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אילו עד הבא בעית למיתי לאו אגרא בעית למיתב .תימה
לרכוב שאני .שמא תפול תחתיו בגשר או שתשלימו באחת הפחתים:
להשתא מיהא ללאו על הכא בעי למיתי למה יתן לו שכר
ואין לו עליו .אין לשוכר על המשטר :אלא תרטומת .שהשטר לו
ד״ל דהא דקאמר לעולם דלא שכיח לאגורי היינו לפי אותן למים
חמור כמושה :דשהיח למיגר .מוצא חמור אחר כאן לשכור :אם
י>שהשטר מזה אכל כטפי פורמא ימצא מלהשטר והרי נהנה כמה שכא
יש גדמים .של נכילה :ליקה .כו חמור כל שהוא :יקח .דשליס
על כאן לכך נומן לו מצי שכרו ואין
דרכו דהא שיעכד לו חמור זה ותנן
צריך לפחות המשטר משכרו מה שזה
כמתניתיף( מחה חייכ להעמיד לו ממור
דברי ר״ש בן אלעזר שהיה ר׳׳ש בן אלעזר
נוחן עמה יומר מעט מכאן ואילך
אחר .ומשני בשאין בדמיה ליקח:
אומר אם בדרך הילוכה ניטלה אומר לו הרי
טון להוא אטם א״נ כגון שיוכל למכור
ופרטנן ואם יש כרמיה לשכור .ימכור
חמור
לו
להעמיד
חייב
לא
ואם
לפניך
שלך
סמורמו כמקום שמה הממור דרויח
שוכר זה את הנבילה באשר הוא שם
ומי מצית מוקמת לה כר״ש בן אלעזר והא
כה דש סוהרים הרכה שאין מכיאין
דשכור חמור לעצמו דהא שיעכד לו
קתני רישא השוכר את החמור והבריקה או
סחורתן אלא ער כאן לכך ימן חצי
חמור זה ומנן בממני׳ מחה חייב
שנשתטתה אומר לו הרי שלך לפניך ואילו
ואם יש בדמיה לשבור
שכרו:
להעמיד לו חמור אחר :לא מכלינן
•שכור רב לטעמיה .ה״מ לשנויי
ר״ש בן אלעזר אמר השוכר את החמור
קרנא .וכי מנן במחני׳ חייב להעמיד
דאין בלמיה לשכור אלא רוכ פעמים
לו חמור ]אחר[ היכא דמתה כעורה
אלרכוב עליה והבריקה או שנשתטתה חייב
יש כדמיה לשכור והאמת משני ליה
ככיח הכעליס דמוסיף ולוקח חמור
להעמיד לו חמור אמר רבה בר רב הונא
והא דאמר כסוף פרק השואל )לקמן
ולא כליא קרנא אכל למוכרה ולהוציא
לרכוב עליה שאני אמר רב פפא  3וכלי זכוכית
דף קג (.אי דאמר כית זה ונפל אזדא
הדמים לשכור אחרח לא :יגש האילן.
כלרכוב עליה דמי אמר רבה בר רב הונא
לה ולא אמר אס יש כרמיה לרכ
מי שמישכן אילן לחכירו ט הני
אמר רב ג השוכר את החמור לרכוב עליה
ליקח יקמ ולשמואל אפילו לשכור
משכנמא דסורא דכמכי כמשלם שנייא
ומתה לו בחצי הדרך נותן לו שכרו של חצי
ישכור דהתס אין הביח עומד לימכר
אילין מיפוק ארעא דא כלא כסף לעיל
הדרך ואין לו עליו אלא תרעומת היכי דמי
אלא להוסיף עליו ולתזור ולכנותו
<ד סז :(:שניהם אסורין בו .לבקע
ככתחילה וכיון דא״ל כית זה ונפל
אי דשכיח לאגורי תרעומת מאי עבידתיה
עצים ולשרוף דאי שריף ליה לוה
אין למוכרו וגס לא קבל עליו להוסיף
כליא קרנא דמלוה ואי שריף ליה מלוה
אי דלא שכיח לאגורי אגרא בעי למיתב ליה
יציאה כבנין כית זה אלא כיה זה כמו
ארעא.
כליא קרנא דלוה :הדרא
לעולם דלא שכיח לאגורי ומשום דאמר ליה
שהוא השכיר לו לדור בו כל זמן שיוכל
דשדה זו שהן לוקמין כדמי העצים
אילו בעית למיתי עד הכא לאו אגרא בעית
