שיעור זוזי אסילו כנגד המשכון לא
 יפסיד לר׳ אליעזר משוס דלא נקטיה
 אלא לזכרון דכרים כעלמא זה אין
 נראה דאי כדשוי אכדו מעותיו אף
 על גכ דלית ליה לדשמואל אס כן
 ע״כ לא אכדו אלא מטעמיה דרב
 יוסף דמשום מצוה הוי ש״ש ומהאי
 טעמא נמי יפסיד מה שכנגד המשכון
 בדלא שר דהא כ״ש שעשה מצוה
 שהלוהו על המשכון מועט ועוד
 דלפי גירסח הספרים היה משמע
 כרב יוסף וקי״ל כרכה כדפרישי׳ כפ׳
 אלו מציאומ (שס< ומיהו יש לומר
 דבדשוי הר לכ״ע שומר שכר ולא
 מטעמי׳ דרב יוסף אלא מטעמיה
 דשמואל דחשיכ כאילו סירש אכד המשכון אכדו מעומיך וכי לא שוי
 שיעור זוזי כשעה הלואה לא נקיט ליה אלא לזכרון דכריס כעלמא
 ואפילו כנגד המשכון לא משיכ כאילו פירש אליבא דרכי אליעזר
 מ״מ דוהק הוא ונראה לפרש לימא בדלא שוי ובדשמואל קמיפלגי
 פי׳ אף בדלא שוי ובדשמואל קמיפלגי ולא בדר׳ יצחק ורב יוסף
 דבטעמייהו לא מצי פליגי אלא בדשוי ועוד דלפי האמת לא פליגי

 הלוהו על המשכון קחני אלא לא קשיא כאן
 שהלוהו מעות כאן שהלוהו פירות והא
 מדקתני סיפא ר׳ יהודה אומר הלוהו מעות
 שומר חנם הלוהו פירות שומר שכר מכלל
 דלתנא קמא לא שני ליה כולה רבי יהודה
 היא וחמורי מיחםרא והכי קתני הלוהו על
 המשכון שומר שכר במה דברים אמורים
 שהלוהו פירות אבל הלוהו מעות שומר חנם
 שרבי יהודה אומר הלוהו מעות שומר חנם
 הלוהו פירות שומר שכר אי הכי קמה לה
 מתני׳ דלא כרבי עקיבא אלא מחוורתא
 מתניתין דלא כר׳ אליעזר לימא בדלא שוי
 משכון שיעור זוזי ובדשמואל קא מיפלגי
דאמר שמואל האי מאן דאוזפיה אלפא זוזי (  א

 לחבריה ואנח ליה קתא דמגלא עילוייהו
 אבד קתא דמגלא אבדו אלפא זוזי אי
 בדלא שוי משכון שיעור זוזי דכולי עלמא
 אלית להו דשמואל והכא בדשוי שיעור

דאמר ר׳ (  זוזי וקא מיפלגי בדר׳ יצחק נ
 יצחק במנין לבעל חוב שקונה משכון
ולך תהיה צדקה אם אינו קונה  שנאמר 1
 משכון צדקה מנא ליה מכאן לבעל חוב
אימור דאמר ר׳ ,  שקונה משכון ותםברא ג
 יצחק במשכנו שלא בשעת הלואתו אבל
 משכנו בשעת הלואתו מי אמר אלא
 משכנו שלא בשעת הלואתו כולי עלמא
 אית להו דרבי יצחק והכא במשכנו
 בשעת הלואתו ובשומר אבירה קא
 מיפלגי י׳דאיתמר שומר אבידה רבה אמר
 כשומר חנם רב יוםף אמר כשומר שכר לימא
 דרב יוסף תנאי היא לא בשומר אבידה
 דכולי עלמא אית להו דרב יוסף והבא

 במלוה
 אליעזר לימ ליה
ג יוםןז. ר  להו ד

 טל המשכון. בשעת הלואה משמע: ומסני׳. שהלוהו פירות: אי
י טקיגא. דקתני אבל אס הלוהו  הכי קמה ליה מתגי׳ דלא כרג
 מעות שומר חנם ואנן קיימא לן במסכת סנהדרין (לף פו.)
 בכולהו סתמי סמס משנה רכי מאיר סתם סיסרא ר׳ יהודה סתם

