
 עין משפט
 נר מצוה

 לא א ב ג ד מיי״ פי״א
 מהל׳ גוילה ואנילה
׳מ ו ועיין במ׳  הלכה T ט
מ ״ ל טוש״ע ח ג עשין ע מ  ס

ף א:  סי׳ רסז סעי
ל מהל׳ ״  לב ה מיי׳ ס
ה הלכה י ועיין נ י  מ
 שס ופ׳׳א מהלכות גדלה
ג עשין מ  ואכילה הלכה ח ס
מ סי׳ שנה ״  עא טוש׳׳ע ח

ף א:  סעי
 לג ו מיי׳ פי״א מהלכות
ה הל׳ טו מ א  גוילה ו
מ ״ ל טוש״ע מ ג עשי! ע מ  ס

ף א: ׳ רסז סעי  סי
ל מהל׳ ״  לד ז ח מיי׳ ס
 גנינה הל׳ ל (וטוש״ע

מ סי׳ שכב): ״  ת
א הל׳ ״  לה ט מיי׳ שס פ
א ג עשין ע מ  ג ס

מ שס<: ״  (טוש״ע מ

 מוסף רש״י
. ן י ג ו מ ת ב ר ו ח ל ו ו ת ג י ג  ל
ר פטו ה ו א השנ ר ה  ל
ן ג י ע א ב ל  >ב־מ לא.). ד
. לומר לו ם י ל ע ת ב ע  ד
ן שהמזרמיה מ ר  שמור פ
נדמ  לגינמן שמצאתיה או
ת ע ן ד י כ י ר ל צ כ  (שם). ה
נ גזלן ודי נ . ג ם י ל ע  ב
 שומרים שהשינו צריטס
 להודיעו, ואם לא הודיעו
ה חייניס נ מ ה או נ מ מ  ו
, דניון דידע ן מ ו ד מ א  נ
דע שהישנה,  שאנדה ולא י
ה ל י א ה ולא מ  לא נזהר נ
ב נ ת ג נ ע ן ט ע ו ט  1שם<. ה
ה מ . מוצא א ה ד י ב א  ב
ה הימני לאמר נ מ  שטוען נ

 שמצאמיה (לקמן סג:).

 הכונם פרק ששי בבא קמא נז.
מ ולכל הר כשומר שכר והא דגעי לאוקמא פלוגמייהו ע  מצוה ק
 בלרבה ורב יוסף והר רבה כר״א שהוא שמותי ועול קאמר לימא
 לרב יוסף תנאי היא ומסיק לרב יוסף ככולי עלמא ומשמע לרבה
 ולאי תנאי היא ואינו יכול להעמיל אלא כר״א ולא כלבי עקיבא
 לאי לרבי עקיבא ולאי הר שומר
 שכר אי אסשר לומר כן לעל ברתך
 לרבה אפי׳ לרבי עקיבא שומר חנם
 הר לבאלו מציאומ (3״מ דף כט. ושם)
 לרבה לא הוי לרבי טלפון לממיר
 להשתמש אלא שומר שכר א״כ לר״ע
 לא הר אלא שומר חנם לכך נראה
 לרבה לא יעמיל כלל סלוגתייהו
 בשומר אבילה אלא יאמר ללכולי
 עלמא שומר הנס הר ופלוגתייהו
 בלשמואל לר״ע אית ליה לשמואל אבל
 קתא למגלא אבל אלסא זוזי ור״א
 לימ ליה לשמואל ורב יוסף ט מוקי
 פלוגמייהו בלשמואל לא קאי רבי
 אליעזר בוותיה שהוא פוטר אמ המלוה
 באכילה אף מלמי המשכון ולכך מוקי
ה והר כר״ע מ  פלוגתייהו בשומר א
 וקאמר לימא לרב יוסף תנאי היא
 לרבה ולאי לאו תנאי למוקי סלוגתייהו
 בלשמואל ומסיק לכולי עלמא אית
 להו לרב יוסף כו׳ והא למנן בשבועומ
 (ל׳ מג. ושם) סלע הלרמני עליו ושתים
 היה שוה למשמע שחייב לשלם המשכון
 כשאבל מיירי שאבל בסשיעה ללבה

