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 שומר חנם | סימן רצא 

 חיובו בתשלומים 

 1סעיף א

  שו"ע.   -שומר חנם פטור בשבועה מגניבה ואבידה, ואינו חייב לשלם כי אם בפשיעה.    -.  צגמשנה ב"מ  

בשומר חנם וכתיב בה וגונב מבית האיש, פירוש    דבפרשת משפטים ]שמות כ"ב ו'[ בדיני שומרים פרשה ראשונה מיירי
שהשומר טוען כן, וכתיב בתריה ]שם שם ז'[ ונקרב בעל הבית אל האלקים, ודרשו בו ]ב"ק ס"ג ע"ב[ לשבועה, שישביעהו 

 על טענתו:

 ואפי' נאנס כדלקמן ס"ו: אם נגנבה או נאבדה מחמת שפשע בשמירתו ג"כ חייב -סמ"ע 

 תשלום מעידית
  ת מעידי  םחייבין לשלארבע שומרין    -   מגמ' בב"ק שם סי' ו'    רש"ל  שם נ"י    ב"ק פ"א סי' א'רא"ש    ב"ק א:רי"ף  

 לקמן סי' שפ"ה ושפ"ח ס"ב  ס"ק ב' וכ"נ  ש"ך -כמזיקין 

גובה החצי מעידיות  פקדון במקום שהוצרך לגבות ממנו    שהיא פלגא מלוה ופלגא   בעיסקא  -   מריא"זב"ק ב. אות א'    ג"ש
 ס"ק ב'.  ש"ך -וחצי מבינונית 

 קצוה"ח נה"מ

 שעת שמירהכשעת פשיעה או כ
 . גנב וגזלן אין משלמין אלא כשעת הגזילהביוקרא וזולא  -: צגגמ' ב"ק 

 . משום דהשתא לא עביד ולא מידי, גבי איתבר ממילא משלם זוזא  -)ב"מ מג, א ד"ה הא דאמרינן(  שיטה מקובצת

סק"ז בפשיטות דכל  סימן רצ"ה  וכ"כ בש"ך    כל השומרין משלמין כשעת הפשיעה  -.  פ"ח שאלה  הלכ'    הרב המגיד
 השומרין משלמין כשעת הפשיעה. 

עד שעת שבורה    שאני שואל דמשעת משיכה מחייב במזונותיה ולא מחייב באונסין  -רמב"ן ריטב"א  
וברשותא דמאריה הוא למכירה וק"ו להקדש, אבל גזילה כיון דמשעת משיכה מחייב באונסין ונפקא נמי מרשות    ומתה

וההיא שעתא חייב  דגזילה כשעת שבורה ומתה דשאולה,  בעלים להקדש לא מחייבינן ליה באונסין אלא דשעת משיכה,  
 א' מה שהקשה עליהם ועי' תירוץ הנה"מ ביאורים ס"ק א'.   ועי' קצוה"ח ס"קעלה. 

 גדר קבלת שמירה 

 2סעיף ב

 בסתם הפקיד
והוא קבל    כסף או כלים או בהמה או כל דבר לשמורשומר חנם הוא שהפקיד אצלו    -טור רמב"ם  פ:  משנה ב"מ  

 שו"ע.   - הוא שומר חנם  ,עליו לשומרו

 
  שומר חנם פטור בשבועה מגניבה ואבידה, ואינו חייב לשלם כי אם בפשיעה.סעיף א 1
 סעיף ב  2

שומר חנם הוא שהפקיד אצלו כסף או כלים או בהמה או כל דבר לשמור והוא קבל עליו לשומרו. ואפילו לא  

)או שאמר    הנח, סתם,קבל בפירוש, אלא שאמר לו: הנח לפני, הוא שומר חנם. אבל אם אמר לו: הנח לפניך, או:  

אפי' שומר חנם לא הוי ואינו חייב שבועה כלל, אבל מחרים   לו: הרי הבית לפניך( )רמב"ם פ"ב מה' שכירות וטור(,

על מי שלקח פקדון שלו ולא יחזירנו לבעליו. ומכל מקום מי שהיה מהלך בדרך וא"ל חבירו: הולך עמך אלו 

יחם שם ולא קבלם הנפקד בידו אלא כמו שהניחם המפקיד על  המנעלים, ואמר לו: הניחם כאן על החמור, והנ

החמור כך הוליכם ולא קשרם והלך לו מן הצד להסך רגליו והניח החמור על אם הדרך ונאבדו המנעלים, הוי  

הגה: דלא אמרינן דאם אמר: הנח, סתם, לא הוי שומר חנם, אלא במקום   שומר חנם והוה ליה פושע וחייב לשלם.
דרך וכיוצא בו ודאי קבל עליו שמירה )טור בשם תשובת הרא"ש(. ויש חולקין וסבירא להו דאפילו במקום  המשתמר, אבל ב

שאינו משתמר לא הוי שומר חנם, עד שיאמר: הנח לפני. )מרדכי פרק האומנין ודעת עצמו מגמרא דפרק האומנין אליבא  
   דחכמים(.
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אין השומר מתחייב עד    בסתםהמפקיד    -  ג.מלחמות ל רמב"ן    ורמינהי לשמורבד"ה    -  ג.ב"ק צ  תוס'  .ביצה מרש"י  
 נה"מ.  –. מפקיד פירות דהכא, לאו בסתמא עסקינן, אלא בקביל נטירותאו .שיאמר שמור לי

לו    ייחדבלא  ד וי"ל  דעול ואנטר קאמר,  ]ב"מ פ"א ע"ב[  קשה, דהא אפילו בהכניס שורו ברשות חייב לרבנן  ה   -ביאורים    נה"מ
שאין צריך   אבל כשייחד לו מקום שמירה,  נעשה שומר בסתםשמן הסתם צריך שמירת בעלים,  מקום  

 נעשה שומר עד שיאמר שמור לי.  ןאישמירת בעלים, 

 'קבלת שמירה במסירה לקטן'
ואחותה נתנה ליד בנה התינוק  על זרועותיה לילך עמו לרחוב,    לקחה תינוק של אחותהאשה ש  -סי' כ"ג    צמח צדק

אח"כ הדינר מן התינוק ותובעת אם הילד שתשלם לה הדינר, ואמרה שסמכה על   ונאבד,  דינר אחד לשחוק בו

מלשלם, כיון שאחותה לא אמרה לה כלום בעת שנתנה הדינר ליד התינוק, גרע    פטורהאחותה שתהא משמרתו. האשה  
נטלה הדינר מיד התינוק    ואפילוא קיבלה עלה שמירה כלל,  מהנח סתם ול נושאת התינוק  אם אירע שהאשה שהיתה 

 .פת"ש -והחזירה אותו ליד התינוק, נמי פטורה, דמעיקרא אבידה מדעת היא כו', 

דהבעל  ]ובסמ"ע סק"ד[ דמבואר שם    שמ"ט סעיף ב' טור ושו"ע וסמ"ע בסימן  עליו מ  הקשה  - סימן צ"ו סק"ה    שער משפט
, והיינו משום דמסתמא קיבל עליו צריך לישבע שבועת שומרים אף על גב דלא קיבל עליו שמירה

 השמירה, ומסיים דצ"ע לדינא ע"ש. 

הל' , הוא ע"פ דברי הרמב"ם ]פ"ב מהטעם דהבעל צריך לישבעאר בב"ח בסימן שמ"ט שם,  עפ"י המבו  תירץ  -פת"ש  

דהבעל  באם הודיעה את בעלה שהיא שאולה ה"ז נכנס תחתיה כיון    שמ"ובסוף סימן  ביא הטור והשו"ע  שאלה הי"א[ שה 
ז"ל ב"ח  הוא תלמידו של ה   צמח צדק, ובפרט דהרב בעל  וזה לא שייך כאן  יש לו כו',  בנכסי אשתו דין לוקח
 . ונמשך אחריו ברוב הוראותיו 

 הנח לפני
 שו"ע.  - הוא שומר חנםאפילו לא קבל בפירוש, אלא שאמר לו: הנח לפני,    - שםרמב"ם ממשנה 

 ש"ך.  - בלשון זה שאמר הנח לפני כן ומר שכראם קבל שכר הוי ש - ב"מ צט. תוס'ב"מ פ"ח סי' טו  רא"ש

 אצל המוכר לאחר קניין סחורה שנשארה 
 לא אמר שמור לי.   , דהאאפילו שומר חנם לא הויקנה מחבירו סחורה בקנין ונשאר אצל מוכר,  - סי' קצח יח  טור ב"י

אם אינו רוצה ליתן לו עד  שכבר נתן המעות, או שאינו מקפיד על המעות, שנותן לו בהקפה, אבל    דווקא  - ס"ק ג'    נה"מ
דרמי על אפיה   ואם הוא זבינא  ]סימן ע"ב סעיף ב'[. וכדין מלוה על המשכון    שיתן המעות הוי שומר שכר

בהאי הנאה דתפיס ליה אזוזי, דדוקא במשכון כתבו התוס'    הוא שומר שכר, בלאו הכי  שיש בו הנאה למוכר
 ]ב"מ פ' ע"ב ד"ה דקא תפיס[ דלא שייך זה, דמאי הנאה אית ליה כשמלוה מעותיו, משא"כ הכא שיש בו הנאת מוכר.

 זיכה חפץ לחבירו 
,  תלוי  אם זיכה לקטןבמתנה ע"י אחר ונשאר החפץ אצל האחר,    זיכה חפץ לחבירו  -ובא  ]בתשובה ח"ד סי' רמ"ב[ ה רשב"א  

, וה"ל כאמר שמור לי, ואם אין הקטן כאן, י"ל כדי לזכות על ידו  אם הקטן כאן, ודאי לשמור מסרו לידו

בן דעת חייב    דדוקא בדמי אבידה דאתיא מכח ואין חיוב השבת אבידה,    סימן רל"ה  ב"י טור  -  מסר לו ולא לשמור
אבל אבידה דאתיא מקטן פטור, משא"כ כשהקטן כאן שהמזכה עשאו שומר ואפוטרופוס  ב"ק דף ק"ו ]ע"ב[, כמבואר ב

 נה"מ.  -ה חייב, דהוי כאפוטרופוס שמינהו אבי יתומים או ב"ד דחייב בפשיע

לא גרע משומר אבידה ]לעיל  ד, שומר כשהגדול אינו כאןהוי בזוכה לגדול לא שייך רק בזוכה לקטן, אבל דין  - נה"מ 
[. וגדולה מזו כתב המהרי"ט ]ח"ב[ חלק חו"מ סי' קט"ז דהוי שומר ע"ש, כיון דהחפץ בידו ואין  סימן רס"ז סעיף ט"ז

לא הוי שומר שכר משום פרוטה דרב והבעלים כאן לשומרו, הוי כשומר אבידה. וכ"ה בירושלמי דשבועות ]פ"ח ה"א[,  
 בסימן ע"ב ]סק"ז[    כמבואר בנה"מ  להיות זוכה לחבירו במתנה, לא שייך פרוטה דרב יוסף,הכא דלא קפיד רחמנא  דיוסף  

 הנח לפניך/סתם
אבל אם אמר לו: הנח  לרב הונא    -ולקולא עבדינן ופטור    פ"ו סי' יז  רא"ש  נ:  ףרי"  טה,שבעיא שם ולא נפפא:  גמ' ב"מ  

קיבל עליו שמירה אפילו שומר חנם לא הוי ומש"ה שאם לא  אפי' שומר חנם לא הוי    ,לפניך, או: הנח, סתם

אבל מחרים ואינו חייב שבועה כלל,    פטור נמי מדין שבועה, דלא רמי רחמנא שבועה אלא בשומרין וזה אינו שומר 

ולא יחזירנו לבעליו וזה הוא בהיזק דאתי מעלמא. ]סמ"ע  שו"ע.    -  .[כמו כל ספק תביעה ]  על מי שלקח פקדון שלו 
 שצ"ח ]סעיף ה'[. יתבאר בסימן   מחמת שומר ובהמותיוסק"ד[. אבל בהיזק דאתי  

. ולסברא אחרונה שבסעיף ה' דבעינן משיכה בשומרין, מיירי  הוי שומר שכר בלשון זה  שכר  קיבלאם    -  ]סק"ד[  ש"ך
 הכא כגון דקאי בסימטא ובד' אמות.  
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:  רמב"ם פ"ב משכירות )הי"א( ז"לודייק כן מ  חייב אפילו באומר הנח לפניך,  יד  שליחותב  - ב'    ס"ק  קצות החושן
טען שהפקיד אצלו וזה אומר לא אמרתי אלא הנח לפניך וכו' נשבע היסת כו' וכולל בשבועתו שלא שלח בהן יד וכו',    -

 סימן רצ"ו שם )סק"ט( דאם שלח בה יד חייב באונסין.  כ"כ בסמ"עו רצ"ו סעיף ז'וכתבו בשו"ע סימן 

 שמור לי וקיבל בשתיקה 
אפילו א"ל שמור לי והניח לפניו, דשתיקה לא הוי כהודאה כי אם כשיש    ה"ה אם שתק  -ס"ק ה'    ביאורים  נתיבות המשפט

 . שורש קנ"ה ]ענף א'[, או בתביעה לפני ב"ד ושתק זכות להשותק כמ"ש מהרי"ק

  תחייב השעשה מעשה,    אמר שמור לי ומשכו הנפקד לרשותו בשתיקה,  -ס"ק ה'    ביאורים  נתיבות המשפט
בשמירה. ומ"ש המהרי"ט ]ח"ב חלק חו"מ סי' קט"ז[ דאם אמר השליכהו ארצה כדי לפטור מאחריות, שלא נפטר בכך, 

   "ג[ ע"ש.כבר תמה עליו בקצוה"ח ]סק

 ' הרי הבית לפניך'
כלומר, אף על    רמ"א.  -כשאמר לו: הרי הבית לפניך    הוא הדין  -ד"מ ב    מעובדא דשומשמי בב"מ מט:רמב"ם  

כאילו פירש לו שאינו רוצה להיות שומר    פי שהבטיח לו השכר בפירוש כשישמור, מ"מ כשאומר לו הרי ביתא קמך הוה 
והשכר יהיה רק בעד הבית, וכיון שנתן לו השכר או אפילו התחייב עצמו בהשכר אחר שאמר הא ביתא קמך, הוי כאילו  

 . ש"ך נה"מ  - נתרצה ליתן לו כל השכר רק בעד הבית וחייב בכל השכר, והנפקד פטור מחיוב שמירה 

 'הנח' במקום שאינו משתמר

מכל מקום מי שהיה מהלך בדרך וא"ל חבירו: הולך עמך אלו   -כלל צד' סי' ב וד'    "ששו"ת רא . א
והניחם שם ולא קבלם הנפקד בידו אלא כמו שהניחם המפקיד  המנעלים, ואמר לו: הניחם כאן על החמור,  

הוליכם כך  החמור  רגליו    על  להסך  מן הצד  לו  והלך  הדרךולא קשרם  אם  על  החמור  ונאבדו    והניח 
דלא אמרינן דאם אמר: הנח, סתם, לא הוי   שו"ע.  -וחייב לשלם    והוה ליה פושעהמנעלים, הוי שומר חנם  

 שו"ת הרא"ש רמ"א.  -שומר חנם, אלא במקום המשתמר, אבל בדרך וכיוצא בו ודאי קבל עליו שמירה 

ילו במקום שאינו  אפ   -  ב"מ נ:ד"מ ג רבינו ירוחם נתיב ל ח"א נימוקי יוסף    ב"מ סי' שעז  מרדכי .ב
 רמ"א בי"א.  -משתמר לא הוי שומר חנם, עד שיאמר: הנח לפני.  

 3סעיף ג 

 נתן רשות להכניס לחצירו/לביתו

בקש מחבירו שיתן    -  :שם מח פסיק כרבי וכשמואל  מז:  רמב"ם משנה ב"ק    ב"ק כא.טור בשם רי"ף   . א
כלום בשמירתן, אינו  , ונתן לו רשות ולא פירש  לחצירורשות להכניס בהמתו או פירותיו  

בעל הבית ברשות סתמא דמילתא קביל    לביתדוקא בחצר אבל אם הכניס ענינו    שו"ע.   –חייב בשמירתן כלל.  