 ספרי ר׳ שמעון וכולהו אליבא דר׳
 עקיכא: לימא. ר׳ אליעזר ור׳ עקיכא:
 גדלא שוי שיטור זוזי קא מפלגי
 וגדשמואל פליגי. דאי בדשר מודה
 ר׳ אליעזר דלגוביינא שקליה ובדלא
 שוי פליגי דלרבי אליעזר ליה ליה
 דשמואל דאמר אבוד אלפא זוזי
 וסבר דקביל לגוביינא הא לית ליה
 לרבי אליעזר דטון דלא שוי לזכרון
 דברים בעלמא הוא דנקיט ליה
 ושומר חנם הוא ור׳ עקיבא אימ ליה
 דשמואל ואמר סבר וקביל בתורת
 משכון וכל כמה דלא מיהדרי ליה
 לא לגט: דפולי עלמא ליס להו
 דשמואל. דלרבי אליעזר לא מפסיד
 כלום ולר׳ עקיבא אינו מפסיד אלא
 כנגד המשכון: שקוגה משכון. לכל
 מילי להממייכ כאונסין: אימור
 דאמר ר׳ יצחק כמשכנו שלא גשעס
 הלואחו. דהא קרא כמשכנו ע״י
 שלית כ״ד כתיכ דכתיכ לעיל מיניה
 כחוץ מעמוד ומוקמינן לה לקמן
 >לף קיג.< בשליח כ״ד וההוא ודאי
 קני דלגוכיינא שקליה וליכא לדמריה
 למשכנו כשעח הלואחו וכהך סלוגחא
 דרבי אליעזר המלוה על המשכון
 קהני: והכא גשומר אגידה קא
 מיפלגי. דטעמא דר׳ עקיבא משום
 דשומר שכר מצוה הוא והעוסק
 במצוה פטור מן המצוה דאי כעי לא
 יהיב ריפתא לעניא: שומר אגידה.
 שמצא אכידה והכניסה אל חוך ביתו
 כדכמיב (לברים כנ) ואססמו אל
 מוך כימך: כשומר שהר. מצוה:
ג יוסן* סנאי. דהא רכה ר  לימא ד
 ודאי תנאי היא דהא ר׳ עקיכא לית
 ליה דרכה ולית ליה לאוקמי
 פלוגהייהו כטעמא אחרינא דהא
 אהדרן ככמה טעמי ולא אמוקמא

 אלא לרכ יוסף מי מיכעיא למימר תנאי דר׳
 דרכ יוסף: גשומר אגידה דהולי עלמא אימ

 כלומר רבה הוא דדחיק לאוקמי מילתיה כתנאי אכל רכ יוסף
 אמר לך רכי אליעזר נמי קאי כוומי היכא דאיכא מצוה כגון שומר
 אבידה והכא היינו טעמא דפטור דקא סבר אין כאן מצוה:

 במלוה
 בדרכי יצמק כדמסיק ולא כדרכ יוסף דקי״ל כרבה ופליגי בדשמואל בין בדשר ובין בדלא שוי דר׳ אליעזר ליח ליה דשמואל ולהט לא איבד
 אף מה שכנגד המשכון דמאיזה טעם יססיד טון דלית ליה לדשמואל ורבי עקיבא איה ליה דשמואל ואבדו מעותיו אפילו היהירים על
 המשכון והא דקחני ממנימין שומר שכר לאו דוקא דהא האי לישנא לא שייך אמעומ יהירים על המשכון אלא כלומר כדין ש״ש דמפסיד הכל

 בגניבה ואכידה ולא באונסין א״נ מתניתין איירי כדשר דסתס משכון שוה כנגד כל החוכ ולכך קרי ליה ש״ש:
 לא דבולי עלמא לית להו דשמואל. בסרק שבועה הדיינים (שגועוח לף מג: ושם ל״ה מחגי׳) סריך לשמואל מדחנן סלע הלויחיך עליו
 ושקל היה שוה והלה אומר לא ט אלא שלשה דינרים היה שוה חייב ואמאי לימא הא קבלתיה וגרס בספרים וכן פי׳ בקונטרס
 מתניתין בדסריש ט קאמר שמואל בדלא סריש להאי גירסא א״ש דלא מצי למימר הכא כולהו אית להו דשמואל דאי ר׳ אליעזר אית
 ליה דשמואל למה ישבע ייטול נהי דלית ליה דרבי יצתק מטעמא דשמואל יססיד הכל אפי׳ לא סירש ולא שוי כ״ש בדשוי ואי איירי
 בדפריש שלא יפסיד לא היה חולק ר׳ עקיבא אבל לסי גרסה ר״ח דגריס המם מתני׳ בדלא סריש ושמואל בדסריש שיאבד כל מעותיו
 וכן נראה לר״מ עיקר דאין סכרא שיאכד כל מעוהיו גדלא פריש וה״פ למאן דמוקי פלוגחייהו בדשמואל דר׳ אליעזר ליה ליה דשמואל
 ואף על גב דסריש לא יועיל דאסמכמא היא וטון דלא איבד מעות היתיריס על המשכון גס מה שכנגד המשכון לא הססיד כדאמר
 באיזהו נשך (לעיל לף סו: ושם) דמי קאמר ליה קני לגוביינא ור״ע סבר דלא מקרי אסמכהא אלא היכא שאמר להסמיך חבירו על דבריו
 כגון אס אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי אבל הכא המלוה מחל כל חובו אם יססד המשכון וקשה דלסי גירסא זו אמאי לא קאמר
 הכא כולי עלמא אית להו דשמואל היכא דפריש והכא כשר שיעור זוזי ולא פריש וכדר׳ יצחק קמפלגי דהא הלכתא כווחיה דשמואל
 דרכ נממן ונהרדעי ס״ל כוותיה המס ויש לומר דסכר גמרא דאי כדסריש מססיד כל החוכ כדלא פריש נמי מפסיד כנגד המשכון דמה
 שכנגד המשכון כדפריש דמי ולהט לא מצי למימר כולי עלמא אימ להו דשמואל דא״כ לר׳ אליעזר למה ישכע ייטול כל מעותיו דמה
 שכנגד המשכון יש לו להססיד טון דאית ליה דשמואל ומכל מקום הלכתא כשמואל בדפריש ור״ח פירש דאין הלכה כשמואל וטעמא משוס
 דקאמר הכא כולי עלמא לית להו דשמואל ואין זו ראיה שכן דרך הגמרא לדמומ דכולי עלמא ליה להו אע״ג דק הלכה כיון דלא מצי
 למימר כולי עלמא אימ להו ועוד דלפי האמה דקי״ל כרכה סליגי כדשמואל וקאי רכי עקיכא ומתנימין כדשמואל וא״כ קי״ל כדשמואל ואע״ג
 דרב פליג עליה דהא בפרק הזהב (לעיל לף מח: ושם) מדמי פלוגמא דרב דערבון לפלוגהא דרשב״ג ורכנן גט ואינו שוה אלא פלג
 ובשבועות (לף מל:< מדמי פלוגמא דרשב״ג ורכנן לדשמואל א״כ פלוגמא דשמואל ורכ לענין מי שפרע דאיסורא איתמר והלכה כרב
 כאיסורי י) ה״נ דשמואל לענין דינא איתמר והלכתא כשמואל בדיני ועוד דר׳ יוחנן סליג אדרב בערבון וסכר כשמואל וקיימא לן »רב

