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הרי הוליכן למקום גדודי חיה ולסטים.אמר ליה:[רבא]!◊צד.

צד.
מ

▀
מתנה שומר חנם להיות פטור משבועה, והשואל להיות פטור מלשלם, נושא שכר והשוכר להיות 

פטורין משבועה ומלשלם.

כל המתנה על מה שכתוב בתורה ־ תנאו בטל▀צד.

וכל תנאי שיש מעשה בתחילתו ־ תנאו בטל▀צד.

וכל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עמו מתחילתו ־ תנאו קיים.▀צד.

צד.
ג

אמאי? מתנה על מה שכתוב בתורה הוא, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטלִ ¿◊

הא מני ־ רבי יהודה היא!צד.

בדבר שבממון ־ תנאו קיים.דאמר:[רבי יהודה]▀!◊צד.

דתניא:[רבי מאיר]♦▀!צד.
האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר כסות ועונה ־ הרי זו מקודשת, ותנאו 

בטל, דברי רבי מאיר.

בדבר שבממון תנאו קיים.רבי יהודה:♦▀!צד.

ומי מצית מוקמת לה כרבי יהודה? אימא סיפא:¿צד.

כל המתנה על מה שכתוב בתורה ־ תנאו בטל[סיפא]▀¿◊צד.

אתאן לרבי מאירִ ¿צד.

הא לא קשיא: לעולם רבי יהודה היא, וסיפא ־ בדבר שאינו של ממון.!◊צד.

כל תנאי שיש בו מעשה בתחילתו ־ תנאו בטל.אימא סיפא:¿◊צד.

מאן שמעת ליה דאית ליה הא סברא ־ רבי מאיר.¿צד.

¿◊צד.

דתניא: אבא חלפתא איש 

כפר חנניא אמר משום 

רבי מאיר:

תנאי קודם למעשה ־ הרי זה תנאי, מעשה קודם לתנאי ־ אינו תנאי.

אלא, כולה רבי מאיר היא, ושאני הכא דמעיקרא לא שעבד נפשיה.!◊צד.

ומתנה שומר שכר להיות כשואל.תנא:▀◊צד.

במאי, בדברים?¿צד.

בשקנו מידו.שמואל:!◊צד.

רבי יוחנן:!◊צד.
אפילו תימא בשלא קנו מידו, בההיא הנאה דקא נפיק ליה קלא דאיניש מהימנא הוא ־ גמיר ומשעבד 

נפשיה.

וכל שאפשר לו לקיימו בסופו וכו'.▀>צד.

רב טבלא אמר רב:▀◊צד.
זו דברי רבי יהודה בן תימא, אבל חכמים אומרים: אף על פי שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו 

מתחילתו ־ תנאו קיים.

דתניא:[ת"ק]♦▀▀◊צד.
הרי זה גיטך על מנת שתעלי לרקיע, על מנת שתרדי לתהום, על מנת שתבלעי קנה של מאה אמה, על 

מנת שתעברי את הים הגדול ברגליךֹ נתקיים התנאי ־ הרי זה גט, לא נתקיים התנאי ־ אינו גט.

כזה גט.רבי יהודה בן תימא:♦▀▀◊צד.

▀▀◊צד.
כלל אמר רבי יהודה בן 

תימא:
כל שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו ־ אינו אלא כמפליגה, וכשר.

הלכה כרבי יהודה בן תימא.רב נחמן אמר רב:▀◊צד.

מתניתין נמי דיקארב נחמן בר יצחק:■צד.
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כל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו ־ תנאו קייםדקתני:▀■◊צד.

הא אי אפשר לו לקיימו ־ תנאו בטל▀■צד.

שמע מינה.■צד.

הדרן עלך השוכר את הפועלים.
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צד.
מ

▀
השואל את הפרה ושאל בעליה עמה, או שכר בעליה עמה, שאל הבעלים או שכרן ואחר כך שאל את 

הפרה ומתה ־ פטור, שנאמר (שמות כ"ב) אם בעליו עמו לא ישלם.

צד:
▀

אבל שאל את הפרה ואחר כך שאל את הבעלים או שכרן, ומתה ־ חייב, שנאמר (שמות כ"ב) בעליו אין 

עמו שלם ישלם.

