
 מסורת הש״ם
 א) צ״ל רני אלעור והוא ר׳
 אלעור נ! שמוע, ב) נ״ק
 כת: נו. צט:, 1) [ע׳ תוס׳
 לקמן קית. ד״ה ומ! נ״ל],
 ד) [כ״ק כט. וש״נ],
 ה) [עיי! פרש״י נלף פג.],
 ו) הגה״ה והא לאמריגן טון
 לאילו מיגנינ ומשכיל
 ממייכיתו כוי היינו פי׳
 למגנינ או מתכיל כאונס.
 רש״ל, ז) הגה״ה. אנל שומר
 שנר נלא קנלת אונס לא
 ממיינ לנער וההיא לפרק
 קמא לססתיס צריך לפרש
 נאיגננ ומתנד כאונס כדפי׳
 לעיל יכהלכומ גלולות
 כהלכות ססחיס כתכ לחייכ
 לכער אפילו לא קכל עליו
 אונסי! ע״כ הגה״ה.
 ורמנ״ס ורא״ש הוסיפו
 אפילו שומר תנס שחייכ רק
 נסשיעה וכ! נטור א״ח סי׳
 תמ. רש״צ, ח) [ועי תוס׳
 כ״ק כז: ל״ה ושמואל],

 ט) [שייך ללף פג. ן,

 גליון הש״ם
 גמ׳ אפר ר״א. כתוכות עה

 ע״כ וש״נ:

 לעזי רש״י
 פושיי״ד [פושוי״ר],

 מעדר.
 דולייר׳יא [דולידויר״א],

. ( ן ן גרו  מעצר (מעי
 כישנוא׳־ה [בישאגו׳־ד],
. ו י ראשי  כלי החותך משנ

 פב: השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא
 במלוה צריך למשכון. להשממש בו ולפסוק עליו להיות פוחמ מן
 החוב והולך קמיפלגי ורבי עקיבא סבר אפי׳ הכי איכא מצוה:
 מרא. פושיי״ר: פסל. דולייר״ה: קרדום. כישמא״ה: מתני׳
 ישגע. שלא פשע ויפטר. וכגמרא מפרש טעמא אמאי פטור שומר
 שכר בשבועה הא בלאו פשיעה נמי
 חייכ שאין זה אונס אלא כגניבה
 ואבידה שהן קרוכין לאונס ופשיעה:
 ר' אליעזר אומר זה וזה ישבע והמיה
 אני והוי. כלומר אף אני שמעתי
 מרכומי כרכי מאיר אכל תמיה אני
 על זה וע״ז היאך נסטרין בשכועה.
 ובגמרא מפרש ממיהה: גמ׳ נתקל
 לאו פושע הוא. דקאמר ישבע שלא
 פשע פשיעה אמרה דהא ודאי בציר
 מנתקל לא הוי ועוד דהא פוטר
 לנושא שכר אלמא אונס חשיב ליה:
 וקיימא לן. בבבא קמא בהמנימ אח
: האי הדיניה. דודאי (  הכד >לף כט.
 נהקל לאו פושע הוא ונושא שכר
 ישלם דאי נמי לא הוי פושע דיניה
 לשלם: התינח במקום מדרון. דאיכא
 למימר קרוב לאונס הוא: שלא
 במקום מדרון. ודאי פושע הוא:

 ואפי׳

 במלוה צריך למשכון קמיפלגי מר םבר אמצוה
 הא עביר שהלוהו והוי שומר שכר ומר םבר
 לאו מצוה קא עביר שלהנאתו מתכוין והוי
 שומר חנם: אבא שאול אומר מותר לאדם
 להשכיר משכונו של עני להיות פוחת
 והולך: אמר רב חנן בר אמי אמר שמואל
ואף אבא שאול לא  הלכה כאבא שאול ב
 אמר אלא במרא ופםל וקרדום הואיל ונפיש
 אגרייהו וזוטר פחתייהו: מתני׳ גהמעביר
 חבית ממקום למקום ושברה בין ש׳׳ח בין
רבי אליעזר אומר זה וזה  שומר שכר ישבע א)
 ישבע ותמיה אני אם יכולין זה וזה לישבע:
 נמ׳ תנו רבנן המעביר חבית לחבירו ממקום
 למקום ושברה בין שומר חנם בין שומר
 שכר ישבע דברי ר׳ מאיר רבי יהודה אומר
 שומר חנם ישבע נושא שכר ישלם רבי
 אליעזר אומר זה וזה ישבע ותמיה אני אם