  ועיין בנה"מ ]משה"א[ סק"ח   ש"ך.  –   וכן עיקר אור זרוע הגהת אשר"י ב"ק פ"ה י' ג'    – עליה בעה"ב נטירותא אפי' לרבי  
שכתב טעם החילוק שבין חצר לבית הוא, דבהילוך דבחצר לא קפדי אינשי ותיב ונטור קאמר, אבל בבית דאהילוך דבית 

 "שפת -קפדי אינשי כמבואר בסימן קנ"ד בסמ"ע סק"ז וא"א לומר דתיב ונטור קאמר, וע"כ עול ואנטר לך קאמר כו' 

חייב בהיזק דאתי ליה מיניה    -  מים וכרבא פסקו כחכ  )מח: ד"ה ושמואל(  שם'  תוס  )פ"ה ס"ג(  ב"קרא"ש   .ב
ויותר על הע"ש למה סתם    א "מוצ"ע על הר  לקמן ס"ס שצ"ח מביא סברתם    מ"אכמבואר בטור ושאר פוסקים וגם הר 

 -  כאן וכ"פ מהרש"ל פ"ה דב"ק סי' ו' דחייב וגם בהיזק דמעלמא בעיא היא ולא איפשטא ואי תפס לא מפקינן מיניה 
 :ש"ך

 הפסד בדבר''למה לא? אין לי 
בזה"ל ]ווארום וויר איך  אמר בפירוש    כי בעת שביקשו ממנו להצניע  טען הנפקד  -  סי' א' ]אות ג'[תשובת זכרון יוסף  

והיתה למה לא אקבלנו הלא לא מזיק לי דבר[,  איהם ניט אויף היייבען עס שאדט מיר דאך נישט. פירוש,  
בזה שאינו מקבל עליו דין שומר כלל רק שביתו מוכן לזה לגמול חסד בזה נהנה וזה לא חסר, ולכן דקדק לומר לשון    כונתו

. טענה זו אין בה  הנ"ל שמורה בהדיא שיהיה על אופן שלא יגיע לו היזק כלל, משא"כ לשומר שעכ"פ צריך לישבע כו'
אמר הנח סתמא בביתי קיבל עליו נטירותא  ואפילו ב ממש ובודאי הוי שומר חנם דלא גרע מהנח לפני,  

אפילו לפי פשטות דברי הרא"ש דבבית לא מקבל נטירותא, וכמ"ש הש"ך בסימן רצ"א סק"ח כו'.  
היתה   דעתו  די"ל  הנח,  וא"ל  לביתו  דבר  להכניס  מחבירו  רשות  שביקש  באחד  מילי  הני 

שאמרו לו שרוצים   שיניחהו שם וישמרנו בעצמו או ישכור איש לשומרו, משא"כ בנידון דידן
להשליש אצלו הנדן ויהיה מופקד אצלו עד שעת החתונה והמה ישובו לביתם ולעירם, אין  

 
 סעיף ג  3

תיו לחצירו, ונתן לו רשות ולא פירש כלום בשמירתן, אינו  בקש מחבירו שיתן רשות להכניס בהמתו או פירו

   חייב בשמירתן כלל.
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דאם הוא לא ישמרנו מי ישמרנו אחרי שידוע לו שלא ישארו פה רק ישובו למקומם,  ספק שקיבל עליו השמירה,  
י הנפקד לשון אקבלנו שבלשון אשכנז  ודמי ממש להך דהרא"ש בהניח מנעלים על החמור כו'. וגם בלא"ה אפילו לדבר

ואפילו הוה אמר בלשון זה  .  ]אויף הייבן[ ודאי משמעו בלי ספק אשמרנו, ואינו ענין כלל להנח לפני או הנח סתם
ועיין    וריש דף כ. ביצה סוף דף י"ט  וכדאמרינן במס'  לא הוי תנאי,    ולא יגיע לי ע"ז שום נזק אקבלנו  

 "ש:פת -. בש"ך סימן רנ"ג ס"ק ט"ז כו'

 4סעיף ד

 קיבל לשמור כסף ונמצא זהב ולהיפך
שאם  אלא כפי שווי החפץ שקבל עליו לשמור.    אפילו כשקבל עליו, אינו חייב  -  דרבא מימרא    סב.  ב"קטור  

נתן לו לשמור דינר זהב, ואמר לו: הזהר בו של כסף הוא, ופשע בו ונאבד, אינו חייב אלא בשל כסף, שיאמר לו: לא קבלתי  

 שו"ע.  – וכן כל כיוצא בזה. אלא שמירת דינר של כסף.עלי 

שמעון קבל ספרים מראובן להוליכן למקום אחר ונלקחו במכס, ואומר    -  ה ד"מ    ה שורש קנ"מהרי"ק  
מכס מספרים, ובלא כן לא היה מקבל עליו השמירה כי    שראובן פשע שאמר שאין נותנין 

 .  רמ"א –אין רצונו לטרוח בדבר המכס, הדין עם שמעון 

 במקרה הנ"ל כשהזיקו בידים
דא"ל מאי   שו"ע. –  הפסידו בידים, משלם של זהב אם שמסר לו זהב ואמר לו של כסף,במקרה  – שםטור מב"ק 

כשבירר המפקיד שדינר זהב הפקידו, אבל אם אינו יכול לברר, אינו צריך לשלם לו של זהב   הוה לך גביה להפסידו. ודוקא 
סמ"ע. ועי' ש"ך שדחה את ההוכחה של הסמ"ע    - אפילו הפסידו בידים, וכן מוכח ממ"ש הטור בסימן צ' ]סעיף י"ח[,  

 מהטור. 

 לא ידע מה שווי החפץ 

 כשלא היה לו לידע ]סייף[ 

לו במשכון מעכו"ם    ראובן ששאל סייף משמעון  -סי' ר"ז(    )ב"ק  מרדכי . א ]ואבד[ ושואל ממנו  שהיה 
מצי אמר נטירותא דסייף יקר    ,והשואל לא ידע שהיה סייף יקרבעד הסייף שאבדו    ממון הרבה

 קצוה"ח  – גבי נתן דינר זהב לאשה וכמו חטין מחופין שעורין וצ"ע עכ"ל. )שם סב, א(כדאמרינן  לא קבלתי עלי

בשלמא גבי דינר המפקיד גופיה פשע שאמר לה של כסף הוא, אבל אם אמר לה הקשה ד – פרק הכונס )סי' ל"ד( ש"שי .ב

מה שאדם סתם הזהרי בו פשיטא דחייבת, וכן התם דחיפן בשעורין וא"כ זה לא היה לו לידע יותר משעורין, אבל  
ין מעט, דאל"כ כל אחד שיתן  בין רב במפקיד גבי חבירו וראה אותו פשיטא דמקבל עליה כל שוויו  

לחבירו בפקדון אבן טובה שוה מאה מנה פשיטא דחייב לשלם מאה מנה ולאו כל כמיניה לומר סבור הייתי ששוה כסתם  

 ביניהם.   ועי' בקצוה"ח שפסק כיש"ש ועי' שביאר שם טעם החילוק קצוה"ח –אבן פשוט זהוב או ב' עכ"ל. 

אבן טובה פשיטא דחייב כל  אם הפקיד אצלו  דחה את קושיית היש"ש על המרדכי, שי"ל ד  –ס"ק מ'    בסימן ע"ב  ש"ך
סייף דאין רגילות    אבל  ולכך קיבל עליו בין יקר ובין זול,שוויו דסתם אבן טובה רגיל שהוא יקר  

, שפיר יש לדמותו להך דדינר זהבו  וכו'  שיהיה יקר ע"כ מצי אמר נטירותא דסייף יקר לא קבלתי עלי
וא"כ הו"ל לאסוקי    דהתם ]הוי[ פשיעה, דעשה כן כדי שתקבל עליה השמירה  מה שאמר המפקיד של כסף הוא לא)ו( 

אדעתא שהוא של זהב ושאמר כן כדי שתקבל השמירה, ואפ"ה פטרינן מטעם דנטירותא דכספא קבילת עלי. וכן משמע  
גבי הא דמיבעיא  הכונס )כו, א בדפי הרי"ף(    בתוס' )ב"ק סב, א ד"ה מי( והגהת אשר"י )שם סי' ט"ז( ונמוקי יוסף פרק 

בש"ס התם בהאי גברא דבטש בכספתא דחבריה דגבי דינר זהב דחייב בהיזקא משום דהו"ל לאסוקי אדעתא שאמר כן  
גופיה מסיק   כדי שתקבל השמירה דירא שאם היתה יודעת ]שהוא[ של זהב לא היתה שומרתו עכ"ל, ומ"מ כיון דהמרדכי

 על זה וצ"ע ודאי הוי ספיקא דדינא, עכ"ל הש"ך.

 כשנודע השווי לשומר קודם שאבד

נודע לו לשומר קודם שנאבד שהוא של זהב  -]סק"ד[    קצוה"ח . א יש חילוק בין שומר  , אז  אם 
 , ע"ש.  חייבכיון שנשתמש בו אחר שנודע  בשואל, אבל פטורכיון דלא קיבל עליו שמירת זהב  לשואל, דבשומר
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אפילו כשקבל עליו, אינו חייב אלא כפי שווי החפץ שקבל עליו לשמור. שאם נתן לו לשמור דינר זהב, ואמר לו: הזהר בו  

י עלי אלא שמירת דינר של כסף. וכן כל  של כסף הוא, ופשע בו ונאבד, אינו חייב אלא בשל כסף, שיאמר לו: לא קבלת

הגה: שמעון קבל ספרים מראובן להוליכן למקום אחר ונלקחו במכס,   כיוצא בזה. אבל אם הפסידו בידים, משלם של זהב.
ואומר שראובן פשע שאמר שאין נותנין מכס מספרים, ובלא כן לא היה מקבל עליו השמירה כי אין רצונו לטרוח בדבר 

   שמעון )מהרי"ק שורש קנ"ה(.המכס, הדין עם 
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מה  אפילו בשואל פטור  -נה"מ   .ב ונתרצה  זהב  שידע שהוא של  אף  בו  לו רשות להשתמש  נתן  כיון שהמשאיל   ,

שהשואל לא מקבל על עצמו רק חיוב תשלומין של כסף, ומה בכך שנתוודע לו שהוא של זהב, וכי בשביל זה נתבטל רשות  
 תשמיש. 

 אבידה בשומר

סתפק בשומר אבידה, כיון דרחמנא רמי עליו נטירותא בעל כרחו לא שייך לומר  ה   -  קצוה"ח  . א
 ע"ש.   נטירותא דדהבא לא קיבל,

[ שכתב דהפלוגתא בין ר' יהודה לרבנן והאיבעיא דרב אשי בב"ק   ]במלחמות ב"ק כ"ו ע"ב  לשיטת הרמב"ן  -נה"מ   .ב

עשו תקנת נגזל, אבל לענין חיוב תשלומין לכו"ע מדליק בשל חבירו חייב אף במקום דלא   דף ס"ב ]ע"א[ הכל הוא לענין

אבל .  בודאי יש לחייב בשומר אבידהמסיק אדעתא, רק בשומר פטור מטעם דלא קיבל עליו שמירה יותר,  
א הכל לענין  דס"ל דהפלוגתא דר' יהודה ורבנן והאיבעיא הו   ]שם פ"ו סי' י"ג[  והרא"ש]שם ד"ה מי[    לשיטת תוס'

חיוב תשלומין, ואפילו מזיק בידים פטור במקום דלא ה"ל לאסוקי אדעתיה, והא דחייב באמר לו של כסף והזיקו, הוא  
ובשומר אפילו בכה"ג פטור משום דלא קיבל עליו  לו לאסוקי אדעתיה שאומר כן בשביל קבלת שמירה,  משום דהיה 

לו מקום להגדיש   וכן במשאיל  ג"כ מטעם זה שמירה ביותר מכסף.  והגדיש חיטין וחיפן בשעורים דפטור, הוא  חיטין 
דאתיא כרבנן דס"ל בב"מ דף )מ"ד( ]פ"א ע"ב[ דמסתמא כשנתן לו רשות מקבל עליו נטירותא דעול ואנטר קאמר, ודוקא  

דחיפן   מהזיקא דאתי ליה מיניה, ע"ש, ולכך בנתן לו רשות להגדיש קיבל עליו שמירה מהזיקא דאתי ליה מיניה, וכיון 
בשעורים ה"ל כאילו א"ל אח"כ הזהר בו כי של כסף הוא, ע"ש. וכיון דאפילו במזיק פטור להתוס' במקום דלא הו"ל 
לאסוקי אדעתא דרחמנא לא חייביה בשמירה רק מה שיש לו לאסוקי אדעתיה, ובסימן תי"ח ]סעיף י"ג[ פסק המחבר 

ה"ל לאסוקי אדעתא, ועיין ש"ך שם ]סק"ו[ ועיין בסימן    בהדיא כהתוס' דאפילו מדליק בשל חבירו פטור במקום דלא 

דכמו דרחמנא חייביה בעל כרחו בשמירה שלא    א"כ מכ"ש בשומר אבידה דפטור,שפ"ח סעיף א' בהגה"ה,  

יזיק ואפ"ה פטור במקום דלא ה"ל לאסוקי אדעתיה, ה"נ בשומר אבידה, אף דרחמנא חייביה בשמירה, מ"מ במקום דלא  
 א פטור. הו"ל לאסוקי אדעת

 בגזלן

כיון דגזלן צריך קנין ומבואר   סתפק בגזל זהב מכוסה בכסף ונאנס אי צריך לשלם זהב,ה  -קצוה"ח   . א

בבדיל שהיה בו זהב דלא קנה הראשון כיון דלא כיון לקנות ולא ידע אין ידו קונה לו, א"כ גם גזלן   רל"ב סעיף י"ח בסימן  
 אינו חייב, ע"ש.  

עכ"פ בשיווי כסף, דלפי שיווי כסף ודאי צריך לשלם    קני ליה גוף הדברזלן בודאי חייב, דהא  ג  -נה"מ   .ב

]כתבו[ דגזלן לאו שומר הוא ואינו חייב באונסין רק    והתוס' בב"ק דף נ"ו ע"ב בד"ה פשיטא ונעשה גזלן על גוף הדבר,  
רחו, אפילו נשתנה מאליו  מטעם שקנה ליה בשינוי, וכיון דבשינוי אפילו הגזלן אינו רוצה לקנות בשינוי קנה הגזלן בעל כ

ואפילו גנב טלה ונעשה איל ]שם ס"ה ע"ב[, וכיון דלא בעי כונה לקנות, קנה אפילו לא ידע שהוא זהב. ועוד נראה, דהא 
שכתבו התוס' בב"מ דף כ"ו ]ע"א[ בד"ה דסימן רל"ב דאינו זוכה בהיה בו זהב, משום כיון דאינו הווה להמצא וכמו  

אבידה דמיא, ובאבידה בעינן אתי ליד הזוכה כמו שכתבו בכמה דוכתי, ולכך דוקא בסימן  , הוא כאבוד ממנו וכ דשתיך
 רל"ב שכבר מכר ליד אחר ואתי ליד זוכה הוא של הזוכה, אבל כל זמן שהוא תחת ידו חשיב כשלו ונקרא עליו גזלן. 

 5סעיף ה

 ]'משיכה' בשומרים[  'הנח לפני' אך לא משך

  – הנח לפני הוי שומר חינם    ]שם פ:[מדאמרינן    שם פ"ח סי' טורא"ש    . ד"ה כךב"מ צטטור בשם ר"י בתוס'   .א
השומר הזה מיד כשקבל עליו לשמור, או שאמר: הנח לפני, ונסתלקו הבעלים משמירה, 

 שו"ע בי"א.  – אף על פי שלא משך עליו אם פשע,חייב  
מימרא  משו"ע.  – אינו חייב עד שימשוך, ובמקום שמשיכה קונה -ב"מ נ: רמב"ם נימוקי יוסף  .ב

וכן שמתחייב השומר משעת משיכה ולא    ,שאם היה משאיל שוב אינו יכול לחזור וכו'רוש,  ופי  .צט"מ  דרבי אליעזר בב
 הרב המגיד.  –קודם  

בבהמה וכשאמר    וא"נ  אמותיו  ובתוך ארבע  אבאומר הנח לפני דהניח לפניו בסימט  םהא דמחייבי  -רשב"א  

כל שכן אם היה זה ברשות   רוש,ופי .בשם הראב"ד ז"ל ע"כ [ בסימן ש"מ ס"זומבואר ]וכו'  תבאבמקל והיא  ה לי הכיש

 הרב המגיד. – .השומר שמתחייב בכך

 
 סעיף ה  5

ויש מי שאומר שהשומר הזה מיד כשקבל עליו לשמור, או שאמר: הנח לפני, ונסתלקו הבעלים משמירה, חייב עליו אם  

  פשע, אף על פי שלא משך. ויש מי שאומר שאינו חייב עד שימשוך, ובמקום שמשיכה קונה.



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 גדר פשיעה 

 6סעיף ו 

 תחילתו בפשיעה וסופו באונס
שלבסוף נאבד באונס    אף על פי  אם פשע בו ולא שמרו כראוי לענין אחד,  -  ב"מ נ:  רמב"ם נימוקי יוסף

 שו"ע. –בענין אחר, חשיב פושע וחייב לשלם. 

יוסף  מעובדא.  מב  ב"מם  רמב" מעשה באחד שהפקיד    -כלישנא קמא שם, דהכי איפסקא הלכתא שם  ו  לקמיה דרב 
  ואמרו חכמים ונגנבו משם,  המחיצה והיו טמונות בעובי  מעות אצל חבירו והניחם במחיצה של קנים,

ומאחר שלא טמנו  אף על פי שזו שמירה מעולה לענין גניבה, אינה שמירה כראוי לענין האש,  

   שו"ע. - וכן כל כיוצא בזה  וכל שתחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב;פושע הוא,   בקרקע או בכותל בנין,

ק"י  מהרש"ך   .א ס"ס  דבאונס   -ס"ג  וסופו    אפשר  בפשיעה  תחלתו  אמרינן  לא  כלל  שכיח  דלא 
   ך.ש" – באונס חייב כו'

   גב"מ מב. ד"ה ה" ובחת"ס הוכיח כדעת הש"ך מתוס' אינו נ"ל כלל: -ש"ך  .ב

 7סעיף ז 

 'איני יודע היכן הפקדון' 
בין כלים    המפקיד אצל חבירו  -  לקמיה דרבא, ואמר ליה כל לא ידענא פשיעותא היא וכו'  עובדא מב.  ב"מ  רמב"ם  

אנה הנחתי פקדון זה, או באיזה    בין מעות, ואמר: תן לי פקדוני, ואמר לו השומר: איני יודע 
 שו"ע. - מקום קברתי הכספים

. אמנם דפשיעה בבעלים פטורלפי מ"ש המחבר הטעם דהוי פשיעה, א"כ אם היה בבעלים פטור    - ה"מ  נ
בסימן ש'  ודמי להא דמבואר  זו מטעם מזיק היא דאפילו בבעלים חייב,    לפענ"ד נראה דפשיעה

   .ע"ש [ גבי מי שהפקידו אצלו בשתי כריכות זה מאתיים וזה מנה, דחייב ג"כ דהוי פושע, וחייב אפילו בבעלים]סעיף א'

  וחייב הרי זה פושע    המתן לי עד שאבקש ואמצא ואחזיר לך,   -ד"מ ח    ב"מ סי' רסח רמב"ם מרדכי  
   שו"ע. –ד לשלם מי

 אינו יודע אם נגנב בפשיעה או שלא בפשיעה 
שומר שאינו יודע אם נגנב בפשיעה או שלא בפשיעה, מתוך שאינו יכול    -   תרומת הדשן סי' של"ג 

 סמ"ע. –ע"ש שהאריך. לישבע משלם כו', 

שנגנב, משא"כ   - סמ"ע   כיון שמודה  בזה  דוקא  רצ"ח    וצ"ל  סימן  סוף  בהג"ה[  לקמן  ב'   דכתב]סעיף 
דנשבע שאינו יודע שנגנב ופטור, ע"ש, והיינו   ]והיא דעת רשב"א ]בתשובה ח"א סי' אלף קל"ד[[ הרמ"א

בהדיא   רשב"א שם  וכ"כ  כלום,  הימנו  נגנב  להיות שאינו  דיכול  שנגנב  יודע  דאינו  משום 
 כו', ע"ש, ובד"מ שם ]סעיף ד'[ הביאו:דמטעם זה לא דמי לשק צרור ]ירושלמי ב"ק פ"ו ה"ז[ 

 8סעיף ח

 שומר שלא קרא לעזרה ]גדר פשיעה[
 דכיון שלא צוח היו באים בני אדם להציל, חייב,  באו עליו גנבים וגנבו הפקדון, ואלו צוח -: טור צגב"מ 

פשע. ואפילו אם באו אנסים, צריך לצעוק ולבקש אנשים שיעזרוהו לעמוד כנגדם. ואם היה אפשר לו לעשות כן ולא עשה, 

 שו"ע.  – חייב.