צד:
ג

מדקתני סיפא ואחר כך שאל את הפרה, מכלל דרישא דקתני עמה ־ עמה ממש.▀◊

עמה ממש מי משכחת לה? פרה במשיכה ובעלים באמירהִ ¿צד:

איבעית אימא: כגון דקיימא פרה בחצרו דשואל, דלא מחסרא משיכה.!◊צד:

איבעית אימא: דאמר ליה: את גופך לא תשאל עד שעת משיכת פרתך.!◊צד:

ארבעה שומרים הם: שומר חנם והשואל, נושא שכר והשוכר.תנן התם:▀◊צד:

▀▀◊צד:
שומר חנם נשבע על הכל, והשואל משלם את הכל, נושא שכר והשוכר נשבעין על השבורה ועל 

השבויה ועל המתה, ומשלמים את האבידה ואת הגניבה.

מנא הני מילי?^צד:

פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם, שניה בשומר שכר, שלישית בשואל.דתנו רבנן:▀!◊צד:

¿צד:
בשלמא שלישית בשואל ־ מפורש: (שמות כ"ב) וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו 

שלם ישלם, אלא ראשונה בשומר חנם שניה בשומר שכר, איפוך אנאִ 

מסתברא, שניה בשומר שכר שכן חייב בגניבה ואבידה.!◊צד:

אדרבה, ראשונה בשומר שכר שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת גנבִ ¿צד:

אפילו הכי, קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה.!◊צד:

תדע, דהא שואל כל הנאה שלו, ואינו משלם אלא קרן.■◊צד:

והשואל כל הנאה שלו? והא בעיא מזוניִ ¿צד:

דקיימא באגם.!◊צד:

והא בעיא נטירה?¿צד:

בנטר מתא.!◊צד:

ואיבעית אימא: לא תימא כל הנאה שלו, אלא אימא: רוב הנאה שלו.!◊צד:

ואיבעית אימא: בשאילת כלים.!◊צד:

נושא שכר והשוכר נשבעין על השבורה ועל השבויה ועל המתה, ומשלמין את האבידה ואת הגניבה.▀◊>צד:

בשלמא גניבה ־ דכתיב (שמות כ"ב) אם גנוב יגנב מעמו ישלם לבעליו, אלא אבידה מנא לן?¿צד:

אם גנב יגנב, אין לי אלא גניבה, אבידה מנין ־ תלמוד לומר אם גנוב יגנב, מכל מקום.דתניא:▀!◊צד:

¿◊צד:
הניחא למאן דאמר: לא אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם, אלא למאן דאמר: אמרינן דברה תורה 

כלשון בני אדם, מאי איכא למימר?

ִ אמרי במערבא:!◊צד: קל וחומרֹ ומה גניבה שקרובה לאונס ־ משלם, אבידה שקרובה לפשיעה ־ לא כל שכן

ואידך¿צד:

מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא.[אידך]!◊צד:

והשואל משלם את הכל▀◊>צד:

¿צד:
בשלמא שבורה ומתה דכתיב (שמות כ"ב) וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת. אלא שבויה בשואל 

מנא לן?
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וכי תימא נילף משבורה ומתה!צד:

מה לשבורה ומתה, שכן אונסא דסליק אדעתא הוא, תאמר בשבויה שכן אונסא דלא סליק אדעתא הואִ ¿צד:

!◊צד:
אלא, נאמרה שבורה ומתה בשואל, ונאמרה שבורה ומתה בשומר שכר, מה להלן שבויה עמו אף כאן 

שבויה עמו.

איכא למיפרך: מה לשומר שכר שכן לפטור, תאמר בשואל שכן לחיובִ ¿◊צד:

אלא כרבי נתן!צד:

או לרבות שבויה.דתניא רבי נתן:▀!◊צד:

האי או מיבעיא ליה לחלִק ־ דסלקא דעתך אמינא: עד דמיתברא ומתה לא מחייב, קא משמע לן.¿◊צד:

הניחא לרבי יונתן, אלא לרבי יאשיה מאי איכא למימר?¿צד:

דתניא:[רבי יאשיה]♦▀¿◊צד:
(ויקרא כ') איש אשר יקלל את אביו ואת אמו ־ אין לי אלא אביו ואמו, אביו בלא אמו, אמו בלא אביו ־ 

מנין? תלמוד לומר: אביו ואמו קלל אביו קלל, אמו קלל, דברי רבי יאשיה.

משמע שניהם כאחד, ומשמע אחד בפני עצמו, עד שיפרוט לך הכתוב יחדו.רבי יונתן:♦▀¿◊צד:
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