
 מסורת הש״ם
 א) נ״ק ק: [קנ. צה.] לקמן
 קת: ע״ז ו:, ב) לקמן קו:
 [ע״ש תוספתא למגילה
 פ״א], ג) פי׳ על לרך שגי
 נהור וזהו והנריקה מלשון

 נרק ועי׳ רש״ל,

 הגהות הגר״א
 [א] גם׳ (מגנמ העיר
 לאומה העיר) ואין
 מלקלקין נרנר (אנל כוי
 על לפורים) תא״מ ונ״נ
 הרי״ף ורא״ש ורמנ״ס ל״ג
 כל זה (וכ״ה לקמן קו
 ע״כ ועמ״ש רכינו נא״ח

 סי׳ מרצ״ל):

 לעזי רש״י
 מוליי״א [מייל״א]. ברקית

 (מתלת עיניים).

 מוסף רש״י
 נותן לו דמי צמרו.
 פדמעיקרא ואע״פ
 דמהשתא שוי טפי לצריכיס
 צמר אדום ויב־ק צה.) קני
 נשינוי לר״מ ולא יהיכ ליה
 אלא דמי צמרו אנל לא דמי
 שנחי, או זה ימן שנרי
 משלם ויקמ הצמר >שם ק:)
 דסכירא ליה לר״מ כל
 המשנה מדעח נעליו נקרא
 גזלן ונוטל הצמר לעצמו
 אע״ס שהוא מעולה ענשיו
 נדמים ;ע־ז ז.) דקניה
 נשינוי זנמחיינ מעות ;לקמן
ז<. ר׳ יהודה אומר.  קי
 אס כן נמצא זה משחנר
 בשינויו >ע״ז ז.; אס כן
 תחיינו נמצא זה נהנה, שזה
 הניאו לו מן השוק, אלא
 ממזיר לו אמ הצמר כמות
 שהוא צכוע וידו על
 התחתונה (לקנזן קיז:). אם
 השבח. שהשכיח הצמר,
 יתר על היציאה. שהוציא
 הצנע, נותן לו. כעל הצמר,
 את היציאה. סמנים
 ועצים ושכר פעולה כשניר
 יום ולא שכר שלס כמו
! ז. ולקמו ע״  שהתנה עמו !
ז0 ולא מה שראוי  קי
 נקנלנומ, דהוי טפי (לקמן
 קיז.! דקניס ליה להאי
 דשינה להיות ידו על
 התחתונה דלא נתהני
 משכתא, ואגרא נמי כוליה
 לא ישקול אלא יציאה, ואס
 יציאה יתירה על השכת ימן
 לו אח השכח שהשכיח את
 הצמר, ואס ירצה לתת את
 שכרו, כגון שהשכח יותר על
 השכר, יחן שכר !ב״ק ק:<.
 ורשב״ג מיקל. אע״ג
 דמשני, לא סכר דמקפיד
 איניש מידי דלא חסר כה

 (לקנזן קז.).

 עח: השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא
 נקרא גזלן. וקמה ליה ברשותיה להתחייב בכל אונסים וסיפא רבנן:
 נוהן לו דמי צמרו. בלמים שצמר לבן נמכר בשוק לקנייה בגזלו לשלם
 כשעת הגזילה: היציאה. דמי עצים וסממנץ ולא שכר שלם: בשינוי.
 ששינהו מכמות שהיה ואיכא למאן דאמר שינוי קונה בהגוזל קמא
 (ב״ק צה:< אבל גבי הממור לא נשתנה
 החמור: מגבת פורים לפורים. מעות
 שגובין הגבאין מבני העיר לחלק
 לעניים לסעודת סורים: לפורים.
 כולה יתנוה לעניים דפוריס: ואין
 מדקדקין. לומר דיים בפתות והמותר
 יפול לכיס של צדקה: אגל לוקחין את
 המגלים. לרוב בכל המעות: והמוהר.
 שלא יספיקו לאכול בסורים ימכור
 ויסול לכיס של צדקה: אדעתא דמידי
 אחרינא לא יהיג ליה. וכיון דלאו
 אדעתא דהכי יהיכ נמצא מעות
 בחזקת בעלים חוץ מן היוצאין בסעודת
 פורים: דאתו למיחשדיה. לבעל הבית
 בנודר ואינו מקיים ששמעו עליו
 שאמר ליקח מלימ לפלוני עני ולא
 קנה לו: נהורימא. מוליי״א בלע״ז
 היוצאח בשחור העין: אבזקא. התולעים
 החליעו רגליה: אבזקא במילמא
 דמלפא. ראיתי עש שאוכל שיראים
 של אוצר המלך: בנולי פםן». כלי
 פשתן: בנולי דהב. כלי צמר צכועין
 אדום: וקנולוה. שאין עש אוכל כלי
 פשחן: אגל אנגריא שאינה חוזרת.
 הוה ליה כמתה או נשברה: אם
ן הליכתה ניטלה. שהאנגריא ר ד  ג
 מוליכמה לדרך שהיה זה רוצה להלך:
 אומר לו הרי שלך לפניך. שכן דרך
 אנגריא נוטל חמורו של זה ומהלך
 כעליה אחריה וכל חמור שפוגע בו
 ראשון נוטלו ומחזיר לו אח שלו והשני
 חוזר אחר חמורו עד שפוגע כאחר
 הלכך אומר לו הואיל ואף מזלך גרס
 שכור חמור אחר ולך אחריו עד שיפגע
 בחמור אחר: הגריקה או שנשתטית.
 עדיין היא ראויה למשאוי: בשלמא
 לרב לא קשיא. רומיא דמתניתין
 אהדדי דמצי לשנויי כאן כתוזרמ וכו׳:

 לרכוב

 נקרא גזלן הי רבי מאיר אילימא ר״מ דצבע
 דתנן א,הנותן צמר לצבע לצבוע לו אדום
 וצבעו שחור שחור וצבעו אדום רבי מאיר
 אומר נותן לו דמי צמרו *ר׳ יהודה אומר אם
 השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה
 ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את
 השבח ממאי דלמא שאני התם דקניא
 בשינוי מעשה אלא הא רבי מאיר דמגבת
 פורים דתניא ״במגבת פורים לפורים t«1 מגבת
 העיר לאותה העיר ואין מדקדקין בדבר אבל
 לוקחין את העגלים ושוחטין ואוכלים אותן
 והמותר יפול לכים של צדקה רבי אליעזר
 אומר מגבת פורים לפורים ואין העני רשאי
 ליקח מהן רצועה לםנדלו אלא אם כן התנה
 במעמד אנשי העיר דברי רבי יעקב שאמר
 משום ר״מ ורשב״ג מקל דלמא התם נמי
 דאדעתא דפורים הוא דיהיב ליה אדעתא
 דמידי אחרינא לא יהיב ליה אלא הא ר׳ מאיר
 דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר משום
 ר״מ הנותן דינר לעני ליקח לו חלוק לא יקח
 בו טלית טלית לא יקח בו חלוק מפני שמעביר
 על דעתו של בעל הבית ודלמא שאני התם
 דאתו למיחשדיה דאמרי אינשי אמר פלניא
 זבנינא ליה לבושא לפלוני עניא ולא זבן ליה
 אי נמי זבנינא ליה גלימא ולא זבן ליה אם כן
 ליתני מפני החשד מאי מפני שמעביר על
 דעתו של בעל הבית שמע מינה משום דשני
 הוא וכל המעביר על דעת של בעל הבית
 נקרא גזלן: השוכר את החמור והבריקה:
 מאי והבריקה הכא תרגימו ״נהוריתא רבא
 אמר אבזקת ההוא דאמר להו אבזקת במילתא
 דמלכא אמרו ליה במאי בטלי כסף או בטלי
 דהב איכא דאמרי בטלי כםף אמר וקטלוה
 איכא דאמרי בטלי דהב אמר ושבקוה:

 או שנעשית אנגריא אומר לו הרי שלך לפניך: אמר רב לא שנו אלא באנגריא
 חוזרת אבל אנגריא שאינה חוזרת חייב להעמיד לו חמור ושמואל אמר
 גבין אנגריא חוזרת בין אגגריא שאינה חוזרת אם בדרך הליכה ניטלה אומר

