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   | החזרת הפקדון  קדון סימן רצג פ

 מקום החזרת הפקדון 

 1סעיף א

 הפקידו בטבריא ותבעו בציפורי

יכול לתבוע הפקדון אלא במקום    -רמב"ם  וכדמפרש לה אביי שם    קיח.טור ברייתא ב"ק   אין המפקיד 
שיוליכנו לצפורי או  היינו    שאם הפקידו אצלו בטבריא אינו יכול לתובעו בצפורישהפקידו לשם,  

אבל בכל מקום שירצה   .:ש"ך  –  ב"ק מד: סוף דיבור הראשוןש"ג    - יתן לו דמי שויו אלא צריך ללכת אחריו לטברי'  
לעיל בהלואה אין הדין כן כמ"ש הטור והמחבר   שו"ע.  –  הנפקד להחזיר למפקיד פקדונו, צריך לקבלו.

דאפילו הלוהו בישוב יכול לתובעו במדבר כשטוען ברי שיש להלוה מעות לפרוע לו כולו או חציו יתר מכדי   ריש סימן ע"ד,
יהו בלוה שרוצה להחזיר למלוה הלואתו, דינו כמו כאן בנפקד, דבכל מקום  סיפוקו שצריך לכדי חיותו בהיותו במדבר, מ

 :סמ"ע וע"ש טעם הדברים -בישוב יכול להחזירו לו ולא במדבר כשההלואה היתה בישוב, 

 נתינה בעל כרחו של מפקיד

ק"כ ]סעיף  לעיל סימן  עיין    שו"ע.  –   אפילו נתנו לו בעל כרחו חשיבה נתינה, ופטור  -  שם רמב"ם מברייתא  

 פרעון המלוה בעל כרחו דיש בו חילוקי דינים: בענין ב'[

לו  -ד"מ    גיטין סי' תכח מרדכי     –   אם אמר להביא לו והמפקיד הלך לו, חייב הנפקד  אבל.  ודווקא שנתנו 
פירוש, הנפקד אומר למפקיד המתן כאן ואביא לך פקדון שלך, והמפקיד לא המתין, ונאנס מיד הנפקד אחר   רמ"א.

ולא כעיר שושן שכתב האי דינא בלשון זה, אבל אם    גיטין שם.במרדכי  הבאתו, אפ"ה נשאר האחריות על הנפקד, כ"כ  
במה   רמ"א ז"ל,במקום מקור הדין, ופירש דברי  אמר לו המפקיד להביא לו והלך לו, חייב הנפקד, עכ"ל. ולא דק לעיין  

וכתב והמפקיד הלך לו, שמע    רמ"א ז"ל, שכתב אמר לו להביא לו, דהמפקיד אמר לו כן להנפקד, וזה אינו נכון, דהרי סיים  
  מינה דמנפקד איירי לפני זה. גם מצד הדין אינו נראה, כיון דבלא הפקידו לזמן איירי כאן וכדמוכח ממ"ש אחר זה, א"כ 
מיד שגילה המפקיד שניחא ליה בהחזרת פקדון לידו ואמר לו הביא לי פקדוני, לא גרע הנפקד משליח ששלח המפקיד  

 :סמ"ע, אך בקצוה"ח פסק כעיר שושן.  – שלוחו לקבל פקדונו ונאנס ביד שלוחו דהאחריות על המפקיד

  לקבלו ממנו תוך הזמן   אם הפקידו אצלו לזמן ידוע, אינו יכול להכריחוו   -  שםרמב"ם מברייתא ב"ק  
דיכול לומר לו כבר קיבלת עליך שמירתו עד זמן פלוני, אבל לענין הלואה אין הדין כן, שקביעת זמן הלואה   שו"ע.   –

 סמ"ע.  - , בסימן ע"ד סוף סעיף ב'היא לטובת הלוה, וכמ"ש המחבר 

 2סעיף ב

 הפקידו בישוב והחזירו במדבר

הפקיד אצלו ביישוב והביא פקדונו במדבר, אינו מקבלו   בד"א, ביישוב. אבל אם  - קיח.רמב"ם משנה ב"ק 
  כדרך שהפקדתיו אצלך ביישובממנו, אלא יאמר לו: הרי הוא באחריותך עד שתחזירנו לי ביישוב  

  שו"ע. –

ונ"ל הטעם שהרי לא  והאבדה חוזרת לבעלים בכל מקום  לא יחזיר לו במדבר כו'    -הלכה יד'    פ"יב"ק  תוספתא  

כדלעיל הפקידו אצלו מדעתו מיהו היינו דוקא כשמחזירו ליד הבעלים הא לאו הכי בעי' מקום המשתמר ברשות הבעלים  
 :ש"ך  – ר"ס רס"ז

ואם כשהפקידו אצלו אמר לו: אני רוצה לצאת למדבר, והשיב    -  , אוקימתא דגמ' שם פשיטא לא צריכא וכו'טור  
הנפקד: גם אני רוצה לילך למדבר, הוי כאילו פירש לו על מנת שאחזירנו לך במדבר, ויכול  

 
הפקידו אצלו בטבריא אינו יכול  אין המפקיד יכול לתבוע הפקדון אלא במקום שהפקידו לשם, שאם  סעיף א   1

לתובעו בצפורי. אבל בכל מקום שירצה הנפקד להחזיר למפקיד פקדונו, צריך לקבלו. אפילו נתנו לו בעל כרחו 

)ודווקא שנתנו לו. אבל אם אמר להביא לו והמפקיד הלך לו, חייב הנפקד( )מרדכי פרק מי    חשיבה נתינה, ופטור.

 דוע, אינו יכול להכריחו לקבלו ממנו תוך הזמן.  ואם הפקידו אצלו לזמן י שאחזו(.
 סעיף ב  2

בד"א, ביישוב. אבל אם הפקיד אצלו ביישוב והביא פקדונו במדבר, אינו מקבלו ממנו, אלא יאמר לו: הרי הוא 

באחריותך עד שתחזירנו לי ביישוב כדרך שהפקדתיו אצלך ביישוב. ואם כשהפקידו אצלו אמר לו: אני רוצה 

והשיב הנפקד: גם אני רוצה לילך למדבר, הוי כאילו פירש לו על מנת שאחזירנו לך במדבר,    לצאת למדבר,

 ויכול להחזיר לו במדבר. 
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שדילג מה דאיתא בנוסח הגמ' שלפנינו אי בעינא    ]שם פ"י סי' לא[הרא"ש  ונוסחת    שו"ע.  –  להחזיר לו במדבר 

 ש"ך: –בעי ג"כ שיאמר אי בעינא אהדר לך כתב ד פ"י סי' נ"דרש"ל ו ,לאהדרינהו וכו'