 
 סעיף ו 6

אם פשע בו ולא שמרו כראוי לענין אחד, אף על פי שלבסוף נאבד באונס בענין אחר, חשיב פושע וחייב לשלם. מעשה  

באחד שהפקיד מעות אצל חבירו והניחם במחיצה של קנים, והיו טמונות בעובי המחיצה ונגנבו משם, ואמרו חכמים אף  

ענין האש, ומאחר שלא טמנו בקרקע או בכותל בנין, פושע על פי שזו שמירה מעולה לענין גניבה, אינה שמירה כראוי ל

   הוא, וכל שתחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב; וכן כל כיוצא בזה.
 סעיף ז  7

המפקיד אצל חבירו בין כלים בין מעות, ואמר: תן לי פקדוני, ואמר לו השומר: איני יודע אנה הנחתי פקדון 

  עד שאבקש ואמצא ואחזיר לך, הרי זה פושע וחייב לשלם מיד   זה, או באיזה מקום קברתי הכספים המתן לי 
 )מהר"ם פ' המפקיד(.  

 סעיף ח 8



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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   שו"ע. – אלא בשכר, פטור ודווקא בחנם, אבל אם לא היה מוצא מי שיבא לעזרו - שםמסקנת הגמ' 

 9סעיף ט 

 פשע בה ומתה כדרכה 
פשע השומר ולא שמר הבהמה כראוי, ויצאה   - שם כ. רי"ף ,ופסק כרבא בב"מ לו: ורבא  מחלוקת אביי רמב"ם

אעפ"י שתחלתו בפשיעה לענין זאבים וגנבים ואם טרפה זאב או נגנבה משם  ומתה שם כדרכה, פטור,    לאגם

אע"פ שנתבאר שתחילתו בפשיעה וסופו    שו"ע.  -  שלא גרמה לה יציאתה.  פטור,  היה חייב, עכשיו שמתה כדרכה 
 הרב המגיד. – ה באונס חייב, שאני הכא דלא בא האונס מחמת הפשיעה כלל ואין תחבולה להינצל מאונס ז

אבל אם גנבה גנב מהאגם ומתה כדרכה בבית הגנב, הרי השומר חייב    -   שם בב"מ ומודי רבא וכו'רמב"ם  
שאפילו לא מתה הרי היא אבודה ביד הגנב, ויציאתה גרמה לה להיגנב; וכן כל כיוצא  אף על פי שהוא שומר חנם,  

   שו"ע. – בזה 

  11סעיף יא  10סעיף י 

 העלה לראשי צוקין ומתה 
 שו"ע.   – העלה הבהמה לראש ההר ונפלה ומתה, הרי זו פשיעה -  צג:טור רמב"ם משנה בב"מ 

   שו"ע. –  מתה שם כדרכה, פטור - דאמר פשע ויצאה לאגם ומיתה כדרכה פטור כרבא לו: שם טור 

אין זו פשיעה, אלא דומה    אפילו לא עלתה בעל כרחו  עלתה מאליה  -שם נד.  רי"ף  טור ושם במשנה  
והא דמוקמינן לה בב"מ לו: והוא שתקפתו ועלתה בשומר שכר היא, אבל    שו"ע.  –לגניבה ופטור שומר חנם.

   ם.חנלא בשומר 

 12סעיף יב 

 שמירה כדרך השומרים 
שומר חנם שהניח הבהמה ונכנס לעיר, ובא ארי ודרסה,    -  רמב"ן רשב"א  רמב"ם  כ:  רי"ף  בב"מ צג:  טור

בשעה שדרך בני אדם ליכנס, פטור, אפילו אם היה יכול להציל אם   אם נכנס  וטרפה,זאב  
אבל שומר חינם פטור כשעל הוא בשומר שכר,  ודין הברייתא שחייב אפי' על בעידנא דעיילי אינשי    שו"ע.  –היה שם;

 שם.   –  בעידנא דעיילי אינשי

כ.   רי"ף . א ליכנס  -רמב"ם    ב"מ  בני אדם  נכנס בשעה שאין דרך  יכול    ואם  רואים אילו היה 
דאע"פ דהיה תחילתו בפשיעה לענין גניבה ואבידה,   שו"ע.  –  להציל אם היה שם, חייב; ואם לאו, פטור

 .  סמ"ע –  מ"מ האונס לא בא לבסוף מחמת הפשיעה, דאף אם היה שם לא היה בידו להצילו מהארי

דאמרינן  מחשב אונס הבא מחמת פשיעה    -  שם כ. במסקנתונ"י    פ"ג סי' ז'  ב"מרא"ש    ראב"דטור מ .ב
אילו היה שם היה מקוים בו ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ]בראשית ט' ב'[, או כמ"ש בדוד ]שמואל א' י"ז ל"ו[ 

  ב"מ עח. ד"ה הוחמה.וכן דעת התוס'  ב. ד"ה ה"ג.  מ  ב"מהתוס'  מוכח דעת  וכן    .טור  -גם את הארי גם הדוב הכה עבדך,  
שהביא דברי הראב"ד   לקמן סי' ש"ג ס"יוהב"ח וכן נראה מדברי הרב    פלפולא חריפתא שם או ת פ'[ וכ"פ המעדני מלך ]

סי' רצ"א  וצ"ע למה סתם כאן ואפשר ס"ל לחלק בין ש"ח לש"ש אבל באמ' אין לחלק בזה ויותר נראה שמ"ש שם וע"ל  
 :ש"ך. –  נמי הכא ודו"ק  ר"ל די"א פליגי סי"ב

 
צוח היו באים בני אדם להציל, חייב, דכיון שלא צוח פשע. ואפילו אם באו אנסים,  באו עליו גנבים וגנבו הפקדון, ואלו  

צריך לצעוק ולבקש אנשים שיעזרוהו לעמוד כנגדם. ואם היה אפשר לו לעשות כן ולא עשה, חייב. ודווקא בחנם, אבל  

   אם לא היה מוצא מי שיבא לעזרו אלא בשכר, פטור.
 סעיף ט  9

כראוי, ויצאה לאגם ומתה שם כדרכה, פטור, אעפ"י שתחלתו בפשיעה לענין זאבים וגנבים  פשע השומר ולא שמר הבהמה  

ואם טרפה זאב או נגנבה משם היה חייב, עכשיו שמתה כדרכה פטור, שלא גרמה לה יציאתה. אבל אם גנבה גנב מהאגם  

י היא אבודה ביד הגנב, ומתה כדרכה בבית הגנב, הרי השומר חייב אף על פי שהוא שומר חנם, שאפילו לא מתה הר

  ויציאתה גרמה לה להיגנב; וכן כל כיוצא בזה.
 סעיף י  10

   העלה הבהמה לראש ההר ונפלה ומתה, הרי זו פשיעה. מתה שם כדרכה, פטור.
 סעיף יא  11

   עלתה מאליה, אפילו לא עלתה בעל כרחו, אין זו פשיעה, אלא דומה לגניבה, ופטור שומר חנם.
 סעיף יב  12

שומר חנם שהניח הבהמה ונכנס לעיר, ובא ארי ודרסה, זאב וטרפה, אם נכנס בשעה שדרך בני אדם ליכנס, פטור, אפילו  

אם היה יכול להציל אם היה שם; ואם נכנס בשעה שאין דרך בני אדם ליכנס, רואים אילו היה יכול להציל אם היה שם,  

   חייב; ואם לאו, פטור.
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 13סעיף יג 

. יש פקדון שדרך שמירתו להניחו בבית שער, כגון הקורות  כיצד דרך השומרים, הכל לפי הפקדון  - .  מבב"מ  רמב"ם  
שמירתו  והאבנים. ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בחצר, כגון חבילות פשתן הגדולות וכיוצא בהן. ויש פקדון שדרך  

להניחו בבית, כגון שמלה וטלית. ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בתיבה או בארגז ונועל עליו, כגון בגדי משי וכלי כסף 

 שו"ע.  – םוכלי זהב וכיוצא בה 

סתם תיבות חתורות אצל עכברים, וצריך להשים בגדים וכדומה על נס, ולא להניח    -בב"ק סי' כ  מרדכי  
היינו כשיש בהם מאכל ואם יש שם בסמוך מים בענין דפ"ק דב"ק ס"ס כ"ג רש"ל וכתב  .רמ"א בי"א –בתיבות 

 ש"ך.  –שיכולי' העכברי' לשתות פטור לפי שאין דרך עכברי' לקלקל בגדי' רק מחמת צמאון  

   .רמ"א  –והכל הוא לפי הענין  - על המרדכי ב"מ אות א שלטי גיבורים  

 14סעיף יד 

 בפשיעה וסופו באונסתחילתו 
השומר שהניח הפקדון במקום שאינו ראוי לו, ונגנב משם    -  פסק כלישנא קמא דרב יוסף שםמב. מב"מ  טור  

 שו"ע. – , הרי זה פושע, וחייב לשלםכגון שנפלה דליקה ושרף כל הביתאו אבד, אפילו נאנס שם, 

אם ראוי לשמירה, פטור; ואם אין  ואף על פי שהניח הפקדון עם שלו,    -  שם כד.  רי"ףשם פ"ג ה"ז    ירושלמי

   שו"ע. - בשלו הוא רשאי, ואינו רשאי בשל אחרים המקום ראוי לשמירה, חייב,

 15סעיף טו 

 כספים אין להם שמירה רק בקרקע
ושל כסף  ולשונות של זהב    הכספים והדינרים  -  מגיד  שם כד.  רי"ף  דשמואל שם  מימרא   מב.ב"מ  רמב"ם  

ויתן עליהם טפח עפר,  ואבנים טובות, יטמינם בכותל    או  אין להם שמירה אלא בקרקע, 
 שו"ע.  –  בטפח התחתון הסמוך לקרקע או בטפח הסמוך לקורה.

רק שיכנס טפח בתוכו, אבל לא באמצע הכותל,    אפילו לא יתנם באמצע עובי הכותל,   -טור    שםרי"ף  
או החביא אותם במקום שאין    אפילו נעל עליהם כראוי בתיבה,  שמא יחפרו הגנבים ויגנבו.

ואפשר שנשמטה בבא זו מספרי רמב"ם    שו"ע.  –  אדם מכירו ולא מרגיש בו, הרי זה פושע וחייב לשלם
 באה"ג.  –  בסי' שג סעי' ב.כראוי רק שהוא בעצמו לא היה שם, עיין  ודין שומר שכר ששמר

 16סעיף יח 

שכספים   במה דברים אמורים  -  רמב"ןשם פ"ג ה"ז    ירשלמי  ב"מ פ"ג סי' כא   רא"שבשם ר"י ברצלוני    טור

בקרקע,   אלא  שמירה  להם  מצוייםאין  שגנבים  אחריהם.    בשעה  שמחפשים  רמאים,  במקום    אבל ואנשים 

 
 סעיף יג  13

ם, הכל לפי הפקדון. יש פקדון שדרך שמירתו להניחו בבית שער, כגון הקורות והאבנים. ויש פקדון כיצד דרך השומרי

שדרך שמירתו להניחו בחצר, כגון חבילות פשתן הגדולות וכיוצא בהן. ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בבית, כגון 

, כגון בגדי משי וכלי כסף וכלי זהב וכיוצא  שמלה וטלית. ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בתיבה או בארגז ונועל עליו

הגה: י"א דסתם תיבות חתורות אצל עכברים, וצריך להשים בגדים וכדומה על נס, ולא להניח בתיבות )מרדכי פ'    בהם.
   כיצד הרגל( והכל הוא לפי הענין )הגהות אלפסי החדשים פרק המפקיד(.

 סעיף יד  14

השומר שהניח הפקדון במקום שאינו ראוי לו, ונגנב משם או אבד, אפילו נאנס שם, כגון שנפלה דליקה ושרף  

כל הבית, הרי זה פושע, וחייב לשלם. ואף על פי שהניח הפקדון עם שלו, אם ראוי לשמירה, פטור; ואם אין  

 המקום ראוי לשמירה, חייב, בשלו הוא רשאי, ואינו רשאי בשל אחרים.  
 סעיף טו  15

הכספים והדינרים ולשונות של זהב ושל כסף ואבנים טובות, אין להם שמירה אלא בקרקע, ויתן עליהם טפח עפר, או  

יטמינם בכותל בטפח התחתון הסמוך לקרקע או בטפח הסמוך לקורה. אפילו לא יתנם באמצע עובי הכותל, רק שיכנס טפח  

ויגנבו. אפילו נעל עליהם כראוי בתיבה, או החביא אותם במקום שאין  בתוכו, אבל לא באמצע הכותל, שמא יחפרו הגנבים  

  אדם מכירו ולא מרגיש בו, הרי זה פושע וחייב לשלם.
 סעיף יח  16

במה דברים אמורים שכספים אין להם שמירה אלא בקרקע, בשעה שגנבים מצויים ואנשים רמאים, שמחפשים אחריהם. 

)ובמקום המשתמר כפי דרך המקום    א כל הני, א"צ לכסותם בקרקע, אלא מניחם במקום שמניח מעותיו.אבל במקום דליכ
   וכפי הזמן שהוא מפקיד( )מרדכי פרק המפקיד וב"י(.
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וברמב"ן   שו"ע.  –  דליכא כל הני, א"צ לכסותם בקרקע, אלא מניחם במקום שמניח מעותיו
 .כתב ע"ז כיון שקבלה היא נקבל בסבר פנים יפות והביא ראיות לדבריו

המקום וכפי הזמן שהוא  כפי דרך  ובמקום המשתמר    -  ב"מ כד נימוקי יוסף  מראבי"ה    ב"מ סי' רפמרדכי  
 רמ"א.  – מפקיד

 17סעיף טז 

 הפקדת כספים בע"ש 
וכו', שם  מב.ב"מ  רמב"ם   ומודי שמואל  סמוך לבין    המפקיד אצל חבירו כספים ערב שבת  -  מימרא דרבא 

השמשות, אינו חייב לטרוח ולקבור אותם עד מוצאי שבת, ואם נתאחר למוצאי שבת כדי  
 שו"ע.  – לקברם, ולא קברם, ונגנבו או נאנסו, חייב

 –   עד שישהא אחר שיבדיל כדי לקברן  , אינו חייבהמפקידואם תלמיד חכם הוא    -בגמ'    שם . א
שהוא חרד על מצות הבדלה   המפקיד  רש"י שם ד"ה ואם צורבא ובכן הוא הנוסחא העיקרית בדברי הרמב"ם,    שו"ע.

, דשאר בני אדם סומכין  פירשפרישה ]סעיף י"ח[,  וב  הרב המגיד.  –על הכוס אמר השומר דילמא מבעי ליה זוזי להבדלתא  
   בבהכ"נ מהחזן, משא"כ ת"ח. אהבדלה ששומעין

ואף ]ד[בגמרא ]ב"מ מ"ב ע"א[ יהיב האי טעמא    .בי"א  רמ"א  – ה"ה אם הנפקד ת"ח    -טור בשם ראב"ד   .ב
ז"ל, ואי צורבא מרבנן הוא סבר דילמא מיבעי ליה זוזי לאבדלתא, דמשמע דאהמפקיד קאי שהוא ת"ח, מיהו אתי שפיר 

דהוא ת"ח ויודע גודל המצוה דהמבדיל על היין, סובר שגם המפקיד ודאי יבדיל על היין וישלח אחר   גם אהנפקד, דכיון
מעות שהפקיד בידו לצורך הבדלה, וזהו טעם יש אומרים דכתב מור"ם. וכעין זה כתב הטור בסימן כ"ח סעיף )י"א( ]י"ז[  

להיות העד ת"ח או הבעל דין המזכירו, ע"ש. אבל בדין דאם ת"ח הוא יכול להזכיר העד, דאית ביה שתי דעות, אם צריך 
[ וברמב"ם ]המובא בציונים אות כ"ב[ ליתא האי טעמא ומשמע דלא גרסי ליה, ובאמת הוא דוחק,   ברי"ף ]שם כ"ד ע"א 

דכיון דנתן המעות ביד זה בתורת פקדון שדינו להטמינו בקרקע, וכן הוא סתם פקדון וכמ"ש המחבר בסעיף י"ט, איך  
   גר"א.  – וצ"ל דהיתה לראב"ד גרסא אחרת בגמ' וצ"ע סמ"ע.  –מהן מעות להבדלה.   ס"ד שיקח 

 18סעיף יז 

 תנאי בשמירה
  התנה הנפקד: על מנת שלא אטמנם בקרקע, וכן כל דבר ודבר שיניחנו עם שלו, הכל לפי תנאו   - טור  

 .  שו"ע –

 19סעיף יט 

 מפקיד כספים להתעסק בהם
אפילו בשעה שגנבים מצויים, לא אמרו כספים אין להם שמירה אלא בקרקע, אלא   -מהרי"ק שורש ו ענף ד טור ד"מ יח 

כדי להתעסק בהם וירויח, פשיטא    מפקיד מעות אצל חבירו  במפקיד סתם אצל חבירו לשמרם. אבל
   שו"ע. –  דהוי כמו אמר לו בפירוש שאינו מצריכו לקברן בקרקע

 20סעיף כ

 שמירת כסף בדרכים 
להוליכם לביתו, או ששלח עמו מעות ממקום למקום,  בדרך    המפקיד כספים אצל חבירו  -  .מבב"מ    רמב"ם משנה

