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השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא

עח.

כגון שבאת חבילה לידו .וא״מ א״כ פשיטא וי״ל לה״א אסמכתא
מפני רטהה .דאגן סהדי דבלאו אונסא דזוזי נמי הוה מזבין לה
היא ולא קני א״נ דסועל לא נותן לו אלא לשכור כשויה ולא
והאי דעייל ונפיק אזוזי ממהר הוא לגבוח שלא יחזור לוקה :בטא
מן הכל :אפילו וו י׳ מילין כוי .וה״ה אסילו זו שהלך כה קצרה
לזבוני במאה .היה צריך למאה זוזי ורצה למכור שדה קטנה במאה
יותר אלא שלא חש להאריך :הוחמה בהד עטור .וא״מ למ״ל
זוז ולא מצא לה לוקחין ומכר גדולה במאתים :וקא עייל ונפיק אזהי.
לעיל )לף מב (.תחילתו כפשיעה וסוסו
וזה עיכבם :לא קני .דאנן סהדי
כאונס חייכ אמאי פטור הא חחילתו
דעל כורחו מכר מהמוסר ויכול לומר
מפני רעתה w :א פשיטא בעי לזבוני במאה
כסשיעה היה לענין הוחלקה וי״ל ללא
לכך הייתי מחזר אחר המעוח לקנות
ולא אשכח תבין במאתים וקא עייל ונפיק אזוזי
מחייב אלא כאונס שיש לחלוח שאס
שדה קטנה תחתיה :ולא אשפת .לא
לא קני אלא אי בעי לזבוני במאה ולא אשכח
לא היה משנה אפשל שלא היה בא
מצא לה לוקמין מיד :ואילו היה טורה.
ואי טרח הוה משכח ולא טרח וזבין במאתים
האונס כי ההיא לצליפא לאורבני
טוכא לחזור אחר הלוקמין :הוה משפח.
וקא עייל ונפיק אזוזי מאי כמוכר שדהו מפני
לאונס בא מממת הפשיעה שאם היה
טרח.
לוקחי שדה קטנה :ולא
מצניעם מממ הקרקע כלשמואל לא
הוקשה לו הטורח ומכר הגדולה
רעתה דמי או לא בתיקו :שכר את החמר
היו נגנבים אבל הכא כי הוחמה בהר
כמאתיס :וטייל ונפיק אזוזי מאי
ואת הקדר וכו׳ שוכר עליהן או מטען :עד
כ״ש ראם לא שינה והיה הולך בבקעה
פמופר שדהו מפני רטמה דמי .כיון
ג
כמה שוכר עליהן אמר רב נחמן עד כדי
דהוה הוממה והט אמר רבא
דמשוס טירחא דאהדורי אחר לוקח
א(
שכרן איתיביה רבא לרב נחמן עד ארבעים
בהמפקיד )לעיל לף לו (:גבי פשע בה
הוקלה עליו למכור אותה כלא דומק
וחמשים זוז אמר ליה כי תניא ההיא ישבאתה
ויצאתה לאגם אפילו למ״ד חייב הבא
מעות שמע מינה לא חביבה היחה
השוכר את החמור
חבילה לידו:
פטול למלאך המוח מה לי הכא מה
עליו :טד כדי שכרן .אם עשו אצלו
״להוליכו בהר והוליכו בבקעה בבקע׳ והוליכו
לי התם וא״ת שילהי הפועלים )לקמן
קצה המלאכה ולא קיכלו כלום שוכר
לף צג :ושם ל״ה אי( גט הניח עללו
עליהן כל מה שהוא חייב להן יוסיף
בהר אפילו זו עשר מילין וזו עשר מילין ומתה
ובא לעיל ובא אלי וללס פטול ומוקי
לאחרים ויגמרו :שבאה חבילה לידו.
חייב ה השוכר את החמור להוליכה בהר
לה רבה לעל בעילנא ללא עיילי אינשי
אס יש בידו משלהן הרכה כדרך
והוליכה בבקעה אם החליקה פטור ואם
ופריך אביי חחילמו בפשיעה לענין
האומנים המקבלים עליהן מלאכה
הוחמה חייב 1להוליכה בבקעה והוליכה בהר
גנבי וסופו באונס הוא לענין ארי
מביאים כלי אומנות לבית בעל הניח:
אם החליקה חייב ואם הוחמה פטור אם
והחס אפילו לא פשע הוא ולא בא
גהר.
מתני׳ בבקעה והוליכה
מחמת המעלה חייב ׳השוכר את החמור
לעיר היה נארע האונס ומאי פריך
בראש ההר ואע״פ שהדרך חלק וישר
והבריהה או שנעשית אנגריא אומר לו הרי
ד״ל לשמא אס היה שם היה מוליכן
חייב .בגמ׳ מפרש מאי שנא רישא
למרעה אמר קולס ביאת אלי ט ק
הבא דלא מפליג בין הוחלקה להוחמה
שלך לפניך מתה או נשברה חייב להעמיד
לרך הרועים לרעומ הצי היום בשלה
ובסיפא מפליג להוליכה בהר והוליכה
״]לו[ חמור :גמ׳ מ״ש רישא דלא קא מפליג
זו וחצי היום בשרה אחר או שמא אם
בבקעה :ואם החליקה פטור .שבהר
ומאי שנא סיפא דקא מפליג אמרי דבי ר׳ ינאי
היה שם הארי היה ירא לבא שם
היא ראויה להחליק יותר שראש ההר
רישא שמתה מחמת אויר דאמרינן ייאוירא
או היה מקיים ביה גס את הארי
מד ומשופע לצדדין :ואם הוחמה
דהר קטלה ואמרינן אוירא דבקעה קטלה ר׳
ואת הרוב הכה עבדך ובלאו הט
חייג .שהבקעה מעלה הבל לפי
יוסי בר חניגא אמר כגון שמתה מחמת
צריך לפרש הפשט התם כך לקאמל
שההרים סביבה ואין אדר שולט בה:
אין אומרים אילו היה שם היה מציל
אם מחממ המטלה הוחמה .בעלותה
אובצנא רבה אמר כגון שהכישה נחש רבי
אלא )ג( אומרים אס היה יכול להציל
מרגל ההר לראשו :חייג .שהמעלה
חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן הא מני ר״מ היא
חייב ואס לאו פטור ואי אפשר לפרש
גרמה לה והוא שינה להוליכה בהר:
דאמר כל המעביר על דעת של בעל הבית
בע״א ורב אלפס פירש התם לאביי
או
כגמרא  0מסרש:
והגריקה.
נקרא
לטעמיה לאמר בפרק המפקיר )לעיל לף לו :ושם( לא מיבעיא כו׳
שנעשיח אננריא .שנטלוה לעבודה המלך :אומר לו .משכיר לשוכר:
אלא אפילו למ״ל פטור הכא מייב להבלא לאגמא קטלה משמע ללמ״ל
הרי שלך לפניך .טלנה כמו שהיא סמויה ותלך שאף מזלך גרם
כמו מזלי וטרח )* ואשר אומה בדרכים .וגט אגגריא נמי המתן עד חייב א״ ש בלאו האי טעמא אע״פ שהאונס היה נאלע ככל ענין
דש ללמות ראייתו ללמ״ל מייב נמי סמך אהאי טעמא לקאמל בסוף
שמשוב שאף מזלך גרם ונפסיד שנינו :מתה או נשברה .שמפסיד
להבלא לאגמא קטלה לאס לא כן תקשי ליה מממניהין להכא רקאמר
כל שכרו :חייב .המשטר למכור העור והנכילה לכלבים ולהוסיף
הוממה כהר פטור ומיהו למה שנפלש לכסוף להכא לא חשיב ממילהה
מעות ולהעמיד לו חמור או ישכור לו אמר בדמי נבילה שהרי חמור
ואם הוחמה מחמת המעלה חייב .וא״ה והיט
בפשיעה א״ש:
זה שיעבד לו או ימזור לו שכרו :גמ׳ דקא מפליג .בין הוחלקה
ילעינן ברישא לקחני הוחמה בהר פטור רשלא מחמת המעלה הוחמה
להוחמה :שמחה מחמת אויר .לא הוחלקה ולא הותמה ומתה מעצמה
ד״ל דראינו שלא הוחמה בעלייחה שעלתה בלא טורח והלכה אחל
הואיל ושינה כה יכול לומר לו לא ממה זו אלא מממת אדר לא
כן הרבה ולא היתה מזיעה ובחר הכי הוחמה וא״כ שלא מממת
היתה לימודה ליגדל כאדר הר וקשה לה או לא היתה לימודה באויר
מעלה היה ופטור :כגון שמתה מחמת אויר .פי׳ שידוע שאותו
בקעה וקשה לה :אובצנא .עייפוה ויגיעה ממשאה .הוליכה בהר
יום היה אדר משונה בהריס יותר מבכקעה או איפכא משלג או
יכול לומר לו עייפוה המעלה שעלמה לראש ההר הועיל לה מחחילה
ממטר והוי חחילתו וסופו בפשיעה ולהט נקט להוליכה בהר והוליכה
על כן עייפה לה לאחר זמן כשהלכה בדרך החלקה ויגעה תחת
בבקעה ולא נקט להוליכה בהר זה והוליכה בהר אחר משוס דאין
משאה ומחה .ואס שינה להוליכה ככקעה אע״פ שלא ראינו אותה
רגילות להשתנות אדר אלא מהרים לבקעומ אבל מהר להר ומבקעה
מזעח ולא היום חם מאד לומר הוממה י״ל אם הלכה בהר היה
דכי יוסי בר חנינא אמר
לבקעה אין דרך אדר להשתנות:
האדר שולט שם ונותן בה כח ולא תיגע תמת משאה )נ( בבקעה
שמתה מחמת אוכצנא .שנהייגעה מחמת מלאכה ואף על גב דמתה
לא שליט בה אדר והיא היתה חסירת כת ויגעה לה:
מממת מלאכה )י( מ״מ כיון ששינה חייכ שאס היה לו להוליכה בהר
נקרא
אפשר שאס היה מוליכה שם לא היתה מתייגעת מחמה אדר והרומ ששולט שם או אס היה לו להוליכה בבקעה לא הימה מתייגעת שם לפי
שאין טורח שם כמו בהל ולהט מייב אפילו למ״ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור אך על רבה דאמר כגון שהכישה נמש קשה לריכ״ס
אמאי נקט לליליה הר ובקעה לה״נ ה״מ למינקט בקעה ובקעה אס ילוע שנמצא נמשים היום בכקעה ששינה להוליכה שם ללא שייך האי
קלקול להשמנומ מהר לבקעה טפי מבקעה לבקעה ואר״י לרכה לטעמיה לאית ליה תפילהו כפשיעה וסופו כאונס חייכ כלמשמע בס״פ
השוכר את הסועליס )לקמן ל׳ צג :ושס> מדפריך ליה אביי אמאי פטור תחילתו בפשיעה וסופו כאונס הוא והשתא א״ש דלהט נקט הר ובקעה
משום דהשתא הד תחילתו כפשיעה לענין הוממה והוחלקה אכל אס שינה מכקעה לכקעה היה פטור דליכא חחילחו בפשיעה ובריש הכונס
)נ״ק ל׳ ט .ושס> דפריך ארבה דאמר והוא שחהרה הנימא למאן דאמר חחילמו בפשיעה וסופו באונס פטור אלא למ״ד חייכ מאי איכא
למימר הוי מצי למיפרך דרבה אדרבה דאית ליה הכא חייב אי גרס כתרוייהו רכה והשתא כל אלו אמוראים שבאין לחיץ סוברים כרבא
דאמר מלאך המומ מ״ל הכא כר דלאביי דאמר הבלא דאגמא קטלה א״ש מחניחין בלאו הני שנדי וחייב אפילו מתה כדרכה דאמר ההוא
אוירא שהוליכה שם קטלה אע״פ שאין ידוע שיהא אוחו אדר רע כלל יוחר מאויר אחר דלאו דוקא נקט הבלא דאגמא )ה ה״ה כל שינוי
אדר כדמוכח בשמעתין דהתם והא דנקט בסיפא הוחלקה בהר והוממה בבקעה חייכ ה״ה מתה כדרכה טון דהוי תחילפו בפשיעה אלא
משום דבםטור דהר תני הוחמה אשמועינן אף על גב דמימוס הוי בהר טעמא לפטור בכקעה לא מיפטר כהט אלא אדרכה הד טעמא
לחיוכא וא״ת והא שמעינן ליה מרישא דאסילו מחה כדרכה חייב משוס דהוי חחילתו בפשיעה לענין הוחלקה בהר וחימום בבקעה כ״ש
כשמתה ע״י החלקה דהר וחימום דבקעה דממייב וי״ל דאי לאו אשמעינן בסיפא לא הוה ידעינן אמאי חשיב לה ברישא תתילתה כפשיעה
לחייבו אפילו במתה כלרכה וא״ת ולרכא וכל האמולאים להכא דסטרי בממה כדרכה אמאי תני בסיפא הוממה בהר והוחלקה בבקעה
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הגהות הב״ח
)א( רש״־ ל״ה הרי שלך
וכו׳ וטרמ ו י ש ר אותה:
)ג( ד״ה אוכצגא וכו׳
תמת משאה אבל ככקעה:
)ג( תום' ד״ה הותמה
וכו׳ אצא אומדין אס היה
יכול) :ר( ר״ה ר׳ יוסי וכו׳
מתממ מלאכה פ ט ו ר מ״מ
טון) :ה( כא״ד דה׳׳ה
כל שיגר:

גליון הש״ם
תום׳ דייה א6ילו יכו'
שלא חש להאריך .עיין
כששוגת הר״ש הלד חא״ח
סי׳ ח:

הגהות הגר׳׳א
] א [ גפי פשיטא כוי .נ״כ
גירסת הרמכ״ס איכעיא
להו זכי] שוה מאה כמאמן
והא עייל כוי:

מוםף רש״י
אוירא דהר .ציגה ) ל ע י ל
לו.(:

מתני׳

לפטול

עין משפט
נר מצוה
ל ו א ב מיי׳ פ״ח מהל׳
מכירה הלכה ה ועי׳
כמ׳׳מ סמג עשץ סנ
נווש״ע מ״מ סי׳ קצ סעיף
יג וסעיף יד:
ל ז ג ד מיי׳ פ״ט מהצי
שטרות הלכה ל סמג
עשי! סט טוש״ע מ״מ סי׳
שלג סעיף ו:
ל ח ה מיי׳ שס פ״ל הלכה
א טוש׳׳ע מ״מ סי׳
שט סעיף א:
ל ט ו מיי׳ שם טוש״ע שס

סעיף כ:
מ ז מיי׳ שס ס״ה הלכה
א סמג שס טוש״ע
מ״מ סי׳ שי סעיף א:

