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1

בבא מציעא ד קיד.
חובות דערכי הקדש ובעל חוב לחברו ,הא נוהגי בה הדיני דלהל?
1

בערכי
בהקדש
בבעל חוב

די סידור
מסדרי לו
לבר פדא :לא מסדרי
לר' יוחנ :מסדרי
4
לסוגיי :לא מסדרי
לברייתא לעיל :5מסדרי

בבא מציעא ד קיד:

די החזרת המשכו
אי הגזבר מחזיר
אי הגזבר מחזיר

2

להיות נידו בהשג יד
נידו ונפטר
אינו נידו וחייב

צרי המלוה להחזיר

3

אינו נידו וחייב

כיצד מתפרשת הברייתא דלהל גבי המלוה את חברו?
6

עובר בכל השמות הללו
אינו חייב להחזיר לו
אינו רשאי למשכונו
7
אסיפא ,א לא מחזיר
עבר ומשכנו חייב להחזיר
לרב ששת אסור למשכנו בביתו
בביתו ,וא משכ יחזיר א משכנו בשעת הלואתו ארישא ,במשכ אחר ההלואה
לרבא
הממשכ את חברו באונפי דלהל מה הדי?

בשעת הלואתו
שלא בשעת הלואתו

הא מותר למשכ
מותר
8
אסור

א משכ  הא צרי לחזיר
אי צרי לחהזיר
9
צרי להחזיר

 1דהיינו כשנוטל בתורת פירעו הא מסדרי לו ,להשאיר לו מטה ומטה ומפ וכנ"ל בסוגיא לעיל.
 2דהיינו כשלא נוטל בתורת פרעו אלא בתורת משכו  ,הא יש חיוב על הממשכ להחזיר את הכר בלילה
ואת המחרישה ביו.
 3פי' ,א גבו בחובו מה שיש לו  נפטר משארית החוב ,אפי' שאח"כ נתעשר ,לא צרי לשל את השאר.
 4כ מבואר בסוגיא כא לבר פדא ור' יוחנ  ,וכ היא סברת רשב"ג לעיל )ד קיג.(:
 5לרש"י )בד"ה ואיד( ,כ הוא ג סברת ת"ק דמתני' ,דמדס"ל לרבנ שמחזירי לעול ש"מ שמסדרי.
אול תוס' )בד"ה מה ובד"ה מהו( חולקי ,וס"ל דאי להוכיח מזה שס"ל לרבנ שמסדרי ,דמתניתי
מיירי כשלקחו בתורת משכו  ובזה אמרו רבנ שמחזיר ,אול א בא בתורת גביה ,אה"נ שאינו מחזיר
לעול מפני שאי מסדרי .ונראה מהגמ' דג אליהו ס"ל דמסדרי  .אמנ בתוס' )בד"ה מהו( כתבו דאי
מדבריו ראיה ,דשמא לא בא אליהו אלא לית טע למא דס"ל דמסדרי.
 6פי'" ,השב תשיב לו את העבוט ,לא תשכב" בעבודות ,ו"עד בוא השמש תשיבנו לו".
 7וכא רב ששת מגיה את הברייתא ,דבמקו "אינו חייב להחזיר" ,גרסינ  :חייב להחזיר.
 8היינו המלוה בעצמו ,אול ע"י שליח ב"ד מותר או למשכנו או לנתחו ,כל חד כדאית ליה )כדלעיל קיג,(.
ומ"מ צרי להחזיר המחרישה ביו וכו'.
 9ולא נחלקו רבא ורב ששת לדינא ,אלא בפי' הברייתא על מה קאי הדי שעובר בכל השמות הללו ,דלרב
ששת הוא על מה שלא החזיר ,ולרבא על עצ המישכו כל זמ שלא החזיר עובר )ראב"ד בשטמ"ק(.