 לו הרי שלך לפניך ואם לאו בדרך הליכתה ניטלה חייב להעמיד לו חמור
או שנשתטתה אומר לו הרי שלך  מיתיבי השוכר את החמור והבריקה ד
 לפניך מתה או שנעשית אנגריא חייב להעמיד לו חמור בשלמא לרב לא
 קשיא כאן באנגריא חוזרת כאן באנגריא שאינה חוזרת אלא לשמואל קשיא
 וכ״ת לשמואל נמי לא קשיא כאן שבדרך הליכתה ניטלה כאן שלא בדרך
 הליכתה ניטלה הא מדקתני םיפא רבי שמעון בן אלעזר אומר אם בדרך
 הליכתה ניטלה אומר לו הרי שלך לפניך ואם לאו חייב להעמיד לו חמור
 מכלל דלתנא קמא לא שאני ליה אמר לך שמואל לאו מי איכא רבי
 שמעון בן אלעזר דקאי כוותי אנא דאמרי כרבי שמעון בן אלעזר איבעית
 אימא כולה רבי שמעון בן אלעזר היא וחמורי מיחסרא והכי קתני
 השוכר את החמור והבריקה או נשתטית אומר לו הרי שלך לפניך מתה או
 שנעשית אנגריא חייב להעמיד לו חמור ייבמה דברים אמורים שלא בדרך
 הליכתה ניטלה אבל ניטלה בדרך הליכתה אומר לו הרי שלך לפניך

 דברי
 א״ל מזלך גרס שאילו היתה ככית לא היתה ניטלת ואפילו אינה חוזרמ דלא דמי למהה דהכא מוכח דמזלא דידיה גורם ואס שלא בדרך
 הליכתה ניטלת דהיינו שמחפשין גס בכחים שאז לא מזלו של שוכר גורס חייב להעמיד לו חמור אמר לעשות מלאכתו לאלמר דאפילו
 תוזרת האגגריא אח החמור לכאן בעוד שתועיל תזרחה לשוכר אין לו לשוכר להתעכב ממלאכתו ולא דמי להכריקה או נשתטתה:

 מכלל דתנא קמא לא שני ליה. ות״ק עדיף דהוי רבים לגכי יחיד:
 אילו

 דפטור ה״ל לאשמועינן טפי ממה כדרכה דפטור דלא נימא אוירא
 דההוא אחרא קטלה כ״ש הוחמה בהר והומלקה בכקעה דודאי אילו
 לא שינה היתה מחה בענין זה ויש לומר דמשוס רבחיובא דהר חני
 הותלקה תני לה נמי בפטורא דבקעה ועוד נראה דפטורא דחימום

 בהר והוחלקה בבקעה הוי רבותא
 טפי ממתה כדרכה דאדס יכול ליזהר
 כהני טפי יותר ממתה כדרכה והוה
 לן למימר שפשע כמה ששינה שאס
 היה מוליכה כהר היה מדקדק יפה
 ושומרה יפה שלא מחלוק כהר ושלא
 מחחמס בבקעה אבל מה ששינה
 גורס שלא דקדק ומיהו דוחק הוא
 שיהלוק אביי על כל האמוראים לכך
 נראה דלא השיב הכא פשיעה במה
 ששינה דיכול ליזהר ולדקדק יפה שלא
 תחלוק בהר ושלא ממממס בבקעה
 ומודה אביי הכא דפטור במתה כדרכה
 כיון דלא הוי תחילתו בפשיעה ורבה
 דמשני כגון שהכישה נחש צ״ל
 שפעמים מצויים נחשים בהרים
 מבבקעה או איפכא להכי נקט הר
 ובקעה ואתי שפיר לרבה אפילו
 תתילתו בסשיעה וסוסו באונס פטור:
 מגבת סורים לפורים. וא״ת
 דאמרינן בערכין (ל׳ ו:<
 מעות של צדקה מותר לשנותן בכל מה
 שירצה ואפילו באו לידי גבאי ואפילו
 אמר מנורה זו לבית הכנסת מותר
 לשנותה למצוה אחרמ וי״ל דדוקא
 בפורים אמרינן הכא דאין לשנות
 ומגבת העיר לאותה העיר נמי דפ וריס
 דוקא: רבי אליעזר אושר מגבת
 פורים לפורים. מ״ק צא איירי אלא
 בגבאי דלא ישנה ור׳ אליעזר איירי
 בעני שנתנו לו מעות לצורך סעודת
 פורים שאינו רשאי העני לשנות:
 במיל תא דמלכא. אית דגרס
 במולתא פירוש היינו
 פרדות כמו (שבת ל׳ נב.) מולאות של
 בית רבי בטלי זהב או בטלי כסף
 כלומר פרדות אדומות או לבנות ואין
 נראה לר״י דכלשון ארמי לא קרי להו

 אלא כודנייהא:
 באנגריא חוזרת. דיכול לעשוה
 מלאכתו כשממזור
 אע״פ שתתאחר במלאכתו שבשביל
 איחור אין מייב להעמיד לו חמור אחר
 כמו הבריקה או נשתטתה שמתאחרת

 נמי במלאכתה ולא חיישינן:
 אם בדרך הליכתה ניטלה אומר
 לו הרי שלך לפניך. פירש
 בקונטרס שמוליכה בדרך שגס הוא
 רוצה לילך אומר לו משכיר הרי שלך
 לפניך ושכור כהמה אחרה עד שם
 וחימה דלמה ישכור כהמה אחרה
 ואם השוכר אץ צריך החמור בהליכה
 אלא בחזרה הד א״ש אבל אם כן
 בגופה ה״ל לסלוגי בין צריך חמור
 לאצחר לאין צריך אצא בחזרה ונראה
 כפי׳ ר״ח דמפרש אס בדרך הליכה
 שהאנגריא אין מחפשין בבתים אלא
 כשסוגעים בדרך והיינו דרך הליכתה
 אומר לו משכיר הרי שלך לפניך דמצ

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ ס״י מהלכות  מ
 שכירומ הלכה ד ועי׳
 בהשגות ובמגיל משגה
 סמג עשי! סט טור ש״ע

 מ״מ סי׳ שו סעיף ג:
ב ב מיי׳ פ־׳נ מהל׳  מ
 מגילה הלכה טז סמג
 עשי! ל טוש׳׳ע א׳׳ח סי׳

 מרצד סעיף כ:
 מג ג ד ה מיי׳ ס״ה
 מהלכות שכירות
 הלכה א ועיין נהשגות
 ונמ״מ סמג שם טוש״ע

 ח״מ סי׳ שי סעיף א:
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 עין משפט
 נר מצוה

ד א ב מיי׳ פ״ה מהל׳  מ
 שטרומ ה׳׳א ועי׳
 כהשגות ונמ׳׳מ שמג עשי!
 סט טיש״ע מ״מ סי׳ שי