 לאמר שומר חנם הוי:
 לא ממקום שהחזירה. ואפילו שומר

 חנם חייב לפושע הוא:
 לעולם הוא חייב עד שיחרתה
 בו׳. היא סיפא לברייתא
 ללעיל בתוספתא לב״מ (פ״ג ע״ש)
 ולהט לייק מינה שפיל לחייב בגניבה
 ואכילה קאמר: אמר ליה מודינא
 לך בבעלי חיים דכיון דנקטי להו
 נגרי ברייתא כוי. וכגון שנגנבה
 באומו ענין שנגרי ברייתא גרמו לה
 להגנב ולעיל לא אסיק אלעמיה האי
 שינרא להשמא מצי למימר לנגנבה
 או שאבלה ללעיל מביתו קאמר אי
 נמי הך סיפא אאבילה לוקא קאי
 שניגרי ברייתא גרמו לה להאבל אבל
 לענין גניבה פטור שאין גורמין לה
 ליגנב ומשום הט בדשא לקתני
 בהליא נגנבה לא מצי לשנרי הט:

 א<החזירה למקום שיראנה אינו חייב לטפל

 בה נגנבה או אבדה חייב באחריותה מאי
 נגנבה או אבדה לאו נגנבה מביתו ואבדה
 מביתו לא ממקום שהחזירה והא קתני אינו
 חייב ליטפל בה א״ל הבא במאי עסקינן
 כגון שהחזירה בצהרים ותרתי קתני והכי קתני
 אהחזירה שחרית למקום שיראנה (א) ושכיח

 דעייל ונפיק וחזי לה אינו חייב ליטפל בה
 החזירה בצהרים למקום שיראנה דלא
 שכיח דעייל ונפיק דלא חזי לה ונגנבה
 או אבדה חייב באחריותה איתיביה ולעולם
 הוא חייב עד שיחזירנה לרשותו מאי לעולם
 לאו אפילו מביתו ש״מ כשומר שכר דמי
 M א״ל גמודינא לך בבעלי חיים דכיון ״דנקטי
 להו גיגרא ברייתא בעי נטירותא יתירתא
 איתיביה רבה לרב יוםף 1השב ״אין לי אלא
 בביתו לגינתו ולחורבתו מנין ת״ל תשיבם
 מכל מקום מאי לגינתו ולחורבתו אילימא
 לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת
 היינו ביתו אלא פשיטא לגינתו שאינה
 משתמרת ולחורבתו שאינה משתמרת ש״מ
 כשומר חנם דמי א״ל י לעולם לגינתו
 המשתמרת ולחורבתו המשתמרת ודקא
 קשיא לך היינו ביתו הא קא משמע לן דלא
 בעינן דעת בעלים כדרבי אלעזר י״דא״ר
 אלעזר יהכל צריכין דעת בעלים י חוץ
 מהשבת אבידה שהרי ריבתה בו תורה
 השבות הרבה א״ל אביי לרב יוסף ואת לא
 תסברא דשומר אבידה כשומר חנם דמי
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי  והא י)
 יוחנן ׳הטוען טענת גנב באבידה משלם
 תשלומי כפל ואי ס״ד שומר שכר הוי
 אמאי משלם תשלומי כפל קרנא בעי שלומי
 א״ל הכא במאי עסקינן ״כגון שטוען טענת
 לסטים מזדיין א״ל ״ליסטים מזויין גזלן הוא
כיון דמיטמר מאינשי גנב הוא איתיביה  מ)