 ור׳ יומנן הלכה כרבי יומנן וכרב נממן קיימא לן בדיני לגט כולי עלמא וסכר כשמואל:
 לימא דרג יוסף תנאי היא. פירש בקונטרס דרבה ודאי תנאי היא ולעיל פירשהי בפרק שני (לף כט. ושם ל״ה והי) דרכה ודאי לאו
 תנאי ומוקי פלוגתייהו בלשמואל וכולי עלמא אית להו דרבה אכל לרכ יוסף ט נמי פליגי בדשמואל ר׳ אליעזר דלאו כוותיה:

 במלוה

 מסורת הש״ם
 א) שבועומ מג:, 9) שס מל.
 פסחים לא: גיטין לו.
 קדישץ ח:, ג) [ע׳ תיס׳
 ע׳׳נ], ד) לעיל כט. נ״ק נו:
 שבועות מל. נלדס לג:,
 ה) צ״ל שוה, ו) [בכורות

 מט:], ז) [ניצה י:],

 מוסף רש״י
 קתא. נימ יד !שביעות
 cm. אבד קתא דמגלא
 אבד אלפא זוזי. דסנר
 וקניל, אנל נל זמן שה!
 קיימי! על נרחו גונה חינו,
 אס מלוה סמס היא, סתם
 מלוה שלשים יוס, ואס פירש
 לו ומ! כשיגיע זמנו יפרע,
 ולא מצי לממד סכרמ
 וקנילת, דאי לשם משכון
 קנליה, לשס פרעו! לא
 קנליה, יטו[ דקנליה לשס
 משכי! נל נמה דלא מהדר
 ליה משכוגיה לא גני ולא מצי
 פטר נסשיה נדמי שידן
 (שם;. מנין לבעל חוב
. כל ימי ן  שקונה משכו
 הלואה המשכון קנד לו ואם
 נאנס חיינ נאינסין, שאינו
 עליו לא נשומר חנם ילא
 כשימר שנר שסטורי[
 נאינסין, אלא נילי נרשימי
 ינשמירתי עימד ןפסחיס
. ולך תהיה צדקה. !  לא:
 נהשנת העניט נתינ, אי
 אמרת קינה משני[ אינא
 צדקה נהא שטנה ששננ
 נשלמתי, שהשאיל לו זה דנר
 הקניי לי, ואם אינו קונה,
 צדקה כהשכנה זו מני!, על
 שלו שננ !שם). שלא
 בשעת הלואתו. כגון ע״י
 נ״ד, דנהט משמעי קרא,
 דנמינ לעיל מניה בחון
 מעמוד והאיש וגוי, ואמר
 מר זה שלית נייד !שבועות
 מד ו שומר אבדה. הכניש
 אכידמ חכירו לכימו, נדנמינ
 ואספתו אל תוך כיחן 1ב־ק
. כשומר חנם. ואינו : : י ) 
ל לעי  תיינ אלא כפשיעה (
 כט.). כשומר שכר. וחיינ
 נגנינה יאנלה, לשימר שנר
 מציה הוא, להעיסק נמצוה
 פטיר מן המציה !שסו אי:
 שנר מצוה !שבועות מד:).
 לימא דרב יוסף תנאי
 היא. דמלתא דרנה ודאי
 מנאי היא, דר׳ עקינא לימ
 ליה דרנה, אלא דרנ יוסף
 מי לימא תנאי היא, מי מצי
 לאוקמי לר׳ אליעזר נימיה

 (שםו.
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