 סעיף א:
 מה ג מיי׳ שס הלכה נ
 ועיין כהשגומ
 וכמגיד משנה טוש׳׳ע שם

 שעיף כ:
 מו ד מיי׳ שס טיש״ע שס

 סעיף א:
 מז ה ו מיי׳ שס טור

 ושו׳׳ע שס סעיף נ:
 מ ח ז מיי׳ פי״א מהל׳
 שמיטה ויוכל הלכה

 כ שמג לאדן ערה:
ט ח מיי׳ פייה מהל׳  מ
 שכירות הלכה ג
 סמג עשין פט טיש״ע מ״מ

 סי׳ שיא סעיף ל:
 נ ט מיי׳ שם טיש״ע סעיף

 השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא עט.
 אילו עד הבא בעית למיתי לאו אגרא בעית למיתב. תימה
 להשתא מיהא ללאו על הכא בעי למיתי למה יתן לו שכר
 ד״ל דהא דקאמר לעולם דלא שכיח לאגורי היינו לפי אותן למים
 י<שהשטר מזה אכל כטפי פורמא ימצא מלהשטר והרי נהנה כמה שכא
 על כאן לכך נומן לו מצי שכרו ואין
 צריך לפחות המשטר משכרו מה שזה
 נוחן עמה יומר מעט מכאן ואילך
 טון להוא אטם א״נ כגון שיוכל למכור
 סמורמו כמקום שמה הממור דרויח
 כה דש סוהרים הרכה שאין מכיאין
 סחורתן אלא ער כאן לכך ימן חצי
 שכרו: ואם יש בדמיה לשבור
 •שכור רב לטעמיה. ה״מ לשנויי
 דאין בלמיה לשכור אלא רוכ פעמים
 יש כדמיה לשכור והאמת משני ליה
 והא דאמר כסוף פרק השואל (לקמן
 דף קג.) אי דאמר כית זה ונפל אזדא
 לה ולא אמר אס יש כרמיה לרכ
 ליקח יקמ ולשמואל אפילו לשכור
 ישכור דהתס אין הביח עומד לימכר
 אלא להוסיף עליו ולתזור ולכנותו
 ככתחילה וכיון דא״ל כית זה ונפל
 אין למוכרו וגס לא קבל עליו להוסיף
 יציאה כבנין כית זה אלא כיה זה כמו
 שהוא השכיר לו לדור בו כל זמן שיוכל
 וט נפל אזדא אכל ממור שמת אין
 עומד אלא למכרו כרמים ולכך יש
 כדמיה ליקח יקמ לשכור ישכור:
 והא הכא דכי מטי יוכל. ולבריימא
 גופא א״ש אע״ג דהשתא נמי
 דליקמ הקרקע קרי כליא קרנא
 מ״מ נפקא מינה ללוה דלא ליצלח
 לציכי דזמנין דשלמי ימי משכנתא
 מקמי דלימטיה יוכל או איתרמי ליה
 זוזי ופריק ואכיל תרתי או תלת שנין
 קמי יוכל אכל לרכ דאמר לא מכליא
 ליה קרנא קשה ליה דמ״מ כליא
 קרנא טון שלבסוף לא תשאר הקרקע
 ביד הלוה: במוכר שדהו לס׳
 שנה. קס״ד טון דלזמן ארוך כ״כ

 מכר לו לא חשיכ כליא קלנא:
 אילימא ביין סתם וספינה זו
 אם נתן אמאי לא יטול
 לימא ליה הב לי ספינתך ואנא מייתינא
 חמרא. לא מיכעיא אס לא נמן שלא
 יתן כלקמני אלא אפילו אס נמן כבר
 יחזור ויטול טון שזה יכול להביא
 יין והמשטר אינו יכול להביא ספינה
 זו שהתנה ולא דמי להא דאמר לעיל
 אילו עד הבא בעית למיתי כו׳ דהתס
 מהני ליה שיכול כקל ולהשכיר מכאן
 עד מקום שירצה או למכור שם
 סמורה כדפרישיה לעיל אכל הכא לא
 שייך למימר הכי שהיין נטבע ומה
 ימכור אבל אין לפרש רהט פריך
 אמאי לא יטול שכר מצי הדרך שלא
 הלך עדיין אבל שכר חצי הדרך שככר
 הלך ניחא ליה שלא יטול דא״כ הא
 דקתני אס לא נתן לא יחן דמשמע
 שלא יתן כלל אפילו שכר חצי

 לרכוב שאני. שמא תפול תחתיו בגשר או שתשלימו באחת הפחתים:
 ואין לו עליו. אין לשוכר על המשטר: אלא תרטומת. שהשטר לו
 חמור כמושה: דשהיח למיגר. מוצא חמור אחר כאן לשכור: אם
 יש גדמים. של נכילה: ליקה. כו חמור כל שהוא: יקח. דשליס