. או קשורים כראוי על בטנו מכנגד פניו, עד שיגיע לביתו ויקברם כראוי ומונחים בידו צרורים צריכים שיהיו

 
 סעיף טז  17

המפקיד אצל חבירו כספים ערב שבת סמוך לבין השמשות, אינו חייב לטרוח ולקבור אותם עד מוצאי שבת, ואם נתאחר 

נגנבו או נאנסו, חייב; ואם תלמיד חכם הוא המפקיד, אינו חייב עד שישהא אחר  למוצאי שבת כדי לקברם, ולא קברם, ו

   )וי"א דה"ה אם הנפקד ת"ח( )טור בשם הראב"ד(. שיבדיל כדי לקברן.
 סעיף יז  18

   התנה הנפקד: על מנת שלא אטמנם בקרקע, וכן כל דבר ודבר שיניחנו עם שלו, הכל לפי תנאו.
 סעיף יט  19

אפילו בשעה שגנבים מצויים, לא אמרו כספים אין להם שמירה אלא בקרקע, אלא במפקיד סתם אצל חבירו לשמרם. אבל 

  ר לו בפירוש שאינו מצריכו לקברן בקרקע.מפקיד מעות אצל חבירו כדי להתעסק בהם וירויח, פשיטא דהוי כמו אמ
 סעיף כ  20

המפקיד כספים אצל חבירו בדרך להוליכם לביתו, או ששלח עמו מעות ממקום למקום, צריכים שיהיו צרורים ומונחים 

בידו או קשורים כראוי על בטנו מכנגד פניו, עד שיגיע לביתו ויקברם כראוי. ואם לא קשרם בדרך הזאת, אפילו נאנס, 

  ייב לשלם שהרי תחלתו בפשיעה.ח
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כדמפרש טעמא  ו  שו"ע.  –  שהרי תחלתו בפשיעה ואם לא קשרם בדרך הזאת, אפילו נאנס, חייב לשלם  
 מגידהרב ה  – בגמרא מקרא דוצרת הכסף וגו' דאורחא דמלתא הכין וקרא נמי בדרך הוא דכתיב

סי' קס"ח    חתם סופר ושמו במעשה שבן השותף שהיה בידו צרור השותפות בנסעו למקום מלאכת השותפות,    -חלק חו"מ 
ובדרך אבד כל המעות, וכתב  בחפיסה שלו עם מעותיו של עצמו והניחו בכיס התפור בבתי שוקיים

כו' ע"ש. ולכאורה לפי מה    החזההוי כעין פשיעה שדרך לצרור מעות בכיס התפור בבגד שעל  דזה  
השאלה שם שמה שהניחו בכיס התפור בבתי שוקיים היה זה במעמד השותפים, א"כ י"ל דבכה"ג דמשמע קצת מלשון  

הרי ראו ונתרצו על שמירה פחותה כזו, וסברא זו כתב מהרש"ך ח"ב סי' קס"ט הובא בכנה"ג סימן ע"ב בהגב"י אות י"ט  
ואבידה, אם הר הוי וחייב בגניבה  וז"ל, אפילו למ"ד דמלוה על המשכון ש"ש  אה המלוה ללוה מקום השמירה שכתב 

ונתרצה ה"ל כאילו התנה בפירוש שנפטר בשמירה זו, עכ"ל. וכפי הנראה האי ונתרצה לאו שאמר מרוצה אני בזה דאי  
הכי מאי למימרא, אלא ששתק ]דוגמת מ"ש הרמ"א לקמן סעיף כ"ו מיהו שומר כו' עד ולא מיחה פטור[, וצ"ל דהכא היה  

 פת"ש.  -שהיה בפני בן השותף השני אינו מועיל כלום וצ"ע, זה שלא במעמד השותפים, ומה  

 שומר שמסר לשומר 

 21סעיף כא

 כל המפקיד ע"ד אשתו ובניו מפקיד
על דעת אשתו ובניו ובני    כל המפקיד אצל בעל הבית, בין כלים בין מעות,   -  מימרא דרבא שם מב:רמב"ם  

 שו"ע.  – הוא מפקיד  הגדולים( -רמב"ם  ביתו )

וכן אם הנפקד החזיר הפקדון לאשת המפקיד,    -בשם מוהרם מרוטנבורג ד"מ כג    סי' רעב  ב"ממרדכי  
 דהתם חייב השואל משום דכל הנאתו שלו סימן שמ סעיף ח  קמן ליין וע רמ"א. – פטור

שאינו בכלל ]כל המפקיד על   או לעבדיואבל אם מסר לבניו ובני ביתו הקטנים,  - שם במשנהרמב"ם  . א

או לאחד מקרוביו  , בין גדולים בין קטנים,  ה"ה   – וכו'[ והטעם, שאין אדם מוסר את שלו לעבדו  דעת בניו  
, הרי זה פושע וחייב לשלם, שאינם שרויים עמו בבית ואין סומכין על שלחנו, ואין צריך לומר אם מסרם לאחר

שאמו של נפקד בכלל זה, וסובר כמה שנתבאר בסעי' כג  שו"ע.    -  אלא אם כן הביא השומר השני ראייה שלא פשע
הרב    -כה על שולחן הבן או שרויה עימו בבית, שאם לא כן אין דעת המפקיד להפקיד על דעתה, וזה פשוט  ושסמ  הרמב"ם

 .המגיד

ירוחם   .ב ע"ג(  רבינו  פג,  ח"ב  ל'  ה"ד(    -)נתיב  משכירות  )פ"א  הרמב"ם  על  הפוסקים  רוב    דאחר שרגילין תמהו 
 ש"ך.   -הבעלים להפקיד אפילו ממעט בשמירתו פטור  

מר' ירוחם הנ"ל שהרי   יובתשובת ר"י לבית לוי סי' )ל"ה( ]פ"ז[ תמה עלו,  היינו דוקא בשומר חנם  -כהן ח"ב סי' פ"ה    ר"ש

פטור.   משמירתו  בממעט  שמש"ך.    –שאף  בקצוה"ח  כ"ד(  ועי'  )סעיף  הבית  בבדק  הריטב"א  שב"י  וכתב  ז"ל,  כתב 
)החדשים ב"מ מב, ב( על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד, פירוש על דעת אנשי ביתו ודוקא בשומר חנם עכ"ל. ומזה נראה 

 וע"ש מה שהקשה על הב"י.מבואר כדברי מוהרש"ך. 

 להיכנס למקום הפקדון הניח
, אף על פי שאינן בחזקת  וכן אם הניח אחרים ליכנס במקום שהפקדון מונח -תרומת הדשן ד"מ כה  

   רמ"א. –גנבים, אם נגנב חייב לשלם, דהוי פשיעה 

 22סעיף כב

 ידוע שמוסר לאחר 
שאינו    מי שהוא ידוע בודאי  -  שם סעי' כג  ד"מ  סי' רפא   שם   מרדכי  ב"מ פ"ג סי' כגבשם הגהות אשר"י    ב"י

  רגיל לשמור הפקדון אלא למסרו ביד אחר שאינו שרוי בביתו ואינו סומך על שלחנו, דינו 
 א. מודה נמי בה רמב"ם  שאף הב"י וכתב ה שו"ע. – כמוסר לבני ביתו

 
 סעיף כא  21

)וכן אם הנפקד    כל המפקיד אצל בעל הבית, בין כלים בין מעות, על דעת אשתו ובניו ובני ביתו )הגדולים( הוא מפקיד.
אבל אם מסר לבניו ובני ביתו   החזיר הפקדון לאשת המפקיד, פטור( )מרדכי פרק המפקיד(. )וע"ל סימן ש"מ סעיף ח'(

או לעבדיו, בין גדולים בין קטנים, או לאחד מקרוביו שאינם שרויים עמו בבית ואין סומכין על שלחנו, ואין   הקטנים,

)וכן אם הניח   צריך לומר אם מסרם לאחר, הרי זה פושע וחייב לשלם, אלא אם כן הביא השומר השני ראייה שלא פשע.
בים, אם נגנב חייב לשלם, דהוי פשיעה( )ת"ה סימן  אחרים ליכנס במקום שהפקדון מונח, אף על פי שאינן בחזקת גנ

   של"ג(.
 סעיף כב  22
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 23סעיף כג 

 מסר לאמו
ונתנם    מעשה באחד שהפקיד מעות אצל חבירו,  -  . ומבואר במה שכתב בסעי' כא והוא עובדא לקמיה דרבא   שם מב  רמב"ם

אין השומר חייב לשלם מפני    ואמרו חכמיםונגנבו,    ולא טמנה אותם,השומר לאמו והחביאה אותם,  
 שו"ע. - ,שכל המפקיד על דעת בניו ובני ביתו הוא מפקיד שנתנם לאמו, 

בהם אם היתה סבורה  שהיתה נזהרת  כל שכן    יש לו לטעון:   ואף על פי שלא אמר להם: פקדון הם  -שם  

ואין המפקיד יכול להשביעה   שו"ע.  –  שהרי לא אמר לה שהם פקדון  , וכן אין אמו חייבת לשלם,שהם שלו
ע"ז שלא אמר לה בנה שהן של פקדון, דאין נשבעין על טענת ספק, דהרי המפקיד לא יכול לטעון ברי שאמר לה שהן של  

 :עסמ" –  פקדון

שהחביאה    ותשבע אמו  ישבע השומר שאותם המעות עצמם הם שנתן לאמו,  ואמרו חכמים  -:  מבשם  
 שו"ע.  – וכן כל כיוצא בזה אותם ונגנבו, ויפטרו שניהם; 

בדבר    ודווקא במעות וכיוצא בזה  -כו    ד"מ  שם מב: ד"ה אלא   ר"ןבשם    ב"מ כד.  נימוקי יוסףרמב"ן רשב"א  

פירוש, הבן נשבע שהם המעות שניתנו לו לפיקדון, דזוזי לאו דבר מסויים    צריכין שניהם לישבע  שאינו מסויים,

היא לא יכולה   מסויים,שבאינו    .רמ"א  –  חפץ מסויים, נשבע השני ולא הראשון  אבל אם הוא   ;הוא
נה נתן בנה בידה ונגנבו, משו"ה הוצרך בנה הנפקד לישבע ע"ז, אבל בדבר מסוים  לישבע שאותן מעות עצמן שהפקיד ביד ב

   :עסמ" – א"צ לישבע בנה אלא האם נשבעת על הכל

לכאורה אינו מובן, דהרי טענה זו עצמה שטוען הש"ח דכ"ש דאי סברה דידי ו  .ודוקא ש"ח אבל ש"ש חייב כו'  -ש"ך  
שבש"ש    יך גם בש"ש. אך הטעם בזה ע"פ דברי הש"ך בסימן ש"ג סק"ז בשם תשובת רמ"א ]סי' ק"ו[ כו'מזהרא טפי שי

, וא"כ ניחא דלגבי ש"ש פשיעה היא מה שלא הודיע שהוא פקדון שאם  מעות אלו תחילה אם תיפול דליקה צריך להציל  
.  שלו קודם , יארע איזה הפסד תצטרך להציל תחילה את הפקדון קודם לחפצים שלו, אבל בש"ח אפילו תדע שהוא פקדון

 ש. פת"  ,תשובת נודע ביהודא ]חו"מ[ סי' ל"ו -

,  הואיל ודרכם היה לקבור מה שלא היה צריך להםבש"ח הבן טוען דסבר שתקברם אמו    -  ר"ןבשם  .  דכ  ב"מנ"י  
קשה  ו ה בקרקע עד שיהא יושב ומשמר.  אבל בש"ש צריך להודיע לה הואיל ולא די בשמיר

הש"ך לשיטתו ליתא להך טעם של הנ"י, דהא הש"ך בסימן ש"ג סק"ד הכריע כהנך פוסקים  מכאן על הש"ך הנ"ל וי"ל ד
 "ש:פתנודע ביהודא תניינא ]חו"מ[ סי' נ"ה בן הנודע ביהודה  - דש"ש אינו צריך להיות יושב ומשמר כו', 

 24סעיף כד

 ית חיוב תשלומים לבני הב
ביתו  -  מב:  ב"ממרמב"ם   ובני  לאשתו  הפקדון  שמסר  שהשומר  למד  אתה  שהוא    מכאן  והודיעם 

פקדון, ולא שמרו כדרך השומרים, שהם חייבים לשלם לבעל הפקדון, ובעל הבית פטור,  
הרי   , וכו'  ה נימא לה לאימי  מב:  ב"מ   נן מדאמרי  .שו"ע  –  קיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקידשכל המפ

 המגיד.ב הר –  היו מחייבין אותה והוא היה פטור ה הא אם הודיע ,הבן ה שפטרו את האם מפני שלא הודיע

ואם    -  שם סי' רפא בעל התרומות מרדכי  בתוס' ב"מ מב: ד"ה כל  ר"ת    ב"מ פ"ג סי' כגטור בשם רא"ש   . א
ג[, דאלת"ה כל פקדון  כלשון הרא"ש ]ב"מ פ"ג סי'    .בי"א  רמ"א  –  חייב לשלם  בעל הביתאין להם לשלם,  

 :עסמ"  – המופקד ביד אדם יאכלו אשתו ובניו ויפטר

 
מי שהוא ידוע בודאי שאינו רגיל לשמור הפקדון אלא למסרו ביד אחר שאינו שרוי בביתו ואינו סומך על שלחנו, דינו 

  כמוסר לבני ביתו.
 סעיף כג  23

מעשה באחד שהפקיד מעות אצל חבירו, ונתנם השומר לאמו והחביאה אותם, ולא טמנה אותם, ונגנבו, ואמרו חכמים אין 

שנתנם לאמו, שכל המפקיד על דעת בניו ובני ביתו הוא מפקיד, ואף על פי שלא אמר להם:   השומר חייב לשלם מפני

פקדון הם, יש לו לטעון: כל שכן שהיתה נזהרת בהם אם היתה סבורה שהם שלו, וכן אין אמו חייבת לשלם, שהרי לא  

בע אמו שהחביאה אותם אמר לה שהם פקדון, ואמרו חכמים ישבע השומר שאותם המעות עצמם הם שנתן לאמו, ותש

)ודווקא במעות וכיוצא בזה בדבר שאינו מסויים, צריכין שניהם לישבע; אבל   ונגנבו, ויפטרו שניהם; וכן כל כיוצא בזה.
   אם הוא חפץ מסויים, נשבע השני ולא הראשון( )המגיד פ"ד דשאלה ונ"י בשם הר"ן(.

 סעיף כד  24

ביתו והודיעם שהוא פקדון, ולא שמרו כדרך השומרים, שהם חייבים    מכאן אתה למד שהשומר שמסר הפקדון לאשתו ובני

)ואם אין להם לשלם, י"א דבעל   לשלם לבעל הפקדון, ובעל הבית פטור, שכל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד.
והמגיד    הבית חייב לשלם )טור בשם הרא"ש ובסימן ע"ב בשם בה"ת(. ויש אומרים דפטור( )טור בסימן זה בשם הרמב"ם

   פרק ד' דשאלה(.
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כיון דכל המפקיד על דעת אשתו    .בי"א  רמ"א  –   פטור  - שם סי' רפא מרדכי  ,  רשב"אטור בשם רמב"ם   .ב
 :עסמ" –  ובניו הוא מפקיד, ה"ל כמסר המפקיד עצמו בידם

 25סעיף כה

 שהשתמש בטעות בפקדון שליח
מעשה באחד שהפקיד כשות אצל אחר, והיה לשומר כשות    -   לקמיה דרב עמרם  עובדאב:  מב"מ    רמב"ם

אחרים, ואמר לשמשו: מזה הכשות תשליך לתוך השכר, והלך השמש והשליך מכשות של 
ודימה שהוא מראה מקום ואינו    אמר: מזה תשליך ומזה אל תשליך, פטור שהרי לא  השמש    פקדון, אמרו חכמים

ואינו משלם אלא דמי מה שנהנה בלבד.   מקפיד על זה; וכן בעל הבית פטור, שהרי אמר לו: מזה השלך,
שכך אירע, לפיכך אם נעשה השכר חומץ, פטור מלשלם. בין כך ובין כך חייב השומר בשבועה  

 . שו"ע – וכן כל כיוצא בזה 

, והיה שם בעל ושהה השליח לבא  ואם היה כשות הפקדון רחוק ממקום הטלת השכר, ושלו קרוב,  -טור  

דבר ליה  ולא אמר  השכר   , חייב,הבית  לתוך  שישליכנו  קודם  על דעתו  ליה להעלות  הוה  לפי שכשראה אותו שוהה 

 גיד מה הרב  – ממאי דמסיק שם בגמ' ואי דשהא שיעור לאתויי  .שו"ע – שממקום רחוק הביאו

בין כך ובין כך  , ואם היה שומר שכר  -  ב"מ מב: ד"ה נימא ליה לדידה זילר"ן    ב"מ כד:ם נימוקי יוסף  ב"י בש
 .  בי"א שו"ע - שהוה ליה לפרש ולומר: לא תשליך מזה חייב, 

   י.ב" –  היינו דוקא בבית א' - סי' כהשם פ"ג אשר"י הגהות  ה מישם מב: ד"' תוס .א
' והג"א לזה ממעל השליח סתו גם דוחק לפ"ז לחלק בין שהה השליח או לא ומה שדחקו  אין נראה לחלק    -ש"ך   .ב

י"ל דלענין מעילה שאני דאפי' יאמר השליח ששגג שייך מעיל' ודו"ק ועי"ל דהתם שאני כיון שהזכי' לו חלון ותירוץ זה 
  ."א שם ורשב לא:שם ועיין בר"ן  : ד"ה הא.סה' בגיטין סבתו איתא 

 26סעיף כו

 ולהיפך שכרשמסר לשומר  ר חינםמשו
  –   שומר שמסר לשומר, חייב  -פסיק רבא הלכתא    וידוע דהלכה כרבי יוחנן דהכי  .ב"מ לופלוגתא דרב ורבי יוחנן    לו:ב"מ  

 שו"ע. 