ונראה דמשמע להו דמילתא דפשיטא הוא כיון דא"ל נפקד דאיהו נמי בעי   ,רמב"ם השמיטו כל זה ]שם מד:["ף רי - ב"י 

  , וכו'  י בעינאאשהתנה הנפקד    ,שהיה לפניהם נוסח הגמרא שלפנינו   ראה נ  ד"ולענ  .ב"י  .למיפק למדבר דיחזיר לו במדבר
  באה"ג. –  דודאי פשוט הוא לכך השמיטוהו

 3סעיף ג 

 נפקד שרוצה לצאת לחו"ל 

המפקיד אצל חבירו והלך בעל הפקדון למדינת הים, והנפקד רוצה לפרש בים או    -טור בשם רמב"ם  
שאין אוסרים זה במדינה לצאת בשיירא, אם בא והביא הפקדון לב"ד, נפטר מאחריות שמירתו,  

 הרב המגיד.  –ן דין זה לא נזכר בגמ' אבל דברי טעם ה  שו"ע.  – זו מפני פקדון של זה שהלך

, ובית דין מפקידים ביד אדם  שמא יארע לו אונס ויהיה חייב באחריותוואין אומרים לו להוליכו עמו,    -   רמב"ם
  , וכו' ולא גרסי' ואין אומרים  'ואי אפשר לו להוליכו'  ובטור העתיק  שו"ע.  –  מפני השבת אבידה לבעליםנאמן אצלם,  

 סמ"ע עי'

, והוצרך  גבאה"  –   כלומר שלא היה שם בית דין   ואם לא היה יכול להניחו ביישוב  -  ראבי"המ  ב"ק סי' קצזמרדכי  
  –להוליכו עמו למדבר מכח סכנה או מכח שומר שמסר לשומר, ונאנס מידו, פטור הנפקד  

 באה"ג.  - כרי"ף שם מד:ודלא  .בי"א רמ"א

 4סעיף ד

 החזיר לו פקדונו ע"י שליח

: הולך לו, או: תן לו  שלח לו פקדונו ע"י אחר, בין שא"ל - יד. וכדמוקי ליה רב זירא שםטור ברייתא גיטין 
לפיכך    כיון שבעל הפקדון לא עשאו שליח להביא לו.פקדונו, חייב באחרייתו עד שיגיע ליד הבעלים,  

 ע. שו" – אם בא לחזור וליטול מיד השליח, רשאי. 

כפרן, זכה השליח מיד בשביל המפקיד, ואין    הוחזק  . אבלהנפקד כפרןבד"א, שלא הוחזק    -שם  
וע"ל סי' רצ"א  )  מ חייב באחריותו עד שיגיע ליד המפקידהנפקד יכול לחזור וליטלו מידו; ומ"

 שו"ע.   – אם החזיר לאשת המפקיד( סכ"א 

ר"ן   בשם  איתמרב"י  ו: ד"ה  כפרן אלאנמי    ה"ה  -רשב"א    גיטין  הוחזק  לא  בעל הפקדון    אפילו  רגיל  שהיה 
להפקיד לזה שהופקד אצלו עתה באחרונה. וכן נמי אי שדר ליה: פלניא גברא מהימנא הוא,  

ן קכה  בשו"ע בסימן סתם  וכ  .בי"א  שו"ע  –  לחזור בו וחייב באחריותו  יכולאינו    אף על גב דלא פטריה 

 . ךש" – בפשיטות להלכה  ב סעיף

 
 סעיף ג  3

המפקיד אצל חבירו והלך בעל הפקדון למדינת הים, והנפקד רוצה לפרש בים או לצאת בשיירא, אם בא והביא  

זה במדינה זו מפני פקדון של זה שהלך, ואין אומרים  הפקדון לב"ד, נפטר מאחריות שמירתו, שאין אוסרים  

לו להוליכו עמו, שמא יארע לו אונס ויהיה חייב באחריותו, ובית דין מפקידים ביד אדם נאמן אצלם, מפני  

הגה: ואם לא היה יכול להניחו ביישוב, והוצרך להוליכו עמו למדבר מכח סכנה או מכח שומר  השבת אבידה לבעלים.
 ונאנס מידו, י"א דפטור הנפקד )מרדכי פ' הגוזל(. שמסר לשומר, 

 ד סעיף  4

שלח לו פקדונו ע"י אחר, בין שא"ל: הולך לו, או: תן לו פקדונו, חייב באחרייתו עד שיגיע ליד הבעלים, כיון 

שבעל הפקדון לא עשאו שליח להביא לו. לפיכך אם בא לחזור וליטול מיד השליח, רשאי. בד"א, שלא הוחזק  

הנפקד יכול לחזור וליטלו מידו; ומ"מ  הנפקד כפרן. אבל הוחזק כפרן, זכה השליח מיד בשביל המפקיד, ואין  

ויש מי שאומר דה"ה    )וע"ל סי' רצ"א סכ"א אם החזיר לאשת המפקיד(.  חייב באחריותו עד שיגיע ליד המפקיד

נמי אפילו לא הוחזק כפרן אלא שהיה רגיל בעל הפקדון להפקיד לזה שהופקד אצלו עתה באחרונה. וכן נמי אי  

 , אף על גב דלא פטריה אינו יכול לחזור בו וחייב באחריותו. שדר ליה: פלניא גברא מהימנא הוא 
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 בפקדון טענת גניבה /הכופר |  פקדון סימן רצד

 הכופר בפקדון

 1סעיף א

 לןנעשה עליו כגז

תבעו הפקדון וכפר בו, מיד נעשה עליו גזלן, וחייב    -מימרא דרב אידי בד אבין אמר רב חיסדא    ה:ב"מ  טור  
 שו"ע.  – באונסים ופסול לעדות ולשבועה

שמא נאבד  בד"א, שיש עדים שבשעה שכפר בו היה ברשותו. אבל אם אין עדים, לא,    -  שםהכי אוקימנא  

  שו"ע. – ממנו ואמר: אכפור בו ואדחנו עד שאמצאנו ואחזירנו לו

 2סעיף ב

 עדים  אין מצויים/במקום שמצויים 'גניבה' ענתט

לא כפר בו, אלא טען: נגנב, או: נאבד, אם אמר שאירע הדבר    -  ברייתא דרב איסי בן יהודה,פג.  ב"מ  טור  
אפילו משבועה. ואם לא יביא  במקום שיש עדים מצויים, יביא ראיה בעדים לדבריו ויפטר  

הא יש רואה  י'[ אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם,    -דכתיב ]שמות כ"ב ט'    שו"ע.  – עדים לדבריו, ישלם.  

ומ"ש ויפטר אפילו משבועה, נלמד ג"כ מהא דכתיב אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם, הא יש רואה צריך דוקא ראיה.  
ל ששלח בה יד, אחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן לאשבועי על זה בלחוד אם לא  פטור אפילו משבועה, ואף על פי שי"

לדבר  רגלים  דיש  משום  עליה  נגנבה דמשביעינן  או  דנאנסה  ואותה שבועה  נגנבה מידך,  או  שנאנסה  גלגול שבועה  ע"י 
עמו, מסתבר לומר    לחושדו אם אין עדים על זה, מאחר שברור לו שהפקיד פקדון בידו והוא מודה לו בזה והשתא אין 

 ע. סמ" – שהוא ברשותו, דגניבה ואונס אין שכיחין. 

ישבע שהוא כדבריו,    ואם הוא במקום שאין עדים מצויים  -  דרב ששת שם ו.  מימרא   טור רמב"ם .א
ושלא שלח בו יד קודם   אלא ששמרו כדרך השומריםומגלגלין עליו בשבועתו שלא פשע בשמירתו  

ועיקר שבועה המפורשת בכתוב י"ל שהיא   שו"ע. – אפילו נאנסשאם שלח בו יד קודם לכן ליהנות ממנו נתחייב  לכן, 

 מגיד ה הרב  –  שנגנב, ופירוש הכתוב ]שמות כב ז[ ונקרב בעל הבית, לישבע שכן הוא שנגנב וכו'
אפילו איכא עדים שנגנב או   -  רמב"ם  שם פ"ג סי' כרא"ש    ב"מ פ"ג ה"זטור בשם ירושלמי   .ב

לישבע שלא פשע, ומגלגלין עליו שלא שלח בה יד. אבל אי איכא עדים שלא פשע,   צריךנאבד  
   .י"אב רמ"א –אין צריך לישבע שלא שלח בה יד 

דמיירי כשאינו    רושפיהא דכתיב שבועת ה' כו' אם לא שלח ידו כו',    -  ]ב"מ ו' ע"א תוס' ד"ה שבועה[ ר"ת  
הנפקד.   שאכלו  למיחש  דאיכא  לפנינו  ה מת  משנה אמנם  ה"א[    מגיד  משאלה  ה   פירש ]פ"ד  ,  פסוקאת 

  –  פטר תהיה דוקא אם לא שלח יד, הא אם ידוע ששלח בה יד אזי אינו נפטר בשבועה שנגנבה שהשבועה אם נגנבה וי
 . עסמ"

 בדחיות שונותקדון הפלהשיב  סירב

חייב הוא  היה תובעו לחלוק והוא דוחהו מיום ליום    -  ח"ד חוט המשולש טור א'  שו"ת תשב"ץ . א
שו"ת רשב"ץ וכן כתב בקי"ל שהמעכב ממון חבירו בידו הו"ל עושק ומתחייב באונסין עכ"ל.  ד,  בגניבתו ואבידתו

ת וראובן היה כותב לשמעון תן לי הזהב, ובין כך ובין כך נכנסה שמעון שעיכב תחת ידו זהב לעשות טבע  -  רס"וח"ב סי'  
בולשת בעיר אם זה הזהב באחריות שמעון האומן. וע"ש שהשיב ז"ל, ובנדון הזה אם הנותן הזהב היה דוחקו לעשות לו  

נותן    הטבעת והאומן היה דוחהו לפי שהיה טרוד בשאר מלאכות כשאר האומנין עדיין הוי שומר שכר ופטור, אבל אם 

 
 סעיף א 1

תבעו הפקדון וכפר בו, מיד נעשה עליו גזלן, וחייב באונסים ופסול לעדות ולשבועה. בד"א, שיש עדים שבשעה שכפר 

 בו היה ברשותו. אבל אם אין עדים, לא, שמא נאבד ממנו ואמר: אכפור בו ואדחנו עד שאמצאנו ואחזירנו לו.
 סעיף ב  2

ע הדבר במקום שיש עדים מצויים, יביא ראיה בעדים לדבריו ויפטר  לא כפר בו, אלא טען: נגנב, או: נאבד, אם אמר שאיר

אפילו משבועה. ואם לא יביא עדים לדבריו, ישלם. ואם הוא במקום שאין עדים מצויים, ישבע שהוא כדבריו, ומגלגלין 

דם לכן  עליו בשבועתו שלא פשע בשמירתו אלא ששמרו כדרך השומרים ושלא שלח בו יד קודם לכן, שאם שלח בו יד קו

הגה: וי"א דאפילו איכא עדים שנגנב או נאבד צריך לישבע שלא פשע, ומגלגלין עליו    ליהנות ממנו נתחייב אפילו נאנס.
שלא שלח בה יד. אבל אי איכא עדים שלא פשע, אין צריך לישבע שלא שלח בה יד )טור בשם הירושלמי והרא"ש ורמב"ם  

 בפרק ו' דשאלה(. 
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אין דינו כדין האומן אלא כדין נפקד המעכב פקדונו  כיון שעכבת מלאכתי עד עתה החזר לי הזהב,  הזהב היה אומר לו  
 תמה עליו  ובקצוה"ח   בידו שלא ברצון המפקיד ואינו שומר עליו ונתחייב באחריותו שהרי בפשיעת עכובו נאנס עכ"ל.

 במ"ש דקי"ל שהמעכב ממון חבירו כו' חייב באונסין כי לא מצינו בשום מקום דבר זה.  

מעכב פקדונו של  ו"ל גזלן, אבל  מסתימת הפוסקים לא משמע הכי ולא מיחייב אלא כשכופר בפקדון דה   -  קצוה"ח .ב
ושו"ע סימן  וכן משמע מדברי הטור    חבירו אפילו שלא ברצון המפקיד אינו גזלן ולא דין עושק לו.

והוא מתשובת הרא"ש )כלל צ' סי' ג'( באומר תן לי משכוני ואמר לו לך עתה ובוא למחר, אם נגנב קודם    ע"ב סעיף מ"ג 
חייב אלא בגניבה ואבידה מדין מלוה על המשכון שומר שכר אבל פטור מאונסין,    הזמן שקבע לו חייב המלוה. וע"ש דאינו

אף על גב דכבר פרע לו הלוה ואינו אלא פקדון גביה ומעכב פקדונו, ומשמע אף על גב דמעכבו שלא ברצון הלוה ודוחהו 
 דון נראה דלא מחייב באונסין:בלך היום ושוב למחר, דאינו חייב באונסין אלא הכופר בפקדון או שולח יד, אבל במעכב פק

 3סעיף ג 

 שמצויים עדים''גדר מקום 

זה שאמרנו שבמקום    -דומיא דעובדא דחביתא דחמרא בריסתקא דמחוזא כו' לקמיה דרבא    פג.  ב"ממטור בשם רמ"ה  
  שיש עדים מצוים אם לא הביא עדים שיעידו כדבריו ישלם, ה"מ במידי דשלטא ביה עינא 

כגון מאן דנקט  אבל מילתא דעביד דמתרמי דלא שלטא ביה עינא,    כגון מעביר חבית בשוק וכיוצא בו. 

