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השוכר חמור כדי לרכוב עליו ומת החמור בחצי הדר  ואי חמורי לשכור ש )באותו מחיר(,
מה יעשה השוכר ,וכמה ישל למשכיר?

בחמור
זה
בחמור סת

אי בדמי הנבילה לקנות חמור אחר
יש בדמי הנבילה
אחר
לקנות חמור
אי בדמיה לשכור
יש בדמיה לשכור
יקנה חמור אחר  לרב :לא ישכור  1וישל חצי הדר 2ישל רק חצי הדר 
ויש לו עליו תרעומת
לשמואל :ישכור וישל כל הדר
וישל כל הדר
חייב המשכיר להעמיד לו חמור אחר  וישל לו את כל הדר

שכר ספינה וטבעה בחצי הדר ונת שכרה הא יטלו חזרה ,וא לא נת הא צרי לית?

ספינה זו ויי סת
ספינה סת ויי זה
ספינה זו ויי זה
ספינה סת ויי סת

נת שכרה
3
נוטל חזרה כספו
4
לא יטלו
לא יטלו
נוטל חציו

לא נת שכרה
לא ית
5
צרי לתת
לא ית
6
ית חצי

 1ס"ל לרב שלא מכלי הקר ,וא ימכור את הנבילה ובדמיה ישכור חמור אחר  נמצא שכילה את קר
המשכיר.
 2והטע דאומר לו "אילו עד הכא בעית למיתי  לאו אגרא בעית למיתב" .ותמהו התוס' )בד"ה אילו(,
דהרי באמת לא רצה להגיע עד אמצע הדר ולמה ית לו שכר .ותירצו :א( דהא דקאמר דאי לשכור
באמצע הדר  הכוונה שאי לשכור במחיר שנת ,אבל בקצת יותר ביוקר כ יש לשכור ,ועכ"פ הדי הוא
שמשל למשכיר חצי הדר ,ולא מקזז ממנו מה שעלה החצי השני יותר יקר .ב( דמיירי שיכול למכור
סחורתו במקו הזה ,ויש באמת שוכרי  שכ דרכ למכור כא ,וא שרצה למכור בסו הדר ביותר
ביוקר ,בכל אופ ישל מחצה הדר דיכול למכור ג כא ויפסיד ג הוא קצת שהרי היה כא אונס ,אכ
יש לשוכר על המשכיר תרעומת .אכ א אי את שני האפשרויות הללו ,לא ישל לו כלל.
 3דאומר השוכר למשכיר ת לי את הספינה שהסכמנו בנינו שתית לי להעביר בה יי אחר ,דא שטבע
היי הראשו  הרי לא אמרתי דוקא את היי ההוא  אלא אמרנו יי סת .וכיו שטענתו חזקה  יכול
לתבוע השכר שנת חזרה.
 4דטענת המשכיר חזקה ,שאומר לו כיו שלא סיכמתי את דוקא על הספינה הזאת ,ואני יכול להעמיד
ל ספינה אחרת רק תביא את היי ההוא שסיכמנו שתעביר אותו )והוא לא יכול להביאו דהרי טבע היי(,
וכיו שטענת המשכיר חזקה צרי לשל לו שכרו.
 5כתבו התוס' בד"ה אלא שעל חצי הדר שהל ית שכר מושל ,יממשול? והחצי שלא הל ית
כפועל בטל .אול הריב" בתוס' ד"ה אי )ד ע"ט ע"ב( ס"ל שצרי לתת רק חצי הדר שכבר הל ,אבל
חצי הדר שלא הל פטר דאנוס הוא.
 6כתבו התוס' הנ"ל שבמקרה זה מסופק ריב" ,הא צרי לשל חצי או רק רבע ,והיינו שחולקי רק
את מה שכבר הל] .ובמקרה שכבר נת שכרה בזה לא מספקא ליה א נוטל חזרה ג' רבעי כיו
שהמשכיר מוחזק ודיו שיטול השוכר בחזרה מחמת הספק חצי[.
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הלוה מחברו מעות ,ומשכ לו איל במשכנתא דסורא  ,ויבש האיל מה הדי?
1

לרב
לשמואל

בזמ שהיובל נוהג
לא יעשו כלו  דלא מכלינ קרנא
3
ימכור את העצי  וילקח קרקע

בזמ שאי היובל נוהג
ימכור את העצי  וילקח קרקע
ימכור את העצי  וילקח קרקע

2

בבא מציעא ד עט:

השוכר את הספינה ופרקה לה באמצע הדר,
באופני דלהל יש למשכיר על השוכר תרעומת ,מה הביאורימ?? בזה? ]תוד"ה דפרקיה[.

אשלא יתירא
שינוי דעתא
פרקה לטועניה בגויה
שהיה סבור ללכת ולחזור מהר צרי כא לקנות חבלי ביוקר
הוסי סחורה
רש"י
צרי חבלי להוציא כלי
שמא השני אד קשה
החליפו בעלי
ר"ח
הראשוני ולהכניס השניי
יצטר לקנות חבלי ביוקר
ריב" הוציאו הסחורה באופ לא הורגל להתנהג ע השני
שאי היזק לספינה
השוכר את החמור לרכוב עליה ,איזה מזונות 4מוכיח עליה השוכר ומה מניח החמר?

השוכר
החמר

שכיח לקנות מזונות
מניח מזונות
של יו אחד

לא שכיח לקנות מזונות
מניח מזונות
של כל אותה הדר

שכיח לקנות ממלו למלו
מניח מזונות של כל הדר
מניח מזונות של יו אחד

 1פי' ,שהמלוה אוכל פירות ,וקוצבי מחיר קצוב לכל שנה שיוריד לו מהחוב ,וכגו שהיה החוב מאה זוז,
קוצבי אכילת פירות כל שנה בעשר זוז )ואפי' א בסת שוי הפירות מעט יותר ,מ"מ אי בזה רבית
דהרי המלוה מקבל על עצמו לפחות מהחוב עשר זוז ג א באיזה שנה לא יעשו פירות כלל( ,ולאחר עשר
שני חוזר האיל ללוה ולא צרי לשל כלו.
 2והמלוה אוכל את הפירות ,ולבסו שני המשכנתא תחזור הקרקע ללוה  שאי כא כליא קרנא ומותר.
 3ואפי' שיתכ שלא יהנה הלוה ממנה כלו  ותחזור לבעליה הראשוני ביובל קוד שיספיק הלוה
ליהנות ממנה ,לא איכפת ל מה שכליא קרנא.
 4של השוכר ,ושל החמר מזונותיו ושעורי של החמור .וכל הנידו דלהל הוא על המזונות ,אכ מלבד זה
השוכר מניח עליה כסותו )מה שצרי ללבוש כשיגיע למקומו( ולגנותו )הכד שלו(.