אם הוא שומר חנם ומסר לשומר שכר, דאמר ליה: את מהימן לי בשבועה    אפילו  -  במימרא דרבא שם  
 . שו"ע –  היאך לא מהימן לי בשבועה

 שו"ע. – שהשני טוב וכשר יותר מראשון אפילו אם ידוע לכל - שם בפסקיו סי' וטור רא"ש 

 .רמ"א  -לפני המפקיד, ולא מיחה, פטור  מיהו שומר שמסר לשומר  -ד"מ כה  ב"מ סי' רעגמרדכי 

ך לו השני ולא נשבע או שאין לו כלום להשתלם ממנו  לשאפילו ה   .דאינהו גופייהו וכו'בעובדא דהנהו גינאי    לו.מב"מ    רמב"ם

  –  לאפוקי אם היה רגיל להפקיד אצלו ואח"כ העניתמיד    להפקיד  לפיכך אם דרך הבעלים   -  פטור ראשון
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מעשה באחד שהפקיד כשות אצל אחר, והיה לשומר כשות אחרים, ואמר לשמשו: מזה הכשות תשליך לתוך השכר, והלך 

השמש והשליך מכשות של פקדון, אמרו חכמים השמש פטור שהרי לא אמר: מזה תשליך ומזה אל תשליך, ודימה שהוא  

זה; וכן בעל הבית פטור, שהרי אמר לו: מזה השלך, ואינו משלם אלא דמי מה שנהנה בלבד.  מראה מקום ואינו מקפיד על  

לפיכך אם נעשה השכר חומץ, פטור מלשלם. בין כך ובין כך חייב השומר בשבועה שכך אירע, וכן כל כיוצא בזה. ואם  

על הבית ולא אמר ליה דבר,  היה כשות הפקדון רחוק ממקום הטלת השכר, ושלו קרוב, ושהה השליח לבא, והיה שם ב

חייב, לפי שכשראה אותו שוהה הוה ליה להעלות על דעתו קודם שישליכנו לתוך השכר שממקום רחוק הביאו. ואם היה 

   שומר שכר, יש מי שאומר שבין כך ובין כך חייב, שהוה ליה לפרש ולומר: לא תשליך מזה.
 סעיף כו 26

ר חנם ומסר לשומר שכר, דאמר ליה: את מהימן לי בשבועה היאך לא  שומר שמסר לשומר, חייב, אפילו אם הוא שומ

הגה: מיהו שומר שמסר לשומר לפני המפקיד,    מהימן לי בשבועה. אפילו אם ידוע לכל שהשני טוב וכשר יותר מראשון.
שומר  לפיכך אם דרך הבעלים להפקיד תמיד דבר זה אצל השומר השני, הרי ה  ולא מיחה, פטור )מרדכי פרק המפקיד(.

הראשון פטור מלשלם, והוא שלא ימעט שמירתו; אבל אם מיעט שמירתו, כגון שהראשון היה שומר שכר והשני ש"ח,  

או שהראשון שואל והשני ש"ש, פושע הוא הראשון ומשלם, אף על פי ששאל או שכר בבעלים. ואם יש עדים ששמר 

ומר הראשון ראה ויכול הוא לישבע, הרי זה נשבע  השני כראוי, נפטר שומר ראשון. ואפילו לא היו שם עדים, אם הש

   )ועיין סימן ע"ב סעיף ל'(. ונפטר
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הרי השומר    אצל השומר השני,  ,כסף משנה   -לאפוקי אם היה שוה יותר מזה השיעור  זה  דבר    משנה כסף  
 שו"ע.  – והוא שלא ימעט שמירתו הראשון פטור מלשלם,

עליו שלוחו ומתה בדרך והדבר ספק אם מתה    השואל חמור לרכוב  -  בשם הרא"ה  ב"ק לט.  נ"י . א
אבל השואל  שהרי זה כאומר א"י אם הלויתני    פטורכיון דקי"ל דאינו חייב עליה עד שעת אונסי'    מחמת מלאכ'

 -שהרי הוא פושע כו' עכ"ל.  חייבאם מתה מחמת מלאכה  חמור לרכוב עליה ונתנה לשלוחו והדבר ספק
 . ריש סי' ש"ס  ד"מ ב"י

וע"כ הביא הר"ב שם סוף ס"ג בהג"ה    וטור שם דחולקין  י' ד'פ"ח סב"מ    משמע מדברי הרא"ש   -ש"ך   .ב
דברי הרא"ש וטור בסתם והע"ש שהעתיק שם בסעיף א' דברי הנ"י בסתם ובס"ג דברי הרא"ש וטור בסתם לא כוון יפה 

וזל ומאכיל סי' ג' הביא דברי הנ"י בסתם ולא הביא שום חולק רק הוא עצמו חולק  פ' הג   יש"שב  וכן ודבריו סותרי' זה א"ז  
   ע"כ נראה לדינא דאפי' בטוען המשאיל שמא חייב ול"ד לאומר א"י אם פרעתניעליו מסברתו בענין אחר 

פושע    והשני ש"ש,  כגון שהראשון היה שומר שכר והשני ש"ח, או שהראשון שואל  אבל אם מיעט שמירתו,  -רמב"ם  
מעולה וזה הראשון פחתה ואין לך    ה כיון שהמפקיד כבר גלי בדעתו שהוא חפץ עתה בשמיר  ומשלם  הוא הראשון

אלא    תשאין שאלה בבעלים פוטר  שו"ע.  –  בבעלים   אף על פי ששאל או שכר  המגיד.הרב    –  פשיעה גדולה מזו
צ"ל   . המגידהרב    –   וצ"ע  , והראשון מתחייב על רשות השני  , ששאל הבעלים אבל לא לשומר שני שלא שאל הבעלים  רלשומ

 ה.משנ כסף  –  טעמו משום דיותר מזיק בידים הוי כשמסרה לאחר מבפשע בה 

יש    -רמב"ם   . א ראשון  עדיםואם  שומר  נפטר  כראוי,  מיעט    שו"ע.  –  ששמר השני  אפילו  משמע 
 ך. ש"  –בשמירתו פטור ביש עדים וכ"כ הב"ח סכ"ה בפשיטות וכן משמע להדיא ברמב"ם וסמ"ג 

היה בדין שיפטר אפילו היכא דגרעיה לשמירתו    –  פ"ג סי' ו'ב"מ  רא"ש    ר' ירוחם ורוב פוסקים  .ב
דלא מיקרי פשיעה ש"ש שמסר לשומר חנם כיון  להדיא    שםהרא"ש  וכ"כ  ב"י    -אם דרכו להפקיד אצלו  

כ' כדברי הרמב"ם ולא הזכיר הרי זה פשע וגם    סי' ש"ה ס"הוכן נראה דעת הטור דלקמן  . וכ"פ הש"ך  שמסרו לבן דעת
ם דשבועה מועיל ומ"ש והוא שלא ימעט בשמירתו  דגם הרמב"ם והסמ"ג מודי  והוסיף הש"ךכתב שמתה או נאנסה ע"ש  

כו' ר"ל דאם הש"ח ישבע שנגנבה הרי השומר ראשון פשע דהוא חייב בגניבה ואבידה ומ"ש ואם יש עדים כו' ה"ה דשבועה 
 . מועיל בענין שהיה הראשון פטור אלא משום דארישא נמי קאי באין דרך להפקיד הצריך לומר ואם יש עדים דוקא

 ך. ש" – היכא דגרעיה לשמירתו אפילו יש עדים חייב מאחר שפשע - בסי' ל "א פ ב"קרש"ל  .ג

  – ויכול הוא לישבע, הרי זה נשבע ונפטר  ואפילו לא היו שם עדים, אם השומר הראשון ראה  - מגיד 
   ועיין סימן ע"ב סעיף ל'שו"ע. 
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 ם שהתחייב באונסיםחינשומר 

במה דברים אמורים שאין ש"ח חייב אלא בפשיעה, בסתם    -. רמב"ם רשב"א  צדטור ברייתא ב"מ  
  שו"ע. – חייב   אף באונסים, שיתחייב אבל אם התנה שומר.

עיין קצוה"ח ]סקט"ז[  ו  שו"ע.  –  בלא קנין  אף בדבריםומתחייב    –  כרבי יוחנן שם, דבההיא הנאה וכו'צד.  ב"מ  

דאם כבר שכרו לזמן באופן שאין המשכיר יכול לחזור בו ואח"כ התנה עמו להיות כשואל, כיון   גיטין י"ד ע"א מ שהוכיח 
 .והסכים עמו בנה"מבהאי הנאה דהימניה, דההנאה כבר עברה, צריך קנין.  ]ב"מ צ"ד ע"א[  דלא שייך הטעם דאמר הש"ס  

  כשואל אמרו אבל לא כש"ש,כש"ש בלא קנין, ודוקא    ש"ח אינו מתחייב כלל לכאורה    -  משנה למלך
אי נמי התם כיון שמתחייב כשואל סבורים העולם שהשאיל לו ובההיא ז"ל:    "ה א"ר יוחנןב"מ נח. דתוס'  מ ולמד כן  

אמנם הפוסקים כתבו רק תירוץ הראשון שבתוס' שם וכמו שכתב הסמ"ע לקמן  .  א רע"  -הנאה משעבד נפשיה, עכ"ל.  

ח. ד"ה א"ר ב"מ נתוס'    עייןו  פת"ש.  -  סימן ש"א סעיף ד' ]סק"ז[ ולעיל סימן ס"ו ס"ק צ' ע"ש, לפי זה אין חילוק:
פ"ב מהל' שכירות גם נ"מ    למלךמשנה    –"מ אם ש"ח יכול להתנות להיות כש"ש דלתירוץ הב' בעי קנין עיין  נפקו  יוחנן

הא' בעי קנין ולתירוצם הב' לא בעי קנין וכן בקרקע ועבדים במתנה  בש"ח בבעלים ומתנה להתחייב באונסים דלתירוצם 
בדרושותיו פ' חקת דרוש ב' כתב דבקרקעות וכדומה אף לתירץ הב' דתוס' הנ"ל   המהרי"טשיהיה חייב באונסי' אולם  

 א.  רע" – בעי קנין עיין שם. 

ובשאול בבעלים שהתנה שיתחייב בתשלומיו נראה דאף לתירוץ הא' של התוס' הנ"ל בעי    - רע"א  
תחייב באונסי' לתירץ הב' של התוס' נראה  כיון דמדינא פטור אף משבועה ובש"ח ובש"ש והוא בבעלים והתנה לה קנין  

 ן. פשוט דלא בעי קנין ולתירץ הא' בעי קני
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במה דברים אמורים שאין ש"ח חייב אלא בפשיעה, בסתם שומר. אבל אם התנה שיתחייב אף באונסים, חייב אף בדברים 

   בלא קנין.



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 שאלה בבעלים 

 28סעיף כח

 מו לא ישלם' 'אם בעליו ע

המפקיד אצל חבירו, בין בחנם בין בשכר, או השאילו או    -:  צה  שם. וברייתא  צדרמב"ם משנה ב"מ  
  פטור מכלום  השומר  השכירו, אם שאל השומר את הבעלים עם הדבר שלהם או שכרם, הרי

 שו"ע.   –

 שיעהבפ

אפילו פשע בדבר ששמר, ואבד מחמת הפשיעה,    -  ופסקו הפוסקים כמאן דפטרפלוגתא דרב אחא ורבינא  .  צהשם  
 שו"ע.  -)שמות כב, יד(. אם בעליו עמו לא ישלם  הרי זה פטור, שנאמר

  קבלת שמירהר שאלה בבעלים לאח

או שהיו שאולים או שכורים    במה דברים אמורים, בששאל הבעלים או שכרן בעת שנטל החפץ  -במשנה    שםטור ומבואר  

אם   אבל  אצלו מקודם לכן, כיון שהם עמו במלאכתו בשעה שנטל, אף על פי שלא היו עמו במלאכתו בשעה שנאבד, פטור
אף על פי שהיו הבעלים עמו  נטל החפץ ונעשה עליו שומר תחלה, ואחר כך שכר הבעלים או שאלם,  

 .שו"ע – חייב במלאכתו בעת שנאבד,

 פטור משבועה
  ב"ק נז: ד"ה נמצא תוס'  מ   ומשמע  בשמירה בבעלים אם נשבע שבועת השומרין או לא.  הסתפק  -קצוה"ח  

מסיום  אמנם  ירה בבעלים בעי שבועת השומרין ומחויב לישבע שבועת התורה שבועה שאינו ברשותו,  נראה דאפילו שמ

אמנם   . י ליכא שבועה , א"כ כל דליכא כפל ממילא נמ' שמא אין שייך כפל בטוען טענת גנב בענין זה שכתבו ' דברי התוס' 
)ה"א(  בירושלמי   ע"ש  ]פ"ח[ משבועות  ביה אמוראי,  מהו  אאיפלגו  ישלם  לא  עמו  בעליו  אם  תמר 

בראשונים   ותמה מדוע לא הובא נדון זה שישבע, ר' זירא אמר נשבע ר' חנינא ור' עולא דאמרי תרווייהו אינו נשבע וע"ש. 
 וצ"ע. או באחרונים להכריע בזה 

 בשליחות יד
יוסף   ס'בית  י"ב[    סימן  סי' ק"כ["א  תשובת הרשבמ]סעיף  וח"ב  סי' תתקנ"ב  דאפילו בשמירה  מבואר    -  ח"א 

דלא מיעטיה קרא מדין    נה"מ  פוכ"  –  בבעלים חייב בשליחות יד ובשבועה שלא שלח בו יד, ע"ש 
דאמר התם שלא תאמר דיו לבא מן הדין, מה שואל בבעלים פטור  בב"מ דף מ"א ]ע"ב[,  שומר רק מדין תשלומין כדמוכח  

 וכו'.  

   שבועת השומרים
תו אף שהיה בבעלים, דמדין  חייב לישבע שבועת שומרין שאינו ברשולפ"ז נראה דה"ה ד  -נה"מ  .א

 שומרים לא אימעט.  
 אדרבה מתוס' הנ"ל מוכח להיפך.מ שועי' נה" שפטור. ב"ק דף נ"זתוס' מ מוכח  –קצוה"ח ]סקי"ז[  .ב
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השאילו או השכירו, אם שאל השומר את הבעלים עם הדבר  המפקיד אצל חבירו, בין בחנם בין בשכר, או  

שלהם או שכרם, הרי השומר פטור מכלום, אפילו פשע בדבר ששמר, ואבד מחמת הפשיעה, הרי זה פטור,  

שנאמר אם בעליו עמו לא ישלם )שמות כב, יד(. במה דברים אמורים, בששאל הבעלים או שכרן בעת שנטל  

ם אצלו מקודם לכן, כיון שהם עמו במלאכתו בשעה שנטל, אף על פי שלא החפץ, או שהיו שאולים או שכורי

היו עמו במלאכתו בשעה שנאבד, פטור. אבל אם נטל החפץ ונעשה עליו שומר תחלה, ואחר כך שכר הבעלים  

 או שאלם, אף על פי שהיו הבעלים עמו במלאכתו בעת שנאבד, חייב. 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 1סעיף א

 חסרון  אם צריכה

אין הנפקד רשאי לשלוח יד בפקדון. ואם שלח בו יד,    -:  צה  שם: וברייתא  צדטור רמב"ם משנה ב"מ  
אפילו אינו מכוין לגוזלו, אלא להשתמש בו, קם ליה ברשותיה וחייב באונסים אף על פי  

שבועת ה' תהיה י'[ )או מת( ]ומת[ או נשבר או נשבה ]וגו'[    -דכתיב ]שמות כ"ב ט'    שו"ע.  –  שעדיין לא נשתמש בו 

בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ]השבועה[ ולא ישלם, הא אם לא נשבע על זה אלא מודה ששלח 
בה יד, חייב אפילו על מיתה ושבירה דנעשה לה מעצמה שהן אונסין גמורין, אף על פי שכבר החזירן למקומן, והטעם,  

ומתחייב לשלמה כמו שהיתה באותה שעה ששלח בה יד וכדין גזלן,    דמשעה ששלח בה יד כדי לחסרה עמדה ברשותו,
 :ע סמ" –  כמ"ש המחבר בסמוך סעיף ה' 

דשליחות יד    - מא:  ס"ל הכי שם  אופסקו הפוסקים כמ"ד דאינם צריכה חסרון כיון דרבולוי  פלוגתא דרב . מא ב"מ רמב"ם 
 שו"ע. – אינה צריכה חסרון 

רק שיגביהה כדי להשתמש בה בתשמיש    - אמתניתין הגביה ונטל וכו', לא נטל ממש  מהא דאמר שמואל  .  מדשם  
 שו"ע. – שמחסרו, אז חייב כאילו חסרו

 הגביה לתשמיש שאינו מחסר

אבל אם הגביהו לעשות בו תשמיש שאינו מחסרו,    -  מא.וכאוקימתא דרב ששת שם    :מם  משנה ש . א
ולא משום שליחות יד, שהרי אינו שולח בו יד כיון שאינו  אינו חייב משעת הגבהה אלא משעת תשמיש,  

 ע. סמ" – תוס' בסמוך כ דקדק וכתב שלא מדעת,  שו"ע. - כגזלןדהוי  שלא מדעתמחסרו, אלא מפני שהוא שואל 

הוי גזלן גמור, קונה להיות ]כיון[ דבשואל שלא מדעת    אפילו לא נשתמש בו הוי גזלן,   -   .גב"מ כנמוקי יוסף   .ב

רק הכא לא כתב דין זה ]דצריך התחלת שימוש בשואל שלא מדעת[,    בסימן שנ"ט ]סעיף ה'[גזלן משעת הגבהה, וכן  

 מ.נה" –סמוך ואר בוכמבירי בתשמיש שאינו מחסרו ובדבר שאין הבעלים מקפידין, דמי

נתחייב באונסין משעה שמשכה מבית בעליה אף על פי שעדיין לא    מדעתשואל    -  דא ד"ה ח   א:ב"מ מ  תוס'
דבשאלה מדעת, כיון דמדעתו להשתמש בו למחר או ליומא אוחרא, ]כש[שאלה ולא הגביהה להשתמש בה,    נשתמש בה

ומשכה מבית בעלים ה"ל כאילו כבר שימש בה, משא"כ זה שהופקד בידו כדי שיהא מונח אצלו בלא שימוש, כל שלא  

 ע.סמ" -שימש בה ה"ל ברשות בעליה כיון שאינו עומד לשימוש, 

 בפקדון בלא להזיזו שתמשה

כג.  נ"ירמב"ן  ר"ן   .א נה"מ    ב"מ  שאין  אם    -עפ"י  בדבר  במקומו  בו  ונשתמש  מקום  לו  ייחד 
"ן דרבים רשב"א והר"ן והרמבנה"מ כק ה פסו  מ.נה"  –,  הבעלים מקפידין בו, אפילו בשעת שאלה פטור

 הן.
  מ.נה"  – חייב בשואל אפילו כשמשתמש במקומה, ע"ש -עפ"י נה"מ  ב"מ שם ד"ה והא ש"י ר .ב

 החזירה למקום שנטלהשואל שלא מדעת ש

ואם החזירה למקום שנטלה משם,   -מיימוניות ד"מ    הגהות  ב"ק סי' קצח   מרדכיה מדרכי מש .א
 דדעת השומר חשיב דעת בעלים  רמ"א.  –, הואיל ולא הוי עליו מתחלה רק שואל בעלמא  חזר להיות דינו כשומר

 דחוק "ע ב"ח אך לש"ך שחולק אין צורך לסמ יו  מיירי בדברי' שדרך להשאיל ואין חברו מקפיד עלהמרדכי  ו  :עסמ"  –
 . שהמרדכי מיירי ששאל מדעתבהכי וכדבסמוך שביאר 
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ם שלח בו יד, אפילו אינו מכוין לגוזלו, אלא להשתמש בו, קם ליה  אין הנפקד רשאי לשלוח יד בפקדון. וא 

ברשותיה וחייב באונסים אף על פי שעדיין לא נשתמש בו, דשליחות יד אינה צריכה חסרון, רק שיגביהה כדי  

להשתמש בה בתשמיש שמחסרו, אז חייב כאילו חסרו. אבל אם הגביהו לעשות בו תשמיש שאינו מחסרו, אינו  

הגבהה אלא משעת תשמיש, ולא משום שליחות יד, שהרי אינו שולח בו יד כיון שאינו מחסרו,   חייב משעת

הגה: ואם החזירה למקום שנטלה משם, חזר להיות דינו כשומר,    אלא מפני שהוא שואל שלא מדעת דהוי כגזלן.
וונא חייב באונסין )טור  הואיל ולא הוי עליו מתחלה רק שואל בעלמא )מרדכי פרק הגוזל בתרא(. ובמעות בכי האי ג 

 סי"א( ועיין לקמן סעיף ו'. 