דינו כמקום שאין עדים  חפצא בידיה, דאפשר שאעפ"י שרבים מצויים שם ליתרע אונסא ולא ירגישו בו בני אדם, 
   שו"ע. – מצוים

 4סעיף ד

 זה הפקדון אם יודעים א יודעים שנאנס אך ל

מי שהפקידו אצלו גלימא וטוען שנאנסה,    -  ממשל דרבי עקיבא יח:  מבכורות  ולמד כן  טור בשם רמ"ה   .א
כיון , אף על פי שלא ידעו אם היתה גלימת המפקיד, פטור,  והביא עדים שנאנס לו גלימא

שאילו היתה גלימא בידו ומפקיד אומר: לא זו היא, ונפקד אומר: זו היא, נאמן בשבועת היסת; ואם המפקיד אומר:  
נפקד שמא, והנפקד אומר: ברי, אפילו היסת ליכא, והכא כיון דמפקיד לא ידע האי גלימא דאיתניס אי דידיה הוא או לא,  

א כזו ממש ששואל המפקיד ראינו שנאנסה אבל לא ידענו שהיה נ"ל דהיינו דוקא שהעדים אומרים גלימ   שו"ע.  -  מהימן 

   .שיית הב"ח בסמוךויישב בזה קו ךש"  –  של מפקיד
וכתב הרמ"ה וכו', איכא לתמוה האיך פוטרו משבועת  ז"ל הב"ח )סעיף ב'(,  ו  .את דברי הרמ"הדחו    –ב"ח ט"ז   .ב

 ריש סימן רצ"ו השומרין במיגו, דא"כ עקרת לשבועת השומרין מן התורה היכא דאיכא מיגו וזו לא שמענו. ותו דלקמן  
כתב רבינו על שם הרמב"ם )פ"ב משכירות ה"ח( דלא אמרינן מיגו לאפטורי משבועה, והרב המגיד )ד(כתב דכך היא דעת  

דאמרו מיגו לאפטורי משבועה מ"מ בטענת אונסין ומעיז לא אמרינן מיגו,    להרא"ש )שבועות פ"ז סי' ג'(ה. ואף  הרמ"
וא"כ הכא ודאי דמעיז לומר נאנסה של פקדון כיון דאיכא עדים דמסייעי ליה שראו שנאנס מידו גלימא ודאי דלא אמרינן  

ו לכאן ולא עלה על דעת הרמ"ה לדון בזה דין מיגו  דמה ענין מיגובקצוה"ח הקשה על הב"ח    מיגו אף לדעת הרא"ש עכ"ל.
ולא נעלמה הכוונה של הרמ"ה מעין כל, דאומר כיון שאילו היתה גלימא בידו והיה אומר המפקיד לא זו היא והנפקד 
אומר זו היא דאין בזה דין שבועת השומרין, ה"נ השתא שידוע בעדים שנאנס לו גלימא כזו אלא שאינו ידוע אם היא של  

קיד וא"כ אין הספק אלא אם היא זו, דכה"ג ליכא שבועת השומרין אם הספק אם היא זו או לא. ומדברי הב"ח נראה המפ
שהבין כוונת הרמ"ה שכתב כיון שאילו היתה גלימא בידו, רוצה לומר מיגו, ולא זו הכוונה וזה פשוט, ואולי אגב שיטפיה 

 כתבו הב"ח:

 5סעיף ה

 לפטור משבועה  תנאי

   שו"ע. – אם התנה הנפקד שיהא פטור משבועה, תנאו קיים  -. צדטור משנה ב"מ 

 6סעיף ו 

 
 סעיף ג  3

ום שיש עדים מצוים אם לא הביא עדים שיעידו כדבריו ישלם, ה"מ במידי דשלטא ביה עינא, כגון  זה שאמרנו שבמק

מעביר חבית בשוק וכיוצא בו. אבל מילתא דעביד דמתרמי דלא שלטא ביה עינא, כגון מאן דנקט חפצא בידיה, דאפשר  

 אין עדים מצוים. שאעפ"י שרבים מצויים שם ליתרע אונסא ולא ירגישו בו בני אדם, דינו כמקום ש
 סעיף ד  4

מי שהפקידו אצלו גלימא וטוען שנאנסה, והביא עדים שנאנס לו גלימא, אף על פי שלא ידעו אם היתה גלימת המפקיד,  

פטור, כיון שאילו היתה גלימא בידו ומפקיד אומר: לא זו היא, ונפקד אומר: זו היא, נאמן בשבועת היסת; ואם המפקיד  

מר: ברי, אפילו היסת ליכא, והכא כיון דמפקיד לא ידע האי גלימא דאיתניס אי דידיה הוא או לא,  אומר: שמא, והנפקד או

 נפקד מהימן. 
 סעיף ה  5

 אם התנה הנפקד שיהא פטור משבועה, תנאו קיים.
 סעיף ו 6
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 עשות דין עם הגנבחובת הנפקד ל

  ם בלסטיפירוש,    באונס  -  נגנב הפקדון  -  הפוסקים   סקו פן  ופסק כרבא וכ  פלוגתא דאביי ורבא   קח.  ב"קרמב"ם   .א

ואחר כך הוכר הגנב, אחד שומר שכר ואחד שומר    טור ]ד"ה נגנבה[שם    תוס']ד"ה נגנבה[    רש"ימזוין  
דהשומרים חייבים לטרוח ולהוציא מיד הגנב, אבל אם אין    שו"ע.   – .  עושה דין עם הגנב ואינו נשבעחנם  

 ב המגיד.הר -  יכולין להוציא מיד הגנב השומרים פטורים מלשלם,
השומרים   פירש כיון שנמצא הגנב הרי  -   שה עמו דין וד"ה ואם שומר שכר הוא[]ב"ק שם ד"ה עורש"י  טור   .ב

חלק    ב"יאמנם ב  סמ"ע.   -מחויבים לשלם להמפקיד עכ"פ והן יחזירו להוציא הגניבה מיד הגנב,  