 יכולין זה וזה לישבע למימרא דםבר ר׳ מאיר י נתקל לאו פושע הוא
 והתניא ״נשברה כדו ולא םילקו נפלה גמלו ולא העמידה רבי מאיר ״מחייב
 בהזיקן וחכמים אומרים יפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים וקיימא לן
אמר ר׳ אלעזר תברה מי ששנה זו לא שנה זו ואתא  י׳דבנתקל פושע פליגי 8
 ר׳ יהודה למימר שומר חנם ישבע נושא שכר ישלם האי כי דיניה והאי כי
אין גמרא כר׳ מאיר ומיהו תמיה אני אם  דיניה ואתא רבי אליעזר למימר ה)
 יכולין זה וזה לישבע בשלמא שומר חנם משתבע דלא פשע בה אלא שומר
 שכר אמאי משתבע כי לא פשע נמי שלומי בעי ואפילו שומר חנם
 נמי התינח במקום מדרון שלא במקום מדרון מי מצי משתבע דלא פשע

 ואפילו

 במלוה צריך למשכון. סי׳ בקונטרס להשממש ואין להקשות
לף פא:< מתניתין דלא  לפירושו דאמאי קאמר לעיל (
 כרבי אליעזר נוקי מתניתין באין צריך למשכון דסוגיא דשמעתין
 דלעיל אהיא אליבא דרכה דקיימא לן כווהיה אי נמי אי ממני׳

 איירי באין צריך לא הוה פליג רבי
 יהודה ור״ח פירש צריך למשכון
 היינו שאינו רוצה להלווח לו בלא
 משכון ולפירושו א״ש דלא מצי
 לאוקמי מתני׳ כאין צריך אכל אין
 נראה פירושו דלישנא דצריך למשכון
 לא משמע הט ועוד דאע״ג דאין
 רוצה להלווה אלא על המשכון מצוה
 קעכיד שכלא משכון אין לו להלוות
 כיון שירא להססיד ואפשר במשכון:
 (לעיל) אימור דאמר ר׳ •צחק שלא

 כשעת הלואתו.
 פי׳ כקונטרס דשלא כשעת הלואתו
 קני ליה להתחייב אף באונסין
 ולפירושו הא דאמר בפ״ק דפסתים
לף ה:) דחייב לבער פקדונוה של ) 
 כוחיס כשקבל עליו ישראל אחריות
 היינו דוקא כשקבל עליו אחריוח
 דאונסין 0דהא מלוה על המשכון של
 חמץ בשעה הלואה אע״ג דאחריוה
 המשכון עליו מגניבה ואבידה
 מדשמואל ואפי׳ כדלא פריש כדפ״ל
 דמה שכנגד המשכון כמפורש דמי
 אפ״ה אין חייב לבער אם לא מטעם
 דקני ליה לגמרי שלא בשעת הלואמו
 כדרבי יצחק ומיהו נראה דשלא בשעת
 הלואהו לא קני להחחייב כאונסין
 אלא דהוי שומר שכר דהא מדמה
 מתניתין דקמני שומר שכר לדרכי
 יצחק וכן סי׳ בהדיא בה״ג שהכאתי
 לעיל וכן פירש כשערים דרכ האי

