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בבא קמא ד צח:
הא דינו של רבה  דהשור שטרו של חברו פטור ,תלוי במחלוקת תנאי דלהל?
לרבנ  דבר הגור לממו אינו כממו לר"ש  דבר הגור לממו כממו דמי
חייב
פטור
לרב דימי
1
פטור
פטור
לרב הונא בדר"י
הא די משנתנו שהגוזל חמ ועבר עליו הפסח ,שיכול הגזל לומר לנגזל "הרי של לפני",
תלוי במחלוקת תנאי דלהל?

לרב חסדא
4
לרבה

3

אליבא דרבנ
אינו יכול
יכול

אליבא דר' יעקב
יכול
יכול

2

מתי אמרינ את די המשנה שא "נת לאומני לתק וקלקלו חייבי לשל"?

לרב אסי

נת כלי של לעשות בה תיקו
חייב

5

נת עצי לעשות שידה וכו' ואח"כ נשברו
פטור 6מדמי כלי וחייב בדמי עצי

 1דכל מה שאמר ר' שמעו הוא דוקא בחמ בגוזל חמ ועבר עליו הפסח ובא אחר וגזלו  שחייב השור,
משו שמתחילה היה החמ ממו גמור ,משא"כ גבי השור שטרותיו של חברו שמעול לא היה השטר
דבר שעיקרו ממו ,בזה לא אמר ר"ש לחושבו כממו גמור אפי' שגור לממו.
 2דהנה נחלקו רבנ ור' יעקב במי שהפקיד שור אצל חברו ,ונגח השור בבית שומר ונגמר דינו בית די
לסקילה ,והחזירו שומר לבעליו .דרבנ סברי שאינו מוחזר וצרי השומר לשל דמי השור ,ואילו ר' יעקב
אומר דא החזירו שומר מוחזר.
 3ס"ל לרב חסדא שמחלוקת היא הא אומרי באיסורי הנאה "הרי של לפני" דרבנ סברי דלא
אמרי ,ור' יעקב סובר דאומרי .וא"כ די משנתנו שיכול הגזל לומר בחמ שעבר עליו הפסח לנגזל 
"הרי של לפני" ,הוא כר' יעקב דס"ל דאומרי באיסורי הנאה הרי של לפני.
 4רבה ס"ל דלכו"ע אמרינ באיסורי הנאה "הרי של לפני" והראיה דאל"כ היה לחכמי ולר' יעקב
לחלוק במחלוקת זו של חמ ועבר עליו הפסח ,ומדלא פליגי בזה ,ש"מ שלכו"ע אית להו את די משנתנו
שיכול לומר לו באיסורי הנאה "הרי של לפני" .ורק יש לה מחלוקת פרטית גבי שור ,דרבנ סוברי
שאי גומרי את דינו של שור בלא השור ,ויש לבעלי טענה על השומר שנת לב"ד את השור ולא הבריחו
מה לאג  וזה היזק בידי מה שהביאו לב"ד .ור' יעקב סובר שגומרי דינו של שור ג שלא בפניו,
ואי לבעלי על השומר טענה ,שג א היה מבריחו היו גומרי את דינו לסקילה.
 5כגו שנת לחרש שידה תיבה ומגדל  כדי לנעו בה מסמר ,וכשנע את המסמר שיבר.
 6דכיו שהבעלי נתנו לו רק עצי ,והאומ הוא זה שיצר מה שידה תיבה ומגדל ,לכ א שלבסו
כשכבר היו בנויי נשברו תחת ידו כשנע בה מסמר  פטור ,כיו ש"אומ קונה בשבח כלי" ,לפיכ כל
זמ שלא נות אותו לבעלי עבור שכרו זה נחשב ברשות האומ )וכשנות לבעלי הוי כמכירה בעבור
שכרו( ,ולכ לא חייב לשל דמי כלי של ,אלא רק דמי העצי.