גם דעת הרמב"ם נוכל לפרש שתהיה כדעת רש"י והטור, כיון דדברי כתב שו"ם  ועל המגיד משנה בדעת הרמבעל הטור  
כל הם  סתומים  ובדרישה  הרמב"ם  הגמרא.  ששון  ההבדל  חולק  לעינים  יראה  הרמב"ם  ובלשון  פירש"י  בלשון  המעיין 

ובפרישה   סק"דסמ"ע  בסימן ש"ה ]עוד מזה  ועיין    ע ע"ש. סמ" –  שביניהם ושאין לשון הרמב"ם סתומים כלשון הגמרא 
 סעיף ב'[:

קדם ונשבע ואחר כך הוכר הגנב, אם ש"ח הוא רצה עומד בשבועתו רצה עושה דין    - רמב"ם משם  
 שו"ע.  – עם הגנב; ואם ש"ש הוא, עושה עמו דין

 לטפל בתקלות בעסקהמתווך  חובת

ד"מ   .א ואח"כ    -תרומת הדשן  על הסרסרות,  וקבל שכר  בטוח לשמעון  חוב  המציא  ראובן 
נתקלקל החוב וצריכין להשתדל עם השר בעד החוב, ושמעון רוצה שראובן יטריח אותה  

וכ"פ   .בי"א   רמ"א  –הדין עם שמעון דומיא דהוכר הגנב  טירחא הואיל וקבל שכר מן החוב,  

יש לסמוך  ש ד[  שו"ת מהרש"ך ח"א סימן ]קפ"  חו"מ סי' קכ"בח"ב  תשובת מהרשד"ם  ובבית אפרים ]חלק חו"מ[ סי' ל"ה  ב
מעיד אני עלי שמים    בבית אפרים  הדשן בזה ולחייב את זה שנעשה החוב על ידו אם לא טרח כראוי, וכתב  על התרומת

 ש. פת" –  וארץ שמורי הרב הגדול מו"ה יוסף טיטיצאק היה מחשיב תשובות תרומת הדשן כתשובת הרא"ש
להוכר הגנב שהיה שומר עליו ונגנב    א דמידל  ידד הש"ךוכן צש"ך    -דברי ת"ה מגומגמין    -"ס של"ה  סוב"י   .ב

ממנו בביתו ורשותו ודאי מחויב לעשו' כל מה דאפשר להחזירו לבעליו כיון שהיה ש"ש משא"כ הכא ועוד שאני התם כיון  
 . וכר הגנב פטור וה"ה הכא בחוב של שמעוןדלא נפטר אלא בשבועה ואפשר דאם הביא עדים שנגנב באונס וה 

 
נשבע.  נגנב הפקדון באונס ואחר כך הוכר הגנב, אחד שומר שכר ואחד שומר חנם עושה דין עם הגנב ואינו  

קדם ונשבע ואחר כך הוכר הגנב, אם ש"ח הוא רצה עומד בשבועתו רצה עושה דין עם הגנב; ואם ש"ש הוא,  

הגה: ראובן המציא חוב בטוח לשמעון וקבל שכר על הסרסרות, ואח"כ נתקלקל החוב וצריכין להשתדל   עושה עמו דין. 
ל וקבל שכר מן החוב, י"א דהדין עם שמעון דומיא  עם השר בעד החוב, ושמעון רוצה שראובן יטריח אותה טירחא הואי 

 דהוכר הגנב )ת"ה סימן שכ"ד(. 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 שילם הנפקד כיצד משביעין אותו |  הלכות פקדון סימן רצה
 1סעיף א

 בה[  לם ואיני נשבע ]חשש שעיניו נתןהריני מש

דבר שכל מינו שוה ומצוי  שומר חנם שאמר: הריני משלם ואיני נשבע, אם היה הפקדון    -רמב"ם  
ם, או קורות שאינם מצויירות וכל  כגון פירות או יריעות של צמר ושל פשתן השוות בכל ענינבשוק לקנות כמותו,  

החילוק אע"פ שלא נתבאר בגמ' נראה נכון דודאי כל זמן שהדבר    שו"ע.  –ה"ז משלם ואינו נשבע.  כיוצא בהם,

'  לא אמרו אלא שמא עיניו נתן בה וכו  ב"מ לד:ובגמ'  מינו שוה למה יחשד הלה שיתן דמיו ויקח הדבר שלא ברשות בעליו  
 המגיד. הרב  –

בהמה או( בגד מצוייר או  )אבל אם היה הפקדון    -  מימרא דרב הונא שם לד:ולג.  טור רמב"ם משנה ב"מ  
בו, ומשביעים  חוששין שמא עיניו נתן    כלי מתוקן או דבר שאינו מוצא לקנות כמותו בשוק

 שו"ע.  –  בנקיטת חפץ שאינו ברשותו, ואח"כ משלםאותו 

נגנבה, או:  וה"ה לשאר השומרים,    -.  להגמ' שם   כגון השואל שאמר: מתה, או: נגנבה, ושומר שכר והשוכר שאמרו: 

ואח"כ  אף  אבדה,   ברשותם  שאינה  שבועה  אותם  משביעים  לשלם  חייבים  שהם  פי  על 
 שו"ע.  – משלמים דמי הבהמה או החפץ, שאנו חוששים לו שמא עיניו נתן בה

ואם אמרו הבעלים: יתר על זה היה שוה, כולל בשבועתו שאינו שוה    -  לה:מפורש בסוגית הגמ' שם  
 שו"ע.  - אלא כך וכך

אף על פי ששילם צריך לישבע שאינו ברשותו ולא אמרינן שמחל לו השבועה    -  א'פ"ג סי'    ב"מ  רא"ש
ב"ח  ו  ך. ש"  –  שלא יחזור בודמסתבר טפי למימר שקבל התשלומים  במה שקבל התשלומים  

כיון שקיבל עליו בב"ד לשלהקשה   בו  ויצטרך אח"כ עליו דהא א"י לחזור  בו  ם לק"מ דה"ק שהמפקיד סובר שיחזור 
  שם יח: הרי"ףוכן עיקר ואף   חריפתא שם אות ב' פלפולא דני מלך לכך קבל המעות וכ"כ בס' מע לאוקמיה בדינא ודייני

רא"ש בזה ומה שכתבו הריני משלם כו' אורחא דמילתא נקטו דמשבעינן אותו  על ה והרמב"ם ושאר פוסקים לא נחלקו  
וף החפץ ולא יצטרך לשלם אבל אה"נ דאם שלם מתחילה דמשבעי'  תחלה ואח"כ משלם דשמא ע"י השבוע' יפרוש ויתן ג

