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בבא קמא ד צז.
התוק ספינתו של חברו ,מתי אמרו רב ושמואל את דינ דלהל?
1

לרב פפא
לאיבעית
אימא

בעשויה הספינה להשכרה
רצה שכרה נוטל ,רצה פחתה נוטל
ירד לדעת לשל שכרה :רצה שכרה רצה פחתה
ירד לדעת גזלנות :משל דוקא פחת
2

באינה עשויה להשכרה
אינו נוטל אלא פחתה
אינו נוטל אלא פחתה

הגוזל מטבע ונסדק או נפסל ,מתי אמרינ את די המשנה כדלהל?

לרב הונא
לרב יהודה

נסדק  משל כשעת הגזילה
בנסדק ממש
בנסדק ממש או פסלתו מלכות

נפסל  אומר הרי של לפני
אפי' בפסלתו מלכות
נפסל במדינה זו ויוצא באחרת

בבא קמא ד צז:
המלוה את חברו על המטבע ופסל המל את המטבע של שעת הלואה ,מה הדי?
3

לרב
לשמואל

4
כשיש לו דר למיש
כשאי לו דר למיש
נות לו מטבע היוצא בשעת הפרעו
מלכויות מקפידות :נות מטבע היוצא עכשיו
נות לו מטבע של שעת הלואה
5
אי מלכיות מקפידות :נות של שעת הלואה

 1איתא בסוגיי :התוק ספינתו של חברו ועשה בה מלאכה ,אמר רב רצה שכרה נוטל ,רצה פחתה נוטל.
ושמואל אמר אינו נוטל אלא פחתה .ומבואר בגמ' בשני לשונות שלא פליגי ,אלא ה מדברי במקרי
שוני.
 2פי' ,רצה נוטל את שכרה כמו שהיא מיועדת להשכרה ,ורצה נוטל את פחתה  דהיינו כמה שנתבלתה
הספינה מחמת מה שהשתמש בה ,דכיו שתק את הספינה שלא ברשות ,לכ חייב לשל על פחת
הספינה ,ולא יכול לטעו כשאר שוכר שהיכא שמתה מחמת מלאכה וכ"ש א רק בלתה שהוא פטור  כי
לזה הוא מיועד ,דסו"ס תק בספינה שלא ברשות .ולכ א הפחת גבוה יותר מ השכר ,יכול לקחת את
הפחת.
 3פירש"י שהלוה לו איזה סחורה ,וקצ אותה במעות ,שבהגיע הזמ ישל אות הלוה .וס"ל שדוקא
במקרה זה איירי ,אבל א הלוהו מעות ,מחזיר לו את אות מעות שהלוהו לכו"ע .וכתבו התוס' )בד"ה
המלוה( שאי כוונת רש"י לחלק בי הלווהו מעות להלוהו סחורה ,אלא לחלק בי א הזכיר המלוה
שיפרע לו מטבע ,ע"ש.
 4והעמידה הגמ' באופ שאי הדר בקלות ,כיו שמיירי שמלכיות מקפידות זו על זו ,ורק יכול להולי ע"י
הדחק.
 5כ מוכח מהברייתא דמעשר שני ,שאפשר לחלל על של מלכי אחרוני דומיא דראשוני  דהיינו שלא
יוצא באותה מדינה אלא יוצא במדינה אחרת .ואפי' א אי לו דר לאותה מדינה ג"כ מחלל .וה"ה
לנידו דיד שא אי מלכיות מקפידות אפי' א אי לו דר למיש ג"כ יכול לתת לו ,כיו שיוצא במדינה
אחרת.

