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בבא מציעא ד נח.
בני העיר ששלחו שקליה ביד שלוחי ונגנבו ואבדו מה הדי ?
1

משנתרמה התרומה
א לא נתרמה התרומה

3

מה די בני העיר
פטורי
חייבי

מה די השלוחי
נשבעי לגזברי

2

הא שומר חנ נשבע על מה ששמר להקדש ונגנב או נאבד ,והא שומר שכר משל?

לרבנ
לר' שמעו
בבא מציעא ד נח:

לר' יהודה
לרבנ

קדשי שאי חייב באחריות
קדשי שחייב באחריות
5
4
ש"ח אינו נשבע וש"ש אינו משל
ש"ח אינו נשבע וש"ש אינו משל
ש"ח נשבע וש"ש משל
הא יש אונאה בס"ת מרגלית ובהמה?
שיעור אונאה
אי לה אונאה
יש לה אונאה

בכדי דמיה  כפליי
6
יש לה אונאה
יש לה אונאה

 1לרש"י שבאו לדי אחרי שכבר תרמו בבית המקדש את תרומת השקלי  שבתרומה זו מזכי
אותה לכל ישראל ששקלו ולא הגיעו שקליה או שנגנבו או אבדו .ולתוס' )בד"ה נשבעי( הפירוש,
שתרמו את התרומה קוד שנגנבו או אבדו.
 2וקשה ממשנתנו שהרי אי שומר שכר נשבע כשהוא שומר להקדש .ותיר שמואל לפי הסבר
רבה ,שמיירי שנגנבו באונס לסטי מזוי ואבדו שטבעה ספינת בי ,ונשבעי לבני העיר במעמד
הגזברי כדי ליטול שכר שמירת ,ומה שצרי מעמד הגזברי כדי שלא יחשדו אות הגזברי
שה גנבו ,או שלא יקראו לה פושעי בשמירת הקדש .ור' יוחנ תיר ,ששבועה זו היא אליבא
דר' שמעו שנשבעי על הקדש שחייב באחריותו .ור' אלעזר תיר ,שא שמה"ת לא נשבעי
וכמבואר במשנתנו ,מ"מ חכמי תיקנו שישבע ,כדי שלא יהיו בני אד מזלזלי בהקדשות.
 3לפירש"י ,שבשעה שנודעה הגניבה או האבידה לא תרמו עדיי .ולתוס' )בד"ה נשבעי( הפירוש,
שלא תרמו עדיי בשעה שהיתה הגניבה או האבידה.
 4אכ לר' אלעזר הנ"ל א שאינו נשבע מה"ת ,מ"מ משו תקנת חכמי יש לו להשבע.
 5אכ מבואר בסוגיא לקמ בש ר' יוחנ ,שהיכא שקנו ממנו  שמקבל על עצמו שא יגנב או
יאבד ישל  משל ג להקדש.
 6ר' יהודה ב בתירא הוסי שג המוכר סוס וסיי ומג במלחמה אי לה אונאה  מפני שיש
בה חיי נפש ,ובזה משמע שאי שיעור וקצבה דהכל ית איש בעד הצלת עצמו.