 :ךש" –  אותו שאינו ברשותו ודלא כהב"ח ודו"ק

 2סעיף ב

 בועתו נפקד בשהמה כולל 

 ג' דברים: כולל בשבועתו נמצא כל שומר שנשבע שבועת השומרים  - מימרא דרב ששתמ ו. ב"מרמב"ם 

ושלא יהא    , מה שהוא שומרלפי  שיבררו לו הדיינים ששמר כדינו  ששמר כדרך השומרים ושאירעו כך וכך;   •

 . ד"מי ב" –  תחלתו בפשיעה וסופו באונס

 יו נתן בה.עינא שמושאינו ברשותו;  •

 קודם שאירעו המאורע הפוטר אותו.  ושלא שלח בו יד  •

 שו"ע. – ואם רצה לשלם, נשבע שאינו ברשותו וכולל בשבועתו שכך וכך היה שוה -שם 

 
 סעיף א  1

שומר חנם שאמר: הריני משלם ואיני נשבע, אם היה הפקדון דבר שכל מינו שוה ומצוי בשוק לקנות כמותו,  

צא בהם, ה"ז  כגון פירות או יריעות של צמר ושל פשתן השוות בכל ענינם, או קורות שאינם מצויירות וכל כיו 

משלם ואינו נשבע. אבל אם היה הפקדון )בהמה או( בגד מצוייר או כלי מתוקן או דבר שאינו מוצא לקנות 

כמותו בשוק, חוששין שמא עיניו נתן בו, ומשביעים אותו בנקיטת חפץ שאינו ברשותו, ואח"כ משלם. וה"ה  

השוכר שאמרו: נגנבה, או: אבדה, אף לשאר השומרים, כגון השואל שאמר: מתה, או: נגנבה, ושומר שכר ו

על פי שהם חייבים לשלם משביעים אותם שבועה שאינה ברשותם ואח"כ משלמים דמי הבהמה או החפץ,  

שאנו חוששים לו שמא עיניו נתן בה. ואם אמרו הבעלים: יתר על זה היה שוה, כולל בשבועתו שאינו שוה 

 אלא כך וכך.
 סעיף ב  2

נמצא כל שומר שנשבע שבועת השומרים כולל בשבועתו ג' דברים: ששמר כדרך השומרים ושאירעו כך וכך;  

ושאינו ברשותו; ושלא שלח בו יד קודם שאירעו המאורע הפוטר אותו. ואם רצה לשלם, נשבע שאינו ברשותו 

ל שבח דאתי מעלמא, אבל לא )שילם ולא רצה לישבע ואח"כ הוכר הגנב, קנה כ  וכולל בשבועתו שכך וכך היה שוה.
 שבח דמגופא( )טור(. 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 [ עשילם ולא רצה לישב]ב השבחקונה  אם

שילם ולא    -דרב נחמן וכו' ולסוף אישתכח כיפי ואייקר וכו' שם לה   ה מעובדא דהנהו כיפי וכו' ולקמישם פ"ג סי' ד    רא"ש  טור
  שער שבשוק כגון שהוקרה שתלוי בפירוש,  דאתי מעלמארצה לישבע ואח"כ הוכר הגנב, קנה כל שבח 

לא קני כיון שבא מגופא וכ"כ  השבח שבא אחר הגנבהמשמע אפילו  .רמ"א – , אבל לא שבח דמגופאגבאה" –

וטור ור' ירוחם שפסק כלישנא קמא דרבא וללישנא    פ"ג סי' א'  הרא"שב"ם וכן נ"ל שהיא דעת  הרב המגיד לדעת הרמ
קמא צריך לומר דנעשה כאומר לו חוץ משבחא דגופא וכדאיתא בש"ס וקרוב אצלי שכל הפוסקים מודים לזה כיון דר'  

יינו בקושיא  זירא משמע בש"ס דס"ל כלישנא קמא והמפרשים שהביא ה"ה וכ' שנראה מדבריהם שחולקים נלפע"ד דה 
דר' זירא אבל לפי מסקנא דר' זירא דנעשה כאומר חוץ מודים המפרשים דשבחא דמגופא לא קני אפילו בא אחר הגנבה 

הבין מדברי המפרשים    המגיד  רבדהא דומיא דכפל אמרינן דשבחא דגופא ל"ק והיינו שבא אחר הגנבה ואף על פי שה 
  :ךש"  –  שחולקים לפענ"ד אינו מוכרח ודוק

 – ה"ה במפקיד ששילם לנפקד בעד משכון של עכו"ם שזכה בריבית של העכו"ם - ב"מ סי' רצהמרדכי 
 ך.ש"

אם היה לש"ש עדים שנאנסה או לש"ח עדים שנגנבה מידו    -בשם הרשב"א    ב"מ יח:  הרב המגיד והנ"י 
דמתחלה לא אסיק המפקיד אדעתי' שישלם לו השומר כשיהיה   לא מקני ליה כפילא  ואפילו הכי רוצה לשלם

לו עדים בכה"ג דפטור בו ולא מקני הכפל מתחלה אדעתי' דהכי וה"ל כמוכר לו הכפל השתא דלא מהני מטעם שאין אדם  
ייקר' זוכה במה שנתייקר'  ולפ"ז אם נת  יכול למכור קנסיו כן מבוא' בנמוקי יוסף בשם הירושלמי וכן הוא באמ' בירושלמי

ד"ה    ב"מ לד:בתוס'  דזה יכול למכור מיהו דוקא כשעשה איזה קנין כגון משיכה וכה"ג דאל"כ הא אין מעו' קונות ועיין  

   ך.ש" –ודוק  כגון פירות דקל

שפשע או בש"ש שנגנבה אם אמרו אנו משלמים או  בש"ח  עדים  אם יש    -רשב"א  מ  שם  נ"י .א
 ך. ש" –ל זכה בכפ בלא כפיית ב"דששלמו 

עיקר דכן מוכח   שכן נראה הש"ך  תב  וכ  ך.ש"   –חולקין ע"ז  שרמב"ם  רמב"ן ושמע ממ  -הרב המגיד   .ב

ואבידה או ש"ש בנאנס' ומ"ש הרשב"א שכן משמע    בש"ס דלא קנה כפל אלא במגו דאי בעי פטר נפשיה ש"ח בגניבה 
בירושלמי ליתא כן בירושלמי שלנו ואפילו יסבור הירושלמי כן אנן נקטי' כש"ס דילן ובפרט שהרי"ף והרא"ש לא הביאו  

 הירושלמי:

 'הריני משלם'השבח לשואל שאמר קניית 

בשואל בעינן    ש ]שם פ"ג סי' א'[והרא"  ]ב"מ י"ח ע"ב מדפי הרי"ף[לדעת הרי"ף    - תשובת ושב הכהן סי' נ'  
רים, ואפילו התנה להיות כשואל  אבל לא בשאר שומדוקא שילם ממש ואפילו התנה להיות כשומר חנם,  

נראה לפענ"ד בפשיטות דללישנא    ]שם ל"ד ע"א ד"ה ללישנא[אבל לרש"י    אפ"ה סגי באמירה שאמר הריני משלם.