וט נפל אזדא אכל ממור שמת אין
ושמא יפגע יובל במוך שני המשכונא
למיתב היכי דמי אי דא׳׳ל חמור םתם יהא
עומד אלא למכרו כרמים ולכך יש
וקא כליא קרנא דלוה :שאינה חוזרת
חייב להעמיד לו חמור אחר אי דא״ל חמור
כדמיה ליקח יקמ לשכור ישכור:
ביובל .אלא ימחין עד ששים והמזור
זה ה אם יש בדמיה ליקח יקח לא צריכא
והא הכא דכי מטי יוכל .ולבריימא
לו :והאלן לא המכר לצמיחוה .כאן
גופא א״ש אע״ג דהשתא נמי
בשאין בדמיה ליקח אם יש בדמיה לשכור
פירש לך טעמו של מצוה יוכל .אלמא
דליקמ הקרקע קרי כליא קרנא
אין היוכל מוציא אלא קרקע שאס
ישכור רב לטעמיה דאמר רב לא מכלינן
מ״מ נפקא מינה ללוה דלא ליצלח
לא היתה מצות יוכל היתה נצמחח:
קרנא דאתמר השוכר את החמור ומתה לו
לציכי דזמנין דשלמי ימי משכנתא
ה״ג אלא הכא במאי עסקינן בזמן
בחצי הדרך אמר רב אם יש בדמיה ליקח
מקמי דלימטיה יוכל או איתרמי ליה
שאין היובל נוהג .דלא כליא קרנא:
יקח לשכור אל ישכור ושמואל אמר י אף
זוזי ופריק ואכיל תרתי או תלת שנין
ניצלתיה לציבי .אי לא למכליא קרנא
לא
םבר
רב
קמיפלגי
במאי
ישכור
לשכור
קמי יוכל אכל לרכ דאמר לא מכליא
חייש ל״ל ליקח בו קרקע יבקע
מכלינן קרנא ושמואל סבר מכלינן קרנא
ליה קרנא קשה ליה דמ״מ כליא
המלוה את העצים וישרפם :זימנין
מיתיבי א  ,יבש האילן או נקצץ שניהם אסורין
קרנא טון שלבסוף לא תשאר הקרקע
דשלמו ליה ימי משכנתא .שנים שהיה
ביד הלוה :במוכר שדהו לס׳
בו כיצד יעשה ילקח בו קרקע והוא אוכל
האילן ממושכן לו יכלו לפני היובל
שנה .קס״ד טון דלזמן ארוך כ״כ
ארכע או ממש שנים ואומן שנים
פירות והא הכא כיון דכי מטי יובל קא הדרא
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

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
והארץ 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
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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 אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן היכי דמי אילימא
בספינה זו ויין סתם אם נתן אמאי לא יטול נימא ליה הב לי ספינתא דאנא
מייתינא חמרא אלא בספינה םתם ויין זה אם לא נתן אמאי לא יתן
נימא
ח

צ

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

הדרך ה״ל לאקשויי אמאי לא ימן כלל:
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

עין משפט
נר מצוה
מ ד א ב מיי׳ פ״ה מהל׳
שטרומ ה׳׳א ועי׳
כהשגות ונמ׳׳מ שמג עשי!
סט טיש״ע מ״מ סי׳ שי
סעיף א:
מ ה ג מיי׳ שס הלכה נ
כהשגומ
ועיין
וכמגיד משנה טוש׳׳ע שם
שעיף כ:
מ ו ד מיי׳ שס טיש״ע שס
סעיף א:
מ ז ה ו מיי׳ שס
ושו׳׳ע שס סעיף נ:
מ ח ז מיי׳ פי״א מהל׳
שמיטה ויוכל הלכה
כ שמג לאדן ערה:
מ ט ח מיי׳ פייה מהל׳
ג
שכירות הלכה
סמג עשין פט טיש״ע מ״מ
טור

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