 , לא - -
0 אלא ברוח מצרה וש״מ כשומר חנם למי לכלתה שמירתו: קרנא בעי לשלומי. וכיון שחייב  אלא לנינתו שאינה משתמרת. פי׳ (
 עצמו לשלומי בשרו אפילו נמצא שגנבו פטור מכסל: כגון שטענו טענת לסטים מזויין. מימה אמאי מוקי לה בלסטים מזרין
 ולחיק למימר לגנב הוא לוקמיה כגון שטענו טענה גניבה באונס שנגנבה ממנו באונס גלול כגון ששמר כספים בחפירה בקרקע שאי
 אסשר לגנכם אלא כמחילומ מממ הקרקע להר אונס כליסטים מזרין או אם בא עליו מולי של טירוף הלעמ או שינה נסלה עליו באונס
 או אונס אמר שאינו יכול לשמור ולרבה לפטר בסוף הפועלים (ג״מ לף צג:) על בעילנא לעיילי אינשי או לנס בעילנא רניימי אינשי
 משכחת כפל שטוען טענת גנב בעילנא לעיילי או בעילנא לניימי אינשי ולהנהו אמוראי לפליגי עליה המס מ״מ משכחמ כדפדשימ
 ומיהו איכא למימר להבא לא מייש טון למשני שסיר בלסטיס מזרין וס״ל לגנב הוא ובסמוך נמי אברייתא לפדך לא אם אמרת
 הוה מצי למימר נמי וליטעמיך לגזלן הוא אכתי תקשי לך למצינו שומר שכר משלם כפל במובנן טענת גנב באונס אך בההוא ק״ו לאין עליו
 משובה קשה לבפרק השואל(כ״מ רף צה.) מסיק עלה רקסבר האי תנא לסטים מזויין גזלן הוא ומה בכך אכתי יש עליו משובה למה לשומר
 שכר שכן משלם כסל בטוען טענח גנב באונס ואין לומר לטון לגניבה באונס לא שכיח לא חשיב סירכא אבל לסטים מזרין שטח טפי לבכמה
 מקומות פדך מחומרות ללא שטחי ועול אע״ג ללא שטת יכול לטעון כן ונראה לר״י לטון שתייב הכתוב שומר שכר בגניבה וסתם גניבה
 קלובה לאונס כלאמדנן גהשואל (שם) סברא הוא לבבל ענין שתהיה הגניבה יתחייב מגזרת הכמוב אפילו באונס גמור ואף על גב
 לבלסטים מזרין להיינו שברה לקרא סטר בו הכתוב אף על סי שאין אונסו גלול יותר ודוחק נועי׳ מוס׳ ב״מ מב. ל״ה אמר שמואל]:

 לא

 החזירה. לאמה: למקום שיראנה. בעליה: שומר חנם פטור
): שחריס.  מגניבה ואמה ושומר שכר חייב בפ׳ השואל(כ״מ לף צר:
 שטח איניש בניתיה אבל בצהדם מצר במלאכתו בשלה: עד
 שיחזירנו לרשותו. של בעלים: מאי לעולם לאו אפילו. הניחה

 מוצא בביתו וקתני חייב: מודיגא
 לן. באמת בעלי חיים דמייב המוצא
 בגניבה ואמה ולאו משוס שכר
 מצוה אלא משום דגניבה ואמה
 דדהו פשיעותא היא: רפיון מקמו
 נגרי ברייתא. טון שראה שמלומדות
 הן לצאת בעי נטירותא יתירתא ואפי׳
ה מ  הר שומר חנם חייב אבל שומר א
 דמטלטלי סטור מגניבה ואמה:
 נגרי. פסיעוה: השג. השבה
 מעלייתא משמע: לגינסו ולחורבסו
 מנין. דסגי ליה למוצא בהשגמו
 לגינמן דבעליס: הפל צריפין דמח
 בעלים. גונב וגוזל או אחד מארבעה
 שומדן שהחזירו צדך להודיעו
 לבעלים ואם לא הודיעו חייב המחזיר
 באחדומן: טעגס גנב. לסטור עצמו
 ע״י גנב שטוען נגנבה הימנו האמה
ו הוא משלם מ  שמצאתי ונמצא ש
 משלומי כפל כגנב עצמו דדרשינן
 בפרק מרובה (לקמן לף סג:< ואם לא
 ימצא הגנב מ) אם לא ימצא כמו שאמר
 אלא הוא עצמו גנבו וכתיב בתדה
 ישלם שנים אי אמרת בשלמא שומר
ה כשומר חנם דמי משוס הט מ  א
 משלם כפל דהר בעי למפטר נפשיה
 בטענמ גנב: קתא בטי שלומי.
 מעיקרא ט טעין נגנבה הוה מחייב
 נפשיה לשלומי קרנא: טטנס לסטים
 מזויין. גנב מזרין נטל הימנו בחזקה
 דקא פטר נסשיה בטענת אונס:
 לסטים מזויין גזלן הוא. ובטענת
 אונס פטר נפשיה וכפל בטוען
 טענת גנב הוא דבתב ביה רתמנא
 י)(דבמיב) וגונב מבית האיש (שמומ
 כב): גנב הוא. ומשלם כפל וכן
 הפוטר עצמו בטענמ לסטים מזרין.
 ולענין חיוג לא מיחייג שומר שכר
 עליה אם אמת אמו דהא אניס:

 לא

 א״ל שאני אומר טלםטים מזויין

 מםורת הש״ם

, [ מ ס״נ ״ נ  א) [מוספמא ד
 נ) נמוססמא שס],
מ ״  ג) [לקמן קימ:], י) נ
 לא. ע״ש (חולין פז.),
. מ לא., ו) לקמן סג ״  ה) נ
. צה.], נ מ נ ״ נ , ז) [ : ו  ק
, p) [שמומ [  יז) [לקמן עט:

, י) [רש״ל ממ״ז], [ נ  נ

 תורה אור השלם
ת עזור ה א א ך א ת  1. ל
ם י ח ד ת עזיו נ ו א ף א י ח  א
ב ע ם ה ה ת מ מ ל ע ת ה  ו

: ם לאךדף ב י ש  ת
 דברים כב א

 הגהות הב״ח
ח דעייל י כ ש מ׳ ד  (א) נ
׳ ד״ה אלא ם ו ק: (ג) ת נפי  ו
ה נ י א  וכו׳ סי׳ ש
ח ו ר ת אלא נ ר מ ת ש  מ

 מצרה:

 הגהות הגר״א
מ׳ א״ל מודינא ] נ א ] 
ס ״ כ מ ר נ וגירסמ ה ״  כוי. נ
ע״ח) נ נ  (א״ל) ההוא (
״כ ׳ ור״ל דמיירי נ ו  נ
ל נ ם שהסדרה א ו ק מ  מ
גירסא שלנו נ נ מ  הרא״ש כ
ק ״ ענהגר״א סימן רסז ס ו ) 
ר מ א ק  ה׳ ומש״ש ועוד ד
 משמע דידוע דמשמעי
מ היאך פשיטא ליה ״ נ  נ
נ ״ א פ מ פ ס ו מ כ עיין נ ״  נ
מ מכירו מ ה מ המוצא נ ״ נ  ד
׳ ועמוס׳ ו ׳ לעולם נ ו  חיינ נ
ומ״ש ) ( ׳ ו ה לעולם נ ״  כאן ד
ה מ א ה התדרה ל ״  רש״י ד
: ( ה מ ה נ  ל״ד די״ל דקאי א
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 מםורת הש״ם

 א) נ״מ צה״ ב) [3״מ מא:
 צד.], נ) שס לר., ד) [לעיל
 מה:], ה) לעיל מה: נ״מ
 ס: צג. צה: שבועות ממ:,
 ו) לעיל מז:, ז) כס׳׳א:
 כשנחנטה, ח) ל״ה קרנא,
 «) צ״ל גננ הוא וגס ק״ל
 לכפילא כצ״ל רש״ל,
 י) [ל״ה ור״י], כ) [ל״ה
 שוכר], ל) [ל״ה למחייב],
 מ) [שיין לממני׳ לעיל נה:],

 ג) [צ״ל ונהנית],

 תורה אור השלם
 1 . וכי ישאל איש מעם
 רעהו ונשבר או מת
 בעליו אין עמו שלם
 ישלם: שמות כב יג

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ שוכר כשומר חנם
 דמי. נ״כ אע״ג דרכה
 השיג לעיל למולה נכעלי
 סייס אף שהוא ש״מ לחייג
 כגניבה טון דאנקטה נגרי
 ברייתא מ״מ היינו לוקא
 שנגנבה באומו עני! שנגרי
 ברייתא גרמו כו׳ כדכמבו
 תוס׳ לעיל ע״א ל״ה
 א״ל מולינא לן כוי ע״ש:
 (ב) רש״־ ד״ה רני זירא
 ונו׳ סטר נסשיה הכא