 גאון בשער מ״ב וצריך לפרש מאיזה
 טעם יהיה שומר שכר דאי חשיב קנין גמור אפילו באונסין יתחייב ואי לא חשיב קנין גמור לא יהיה אפילו שומר שכר וי״ל דבההיא הנאה
 שיכול לקדש כו את האשה כדאמרי׳ בפ״ק לקדושין >לף ח: ושס< דקדשה כמשכון דאחרים מקודשת ולקנות בו עכדים וקרקעות הר עליה
 שומר שכר ולפי זה הא דאמר קדשה במשכון מקודשת היינו דוקא כמשכון שמשכנו שלא בשעת הלואתו וא״מ ולמה יחשכ שומר שכר בשביל
 כך והלא כך היה יכול לקדש במעומיו ד״ל דטון דעכשיו שנוטל משכון אין מעוחיו בידו חשיב שומר שכר לפי שיכול לעשומ בו קדושין או קטן
ף לא: ושס<  ועוד דחליפין יכול לעשות במשכון מה שלא היה יכול לעשוח במעוח דאין מטבע נעשה חליפין וקשה דבפרק כל שעה (פסחים ל
 פליגי רכנן אר״מ דאמר ישראל שהלוה לכוחי על חמצו עובר עליו ומפרש התם דפליגי בדרבי יצחק דרכנן ליח להו דר׳ יצחק א״נ כ״ע
 אימ להו דרבי יצחק וטעמא דרבנן דאמרי אינו עובר משוס דסכרי דישראל מכותי לא קני והשתא לרכנן אמאי אינו עוכר והא קי״ל
 כשמואל והוי שומר שכר אפי׳ כדלא פריש כדפרישיח דהא משוס דר׳ יצחק לא הוי אלא ש״ש ואפ״ה מיקרי חמצו וי״ל דמשוס חיוב דשומר

 שכר לא מיקרי חמצו אי לאו משוס דאמר הכהוב דקני ליה והוי שלו כדר׳ יצחקי):
 וסבר רבי מאיר כוי. אבל דר׳ יהודה אדר׳ יהודה לא קשיא ואע״ג דחכמים דפטרי בנשברה כדו ולא סילקה הוו ר׳ יהודה כדמוכח
: ושם ל״ה אמר) דסבר רבי יהודה נמקל לאו פושע הוא וטון דלא הוי פושע אע״ג דלא הוי אנוס גמור ח ף נ ״ק ל נ  בהמניח (
 פטור בנשברה כדו ולא סילקה דלא חשיב בור אלא שנעשה בפשיעה אבל כשנעשה באונס דכעין גניבה ואכידה כמו רוח שאינה
 מצויה פטור כדקתני בסיפא דברייחא דנשכרה כדו ומודה רכי מאיר לחכמים במעלה קנקנין על הגג לנגבן ונפלו ברוח שאינה מצויה
ף  והזיקו שהוא פטור וא״ת כי נמי סבר רבי מאיר דנתקל לאו פושע הוא אלא אנוס אמאי פטור והא אדם המזיק מרבינן (נ״ק ל
 ט a מפצע חחת פצע לחייב על אונס כרצון וי״ל דלאו ככל אונס חייב אדם המזיק אלא באונס דכעין גניבה ואכידה כמו רוח שאינה
 מצויה דאמרינן סוף פרק שני דכ״ק 1לף מ.) דנפל כרוח שאינה מצויה מן הגג חייכ נזק ורוח שאינה מצרה הוי כעין אבידה כדאמרינן
 סוף פרק ד׳ וה׳ ישם ל׳ מה.) וכולן חייבים להחזיר דמי השור לבעליו מוץ מש״ח ומוקי לה ההם דנטריה שמירה פחותה ולא נטריה שמירה
 מעולה ש״ח כלחה שמירמו כו׳ ושמירה פחותה היינו דלה שיכולה לעמוד כרוח מצרה ואינה יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה כדמשמע
ף גה:) והוי כעין גניבה ואבירה דש״ח פטור וש״ש חייב אבל באונס גמור פטור אדם המזיק כדמשמע כירושלמי דאס  כריש הכונס (שם ל
ף קינ.) טכמוה ואכלוה משלמין דמי  היה ישן ובא חבירו וישן אצלו והזיקו זה אח זה הראשון פטור והשני חייב ובהגוזל בחרא (שם ל
: ושם ל״ה ף ט  בשר בזול דטון שלא היה להם לידע שהיא שאולה אין משלמים מה שהזיקו אלא מה שנהנו ובריש המניח ושם ל
 ושמואל) לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים ושאר שינויי דהמס דפטר ליה לפי שלא היה לו לידע וכן בממניהין דהתם

