
  בבא מציעא מא
 

  , וטלטלה ונשתברה, המפקיד חבית אצל חבירו
  יחדו לה הבעלים מקום  ולא יחדו לה בעלים מקום  

  פטור. -חייב, לצורכה  -לצורכו   פטור -חייב, לצורכה  -לצורכו   מתוך ידו נשברה
  פטור -בין לצורכו בין לצורכה   משהניחה נשברה

 
  אל היא, דאמר לא בעינן דעת בעלים. רבי ישמע ?הא מני : שיוך המשנה לדעה תנאית

צריך  למקום שגנב יחזיר, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר: -הגונב טלה מן העדר וסלע מן הכיס דתניא: 
  . דעת בעלים

  ? אפילו יחדו נמי! לא יחדוישמעאל, מאי איריא  אי רבי: קושי
דמקומה הוא, אלא אפילו לא יחדו, דלאו  -מיבעיא יחדו לא מיבעיא קאמר, לא  :תירוץ

  לא בעינן דעת בעלים.  -מקומה הוא 
יחדו לה הבעלים מקום, וטלטלה ונשברה, בין מתוך ידו בין משהניחה, אימא סיפא:  :קושי

  . פטור -חייב, לצרכה  -לצרכו 
  אתאן לרבי עקיבא, דאמר בעינן דעת בעלים!  :תירוץ

  לו לא יחדו נמי! ? אפייחדואי רבי עקיבא מאי איריא  :קושי
דלאו מקומה הוא, אלא אפילו  לא יחדולא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא  :תירוץ

  בעינן דעת בעלים. -יחדו נמי, דמקומה הוא 
  שא רבי ישמעאל וסיפא רבי עקיבא! רי :קושי

ין, דאמר רבי יוחנן: מאן דמתרגם לי חבית אליבא דחד תנא א :תירוץ
  מובלנא מאניה בתריה לבי מסותא. 

  
  רב ששת  רבי נתן בר אבא קמיה דרב  אבא קמיה דרב רבי יעקב בר

  שואל שלא מדעת גזלן הוי  שנטלה על מנת לשלוח בה יד  שנטלה על מנת לגוזלה
    שליחות יד אינה צריכה חסרון  שליחות יד צריכה חסרון

  וכולה רבי ישמעאל היא, וסיפא שהניחה במקום שאינה מקומה.
 

 שמות פרק כב 
  חנםשומר 

 ֶאל ֵרֵעהּו ֶּכֶסף אֹו ֵכִלים ִלְׁשֹמר ְוֻגַּנב ִמֵּבית ָהִאיׁש ִאם ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב ְיַׁשֵּלם ְׁשָנִים: (ו) ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש
ִהים(ז) ִאם לֹא ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב   :ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ִאם לֹא ָׁשַלח ָידֹו ְוִנְקַרב ַּבַעל ַהַּבִית ֶאל ָהֱא

ִהים (ח) ַעל ָּכל ְּדַבר ֶּפַׁשע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ֶׂשה ַעל ַׂשְלָמה ַעל ָּכל ֲאֵבָדה ֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי הּוא ֶזה ַעד ָהֱא
ִהים ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּו:    ָיבֹא ְּדַבר ְׁשֵניֶהם ֲאֶׁשר ַיְרִׁשיֻען ֱא

  
 שומר שכר

 ֹו ׁשֹור אֹו ֶׂשה ְוָכל ְּבֵהָמה ִלְׁשֹמר ּוֵמת אֹו ִנְׁשַּבר אֹו ִנְׁשָּבה ֵאין ֹרֶאה:(ט) ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור א
 ְוָלַקח ְּבָעָליו ְולֹא ְיַׁשֵּלם: ִאם לֹא ָׁשַלח ָידֹו ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ִּתְהֶיה ֵּבין ְׁשֵניֶהם ’הְׁשֻבַעת (י) 

 ִלְבָעָליו:(יא) ְוִאם ָּגֹנב ִיָּגֵנב ֵמִעּמֹו ְיַׁשֵּלם 
 (יב) ִאם ָטֹרף ִיָּטֵרף ְיִבֵאהּו ֵעד ַהְּטֵרָפה לֹא ְיַׁשֵּלם: פ

  
  שומר שכרשליחות יד ב  שומר חנםשליחות יד ב  
יד בשומר  תחייב על שליחו  

  חנם וקל וחומר לשומר שכר
  שליחות יד אינה צריכה חסרון

תיתי  –רבא 
  משואל

מה  -שלא תאמר  דיו לבא מן הדין להיות כנידון  שליחות יד אין צריכה חסרון
אף שומר חנם ושומר שכר  -שואל בבעלים פטור 

  בבעלים פטור
למאן דאמר 
שליחות יד 

  צריכה חסרון

שלא תאמר דיו לבא מן הדין 
  להיות כנדון

 - לכדתניא: 
לשבועה. אתה אומר לשבועה, או אינו אלא לדין? 

נאמרה שליחות יד למטה, ונאמרה שליחות יד 
  אף כאן לשבועה -למעלה, מה להלן לשבועה 

 