 נמאי:

 גליון הש״ס
 דש״י ד״ה לא אם אמרת
 וכו׳ ולא •דענא. ע׳ כרכות
 דף כ״ה ע״נ רש״י ד״ה

 מאן שמעת וש״נ:

 הגהות הגר״א
 [א] תום׳ ד״ה נפלה כו׳
 והוא כוי. נ״כ והראכ׳׳ד
 חולק על זה וכתב דאין זה
 פשיעה וט יאחזנה בזנבה

 כוי:

 נז: הכונם פרה ששי בבא המא
 לא אם אמרה כוי. מתנימא היא ף ולא ילענא היכא תניא]: בכל
 טמנוסיו. כלומל כל מענות שעל ילי גנב בין מזויין וכין שאינו
 מזרין להא שומר חנם פמור בגניבה ואכילה הלכך כשנמצא שקרן
 משלם כפל: תאמר בשומר שכר שאינו משלם כפל. במענת גנב
 שאינו מזרין אפי׳ נמצאת בילו להא
 מעיקרא לא הוה פטר נפשיה מקרנא:
 אין לי. שיהא שואל חייב: אלא
 בשבורה ומתה. שהן אונס: שפמר
 גו שבורה ומתה. לכתיב ביה ומת
 או נשבר או נשבה וכתיב בתריה
 שבועת ה׳ תהיה בין שניהם (שמות
 כ0: חייג גגניגה ואגידה. לכתיב
 ביה נשם] אם גנב יגנב וגר: מה לשומר
 שפר כו. תאמר בשואל שאין בו כפל
 לעולם דהא מיחייב באונסין דכתיב
 ונשכר או ממ וכי נמי טעין לסטים
 מזויין נטלו הימנו הוה מיחייב נסשיה
 בקרנא ומי שאינו בא לגנוב אמ
 הקרן לא ישלם כפל: קסבר האי
 תנא. דונשגר או ממ: קרנא כלא
 שפומה מדיפא מפפילא גשגומה.
 שואל עדיף שמתחייב בשבורה ומתה
 בלא שוס שבועת שקר משומר שכר
 שפטור עליהן ואע״פ שיש בשומר
 שכר בפל בטוען טענמ לסטים מזויין
 אין זה חומר דכפל אינו בשומרין עד
 שישבע לשקר שנגנבה הימנו ואח״כ
 באו עדים בפרק מרובה (לקמן דף
 סג0 הלכך קנסא משום שבועה הוא
 דקנסיה רחמנא: מסיימ ליה.
 דלסטיס מזרין גנב הוא: ואיני
 נשגמ. דאי בעינא משמבע דגגנבה
 מפטרינא: לשוכר. דכיון דשילם
 נמצאמ הגניבה שלו: סברוה. רבנן
 רבעו לסייעיה לרב יוסף מהא ר״י
 היא דאמר שוכר כשומר שכר דמי
 בהשוכר אמ הפועלים (ב״מ 5ג.) ומחייב
 בגניבה: ומדקחני. אינו נשבע
 מבלל דאי בעי אשתבועי דנגנבה
 כדקטעין הוה מפטר והיכי דמי
 דמפטר הא מיחייב בגניבה אלא ודאי
 דקטעין לסטים מזרין גנבה בחזקה
 וקתני דכי נמצא אוחו לסטים משלם
 כפל: שזכר כשומר מנם דמי. ובגנב
 שאינו מזויין הוה פטר נפשיה מעיקרא:
 ואי במימ אימא. לעולס ר״י היא
 ובגנב שאינו מזרין: ופדמחלין* רבה
 בר אפוה. בהשוכר אמ הפועלים 1שם]:
 ר׳ זירא אמר. לעולם כשומר שכר
 דמי ואפי׳ הכי לא תסייעיה דהאי
 דקמני כפל בלסטיס שאינו מזויין
 קאמר וקמני רישא אינו נשבע מכלל
 דאי בעי פטר נפשיה >« במאי עסקינן
 בטוען טענת לסטים מזויין הלכך
 אי בעי איפטר וכשנמצא הגנב נמצא
 שאינו מזויין ובר כפל הוא: אמר
 רב. האי דקמני מה שנהנית משלמת שנחבטה קאמר כשמבטה י)
 על התבואה שיקעתן בקרקע והפסידס והיא נהנית שלא לקתה
 מקרקע: ופרכינן אבל אפלה אפי׳ מה שנהנית לא משלמת. בממיה:
 לימא רב למעמיה דאמר. גבי הכניס פירוחיו לחצר חבירו שלא
 ברשוח בשור שנגח את הפרה (לעיל לף מז0 דקתני הוזקה בהם
 בהמה של בע״ה חייב בעל הפירומ ואמר רב כשהוחלקה בהן שנו
 אבל אכלה והחריזה פטור המכניס דהוה לה שלא חאכל והכא
 נמי אמר בעל הבהמה בירידתה אנוסה היא שהרי נפלה
 וכאכילתה היה לה שלא מאכל ומה אני יכול לעשומ:

 לא

 לא אם אמרת בשומר חנם שכן משלם
 תשלומי כפל תאמר בשומר שכר שאינו
 משלם תשלומי כפל ואי ם״ד לםטים מזויין
 גנב הוא נמצא בשומר שכר משלם תשלומי
 כפל בטוען טענת לםטים מזדיין א״ל הכי
 קאמר לא אם אמרת בשומר חנם שכן
 משלם תשלומי כפל אבכל טענותיו תאמר
 בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל
 אלא בטוען טענת לסטים מזויין איתיביה
אין לי אלא שבורה ומתה  1ונשבר או מת א)

 גניבה ואבירה מנין אמרת ק״ו ומה שומר
 שכר בשפטר בו שבורה ומתה נחייב
 בגניבה ואבירה י שואל שחייב בשבורה
 ומתה אינו דין י שחייב בגניבה ואבירה
 וזהו ק״ו שאין עליו תשובה ואי ם״ד לסטים
 מזדיין גנב הוא אמאי אין עליו תשובה איכא
 למפרך מה לשומר שכר שכן משלם תשלומי
 כפל בטוען טענת לםטים מזויין א״ל קםבר
 האי תנא ״קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא
 בשבועה לימא מסייע ליה ״1השוכר פרה
 מחבירו ונגנבה ואמר הלה הריני משלם
 ואיני נשבע ואח״כ נמצא הגנב משלם
 תשלומי כפל לשוכר םברוה כרבי יהודה
 דאמר שוכר כנושא שכר דמי ומדקתני ואמר
 הריני משלם ואיני נשבע מכלל דאי בעי
 פטר ליה נפשיה בשבועה ה״ד כגון דקא
 טעין טענת לסטים מזויין וקתני ואח״כ
 נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לשוכר
 ש״מ לסטים מזויין גנב הוא אמרי מי סברת
 כר״י דאמר ״שוכר כנושא שכר דמי דלמא
 כר״מ ס״ל דאמר (א) שוכר כשומר חנם דמי
 איבעית אימא כדמחליף רבה בר אבוה ותני
 ?<שוכר כיצד משלם ר״מ אומר כשומר שכר

 ד״י אומר כשומר חנם רבי זירא אמר הכא
 במאי עסקינן בטוען טענת לסטים מזדיין
 ונמצא לסטים שאינו מזויין: נפלה לגינה
 ונהנית משלמת מה שנהנית: אמר רב
 ׳בנחבטה אבל אכלה אפילו מה שנהנית
 אינה משלמת לימא רב לטעמיה ״דאמר רב
 היה לה שלא תאכל אמרי הכי השתא אימור
 דאמר רב התם היה לה שלא תאכל היכא
 דאיתזקא היא דמצי א״ל מריה דפירי לא
 משלמנא היה לה שלא תאכל לאזוקי היא
 אחריני דפטירה לשלומי מי אמר אלא