 >לף לנ.) היה כעל חכית ראשון כו׳ ואס עמד בעל חבית פטור בעל קורה והרבה כיוצא באלו וא״ת ורבי יהודה דאמר נתקל לאו
 אנוס הוא ומחייב שומר שכר אמאי פטור מעביר בחנם והלא הוא אדם המזיק וי״ל דנחקל הוי לרכי יהודה כעין גניכה דהוי קרוב
ף  לאונס ולכך פטור אדם המזיק ולא ממייב אדם המזיק אלא בדבר שהוא כעין אבידה דהוי קרוב לפשיעה כדאמר בהשואל (לקמן ל
 צל:< דאבידה קרובה לפשיעה וגניבה קרובה לאונס ורוח שאינה מצויה חשובה כעין אכידה ולהט חייב כה אדם המזיק וכן משמע בהגוזל
ף צט: ישם ל״ה אימא) לפריך למאן לפטר טבח אומן שקלקל היכא דעביד בחנם מברייתא דקהגי בהמה לטבח וניבלה  קמא >ב״ק ל
 מייכ מפני שהוא כנושא שכר השמא מה היה סברמו של מקשה שהוא כנושא שכר אע״פ שעושה בחנם אי סבר למשיב פושע אמאי
 תולה אותו כנושא שכר היה לו לומר מפני שהוא פושע ואי סבר שדומה לגניבה ואבירה אעפ״כ חייב כדין אדם המזיק אס כן
 מה מתרץ אימא מפני שהוא נושא שכר ואי דומה לגניכה ואכידה כלא שכר נמי ליחייכ כדין אדם המזיק ואי המתרץ מדמה לה
 לאונס גמור א״כ נושא שכר נמי ליפטר אלא ודאי אדם המזיק חייב בכעין אבידה ופטור בכעין גניכה והוה מדמי ליה המקשה קלקול

 שחיטה דאומן לכעין אבידה ומשני אימא מפני שהוא נושא שכר אבל כחנס פטור דהוי כעין גניכהי׳):
 ט) מאי משתבע. מעיקרא הוה אמי ליה שפיר שנשבע שלא שינה מן המנהג אבל השתא דחרצח דט נמי לא שינה דהוי פושע ואפילו
 הכי פטור משום מקנח חכמים אס כן אפילו שינה ממנהגו נמי פטור מכח אותה תקנה דמה לי פשיעה רבה ומה לי פשיעה

 זוטא ומשני שכועה שלא ככוונה שכרמיה:

 הדרן עלך השוכר את האומנין

ג  צ

 עשי!

ד  צ

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ ס״י מהל׳  צ
 שכירות הל׳ א סמג
 שס טוש״ע מ״מ סי׳ ענ

:  שעי׳ נ
ב כ מיי׳ פ״ג מהל׳  צ
 מלוה ולוה הל׳ מ
 סמג עשין צד טיש״ע שס

 סעי׳ א:
 ג מיי׳ פ׳׳ג מהל׳
 שטרות הל׳ נ שמג
 פט טוש׳׳ע ח״מ שיי

 לש סעי׳ א:
 ד מיי׳ סי׳׳ג מתל׳
 נוקי ממון הל׳ ו יפ״ו
 מהל׳ תונל ומזיק הל׳ מ
 סמג עשי! סח טוש״ע ח״מ

 סי׳ חינ סעי׳ ל:
 צד! ה מיי׳ סי״ג מהל׳
 נזקי ממון הל׳ ז סמג
 שס טוש״ע ח״מ שס וסי׳

 תיא סעי׳ נ:

 מוסף רש׳׳י
 במלוה צריך למשכון.
 להשתמש נו ומננה לו מן
 החוכ דמי שכירות המשנון.
 ר׳ אליעזר שכר טון דצריך
 למשכון אין כאן מצוה
 ולהנאמו גמכרן והוי כשומר
 חגס, ור׳ עקיכא סכר כיון
 דפותת עליו והולך מצוה
 הוא ולא הוי עליו אלא
 כשומר שכר ;שבועות מד:׳
 נשכרה כדו ולא סילקו
 כו׳ פטור מדיני אדם.
 לשלס, וחייב בדיני
 שמים. סורענומ לשלס
 לרשעים, שנתכוי! להפסיד
; משוס ;  את ישראל >גיטי1 נ
ק בס.). אין כ׳  דלא סליק :
 גמרא כר׳ מאיר. דשניהם
 פטורין נשגועה שמעחי אף
 אני, ומיהו ממיה אני
 לנשלמא שומר חנם משמנע
 ללא פשע, לאנא נעלמא כר׳
 יהודה סנירא לי לנחקל לאו
 פושע הוא ולא אנוס, אלא
 שימר שכר כו׳ (לקמן פג.ו.
 הד־• עלך השוכר את

