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פב.
◊¿▀

והא מדקתני סיפא, רבי 

יהודה:
הלוהו מעות ־ שומר חנם, הלוהו פירות ־ שומר שכר.

מכלל דלתנא קמא לא שני ליהִ ¿פב.

!◊פב.

כולה רבי יהודה היא, וחסורי מיחסרא והכי קתני: הלוהו על המשכון ־ שומר שכר. במה דברים 

אמורים ־ שהלוהו פירות, אבל הלוהו מעות ־ שומר חנם. שרבי יהודה אומר: הלוהו מעות ־ שומר חנם, 

הלוהו פירות ־ שומר שכר.

אי הכי, קמה לה מתניתין דלא כרבי עקיבאִ ¿◊פב.

אלא מחוורתא: מתניתין דלא כרבי אליעזר.!◊פב.

לימא בדלא שוי משכון שיעור זוזי, ובדשמואל קא מיפלגי.¿◊פב.

דאמר שמואל:▀¿◊פב.
האי מאן דאוזפיה אלפא זוזי לחבריה, ואנח ליה קתא דמגלא עילוייהו, אבד קתא דמגלא ־ אבדו אלפא 

זוזי.

!◊פב.
אי בדלא שוי משכון שיעור זוזי ־ דכולי עלמא לית להו דשמואל, והכא ־ בדשוי שיעור זוזי, וקא 

מיפלגי בדרבי יצחק

דאמר רבי יצחק:▀!◊פב.
מנין לבעל חוב שקונה משכון ־ שנאמר (דברים כ"ד) ולך תהיה צדקה, אם אינו קונה משכון ־ ־ צדקה 

מנא ליה? מכאן לבעל חוב שקונה משכון.

ותסברא? אימור דאמר רבי יצחק במשכנו שלא בשעת הלואתו, אבל משכנו בשעת הלואתו ־ מי אמר?¿פב.

!◊פב.
אלא, משכנו שלא בשעת הלואתו ־ כולי עלמא אית להו דרבי יצחק, והכא ־ במשכנו בשעת הלואתו, 

ובשומר אבידה קא מיפלגי.

דאיתמר, שומר אבידה, רבה אמר: כשומר חנם[רבה]♦▀!◊פב.

כשומר שכר.רב יוסף:♦▀!◊פב.

לימא דרב יוסף תנאי היאִ ¿פב.

לא, בשומר אבידה ־ דכולי עלמא אית להו דרב יוסף, והכא במלוה צריך למשכון קמיפלגי.!◊פב.

פב:
מצוה קא עביד שהלוהו, והוי שומר שכר.מר סבר:[רבי עקיבא]▀!◊

לאו מצוה קא עביד, שלהנאתו מתכוין, והוי שומר חנם.ומר סבר:[רבי אליעזר]▀!◊פב:

מותר לאדם להשכיר משכונו של עני להיות פוחת והולך.אבא שאול:▀>פב:

▀◊פב:
רב חנן בר אמי אמר 

שמואל:

הלכה כאבא שאול. ואף אבא שאול לא אמר אלא במרא ופסל וקרדום, הואיל ונפיש אגרייהו וזוטר 

פחתייהו.

פב:
מ

המעביר חבית ממקום למקום ושברה, בין שומר חנם בין שומר שכר ־ ישבע.[רבי מאיר]▀

זה וזה ישבע, ותמיה אני אם יכולין זה וזה לישבע.רבי אליעזר:▀פב:

פב:
ג

המעביר חבית לחבירו ממקום למקום ושברה, בין שומר חנם בין שומר שכר ־ ישבע, דברי רבי מאיר.תנו רבנן:[רבי מאיר]♦▀◊

שומר חנם ־ ישבע, נושא שכר ־ ישלם.רבי יהודה:♦▀◊פב:

זה וזה ישבע, ותמיה אני אם יכולין זה וזה לישבערבי אליעזר:▀פב:

למימרא דסבר רבי מאיר נתקל לאו פושע הוא?¿◊פב:

נשברה כדו ולא סילקו, נפלה גמלו ולא העמידה ־ רבי מאיר מחייב בהיזיקןוהתניא:[רבי מאיר]♦▀¿◊פב:

פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים.חכמים:♦▀¿◊פב:

וקיימא לן דבנתקל פושע פליגיִ ¿פב:

תברה, מי ששנה זו לא שנה זו.ר' אלעזר:!◊פב:
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שומר חנם ־ ישבע, נושא שכר ־ ישלם, האי כי דיניה והאי כי דיניה.ואתא רבי יהודה למימר:▀!◊פב:

אין, גמרא כרבי מאיר. ומיהו, תמיה אני אם יכולין זה וזה לישבע:ואתא רבי אליעזר למימר:▀!◊פב:

¿▀!פב:
בשלמא שומר חנם ־ משתבע דלא פשע בה, אלא שומר שכר אמאי משתבע? כי לא פשע נמי שלומי 

בעי.

ואפילו שומר חנם נמי, התינח במקום מדרון, שלא במקום מדרון, מי מצי משתבע דלא פשע בה?¿▀!פב:
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