 לא

 לא אם אמרת בשומר חנם. נראה דקאי אהא דבעי למילף
 בשלהי המפקיד (ב״מ דף מא: ושס)יי< שליחומ יד בשומר שכר
 משומר חנם אע״ג דשומר שכר מתחייב קרנא בלא שבועה קסבר
 האי תנא כפילא בשבועה עדיפא מקרנא בלא שבועה ומימה

 להאי תנא מנלן דפרשה ראשונה
 נאמרה בשומר חנם ושניה בשומר
 שכר איפוך אנא דבפרק השואל (שם
 דף צד:) לא קיימא לן אלא משוס
 דקרנא בלא שבועה עדיפא ועוד
 קשה דגסמוך גבי ק״ו שאין עליו
 תשוכה דסריך מה לשומר שכר שכן
 משלם משלומי כפל כו׳ כלומר ולכך
 דין הוא שיתחייב בגניבה ואבידה
 אדרבה טון דחמור הוא ה״ל לומר
 שלא יתחייב כדי שיחחייב כפל ר״ל
 דהא פשיטא דעדיפא חומרא דקרנא
 בלא שבועה מחומרא דכפילא בשבועה
 דמי יודע שיבא לידי כך ולכך יש
 לנו להעמיד פרשה שניה שחייב קרן
 בגניבה בשומר שכר שהוא חמור
 ופרשה ראשונה שפטור בשומר חנס
 דדבר פשוט הוא שזה חמור מזה
 אבל לעשוח פירכא על ק״ו שפיר
 פרכינא מכפל אע״פ שהוא חומרא
 קטנה טון שאין בלמד אע״פ שיש
 בלמד חומרא אחרח חמורה ממנה
 והאי מנא דבסמוך דקסבר קרנא
 בלא שבועה עטף מכסילא בשבועה
 ס״ל דאפי׳ פירבא אין לעשוח ממנה
 מפני שזה קולתו גרמה לו שמתחייב
 בכפל וזה חומרמו גורמת לו שפטור
 מכפל וכה״ג איכא בריש ב״מ (לף
 ל. ושם) גבי ר׳ חייא תורת הזמה
 לא פדך: נמצא ש״ש משלם
 תשלומי כפל כטוען טענת לסטים
 מזדיין. אבל אי גזלן הוא ניחא דטוען
 טענת גזלן ונמצא שהוא בידו לא
 משלם כסל וא״ת אכתי נמצא ש״ש
 משלם כפל בטוען טענת גנב בבעלים
 ושמא אין שייך כפל בטוען טענת
 גנב בענין זה ואפי׳ שייך אין לחוש
 אי המ״ל ולטעמיך ולא קאמר:
 קסבר האי תנא קרנא בלא
 שבועה עדיפא. וא״מ
 ורב יוסף דס״ל לעיל אליבא דההוא
 חנא דלסטים מזויין «)הוא וגס סובר
 אותו תנא כפילא בשבועה עדיף א״כ
 מנלן גניבה ואבירה בשואל דמשומר
 שכר לא יליף וכן יש להקשות לרבי
 יוחנן דאסיקנא לעיל אליטה דקסבר
 לסטים מזרין גנב הוא ובהמסקיד
 (ב״מ לף מא:) מוכח דקסבר כפילא
 בשבועה עדיפא בשמעחא דשליחוח
 יד צריכה חסרון וכן סבר המס ר״א
 ובמרובה (לקמן לף עט: ושס)'< ס״ל דט
 מיטמר מאינשי גנב הוא אע״פ

 שבעלים רואין ומסממא ס״ל הכי בלסטיס מזרין וי״ל דנפקא להו
 מוט ישאל ר״ו מוסיף על ענין ראשון וילמד עליון מתחמון ותחתון
 מעליון כדמסיק בפרק השואל (ב״מ לף צה. ושם) ולאותה מסקנא
 לא נצטרך ק״ו של בטימא זו והא דמיימי ליה ההם היינו מקמי