 דיינות 
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באונסי' כיון דשואל ש"מ דגזלן הוי וצריך דעת בעלי' לר' עקיבא ור"י מוקי    אפי' החזירה למקומה חייב  -"ך  ש .ב

להדיא באוקימתא דרב ששת שטלטלה להביא עליה גוזלות והלכך    בב"מ מא. וכן איתא  התם מתני' כר' עקיבא  

וכ"פ הרמב"ם והטור והמחבר לקמן ס"ו וגם מה שהוציא הר"ב  להדיא    פ"ג סי' יט'  והרא"ש שםשם כג:  י"ף  הרוכ"פ  
כן מהמרדכי נלפע"ד שאינו וז"ל המרדכי אדם הנפקד אם שאל חפץ א' מפקדון שבידו ולאח"ז החזירו למקום שהי' מונח  

שמירתו ה"מ גונב דמעת'  מתחל' אין עליו דין שואל אלא שומר בעלמא ודעת שומר כדעת בעלי' ואפי' ר"ע דאמר כלתה  
לא מהימן ליה אבל שואל מהימן ליה ולא כלת' שמירתו עכ"ל ומביאו בב"י וד"מ והבין הר"ב דר"ל ששאל החפץ שלא  
מדעת הבעלי' וזה אינו דא"כ לר"ע ודאי דינו כגונב וכדאיתא בפ' המפקיד שם ועוד דלא שייך לישנא דשאל חפץ דהל"ל  

וכדלקמן סי'  בעלי' וכדי שלא תאמר שדין שואל עליו וצריך להחזירו לבעלי' דוקא  שנטל חפץ אלא במשמע ששאל מדע' ה 
 ביאור הסמ"ע. ועי' פת"ש ונה"מ שיישבו שיטת הרמ"א ו ע"ש. שמ"א 

הטעם, דשאני מעות דמוכנים תמיד לקנות  לקמן סעיף ו'.    . ועייןארמ"  –ובמעות בכי האי גוונא חייב באונסין   -טור  

 סקי"ז[:בסמ"ע סמוך סעיף ז' ]מבאר בוכ  הרא"ש ]ב"מ פ"ג סי' כ"ו[,בהן סחורה, כ"כ 

 2סעיף ב

 הפיקדון את  הגביה/הטה

הטה את החבית ונטל ממנה רביעית, ונשברה, אינו חייב אלא ברביעית,    -רמב"ם  :שם סגטור משנה 
 שו"ע.  – כיון שלא הגביהה 

ה"ה אם משכה לרשותו כדי    שו"ע.  –  אבל אם הגביהה כדי ליטול ממנה רביעית, חייב   -  שםרמב"ם משנה  

 :עסמ" –  לחסרה, קנאה להיות עומד ברשותו אף לענין אונסין 

 שו"ע.  -ל אפילו לא נט - כדמפרש שמואל  מד.ב"מ  רמב"ם

אבל אם הגביה את   -ד"ה אבל זוזא  שם  וכפירוש רש"י  שם בגמ' ועלתה בתיקו,    בעיא  מד.ב"מ  רמב"ם   . א
אם נתחייב בכל הכיס ליטול ממנה דינר, וכיוצא בכיס מדברים שאינם גוף אחד, הרי זה ספק  

איבעיא דרב אשי הוא בגמ' פרק המפקיד ]ב"מ מ"ד ע"א[, ומשום די"ל  שו"ע. – הכיס או לא נתחייב אלא בדינר בלבד

ף אחד כגון חבית יין או דבש שמגביהה ליטול ממנה קצת, ניחא ליה דתהוי כוליה חבית בסיס למה  דבשלמא דבר שהכל גו
שיטול ממנה שלא יחמיץ, דיין אינו משתמר אלא בכלי מלא, ונעשה שואל על כל מה שבחבית להשמר עם מה שהוא רוצה 

או דילמא גם בזה נאמר כיס מלא מעות  ליטול, אבל אם היה הפקדון כיס של מעות, אין דינר זה שנוטל משתמר מהאחר,  
יותר נראה הוא ומשתמר ואינו נוח להיות נאבד כדינר יחידי, והוה בזה דומה קצת ליין להתחייב בכולו, ועלה בתיקו שם  

 סמ"ע.  - בגמ'. 

שם בגמרא משמע דלא איבעיא ליה האי איבעיא  כיון ד  ע.סמ"  –ספק זה  השמיטו    –ראב"ד רא"ש רי"ף   .ב

והרמב"ם פ"ג  אין חילוק בין כיס לחבית,    אלא למ"ד שליחות יד צריכה חסרון, אבל לדידן דקי"ל דאין צריכה חסרון 
 דגזילה ]הי"ב[ כתבו, והשיגו שם הראב"ד ג"כ מה"ט הנ"ל, והמגיד משנה ישבו, 

 3סעיף ג 

 לתוהחמיצה החבית מחמת נטי

דרבה   שחסרה    -   שםמימרא  שמחמת  בכולה,  חייב  והחמיצה,  רביעית  ממנה  ונטל  הטה  אם  וכן 
 שו"ע.  –  החמיצה

בד"א, בחבית של יין שדרכו להחמיץ כשהוא חסר. אבל שאר פירות ששלח יד במקצתם ולא    -  שם
ירות קאמר, דזהו פשיטא, דמאי  נראה דלאו דוקא פ  שו"ע.  -   להגביהן, אינו מתחייב אלא כפי מה שנט 

 :סמ"ע  -שנא ממ"ש כבר בריש סעיף ב' ז"ל, הטה את החבית ונטל ממנה רביעית כו', וזיל בתר טעמא, אלא ר"ל מי פירות,  
 ז. ט" –להתקלקל מחמת חסרון חייב.  וקמ"ל דאף שאין דרך פירות 

 4סעיף ד

 
 סעיף ב  2

הטה את החבית ונטל ממנה רביעית, ונשברה, אינו חייב אלא ברביעית, כיון שלא הגביהה. אבל אם הגביהה כדי ליטול 

ממנה רביעית, חייב, אפילו לא נטל. אבל אם הגביה את הכיס ליטול ממנה דינר, וכיוצא בכיס מדברים שאינם גוף אחד,  

  דינר בלבד.הרי זה ספק אם נתחייב בכל הכיס או לא נתחייב אלא ב
 סעיף ג  3

וכן אם הטה ונטל ממנה רביעית והחמיצה, חייב בכולה, שמחמת שחסרה החמיצה. בד"א, בחבית של יין שדרכו להחמיץ 

   כשהוא חסר. אבל שאר פירות ששלח יד במקצתם ולא הגביהן, אינו מתחייב אלא כפי מה שנטל.
 סעיף ד  4

  על פי שאומר כן בפני עדים.אמר שרוצה לשלוח יד בפקדון, אינו חייב, אף 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 אמירה ב חות ידשלי

והוכיחו שם דכל מחשבת    "ה החושבד  שםתוס'  ,  שם ד"ה חושב, וכפירוש רש"י  מג: החושב לשלוח יד וכו'שם  טור משנה  

אמר שרוצה לשלוח יד בפקדון, אינו חייב, אף על פי שאומר כן בפני    -פיגול הוא גם כן באמירה  
   שו"ע. – עדים

קמ"ל בזה, דאע"ג דכתיב ]שמות כ"ב ח'[ על כל דבר פשע, לא תימא שנתחייב בדיבורו, שהרי    - סמ"ע  
עד שישלח בה יד, ומאי דכתיב על כל דבר פשע, דרשו  ו במלאכת רעהו,  כתיב ]שם שם י'[ אם לא שלח יד

מיניה בגמ' ]ב"מ מ"ד ע"א[ דאם אמר לשליח לשלוח יד בפקדון ועשה מאמרו בו דחייב המשלח וכמ"ש המחבר מיד אחר 
 ז'[ סמך שני הדינים וכתבן זה אחר זה מהאי טעמא.   - זה. גם בטור ]סעיף ו' 

 5סעיף ה

 ]אין שליח לדבר עבירה[ יחע"י של

גזלן ונתחייב    או על ידי שלוחו, ה"ז השולח יד בפקדון על ידו   - שם מד. אליבא דבית הללברייתא רמב"ם 
סי'   באונסים, ונעשית הגזילה ברשותו, ומשלם אותה כדין הגזלנים שיתבאר בהלכות גזילה

  שו"ע. –ב -שסב ושסג סעי' א

דהיינו דוקא כשלא ידע השליח שהוא של אחרים או שאינו בר חיוב או שאין לו    נראה   - פרישה ]שם[  
  דאין שליח לדבר עבירה  וכמ"ש בריש סימן קפ"ב, דאל"כ הא קי"ל ]קידושין מ"ב ע"ב, ב"מ י' ע"ב[מה לשלם,  

 : עסמ" –

דאדרבה משליחות יד ילפינן  שם להדיא שבמבואר  קידושין מב:מעל הסמ"ע הקשו   –ב"ח  "פ המפקידוסתי"ט 
ו מעילה ב' כתובי'  דלקמן סי' ש"צ ]ש"ן[ אדבעלמא אין שליח לד"ע משום דהוי שליחות יד וטביחה  

האומר לאשה   [ :]דף י  ב"מ ב  גמ'י"ט שם דאישתמיטתיה  והבאים כא' דיש בהו שליחות לד"ע ואין מלמדין ועוד כתב בת
ועבד צאו וגנבו לי אף על גב דהשתא לית להו לשלומי כיון דבני חיובא נינהו לכשיהא להם כשתתגרש אשה וישחרר העבד  

 דיא דאע"ג דאין לשליח לשלם פטור המשלח  לא נתחייב שולחן דשמעינן בה 

דקשיא למה יתחייב המשלח ישלם השליח אם יש לו לשלם  יישב דברי הסמ"ע    -ש"ך בשם אביו  
מיד  ואין לו אלא טענה שהשולח שלחו הרי קי"ל דאין שליח לד"ע דדברי הרב ודברי התל 

דברי מי שומעין וא"כ כיון דעכ"פ חייב השליח לשלם וא"כ למאי נ"מ אתי קרא לחייב גבי  
שליחות יד המשלח ומתרץ הסמ"ע משום דבעלמא יש מחלוקת בין הפוסקי' די"א כשלא 

 לקמן ס"ס שמ"ח וי"ח דאפ"ה אין של"ע וכמו שהביא הד"מ והסמ"ע מחלוקת זה    ידע השליח אמרי' יש שלד"ע

חלוקת די"א דהיכא שהשליח אינו בר חיובא יש שלד"ע וכמ"ש הרב לעיל ר"ס  ועוד יש מ
קפ"ב וי"ח וכמ"ש שם וכן היכא שאין לו לשלם לכ"ע אמרי' אין שלד"ע וכמ"ש שם א"כ  
קאמר דלהפוסקי' בעלמא היכא שלא ידע השליח אין שלד"ע א"כ הכא גבי שליחות יד קרא 

היכא ]שלא ידע  וסקי' דבעלמא נמי יש שלד"ע אתי היכא שלא ידע השליח דחייב המשלח דלהפ 

א"כ קרא אתי היכא דאינו בר חיובא ולהפוסקי' דבעלמא נמי יש שלד"ע היכא נ' דכצ"ל[ דאינו בר חיובא א"כ קרא אתי  
היכא שאין לו לשלם דפשיטא דלכ"ע בעלמא פטור המשלח הכא חייב אבל אם יש לו לשלם וידע והוא בר חיובא דבכה"ג 

וב  היישוהסמ"ע תמוהים    ריך ועי' בגר"א שכתב שדבריש בש"ך שהאע"השליח לכ"ע משום דאין שלד"ע    פשיטא דחייב
 את הסמ"ע באופן אחר.הש"ך וכתב ליישב  וכן בקצוה"ח דחה דברי  .דחוק של הש"ך

 ו בגביית חובו רוצה לעקל

סתפק במי שהי' רוצה לעכב פקדון מחמת חוב אי מקרי  ה  -סי' צ"ו דף קי"ו ריש ע"ב    תשובת מהרא"ן ששון
 ש"ך.  - שולח יד בפקדון:

 ם כשעת התשלושליחת היד או משלם כשעת 

שאם שלח יד שאינו משלם אלא כמו שהוא בשעת תשלומין  השולח יד בפקדון הוי כשאר גזלן    -טור   .א

ברחל ריקנית וטענה או נתעברה אצלו וגזזה או ילדה אינו משלם אלא כמו שהיא עתה ואפי' היתה טעונה או מעוברת 
  בשעת גזלה וגזזה או ילדה אינו משלם אלא כמו שהיא עתה עכ"ל

 
 סעיף ה  5

השולח יד בפקדון על ידו או על ידי שלוחו, ה"ז גזלן ונתחייב באונסים, ונעשית הגזילה ברשותו, ומשלם אותה כדין  

  הגזלנים שיתבאר בהלכות גזילה.



 דיינות 
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דכל הגזלני'  מב"ק צג: וצו: ורא"ש ב"ק פ"ט סי' ג ורא"ש ב"מ פ"ג סי' כז  הקשה    –ש"ך   .ב
)ובשארית יוסף כתב וז"ל וקשה דבריש סי' שנ"ד כ' דמשלם כשעת הגנבה עכ"ל וטפי ה"ל משלמי' כשעת הגזלה  

לדה דהא טעינה ועיבור לחוד הוי שנוי  להקשות מהש"ס והרא"ש גם הוה ליה להקשות על מה שכתב הטור וגזזה או י

ו ילדה כו' דהא לפי מ"ש ועוד קשה מ"ש שאם שלח יד ברחל ריקנית כו' וגזזה א  וכמ"ש לקמן(
מיהו לענין  וצל"ע  אפי' לא גזזה וילדה נמי דטעינ' ועיבור לחוד נמי הוי שינוי    ב"ק שםהרא"ש  

דבריקנית ונתעברה או נטענה אצלו הבהמה לא קנה גוף הבהמ' רק שבח' והשיג    פ' הגוזל קמא סי' ד'  מהרש"לדינא פסק  

 ועי' ט"ז שכתב שיש ט"ס בטור.   על הרא"ש ע"ש:

 6סעיף ו 

 הלטלה לצרכט

בין שייחדו לה הבעלים מקום בין שלא  המפקיד חבית אצל חבירו,    -  שם כג:רי"ף  .  שם מ: מא גמ'  משנה  רמב"ם  

 בין קודם שהחזירה למקומה בין אחר שהחזירה למקום שיחדו לה,, וטלטלה לצורכו ונשברה,  מקוםייחדו לה  
   שו"ע.  –  פטורבין שנשברה מתוך ידו בין שנשברה משהניחה במקום אחר,  . ואם טלטלה לצורכה,  לשלםחייב  

,  "ךש  –   פירש"י ב"מ מ: ד"ה לצורכהוכן  רכה  נראה שט"ס הוא וצ"ל לצו  טלטלה לצורך מקומה  -טור בשם רמ"ה  

שינוי המקום, אם ייחדו לה הבעלים    חייב בפשיעה ופטור באונסין, ואם אירע האונס מחמת
 רמ"א.  -חייב אפילו משהניחה. ואם לא ייחדו לה הבעלים מקום, פטור משהניחה    מקום

 וכמ"ש שם  בסי' רצא סעי' ווביאר שם טור בשם רמ"ה הטעם, דתחילתו בפשיעה וספו באונס חייב, ומבואר 

 7סעיף ז 

 פקדון השתמשות במעות

 המפקיד אצל שולחני/חנווני

היה   -  כלישנא בתרא משמיא דרב מרי שם ,  שם פ"ג סי' כורא"ש    שם כד:  רי"ף.  מגב"מ  וגמ'  טור רמב"ם משנה  
קשר משונה,  אם אינם חתומים ולא קשורים    או חנוני והופקד אצלו מעותהנפקד שולחני  