 האוםנ־ז
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 עין משפט
 נר מצוה

ו א מיי׳ פ׳׳ג מהל׳  צ
 שטרות הל׳ ב ועי׳
 בהשגות וכמ״מ סמג עשין
 פט טוש״ע מ״מ סי׳ דש

 סעי׳ א:
 ב ומיי׳ ס״ו מהל׳ שאלה
 הל״ג טוש״ע מ״מ סי׳ קסז

 שעי׳ א]:
 צז ג מיי׳ ס״ג מהל׳
 שכירות הלכה א סמג
 שס טוש״ע ת״מ סי דש
 סעי׳ א [יסי׳ רצד סעי׳ ב]

 וסי׳ ש״ה ס״א:
 צח ד ה ו מיי׳ פ״כ מהל׳
 שלוחץ ושותפין הל׳ ט
 סמג עשי! צד טיש״ע ת׳׳מ

 סי׳ קפו סעי׳ כ:
ט ז מיי׳ פ״ג מהל׳  צ
 שכירות הלי ב סמג
 עשין פט טיש״ע מ״מ סי׳

 דש סעי׳ נ:
 א ח מיי׳ ס״ט מהלי
 שטרות הל׳ א סמג
 עשין פט טיש״ע מ״מ סי׳

 שלא סעי׳ א:
 ב ט מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעי׳ כ:
י׳ שם) טוש״ע שס  ג י(מי

 סעי׳ א:

 לעזי רש״י
 גבל״א. קלשון (בגרמנית).

 מוםף רש״י
 צא ואמור להם כוי.
 שצוה אמ כנו לחוור כמנאו
 עד שלא יתחילו המלאכה
 ולפסוק להם מזונות קליס

ל מט. ו. לעי ) 

 השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא פג.

 השוכר את הפועלי׳ ואמר להם
 להשכים ולהעריב. פי׳
י בששכרן סתמא ואמר להם אחר  ר״
 שהשכירן כבר להשכים ולהעריב אבל
 אם המנה מעיקרא הכל לפי תנאו:

 פועל

 ואפי׳ במקום מדרון נמי. היאך נפטר בשבועה במקום שכני אדם תילין להלך אא״כ מביא עדים: היפא דאיכא ראיה. במקום שעדים
ר'  מצרין: נייסי ראיה. ולא יסטר כשכועה כאיסי ור׳ מאיר אימ ליה נחקל אנוס הוא הלכך שומר שכר נמי פטור ודאיסי ליה ליה: ה״ג ו
 חייא בר אבא ופו׳ ולא גרסינן אלא. ומילתא באפי נפשיה מתרץ הא דרמינן לעיל דר״מ אדר׳ מאיר בנתקל ואמר ר׳ אלעזר תברא וכו׳ ור׳
 מייא בר אבא פליג אדר׳ אלעזר ואמר לעולם מד מנא הוא ונהקל ודאי פושע הוא והכא היינו טעמא דמיסטר בשבועה: שבוטה זו הקנה

 חפמים. להיפטר בה ולקמיה מפרש
 ואפילו במקום מדרון נמי התינח היכא דליכא
 ראיה אבל היכא דאיכא ראיה ניתי ראיה
 ונפטר דתניא איסי בן יהודה אומר 1אין רואה
הא יש רואה  שבועת ה׳ תהיה בין שניהם א)
 יביא ראיה ויפטר ור׳ חייא בר אבא א״ר
 יוחנן אשבועה זו תקנת חכמים היא שאם אי