 דמיקו ליה מוט ישאל וילמד תחתון מעליון:
 סברוה כר׳ יהודה דאמר שוכר כנושא שכר דמי. משוס דהט
 קי״ל כסתם מתני׳ בפ׳ בתרא דשבועומ (לף מט.)
 דקתני נושא שכר והשוכר משלמים את הגניבה ואת האבידה ורבי
 ירמיה נמי אימ ליה הט בהמפקיד (ב״מ לף לו. ושם) י) גבי פעמים
 ששניהם במטאת כו׳ וביבמות בריש פרק אלמנה (ל׳ סו: ושם)ל) גבי

 עין משפט
 נר מצוה

 לו א מיי׳ פ״ל מהלכות
 גניבה הלכה א:

 לו ב מיי׳ פ״א מהל׳
 שטרומ הל׳ ב סמג
 עשי! פט טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 שג סעיף יב:
 לח ג מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ב:
 לט ד ה מיי׳ שס סמג שם
 טוש״ע ח״מ סי׳ שמ

 סעיף א:
 ם ו מיי׳ פ״ח מהלכומ

 שאלה ופקדו! הל׳ א:
 מא ז מיי׳ פ״ג מהלכות
 נזקי ממון הלכה יא
 סמג עשי! סז טוש״ע מ״מ

 סי׳ שצל סעיף א:

 מוסף רש״י
 שכן משלם כפל כטוען
 טענת לסטים מזוין.
 דלענין מיסטר נמשלומין
 הר אונס וטוען טענמ
 גנב הר לענין כפל אס
 נשבע ובאו עטם שהיא
 אצלו, מאמר בשואל שאינו
 נא ליד כפל, דט טעין
 ואמר לסטים מזרן נא
 עלי ונטל, מחיינ אמ עצמו
 נקרן >בימ צה.<. קרנא
 בלא שבועה עדיפא
 מכפילא בשבועה. אין
 זו משובה, לקרנא לממייבמ
 ליה לשואל מט טעין
 לסטים מזרן נטלה ואפילו
 לא נשבע לשקר, עליסה
 להיות חמורה משומר שבר
 הגא ליד כפל אס כפר
 ונשבע על כן לשקר ואס
 אמת אמר סטור מן
 הקרן >שם). השוכר פרה
 מחבירו ונגנבה. אע״פ
 שהשונר חיינ נגניבה
 ואנלה, מנל מקום אס
 רוצה לשקר ולישנע היה
 נפטר נשנועה, הלכן ט
 אמר נגננה וחיינ עצמו
 נקרן נקנה לו הכפל >ב״מ
 לד.). שוכר כנושא שכר
 דמי. הואיל ולהנאחו הוא
 אצלו, אע״פ שנוח! שנר
 פעולתו שומר שכר הוא,
 דאי לא יהיכ שכר הר
 שואל ותיינ נאונסין, השתא
 דיהינ ליה אגרא לא הר
 שואל והר שומר שנר
 (ב״נז פ:). שוכר כשומר
ם דמי. לקא יהינ אגר נ  ח
 מלאכחו ואינו נוטל שכר על

 שמירחו(שםו.

 כהן ששכר פרה מישראל דמסיק דנהי דמימייב בגניבה ובאבידה ובהשואל (3״מ דף צ!.) נמי גבי מר בר חיננא אגר ליה בודניימא לבי
 חוזאי וחייבינהו רבא ומסיק דנגנבה: ואי בעית אימא כדמחליף כוי. לא נ״מ מיט אלא לפי דבריו דבעי לאוקמא כר״י רוצה להשיב
 לו ובהאומניס (ב״מ ל׳ פ:) איכא כה״ג ואי בעיח אימא כדמחליף רבה בר אבוה והתם ימיישב טפי שאומר כן כדי להעמיד המס ממני׳
 כר״מ ושמא אגב שהביאו שם הביאו כאן: «נ£לה לגינה נ)והזיקה משלמת מה שנהנית. נא] והוא שאינה יכולה לירד דא״כ אפי׳ נפלה משלמת
 מה שהזיקה דתחילמה בפשיעה וסופה באונס הוא וסיפא דקמני ירדה אורמא דמילתא נקט והוא הדין נפלה כיון שיכולה לירד:

 א״נ
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