 ,ד"ה והוי שואל  ריש דף כ"טב"מ  מוכח בתו'    שו"ע.  –  אעפ"י שהם צרורים, מותר לו להשתמש בהם

  – פקיד קודם שהוציא' הנפקד א"צ להחזיר אותם המעות עצמם אלא יכול ליתן לו ממעות אחרי'  דאפי' תובע אותם המ
 ס"ק מ"ו: וע"ל סי' ל"ט  ך.ש"

לפיכך נעשה עליהם שומר שכר וחייב בגניבה ואבידה אפילו קודם שנשתמש  -. מגב"מ גמ' רמב"ם מ
 ב"י -  כרב נחמן שם דקיי"ל הלכתא כוותיה בדיני שו"ע. – בה

 
 סעיף ו 6

המפקיד חבית אצל חבירו, בין שייחדו לה הבעלים מקום בין שלא ייחדו לה מקום, וטלטלה לצורכו ונשברה, בין קודם  

מקומה בין אחר שהחזירה למקום שיחדו לה, חייב לשלם. ואם טלטלה לצורכה, בין שנשברה מתוך ידו בין  שהחזירה ל

הגה: טלטלה לצורך מקומה, חייב בפשיעה ופטור באונסין, ואם אירע האונס    שנשברה משהניחה במקום אחר, פטור.
ואם   חייב אפילו משהניחה.  מקום,  לה הבעלים  ייחדו  שינוי המקום, אם  פטור  מחמת  מקום,  לה הבעלים  ייחדו  לא 

   משהניחה )טור בשם הרמ"ה(.
 סעיף ז  7

היה הנפקד שולחני או חנוני והופקד אצלו מעות, אם אינם חתומים ולא קשורים קשר משונה, אעפ"י שהם צרורים, מותר 

ם כבר נשתמש  לו להשתמש בהם; לפיכך נעשה עליהם שומר שכר וחייב בגניבה ואבידה אפילו קודם שנשתמש בהם; וא

וחתומים, או  היו המעות צרורים  ואם  באונסים אפילו אחר שהחזירם למקומם, עד שיחזירם לבעליהם,  גם  בהם, חייב 

קשורים קשר משונה, לא ישתמש בהם, לפיכך אבדו או נגנבו אינו חייב באחריותן. ואם הופקדו אצל בעל הבית, אפילו 

)בסי' רצ"א    נבו אינו חייב באחריותן, והוא שיטמנה בקרקע כמו שנתבארהם מותרים, לא ישתמש בהם; לפיכך אבדו או נג
הגה: ודוקא במעות ממש, אבל בנסכא    ובעל הבית שרוב עסקיו בריבית דינו כשולחני, לפי שצריך תמיד למעות.  סט"ו(.

ריך לתת מן הריוח  של כסף, לא. ומיהו הכל לפי הענין. ואם הרויח במעות, בין היה לו רשות להשתמש בהן או לא, אין צ
לבעל הפקדון. מיהו אם בא בעל הפקדון ואמר: תן לי פקדוני ואני ארויח בהן בעצמי, והלה מעכב בידו, חייב ליתן הריוח  
מכאן ולהבא. אבל אם אומר הנפקד: הוצאתים בעסק אם תרצה קבל עליך העסק בין לשכר בין להפסד, הדין עם הנפקד. 

ד(. ואם נתעסק בהן לצורך בעל הפקדון, הריוח שלו. ואם גילה דעתו שעסק לצרכו, )מרדכי פ' הגוזל קמא וס"פ המפקי 
או במקום שאסור להשתמש שמסתמא עסק בהן לצורך בעל הפקדון, אינו נאמן לומר: לעצמי עסקתי, עד שיאמר כן לפני  

   עדים )תשובת רשב"א סימן תתקל"ח(.
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אפילו אחר  אם כבר נשתמש בהם, חייב גם באונסים  ו  -, רב האי גאון  משום דהוו הלוואה גביה  שםרי"ף  
מטעם כיון שכבר נהנה בהם ועוד מצפה ליהנות אם    שו"ע.  –  שהחזירם למקומם, עד שיחזירם לבעליהם

 .בפירוש דברי הרי"ף פ"ג סי' כו רא"ש שם טור  - תזדמן לו סחורה 

מש בהם, לפיכך אבדו  ואם היו המעות צרורים וחתומים, או קשורים קשר משונה, לא ישת   -  שםגמ'  
 שו"ע.  – או נגנבו אינו חייב באחריותן 

 ]ובזמננו[ הופקדו אצל בעה"ב

ואם הופקדו אצל בעל הבית, אפילו הם מותרים, לא ישתמש בהם; לפיכך אבדו או    -שם במשנה  
 שו"ע.   –  נגנבו אינו חייב באחריותן

 שו"ע. – טו(עי' בסי' רצא ס) והוא שיטמנה בקרקע כמו שנתבאר -רמב"ם 

ובעל הבית שרוב עסקיו בריבית דינו    -  הרצ שם סי' מרדכי    ב"מ פ"ג סי' יגהמובא ברא"ש  טור בשם ר"ת  
   שו"ע. – כשולחני, לפי שצריך תמיד למעות

   רמ"א. – ודוקא במעות ממש, אבל בנסכא של כסף, לא. ומיהו הכל לפי הענין - ב"מ סי' רצהמרדכי 

ינו  אין חילוק בין מקום שהתגרים מצויים לשאינן מצויין וכן אין חילוק בין עשיר שא  -  מהרי"ק
 ג. באה" –  .לאלו המעות לעני ריךצ

"ע דינם  וכלשאין לנו שדות וכרמי' כל עסקינו בריבית וקניית סחורה    בזמנינו  -  השם סי' רצמרדכי  
 . "עסמך ש" –כשולחני 

 ]עי' סימן קכא[ לו להשתמש במעות, האם מותר שליח

אומר שנגנבו או נאבדו אם הוא שליח בחנם ואינו    בחינם פטור אפי'שליח    –  ס"ק לה' סימן קכ"א  ש"ך  
 :יחנוני או שולחנ 

אם הוא שליח    דוקא נפקד, אבל שליח   -  עפ"י הפת"ש  וגם ]בנה"מ[ בסימן קכ"ה סק"ג:  סק"י  קכ"א סעיף ה'לעיל סימן  נה"מ  
 דהיינו שהמלוה עשה אותו שליח להוליך המעות ללוה, או שהלוה עשה אותו שליח למסור המעות להמלוה,   להולכה

כמ"ש הב"י ביו"ד סימן קס"ט, כיון שלא  אפילו הוא שולחני והן מותרין אין לו רשות להשתמש בהם 

אמר לו הולך  ומכ"ש היכא שמסרן הלוה ומסרם שישהא בידו שום זמן אלא כדי שימסרם ללוה או להמלוה,  
שעשה אותו  אבל שליח קבלה של המלוה  שנעשו מעות המלוה והמלוה לא מסר בידו המעות מותרין,  וזכי,  

 "ש פת -, דהוי כאילו הפקיד בידו מותריןמותר השליח להשתמש בהם  שליח לקבל המעות מיד הלוה,

 אצלו ו אם חייב להחזיר אותן מעות שהופקד

אפי' תובע אותם המפקיד קודם שהוציא' הנפקד א"צ להחזיר אותם  ד  ב"מ כט. ד"ה והוי שואל'  ס תוממוכח    -ש"ך   .א

כ"כ הש"ך בסימן מ"ז סק"ט ובסימן  ווע"ל סי' ל"ט ס"ק מ"ו:  ם  יכול ליתן לו ממעות אחרי  המעות עצמם אלא

   ע"ג ס"ק נ"ה ובסימן ע"ה ס"ק ט"ו.
דלדידן דקיי"ל דהוי  'שגגה גדולה, דאדרבה מוכח מהתוסשגג ך הש" – בהגהותיו לט"ז סימן ע"ג סעיף י"טחכם צבי  .ב

  ע"שודאי צריך ליתן לו את שלו דוקא ולא מעות אחרים,    ש"ש אם תובעם המפקיד קודם שהוציאם
והביאו הבאר היטב בסימן ע"ג שם ]סקמ"א[, וכן הסכים לדינא בתומים ]סק"כ[ שם, גם הגאון מו"ה עוזר ז"ל בהגה  

 פת"ש.  -מ"ז השיג על הש"ך בזה ]ועיין בנה"מ כאן ]סק"ט[ שמישב דברי הש"ך וצ"ע[,   שבבאר היטב לעיל סימן
ש"ך בזה, אולם מבואר מדבריו ]הובא קצת באורך לקמן  חולק על  גם    –חלק חו"מ סי' מ"ט  תשובת בית אפרים   .ג

דוקא אם הבעלים כאן ומקפידים להחזיר להם אותם מעות דוקא,   זה סימן שנ"ט סעיף ב' סק"ג[  
והוא צריך למעות )זה( ]אלו[ ואינו רוצה ליקח אותם בתורת מלוה רק שמזכה לבעלים בל אם לא באו הבעלים א

כיון שאין קפידא לבעלים  יכול הוא להחליף מטעם זה נהנה וזה לא חסר  ו  שפיר דמי  אחרים תחתיהן,

כגון שאינו שולחני או חנוני ע"ש היטב,  במעות )זה( ]אלו[ דוקא כו', ומשמע מדבריו דזהו אפילו באין לו היתר שימוש כלל  

 . בצ"ע בזה וכן ברע"א נשאר  פת"ש  - ,ולע"ד צ"ע

 מהמעות אם שייך למפקיד הרויח

, אין צריך לתת מן הריוח  או לא  בין היה לו רשות להשתמש בהןואם הרויח במעות,  -ד"מ  ב"ק סי' קכה מרדכי
מ  א.רמ"  – לבעל הפקדון.   וכו'   ,הרמ"א בסוף הג"ה בשם הרשב"א  כתבשה  לפי    ,או במקום שאסור להשתמש 
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בב"ק סי' קכה ב"מ מרדכי    אבל  ,צריכין לפרש דמיירי כשהנפקד גילה דעתו בפני עדים ששולח ידו בהן כדי להרויח לעצמו
 .  ח שלוימפורש שאפי' לא גילה דעתו בפני עדים הרו סי' רצה 

  סמ"ע.   -אין כאן משום ריבית,  דכיון דלא בא לידו בתורת הלואה  רוצה ליתן לו הרשות בידו,    אם   -  שםמרדכי  
 וף סימן פ"אסועיין מה שכתב המחבר לעיל 

והלה מעכב בידו, חייב   מיהו אם בא בעל הפקדון ואמר: תן לי פקדוני ואני ארויח בהן בעצמי -שם 
אם תרצה קבל עליך  ליתן הריוח מכאן ולהבא. אבל אם אומר הנפקד: הוצאתים בעסק  

 רמ"א.   -, הדין עם הנפקד  עסמ"  –  פירוש, והוא משיב רוצה אני דוקא מעותי  העסק בין לשכר בין להפסד

 י'. מה שכתב בשם רא"ש כלל סו סי'  סוף סי' פא עיין לעיל 

ד"מ   תשובה  שלו.  -רשב"א  הריוח  הפקדון,  בעל  לצורך  בהן  נתעסק  שעסק    ואם  דעתו  גילה  ואם 
הפקדון,לצרכו,   בעל  לצורך  בהן  עסק  שמסתמא  להשתמש  שאסור  במקום  לעצמי  אינו    או  לומר:  נאמן 

בתשובה לא הצריך שיאמר כן לפני עדים אלא שם    רשב"א ה  רמ"א.   – עסקתי, עד שיאמר כן לפני עדים  

הרויח שמרויח בהן כל  לו מתחלה  נתן  מתעסק שהרי  המפקיד  עליו שלצורך  מוכיחין  היו  הנפקד  אף   ,שמעשה  והלכך 
 ג. באה" –  דכן הרב סמ"ע תמה בזה  ,ה וצ"ע בז , שהרויח עוד בסתם על דעת זה הרויח אלא אם כן אמר לפני עדים

 8סעיף ח

 פקדון הציל עצמו ב

דשאני שומר דאדעתא דהכי קבל    שם פ"ג סי' כח   רא"ש  (ד"ה ואי  )שם  תוס'  ב"ק קיז: וכדמסיק רב אסי שםבעובדא  רמב"ם  

להם   -  שמירה  ונתן  וקדם  גנבים  עליו  ובאו  חשובים,  כלים  או  ממון  חבירו  אצל  המפקיד 
יה אמוד שהוא בעל ממון, חייב, שחזקתו שבגללו באו הגנבים הפקדון להציל עצמו, אם ה 

  ונמצא זה מציל עצמו בממון חבירו. ואם אינו אמוד, חזקתו שלא באו אלא לשמע הפקדון 
   שו"ע. –

 (  סעי' ד כדלקמן סי' שפח ) ?חייב השומר בנשא ונתן בידהתא מדוע להקשו   –פוסקים 

ו דוקא כשהיו יד הגנבי' שולטות בו שאם יחפשו  הא דפטור היינ   -  ב"ק מג.המאור  בעל  רשב"א   . א
וכדלקמן  דאל"כ ודאי חייב דלא גרע מאנסי' שאנסו להביא ממון והביא שהוא חייב כ"ז שאין יד האנס שולטת בו    ימצאו

 ך.ש" – סי' שפ"ח ס"ד

בשם   : מגשם  נ"י    מלחמות שם מג.רמב"ן    ב"ק קצגמרדכי    כח   סי'פ"י    שםרא"ש    שם קיז: ד"ה ואיתוס'   .ב
דשאני שומר  דעת הרמב"ם  המגיד בהרב  וכן למד    שות הנפקדדשאני הכא כיון שהממון הוא בר  -הרא"ה  

אבל השמועה מוכחת והדברי' עצמן נראין שיש הפרש   - :  "ןהרמבוז"ל  וכ"פ מהרש"ל שם סמ"ז וסי"נ  דאדעתיה דהכי קבל  
נפקד לאדם א חר שהאחר שאנסוהו להביא ממונו של פלוני מן שמיא הוא דקנסוהו בהך אונסא דנפל עליו ואסור  בין 

להציל עצמו באותו ממון של חבירו שאין הממון גורם עליו כלום הלכך מכיון ששלח בו יד נעשה עליו כגזלן להתחייב 
ורואין אותו כאלו הבעלי' היו שם ובאו    הנפקד שהוא כבעלי' ידו כידם ורשותו כרשותם ועשייתו כעשייתםבאונסיו אבל  

כבעלי' ולא שיהי' בידו עושר שמור    וע"מ כן קבל שיהא שומר עליו הגנבי' שבודאי היו נותנין אותו להם שע"מ כן הפקיד  

 ך.ש" –עכ"ל לבעליו לרעתו שהוא נהרג עליו וממונם פלט 

ומחמת פקדון זה באו לו  דהממון הוא ברשות זה הנפקד  שאני הכא דכיון    -סמ"ע מהרב המגיד   .ג
 גנבים אינו בדין שיתחייב זה משלו לשלם.  

 וא"כ בלא"ה ניחא הכא וק"ל:אנס שאנסוהו להביא ממון פלוני פטור  דב   ה לקמן סי' שפ"ח ס"ד העל  -ש"ך   .ד

 9סעיף ט 
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באו עליו גנבים וקדם ונתן להם הפקדון להציל עצמו, אם היה אמוד שהוא  המפקיד אצל חבירו ממון או כלים חשובים, ו

בעל ממון, חייב, שחזקתו שבגללו באו הגנבים ונמצא זה מציל עצמו בממון חבירו. ואם אינו אמוד, חזקתו שלא באו אלא  

   לשמע הפקדון.
 סעיף ט  9

יל עצמו, אם לא היה מצוי אצלו שם ממון אחר הופקד אצלו ממון של פדיון שבויים ובאו עליו אנסים ונתנו להם להצ

לפדות עצמו בו, פטור, שאין לך פדיון שבויים גדול מזה. ודוקא שהיה ממון של פדיון שבויים סתם, אבל אם היה של  

  פדיון שבויים ידועים, חייב.
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 הציל עצמו במעות 'פדיון שבויים'

ונתנו להם להציל הופקד אצלו ממון של פדיון שבויים ובאו עליו אנסים   -רמ"ה ו שםכדאמר רבא עובדא טור 

 שאין לך פדיון שבויים גדול מזה פטור,    אם לא היה מצוי אצלו שם ממון אחר לפדות עצמו בו  עצמו
 שו"ע.  –

אם היה של פדיון שבויים ידועים,  ודוקא שהיה ממון של פדיון שבויים סתם, אבל    - רמב"ם  ב"י בשם רשב"א  
 א. גר" – דמותר שבוי לאותו שבוי  בשקלים פ"ב מ"הקי"ל וכד שו"ע. – בחיי

 10סעיף י 

 דון עם חפציו פקרבב הע

זה פשוט שאין לערבם לכתחילה,   שו"ע.  -   המפקיד פירות אצל חבירו, הרי זה לא יערבם עם פירותיו  -רמב"ם  

 מגיד הרב ה   - תינו בשעבר ועירבן הוא נוכתבו שמש

יחשוב כמה היה הפקדון ויראה כמה    עבר וערבם  -  פשוט שם בגמ' וליחזי לדידיה כמה הוייןמ.  משנה ב"מ  
 שו"ע.   – רון הפקדון ויתן לו אחר שישבעחסר הכל, ויחשוב חס

היינו בשק א' אבל    וכן אם נתן לו מעות להוליכו על אחריותו, ונתנן עם מעותיו  -ד"מ  סי' שיד    תרומת הדשן

כטבעיות דינו  חלוקי'  המעות.:ךש"  –שבסמוך    בכיסים  ערך  לפי  ההפסד  המעות,  מקצת  ונאבדו   ,  – 
ואף שאחד מוחזק א"י לומר דילמא שלך נאבד וכן נמי לא אזלינן בתר רובא לומר כל דפריש מרובא פריש אלא   א.רמ"

וחבירו מפסיד ב' וכן אם הי' להיפך שלו    חושבי' לפי ערך כגון ששלו היו י' ושל חבירו כ' ונאבדו או נגנבו ג' הוא מפסיד א'
 :ךש" –  כ' ושל חבירו י' הוא מפסיד ב' וחבירו א'