 אתה אומר כן אין לך אדם המעביר חבית לחבירו ממקום למקום היכי
 משתבע אמר רבא שבועה שלא בכוונה שברתיה ואתא ר' יהודה למימר
 שומר חנם ישבע נושא שכר ישלם האי כדיניה והאי כדיניה ואתא ר׳ אלעזר
 למימר אין גמרא כר״מ ומיהו תמיה אני אם יכולים זה וזה לישבע
 בשלמא שומר חנם משתבע שלא פשע בה אלא שומר שכר אמאי
 משתבע כי לא פשע נמי בעי שלומי ואפילו שומר חנם נמי הא תינח
 במקום מדרון שלא במקום מדרון מי מצי משתבע שלא פשע ואפילו
 במקום מדרון נמי הא תינח היכא דליכא ראיה היכא דאיכא ראיה ניתי
 ראיה ויפטר דתניא איסי בן יהודה אומר אאין רואה שבועת ה׳ תהיה בין
 שניהם הא יש רואה יביא ראיה ויפטר ההוא גברא דהוה קא מעבר
 חביתא דחמרא בריסתקא דמחוזא ותברה בזיזא דמחוזא אתא לקמיה דרבא
 א״ל ריסתקא דמחוזא שכיחי בה אינשי זיל אייתי ראיה w ואיפטר א׳׳ל רב
וםבירא לן כוותיה :ההוא גברא  יוסף בריה כמאן כאיםי א״ל אין כאיםי :
 דא״ל לחבריה זיל זבין לי ארבע מאה דני חמרא אזל זבן ליה לסוף אתא
 לקמיה א״ל זביני לך ארבע מאה דני חמרא ותקיפו להו אתא לקמיה דרבא
 א״ל יארבע מאה דני חמרא תקיפי מלא אית דה למילתא זיל אייתי ראיה
 דמעיקרא כי מזבנת לחו חמרא מעליא הוה ואיפטר א״ל רב יוסף בריה
 כמאן כאיםי א״ל אין כאיםי הוםבירא לן כוותיה י אתקין רב חייא בר
 יוסף בםיכרא הני דדרו באגרא ואיתבר *נשלם פלגא מאי טעמא נפיש
 לחד וזוטר לתרי קרוב לאונס וקרוב לפשיעה בדיגלא משלם כולה
 רבה בר בר ״חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל לגלימייהו
 אתו אמרו לרב אמר ליה הב להו גלימייהו אמר ליה דינא הכי אמר
 ליה אין 2למען תלך בדרך טובים יהיב להו גלימייהו אמרו ליה עניי אנן
 וטרחינן כולה יומא וכפינן ולית לן מידי אמר ליה זיל הב אגרייהו א״ל

 דינא הכי אמר ליה אין 2וארחות צדיקים תשמור:

 הדרן עלך השוכר את האומנין
 השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב ׳מקום שנהגו שלא
 להשכים ושלא להעריב אינו רשאי לכופן חמקום שנהגו לזון יזון
 לספק במתיקה יספק הכל כמנהג המדינה ״מעשה בר׳ יוחנן בן מתיא
 שאמר לבנו צא שכור לנו פועלין הלך ופסק להם מזונות וכשבא
 אצל אביו אמר לו בני אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה
 בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב אלא
 עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם על מנת שאין לכם
 ׳וי עלי אלא פת וקטנית בלבד רבן שמעון בן גמליאל אומר לא

 היה צריך לומר הכל כמנהג המדינה: גמ׳ פשיטא לא צריכא
 טדטפא להו אאגרייהו מהו דתימא אמר להו הא דטפאי לכו

 אאגרייכו אדעתא דמקדמיתו ומחשכיתו בהדאי קא משמע לן דאמרו
 ליה האי דטפת לן אדעתא דעבדינן לך עבידתא שפירתא אמר ריש לקיש

 פועל

 מאי משמבע הא פשע: שאם אי אהה.
 פיטרו מן התשלומין כשנתקל אין
 לך אדם יכי׳ שדיאג שלא יכשל
 ימשבר: היפי משתבע. לרבי מייא
 בר אבא אליבא דר״מ הא ודאי פישע
 הוא: ואהא רפי יהודה. לאיפלוגי
 ולמימר נמקל לאו פושע הוא אלא
 קרוב לאונס ולפשיעה ודמי לגניבה
 ואבירה ומקנח חכמים אין כאן אלא
 האי כי דיניה והאי כי דיניה: י) אין
 גמרא הרבי מאיר. דשניהן פטורין
 בשבועה שמעמי אף אני ומיהו חמיה
 אני דבשלמא שומר חנם משחבע
 דלא פשע דאנא כעלמא כר׳ יהודה
 סבירא לי דנמקל לאו פושע הוא
 ולאו אנוס אלא שומר שכר כוי:
 ברסהקא. רחכה: זיזא. קורה היוצא
 מן הכותל ובולטת לרשוח הרבים:
 אייהי ראיה. ואינו נאמן כשכועה
 אלא כעדים: זביגיה לך. קניהי לך:
 והקיפו להו. החמיצו: קלא איה
 להו. אימח החמיצו ואצל מי היו ושל
 מי היו שמא שלך היו או קניה חומץ
 כדמיס פחוהיס ולא אצלך החמיצו:
 דדרו באגרא. מוט כפוף כאמצעו
 ונותנו על כמפו(א) ונושא שני בדין ה
 כשני ראשיו ונושא כו משא ככד:
 משלם פלגא. פועל שקכל עליו להוליך
 חכיומ ממקום למקום ונשאם כאותו
 מוט ונשכר משלם סלגא: מאי מטמא
 גפיש לחד. ולא היה להטעינו לבדו:
 וזוטר למרי. יכיין דאינו ראוי לשני
 משאות דרך בני אדם להתחזק
 ולטוענו כאחד הלכך דמי נמי
 לאונס: דדרו בדיגלא. עץ מפוצל
 בראשו וקושר בו משא שני בני אדם
 ומכניס צוארו בין שני פצליו ומוטל
 על ב׳ כתפיו וקורין אותו כלשון
 אשכנז גבל״א וראשו של מטה ארוך
 וכשעומד לפוש מציגו כקרקע: משלם
 פיליה. שפשיעה היא שהרבה כמשא
 שני בני אדם: שקולאי. נושאי
 משאות ותברו ליה שלא במקום
 מדרון ובפשיעה אי נמי בדיגלא:
 בדרך טובים. לפנים משורת הדין:
 וארחומ צדיקים משמור. סיפיה

 דקרא הוא:

 הדרן עלך השוכר את האומנין
 השוכר אס הפוטלים. אינו יכול
 לפופן. בגמרא סריך
 פשיטא: מחיקה. ליפתן: בשטחו.

 מסורת הש״ס
 א) [ע׳ חוס׳ לעיל ו. ד״ה
 שכועה], ב) [צ״ל חנה וגי׳
 רי״ף ורא׳׳ש רכה בר רנ
 הונא], ג) לעיל מט.,
 ו) [שיין לעמוד הקודס],
 ה) כס״א: כדין, ו) [גיטין

 סח:], ז) [לקמן סו:],

 תורה אור השלם
 1 כי יחן איש אל רעהו
 חמור או שור או שה וכל
 בהמה לשמר ומת או
 נשבר או נשבה אץ ראה:
 שבעת ין תהיה בין
 שניהם אם לא שלח ןדו
 במלאכת רעהו ולקח

 בעליו ולא ישלם:
 שמות כב ט ־
 2 למען חלף בךרף
 טובים ואךחות צדיקים
 תשניר: משלי ב כ

 הגהות הב״ח
 (א) רש״• ל״ה דלרו וכו׳
 על כתפו ונותן שני כדין:
 (ב) ד״ה עד שלא וכו׳ אין
 גהס. נ״כ מימה דכפ׳
 הזהכ דף מט מכואר דיש
 נדברים משים מחיסרי

 אמנה:

 גליון הש׳׳ם
 נפ׳ נשלם פלגא. עיין ב״ב
 לף סב ע״ב מוס׳ ל״ה

 איתמר:

 הגהות הגר״א
 [א] גט׳ זיל אייתי ראיה.
 ג״ב גי׳ הרי״ף ורא״ש ללא
 סשעמ בה ועי כמלממות:

 כעמ מלכוחו דמלך והדיוט הוה0:
 שהם בני אברהם יצחק ויטקב. יסעודהו של אברהם גדולה משל שלמה כדמפרש כגמרא 0: טד שלא החחילו במלאכה. דאין כאן
 אלא דברים ידבריס אין בהם (« משים מחוסרי אמנה דאילו משהתחילו לא תוכל לחזור: גמ׳ דטפא. הוסיף על שכרן משאר פועלין:

 ככניסמי
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