 קמא לא מוכח מברייתא אי קיי"ל כטעמא דרב זביד או כטעמא דרב פפא, ולכן י"ל דטעמא דתרווייהו איתנהו, ולפי"ז
ונ"מ אפילו בזמן הזה  ת כשואל בעינן שילם ממש,  אפילו בשאר שומרים אם התנה להיו 

 "ש: פת  -לענין יוקרא, עכ"ל, 

 3סעיף ג 

 הודאה במקצת בשומרים 

  אין אחד מהשומרים צריך  -  ד"ה סוף  שםתוס'    ע:  ב"ב מוכן מוכח    שם לח.   רי"ף  קו:מב"ק  טור בשם רמב"ם  
דאמוראי ופסקו כרב חייא בר יוסף דאמר ערוב   אפלוגת  ע. שו"  –  להודאה במקצת ולא לכפירה במקצת

  המגיד.הרב  –  שאפי' טען שנאנס הכל חייב שבועה מן התורה פרשיות כתיב כאן  

השומר   שוה פרוטה,בר המופקד או המושכר או השאול  אפילו היה הד  - "י מגאש  רמב"ם ר .א
 ע בי"א. שו" – נשבע עליו

עליו במה שכתב שאפי' היה חולקים    -  שם יז:  בעל המאור  שם יט:ר"ן    שם פ"ו סי' וטור בשם רא"ש   .ב

  –   שתי כסף  ג באה"  –   רוצה לומר תביעה כפירה  ואומרים שצריכים    הדבר המופקד שוה פרוטה נשבע עליו, 
 ב"י -  כדבריהם ראוי לדון שהמה הרבים והאחרוניםו שו"ע.

 
 סעיף ג  3

פרוטה, הרי השומר נשבע עליו ואין    יש מי שאומר שאפילו היה הדבר המופקד או המושכר או השאול שוה 

אחד מהשומרים צריך להודאה במקצת ולא לכפירה במקצת. ורבו החולקים עליו במה שכתב שאפי' היה הדבר  

 המופקד שוה פרוטה נשבע עליו, ואומרים שצריכים כפירה שתי כסף.



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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   'להד"מ' 'גניבה' | טענת  פקדון סימן רצו
 1סעיף א

 עה[ פטור משבושקיבל הפקדון ]מגו לודה ה

בעדים או שלא בעדים, דין א' יש להם,    אחד המפקיד או המשאיל או המשכיר את חבירו  -רמב"ם  
כיון שהודה זה מפי עצמו שהפקיד בידו או שהשאילו או שהשכירו הרי זה נשבע שבועת  

 מגידה  הרב -  :מהשבועות זה מוסכם מכל הפוסקים וכו' שלא כדברי הסוגיא   שו"ע. – השומרים

 –  שאין אומרים מגו לפוטרו משבועה, אלא לפוטרו מלשלם  -ר"ח ר"י מיגאש  ממגיד  הרב ה .א
פירוש, כשהפקידו בלא עדים, אף דאם רצה היה יכול לכופרו ולומר לא הפקדתני מעולם והיה פטור משבועת    שו"ע.

רו משבועה, כי דוקא בהוצאת ממון הקילו לומר מיגו כי קשה להוציא הממון מיד בעליו, השומרים, לא אמרינן מיגו לפט
 סמ"ע..  –  אבל היכא שנפטר בשבועה מהוצאות ממון לא רצו חז"ל לפטרו משבועה מכח המיגו

אמרינן מגו לפטור משבועה,    -ד  מגי הרב הד"מ    שם כו.ר"ן    שבועות פ"ז סי' גטור בשם רא"ש   .ב
כתב    ס"ל דאמרינן מיגו להפטר משבועה, וכן  בי"א.   רמ"א  –טוב לכן לא אמרינן ליה    אלא שאין זה מגו

סעיף ז' ז"ל, אין חילוק בין ממון לשבועה, דשבועה אתיא לכלל ממון, דשמא לא ישבע   בסימן צ"גהטור בשם הרא"ש  
ונמצא מתחייב ממון, עכ"ל. אלא שכאן מודה הרא"ש דאינו נפטר משבועה במיגו דלא הפקדתני מטעם שכתב הטור כאן  

להעיז בפני המפקיד לומר לא הפקדתני מעולם או החזרתיו לך, כיון  ]סעיף א'[ בשמו, והוא, דאין זה מיגו טוב, דאין יכול 
דהלה עומד נגדו ויודע האמת שהפקידו ולא החזירו לו, משא"כ טענת נגנבה ומתה דאין המפקיד יודע האמת ויכול להיות  

 "ע. סמ –שכן הוא כדברי הנפקד.  

 2סעיף ב

 היסתנשבע  'החזרתי' / '"מלהד'

ומה ולא השאלתני ולא השכרתני, או  אבל אם טען: לא הפקדת בידי מא  -  מה:שם    כמבוארטור רמב"ם  
 – ונפטר.  אבל החזרתי לך, נשבע היסתשאמר: אמת הפקדת בידי או השכרתני או השאלתיו  

זה פשוט שאין שבועת השומרים בכופר אלא בטוען נאנסו וכו' שכל אלו טענות שהמפקיד יודע בהן כמו  מגיד    שו"ע.

הנפקד אין שם חיוב שבועות התורה אלא במודה במקצת וכן מוכיחות המשניות שבפ' שבועת הדיינין בבירור אבל פשוט  
 המגיד. הרב  –  שיש בו שבוע' היסת

  אפילו הפקיד בידו או השאילו או השכירו בשטר   -  ע:ומבואר הטעם שם    דרב עמרם ופשטה רב חסדא בעיא    ע.  בב"
שהיה יכול לומר: נגנב, אם הוא שומר חנם, או:    במגונאמן בשבועה בנקיטת חפץ לומר: החזרתי לך,  

 שו"ע. – נאנס, אם הוא שומר שכר, ומתה מחמת מלאכה אם הוא שואל

וכשם שאם היה טוען כן היה צריך לישבע מן התורה בנקיטת חפץ, כך כשטוען: החזרתי,    -רמב"ם  
   שו"ע. –  צריך לישבע כעין של תורה

 3סעיף ג 

 
 סעיף א  1

א' יש להם, כיון שהודה זה מפי  אחד המפקיד או המשאיל או המשכיר את חבירו בעדים או שלא בעדים, דין  