, אבל אם נתן לו להוליך טבעיות של זהב וכיוצא בו, ודוקא מעות וכיוצא בו שאינו דבר מסויים - תרומת הדשן

ואף על פי   רמ"א.  –  דלמא שלך נאבד לשאינו מוחזק:    יכול המוחזק לומרוערבן עם שלו ונאבד אחד מהן,  

שהוא שומר וצריך לישבע ששל חבירו נאבד וא"י בבירור לא אמרי' דהוי בשביל כן משואיל"מ אלא כיון שנשבע או שיש  
מצי למימר דילמא שלך נאבד וכן מוכח להדיא ממ"ש הב"ח סי' רצ"ד סוף  עדים או שמודה לו שנאבדו טבעיות סגי בהכי ו

 :ךש" – ס"ב ע"ש 

ואין המוחזק מפסיד כלום ואף על פי ששלו היה הרוב אין הולכים בממון אחר הרוב    -תרומת הדשן  
 : ךש" –נגד חזקה 

שסיים דהיינו שהפקידו טבעיות דאלו הפקידו    זה קאי דוקא במה   ואם שנים הפקידו אצל אחד  -תשובת מיימוניות  

, ונאבד או נגנב אחד מהן, אזלינן  ע סמ"  – מעות )לא אזלינן בתר רובא או חזקה אלא( החסרון לכולם לפי ערך
פריש וכל דפריש מרובא קא  רובא  כגון בהמות  בדבר    בתר  שושן  ך  ש"  – הנייד  קבוע,  עיר  ואם הוא 

וב ובת"ה שם כ' עוד  דהשתא ליכא חזקה לשום חד מנייהו אזלינן בתר הר  רמ"א.  –ל מחצה דמי  כמחצה ע

רבותא דהיכא שהפקידו אצל אחד ושל הנפקד היו רוב כגון שהפקיד ראובן לשמעון עשרה ולוי מסר לו ה' ושלו היו כ' אף  
 ך. ש" –על גב דהנפקד אינו מפסיד כלום ומטעם שהוא מוחזק אפי' הכי לגבי ראובן אזלינן בתר הרוב  

 11סעיף יא 

 
 סעיף י  10

יה הפקדון ויראה כמה חסר הכל, המפקיד פירות אצל חבירו, הרי זה לא יערבם עם פירותיו. עבר וערבם, יחשוב כמה ה

הגה: וכן אם נתן לו מעות להוליכו על אחריותו, ונתנן עם מעותיו, ונאבדו    ויחשוב חסרון הפקדון ויתן לו אחר שישבע.
מקצת המעות, ההפסד לפי ערך המעות. ודוקא מעות וכיוצא בו שאינו דבר מסויים, אבל אם נתן לו להוליך טבעיות של  

רבן עם שלו ונאבד אחד מהן, יכול המוחזק לומר לשאינו מוחזק: דלמא שלך נאבד. ואם שנים הפקידו  זהב וכיוצא בו, וע
אצל אחד, ונאבד או נגנב אחד מהן, אזלינן בתר רובא וכל דפריש מרובא קא פריש )ת"ה סימן שי"ד ותשובת מיימוני סימן  

   תקס"ג /תתס"ג/(.ס"ח(, ואם הוא קבוע, כמחצה על מחצה דמי )שם ותשובת רשב"א סימן ת
 סעיף יא  11

נסתפק מהם ולא ידע כמה נסתפק, יוציא לו חסרונו לחטים ולאורז קלוף, ד' קבים ומחצה לכל כור; לשעורים ולדוחן, ט' 

   קבין לכל כור; לכוסמין ולזרע פשתן בגבעוליו ולאורז שאינו קלוף, ג' סאים לכל כור. וכמדה הזו לכל שנה ושנה.



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 נפקד שלא יודע כמה השתמש

נסתפק מהם ולא ידע כמה נסתפק, יוציא לו חסרונו לחטים    -  . ב"מ מוכדמוקי לה שם בגמ'  שם  רמב"ם משנה  
ולאורז קלוף, ד' קבים ומחצה לכל כור; לשעורים ולדוחן, ט' קבין לכל כור; לכוסמין ולזרע  

 שו"ע. – פשתן בגבעוליו ולאורז שאינו קלוף, ג' סאים לכל כור. וכמדה הזו לכל שנה ושנה

 12סעיף יב 

  ב"מ פ"ג ה"ד תוספתא  מ  רשב"א  , למא בימות הגורן וכו'ירב נחמן לתנא ד  יה למר  וכדא  ב"מ מ.רמב"ם ברייתא שם  

בד"א, שמדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגורן. אבל מדד לו בימות    -  אמרה יהודה  שרבי  
  מפני שהם מותירות ]מחמת לחות הזמן[  הגורן והחזיר לו בימות הגשמים, אינו מוציא חסרונות,  

   שו"ע. –

 13סעיף יג 

  וכן מוציא לו שתות ליין; ושלשה לוגי שמן למאה לוגין, לוג ומחצה שמרים ולוג   - שםרמב"ם משנה 
ומחצה בלע. ואם היה שמן מזוקק אינו מוציא לו שמרים. ואם היו הקנקנים ישנים, אינו  

 שו"ע.  – מוציא לו בל

 14סעיף יד 

 [ מתוך שאינו יכול לישבע משלםיו ]ערבן עם פירות

הפקיד אצלו פירות שאינם מדודים,    -  רמב"ם  שבועות פ"ו סי' כז כח   טור בשם הרא"ש  :קטזב"מ צח.  
פושע. ואם בעל הפקדון אומר: כך וכך היו, ושומר אומר:   ועירבן עם פירותיו ולא מדדן, ה"ז

שהרי חייב עצמו בתשלומין ואינו יודע כמה הוא חייב, ונמצא חייב שבועה שאינו  איני יודע, ישלם בלא שבועה, 

לישבע בנוי  שו"ע.  –  יכול  שכנגדו   והדין  משלם בלא שבועה  לישבע  יכול  ואינו  מחוייב שבועה  שורש  ויש לשומר    על 

 [ טעי' יי' עה ססמבואר ב] המגיד.הרב  –  על מי שלקח ממנו יותר מן הראוי לו םלהחרי

 15סעיף טו 

 הולך ומתמעט הפירות 

עם פירותיו, אף על פי  לא ערבם    -  לח:  ופסק כת"ק וכדאמר רבא משמיה דרב נחמן שםלח.  רמב"ם משנה ב"מ  
   שו"ע. – שחסרים ומתמעטים והולכים, לא יגע בהם

בד"א, כשחסרו חסרון הראוי    -  ספר המקחחנה אמר רבי יוחנן    רבר  אוקימתא דרבה ב.  כא   רי"ףטור    .לח שם  
אם בעל הפקדון בעיר, יודיענו. ואם אינו    להם בכל שנה, אבל אם חסרו יותר מכדי חסרונן

ר  וואפשר שדעת רבינו כדעת הרמב"ן וביא  ימכרם כיון שעדיין לא נשלם השנה לא    שו"ע.  –  בעיר, מוכרן בב"ד

 מגיד הרב ה - ,דבריו בשחסרו בזמן מועט חסרון הראוי להם בשנה 

 16סעיף טז 

 
 סעיף יב  12

בימות הגורן. אבל מדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגשמים, אינו מוציא  בד"א, שמדד לו בימות הגורן והחזיר לו  

  חסרונות, מפני שהם מותירות.
וכן מוציא לו שתות ליין; ושלשה לוגי שמן למאה לוגין, לוג ומחצה שמרים ולוג ומחצה בלע. ואם היה שמן סעיף יג  13

  ינו מוציא לו בלע.מזוקק אינו מוציא לו שמרים. ואם היו הקנקנים ישנים, א
 סעיף יד  14

הפקיד אצלו פירות שאינם מדודים, ועירבן עם פירותיו ולא מדדן, ה"ז פושע. ואם בעל הפקדון אומר: כך וכך היו, ושומר 

אומר: איני יודע, ישלם בלא שבועה, שהרי חייב עצמו בתשלומין ואינו יודע כמה הוא חייב, ונמצא חייב שבועה שאינו 

   יכול לישבע.
 סעיף טו  15

לא ערבם עם פירותיו, אף על פי שחסרים ומתמעטים והולכים, לא יגע בהם. בד"א, כשחסרו חסרון הראוי להם בכל שנה, 

  אבל אם חסרו יותר מכדי חסרונן, אם בעל הפקדון בעיר, יודיענו. ואם אינו בעיר, מוכרן בב"ד.
 סעיף טז  16

; יין, והחמיץ; עושה תקנה לבעל הפקדון אם אינו בעיר, ומוכרם בב"ד. המפקיד פירות אצל חבירו, והרקיבו; דבש, ונפסד

   אעפ"י שעמדו בהפסדן ואין ההפסד פושה בהם, הרי הסלים והקנקנים מוסיפים הפסד.



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 מכירת הפקדון למניעת הפסד

, והרקיבו; דבש, ונפסד; יין, והחמיץ;  המפקיד פירות אצל חבירו  -  מיםלח. וכחכ רמב"ם ברייתא ב"מ  
 שו"ע.  –עושה תקנה לבעל הפקדון אם אינו בעיר, ומוכרם בב"ד.  

הרי הסלים והקנקנים    אעפ"י שעמדו בהפסדן ואין ההפסד פושה בהם  -  כדמפרש לה רב אשי   לח:שם  
   שו"ע. – מוסיפים הפסד

 17סעיף יז 

 [ במקום הפסד מכירה]  סמוך לפסחפקדון חמץ 

המפקיד חמץ אצל חבירו והגיע פסח, הרי זה לא יגע    -  יג פסחים    בילקמיה דר  העובדא דיוחנן חקוקא רמב"ם  
בו עד שעה חמישית ביום י"ד. מכאן ואילך יוצא ומוכר בשוק לשעתו, מפני השבת אבידה  

   שו"ע. – לבעלים

 18סעיף יח 

שלא יגע בהם אף על    והוא הדין לשאר פקדונות  -   וכל שכן הוא שהרי בחמץ ההפסד ברורלעיל    א מעובדרמב"ם  
פי שהוא יודע בודאי שיוזלו בזמן פלוני או יאנוס אותם המלך, שמא יבאו בעליהם קודם 

 שו"ע.  – ם ויטלו ממנ

 19סעיף יט 

 המוכר את הפקדון לעצמושומר 

כל המוכר פקדון על פי ב"ד, הרי זה מוכר לאחרים ואינו מוכר לעצמו,    -לח.  רמב"ם ברייתא ב"מ  
 שו"ע.  – מפני החשד

והדמים יהיו מונחים אצלו. ויש לו רשות להשתמש בהם, לפיכך הרי הוא עליהם שומר    - רמב"ם  
דימה זה למעות צרורין   הרמב"םלא נתבאר זה בגמ' אבל    שו"ע.  –  שכר אעפ"י שעדיין לא נשתמש בהם

עי'  לעיל סי' רעז סז( ולא דמי לדמי אבידה שחייב באונסין אפי' לא נשתמש )וכמ"ש  עי'  ס  עילאצל החנוני וכו' )כמ"ש ל
בדמים שהוא יכול להשתמש אנו    ,ואפי' באבידה עצמה שאינו יכול להשתמש בה   ה שאני התם שחייב בגניבה ואבידכה(  

 כרשומר  די אם נחייבהו כש  ינםח ומר  ן שאלולי התשמיש אינו אלא שאעלין אותו מדרגה אחת וחייב באונסין משא"כ כמ
 מגידה הרב  –  עיקרו ,מפני שיכול להשתמש 

 20סעיף כ

 
 סעיף יז  17

המפקיד חמץ אצל חבירו והגיע פסח, הרי זה לא יגע בו עד שעה חמישית ביום י"ד. מכאן ואילך יוצא ומוכר בשוק  

  מפני השבת אבידה לבעלים.לשעתו, 
 סעיף יח  18

והוא הדין לשאר פקדונות שלא יגע בהם אף על פי שהוא יודע בודאי שיוזלו בזמן פלוני או יאנוס אותם המלך, שמא יבאו 

   בעליהם קודם ויטלו ממנו.
 סעיף יט  19

מים יהיו מונחים אצלו. ויש לו  כל המוכר פקדון על פי ב"ד, הרי זה מוכר לאחרים ואינו מוכר לעצמו, מפני החשד, והד

   רשות להשתמש בהם, לפיכך הרי הוא עליהם שומר שכר אעפ"י שעדיין לא נשתמש בהם.
 סעיף כ  20

המפקיד ס"ת אצל חבירו, גוללו פעם אחת לי"ב חדש. ואם כשהוא גוללו פתחו וקרא בו, מותר; אבל לא יפתח בגלל עצמו 

וכמו    )וקרא( וגלל בגלל עצמו, הרי שלח יד בפקדון ונתחייב באונסים.ויקרא. והוא הדין שאר ספרים. ואם פתח   הגה: 
שאסור לקרות ממנו, כך אסור להעתיק ממנו אות אחת. והני מילי בעם הארץ; אבל ת"ח שאין לו ספר כיוצא בזה, מותר  

רה, שאין ספרים  לקרות ולהעתיק ממנו, כי ודאי אדעתא דהכי הפקידו אצלו )מרדכי ס"פ המפקיד(. ובמקום בטול תו 
נמצאים, יכולין בית דין לכוף לאחד להשאיל ספריו ללמוד מהן, ובלבד שישלמו לו מה שיתקלקלו הספרים )הרא"ש כלל  

   צ"ג סימן ג'(.



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 ת[]שימוש בספרים ללא רשו ס"ת פקדון

המפקיד ס"ת אצל חבירו, גוללו    -  שם פ"ב ה"יטרא"ש    שם טז.רי"ף    ב"מ כט: ופסק כת"ק,רמב"ם ברייתא  
פעם אחת לי"ב חדש. ואם כשהוא גוללו פתחו וקרא בו, מותר; אבל לא יפתח בגלל עצמו 

 שו"ע.  – ויקרא. והוא הדין שאר ספרים

  –   ואם פתח )וקרא( וגלל בגלל עצמו, הרי שלח יד בפקדון ונתחייב באונסים  -   שםרמב"ם מברייתא  
 ח יד ופשוט הוא לשון הברייתא ואם בשבילו פתחו אסור ונראה שהוא שול שו"ע.

 א.רמ"  –וכמו שאסור לקרות ממנו, כך אסור להעתיק ממנו אות אחת.  -ד"מ  ב"מ רצגמרדכי 

, מותר לקרות ולהעתיק ממנו, כי  שאין לו ספר כיוצא בזה והני מילי בעם הארץ; אבל ת"ח    -  שםמרדכי  
דומיא דהפקיד מעות אצל שולחני וחנוני הנ"ל בסעיף ז', ומינה    רמ"א.  –דהכי הפקידו אצלו  ודאי אדעתא  

דאם צרר וחתם הספר בקשר משונה דגילה דעתו דקפיד בקריאתו, אז ידעינן ביה דודאי לא ניחא ליה שיעתיק ממנו,  
 .  עסמ"  – דאסור לקרות מתוכה ומיקרי שולח יד בקריאתו וכ"ש בהעתקתו מתוכו 

משום דאמרינן במדרש משלי ]ראה ילקוט שמעוני משלי רמז תתקל"ט[   הטעםואפשר  :כתב שם מרדכיב -סמ"ע  .א

והביאו הב"י וד"מ  ]משלי ו' ל'[, שאין לבזות למי שגונב ד"ת ומעתיקו, עכ"ל.  '  לא[ יבוזו לגנב כי יגנוב כו)אל( ]

השמיטו ואדרבה   הרמ"א. מיהו  ולפי האי טעמא משמע דמותר אפילו ידעינן ביה דקפיד  ]סעיף כ"ב[

כתב ודאי אדעתא דהכי הפקידו אצלו, ומזה מוכח דס"ל דאם ידעינן דהוא קפיד דהוא אסור, גם המרדכי לא כתב אלא  
 . ודלא כעיר שושן  לבלשון אפשר וק"

לפי שכשהפקידו אצלו יודע היה שהנפקד חבר וילמוד  שהקלו לת"ח  הטעם    –   שושן  עיר  ש"ך .ב
אצלו כמו מפקיד מעות אצל שולחני דכשהן מותרין משתמש בהן ושמא הטעם משום    בו ואדעתא דהכין הפקיד

דאיתא במדרש משלי על הדין קרא לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב שאין לבזות מי שגונב ד"ת והעתיקן עכ"ל  
המתגנב מאח' חבר והולך ושונה פרקו ואף על פי שנקרא גנב זוכה לעצמו שנאמר לא יבוזו    בתוספתא פ"ז דב"ק)וכה"ג  

בור ומזכה הרבים וזוכה לעצמו ומשלם על כל מה שבידו שנא' ונמצא ישלם  לגנב כי יגנוב וגו' סוף שמתמנה פרנס על הצ
 וגו' ואין שבעתים אלא ד"ת שנאמר אמרות י"י אמרות טהורות וגו' עכ"ל התוספתא(  

, יכולין בית דין לכוף לאחד להשאיל  שאין ספרים נמצאיםובמקום בטול תורה,    - תשובת רא"ש ד"מ  
 ועיין לעיל סי' עב רמ"א. –ספריו ללמוד מהן, ובלבד שישלמו לו מה שיתקלקלו הספרים 

 21סעיף כא

 .  סעי' יח הפקיד אצלו כסות, מנערה בענין שנתבאר בסימן רס"ז  -שו"ע 

 22סעיף כב

 במקום הפסד אך הבעלים נמצאים
שהלכו בעליו למדינת    בד"א, בפקדון  -  וכדמוקי לה רב אדא בר חמא משמיה דרב ששת  שם ל.רמב"ם ברייתא  

   .שו"ע – הים. אבל אם היו עמו באותה הארץ, הרי זה לא יגע בו אף על פי שיאבד

 

 
 סעיף כא  21

  הפקיד אצלו כסות, מנערה בענין שנתבאר בסימן רס"ז.
 סעיף כב  22

   באותה הארץ, הרי זה לא יגע בו אף על פי שיאבד. בד"א, בפקדון שהלכו בעליו למדינת הים. אבל אם היו עמו  
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