 דברי ר״ש בן אלעזר שהיה ר׳׳ש בן אלעזר
 אומר אם בדרך הילוכה ניטלה אומר לו הרי
 שלך לפניך ואם לא חייב להעמיד לו חמור
 ומי מצית מוקמת לה כר״ש בן אלעזר והא
 קתני רישא השוכר את החמור והבריקה או
 שנשתטתה אומר לו הרי שלך לפניך ואילו
 ר״ש בן אלעזר אמר השוכר את החמור
 אלרכוב עליה והבריקה או שנשתטתה חייב
 להעמיד לו חמור אמר רבה בר רב הונא
 לרכוב עליה שאני אמר רב פפא 3וכלי זכוכית
 כלרכוב עליה דמי אמר רבה בר רב הונא
 אמר רב גהשוכר את החמור לרכוב עליה
 ומתה לו בחצי הדרך נותן לו שכרו של חצי
 הדרך ואין לו עליו אלא תרעומת היכי דמי
 אי דשכיח לאגורי תרעומת מאי עבידתיה
 אי דלא שכיח לאגורי אגרא בעי למיתב ליה
 לעולם דלא שכיח לאגורי ומשום דאמר ליה
 אילו בעית למיתי עד הכא לאו אגרא בעית
 למיתב היכי דמי אי דא׳׳ל חמור םתם יהא
 חייב להעמיד לו חמור אחר אי דא״ל חמור
 זה האם יש בדמיה ליקח יקח לא צריכא
 בשאין בדמיה ליקח אם יש בדמיה לשכור
 ישכור רב לטעמיה דאמר רב לא מכלינן
 קרנא דאתמר השוכר את החמור ומתה לו
 בחצי הדרך אמר רב אם יש בדמיה ליקח
 יקח לשכור אל ישכור ושמואל אמר י אף
 לשכור ישכור במאי קמיפלגי רב םבר לא
 מכלינן קרנא ושמואל סבר מכלינן קרנא
יבש האילן או נקצץ שניהם אסורין ,  מיתיבי א
 בו כיצד יעשה ילקח בו קרקע והוא אוכל
 פירות והא הכא כיון דכי מטי יובל קא הדרא
 ארעא למרה וקא כליא קרנא הכא במאי
 עסקינן דזבין ליה לשיתין שנין דאמר רב
 חםדא אמר רב קטינא מנין למוכר שדהו
 לששים שנה ׳שאינה חוזרת ביובל שנאמר
 1והארץ לא תמכר לצמיתות מי שאין שם

 יובל נצמתת יש שם יובל אינה נצמתת יצתה
 זו שאע״פ שאין שם יובל אינה נצמתת םוף
 סוף לכי מטו שיתין שנין קא הדרא ארעא
 למרה וקא כליא קרנא אלא הבא במאי
 עסקינן בזמן שאין היובל נוהג ה״נ מםתברא
 דאי סלקא דעתך בזמן שהיובל נוהג ומכלינן
 סדנא נצלחיה לציבי ונשקליה אי משום הא

 דרכו דהא שיעכד לו חמור זה ותנן
 כמתניתיף) מחה חייכ להעמיד לו ממור
 אחר. ומשני בשאין בדמיה ליקח:
 ופרטנן ואם יש כרמיה לשכור. ימכור
 שוכר זה את הנבילה באשר הוא שם
 דשכור חמור לעצמו דהא שיעכד לו
 חמור זה ומנן בממני׳ מחה חייב
 להעמיד לו חמור אחר: לא מכלינן
 קרנא. וכי מנן במחני׳ חייב להעמיד
 לו חמור [אחר] היכא דמתה כעורה
 ככיח הכעליס דמוסיף ולוקח חמור
 ולא כליא קרנא אכל למוכרה ולהוציא
 הדמים לשכור אחרח לא: יגש האילן.
 מי שמישכן אילן לחכירו ט הני
 משכנמא דסורא דכמכי כמשלם שנייא
 אילין מיפוק ארעא דא כלא כסף לעיל
 >ד סז:): שניהם אסורין בו. לבקע
 עצים ולשרוף דאי שריף ליה לוה
 כליא קרנא דמלוה ואי שריף ליה מלוה
 כליא קרנא דלוה: הדרא ארעא.
 דשדה זו שהן לוקמין כדמי העצים
 ושמא יפגע יובל במוך שני המשכונא
 וקא כליא קרנא דלוה: שאינה חוזרת
 ביובל. אלא ימחין עד ששים והמזור
 לו: והאלן לא המכר לצמיחוה. כאן
 פירש לך טעמו של מצוה יוכל. אלמא
 אין היוכל מוציא אלא קרקע שאס
 לא היתה מצות יוכל היתה נצמחח:
 ה״ג אלא הכא במאי עסקינן בזמן
 שאין היובל נוהג. דלא כליא קרנא:
 ניצלתיה לציבי. אי לא למכליא קרנא
 חייש ל״ל ליקח בו קרקע יבקע
 המלוה את העצים וישרפם: זימנין
 דשלמו ליה ימי משכנתא. שנים שהיה
 האילן ממושכן לו יכלו לפני היובל
 ארכע או ממש שנים ואומן שנים
 יאכל לוה את הפירומ קודם שמשוכ
 לכעליס ולעולם מכלינן קרנא: אם
 נתן. את השכר ואפילו כולו: לא יטזל.
 כדמפרש לקמן ג) דהתוכע ידו על
 החחתונה: אם נסן לא יטול. כתמיה.
 והלא טענת התובע כריא וחזקה
 מטענה הנמבע דאמר ליה הב לי ההיא
 ספינמא גופא דהא אמרמ לי ספינה
 זו ואנא מייחינא כאן חמרא ואוליך
 למקום שהחניה דהא אנא יין סתם
 אמרי וטון דכעל היין יכול להשלים
 חנאו חייב הספן להעמיד לו ספינה:

 נימא
 ׳1

 לא קשיא זמנין דשלמו שני משכנתא מקמי יובל אי נמי דמטו ליה זוזי ופריק
 לה ארבע וחמש שנין מקמי יובל ת״ר השוכר את הספינה וטבעה לה בחצי
 הדרך ר׳ נתן אומר חאם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן היכי דמי אילימא
 בספינה זו ויין סתם אם נתן אמאי לא יטול צנימא ליה הב לי ספינתא דאנא
 מייתינא חמרא אלא בספינה םתם ויין זה אם לא נתן אמאי לא יתן

 הדרך ה״ל לאקשויי אמאי לא ימן כלל: נימא
 אלא בספינה םתם ויין זה אם לא נתן אמאי לא יתן לימא ליה הב לי חמרא ואנא מייתינא ספינה. לא מבעיא אם ככר נתן שלא
 ימול אלא אפילו לא נתן יש לו לתה כל השטרוה שהרי קנה המשכיר כל השכירומ כמשיכת השוכר את הספינה כיון שמזומן
 המשכיר לרףס תנאו או אפילו בלא משיכה טון שמשכיר יכול לקיים מנאו ושוכר אינו יכול לקיים א״כ מזלו גרס והד כמוזר כו דתן
 לו מחצי הדרך שלא הלך כפועל בטל וקשה דאמאי ימן לו כלל מחצי הדרך שלא הלך אפילו כפועל בטל טון שאירעו אונס הא
 אמרינן לעיל (לף עז.) היכא דהשוכר אנוס דאמא מיטרא דא״צ להשקותה דהד פסידא דפועליס ומשמע לעיל דכל אונס שאירע לבעה״ב
 שלא היה לו לידע יותר מן הפועלים הוי פסידא דפועליס והכא נמי על כרחך פריך שיתן אפילו שכר חצי הדרך שלא הלך מדניחא
 ליה הא דקתני אס נמן לא יטול דמשמע אס נתן כל שכרו לא יטול כלל ותירץ ריב״ן דלעיל שהפועלים לא אבדו כלום רק שנתכטלו

 אין נותן להם כלום אבל הכא שהמשטר הפסיד ספינתו כפועל כטל מיהא איה ליה כיון שמזומן לקיים תנאו:
 אי

 מםורת הש״ם
 א) לקמן קט:, 3) [לעיל
 עת.], ג) [ע׳׳כ], ד) ל״ל
 ששכר, ה) צ״ל לשכור,

 ו) צ׳׳ל לשכור,

 תורה אור השלם
 1 והארץ לא תנלכר
 לצמתה כי לי האךץ כי
 גרים ותושבים אתם
 עמדי: ויקרא כה כג
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