עצמו שהפקיד בידו או שהשאילו או שהשכירו הרי זה נשבע שבועת השומרים, שאין אומרים מגו לפוטרו 

וי"א דאמרינן מגו לפטור משבועה, אלא שאין זה מגו טוב לכן לא אמרינן ליה )טור    משבועה, אלא לפוטרו מלשלם.
 דשכירות(. בשם הרא"ש ור"ן ר"פ הנשבעין והמגיד פ"ב 

 סעיף ב  2

אבל אם טען: לא הפקדת בידי מאומה ולא השאלתני ולא השכרתני, או שאמר: אמת הפקדת בידי או השכרתני  

או השאלתיו אבל החזרתי לך, נשבע היסת ונפטר. אפילו הפקיד בידו או השאילו או השכירו בשטר, נאמן  

מר: נגנב, אם הוא שומר חנם, או: נאנס, אם הוא  בשבועה בנקיטת חפץ לומר: החזרתי לך, במגו שהיה יכול לו

שומר שכר, ומתה מחמת מלאכה אם הוא שואל. וכשם שאם היה טוען כן היה צריך לישבע מן התורה בנקיטת  

 חפץ, כך כשטוען: החזרתי, צריך לישבע כעין של תורה. 
 סעיף ג  3

ראיה על טענתו. אבל אם היה חייב   בד"א, כשהיה השומר יכול לטעון לומר: נאנסו, ולא נצרך אותו להביא 

להביא ראיה על טענתו, כגון שהיה במקום שעדים מצויים, אינו נאמן לומר: החזרתי, אלא ישבע בעל השטר  

בנקיטת חפץ שלא החזיר לו, וישלם. והוא דאמר לו: ישתבע לי שלא החזרתיו לך; אבל אנן לכתחלה אמרינן  

 ליה: זיל שלים ליה. 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 יהעליו להביא רא' במקום ש'החזרתי

אם היה חייב להביא    בד"א, כשהיה השומר יכול לטעון לומר: נאנסו, ולא נצרך אותו להביא ראיה על טענתו. אבל  -רמב"ם  
טענתו,   על  שעדים  ראיה  במקום  שהיה  לעיל  כגון  ב()מבואר  סעי'  רצד  לומר:   מצויים,  סי'  נאמן  אינו 

נזכר  דין זה לא    שו"ע.  –  החזרתי, אלא ישבע בעל השטר בנקיטת חפץ שלא החזיר לו, וישלם

 המגיד.הרב  –  בפי' בגמ' ופשוט הוא שהרי בזה הצד אין כאן מגו כלל

והוא דאמר לו: ישתבע לי שלא החזרתיו לך; אבל אנן לכתחלה אמרינן ליה:    -ות הראב"ד ד"מ  השג
דומה זה למלוה את חבירו בשטר וטען הלוה פרעתיך שאומרין ללוה לך ושלם וכו' )ונתבאר   שו"ע.  –  זיל שלים ליה

 המגיד.הרב  –  כאן צר יק "םוהרמב ונכון הוא  ב( עי' לעיל סי' פב ס

 4סעיף ד

 וכד' שלם היה ושברתו''/אין זה פקדוני''

בא להחזיר לו פקדונו, וא"ל המפקיד: אין זה פקדוני אלא    -  . מג בגמ' ושם מב: שבועות שנהממרמב"ם  
  או: חדש היה ונשתמשת בו; מאה סאין הפקדתי אצלך ואין אלו אלא חמשים אחר הוא, או: שלם היה ושברתו,  

שאין  כשאר כל הנשבעין,  הרי השומר נשבע היסת    אומר: זהו שהפקדת בעצמך וזה שנתת אתה נוטל,  ובעל הבית
כל שומר נשבע שבועת השומרים האמורה בתורה אלא בזמן שמודה בעצמו על פקדון כמו  

 ע.שו" –שאמר המפקיד, אלא שטוען שנגנב או אבד או נשבר. 

ראב" .א שכר    -ד  רמב"ם  שנטלתי  או:  לי  שהשכרת  או  שהשאלתני  זהו  אמר:  אם  על  אבל 
שמירתו, והבעלים אומרים: אינו זה אלא אחר, או: נשתנה מכמות שהיה, הרי השומר נשבע  

כיצד, מאה סאה הפקדתי אצלך, והשומר אומר: לא הפקדת    היסת או שבועת התורה אם הודה במקצת

אצלי אלא חמשים, נשבע שבועת התורה, מפני שהודה במקצת, לא משום שבועת השומרים. מאה כור של חטים הפקדתי  
של שעורים, נשבע היסת כשאר כל הנשבעין  והוא אומר: לא הפקדת אצלי אלא מאה  )מבואר לעיל סי'ק פח סעי' יב(  אצלך,  

 שו"ע.  – בטענה כזו
  אין זה אלא כשהפירות   -  שבועות כד.  ר"ן  ב"מ פ"א סי' ה  רא"ש  שם מג. ד"ה וזה   תוס'  רשב"אורמב"ן   .ב

כמו שהיו אע"פ שהנפקד אינו טוען  אבל אם הם בעין    ,ונפסדו או נאבדו בפשיעה וכו' אינן בעיןשהוא מודה בהן 

צ"ע ו  . כדעי'  כמ"ש בסי' פח סהמגיד  הרב    –  ',וכו  הילךכל פקדון ברשות בעליו וה"ז כאומר  הילך  

  –   ושאר מפרשים ודוחק לומר שסמך על מ"ש שם   שהמחבר סתם כאן כדברי הרמב"ם ולעיל פסק כדעת רמב"ן ורשב"א
 ג.באה"

 5סעיף ה

 תנאים בחיובי השמירה 

  –   מלשלם, והשואל להיות פטור  משבועהמתנה שומר חנם להיות פטור    -.  צדרמב"ם משנה ב"מ  
 שו"ע. 

דלא נקט גבי שומר חנם להיות מ  -  ה"ר ברוך מריגנשפורגבשם מ  ף פ"ז דב"מ ]סי' י"ז[סוהגהת אשר"י   .א

 .  שפת" –  משמע דלא מיפטר אם פשע אפילו התנופטור מתשלומין כדקתני גבי שומר שכר, 

 
 סעיף ד  4

ר לו פקדונו, וא"ל המפקיד: אין זה פקדוני אלא אחר הוא, או: שלם היה ושברתו, או: חדש היה  בא להחזי

ונשתמשת בו; מאה סאין הפקדתי אצלך ואין אלו אלא חמשים וב"ה =ובעל הבית= אומר: זהו שהפקדת בעצמך  

השומרים    וזה שנתת אתה נוטל, הרי השומר נשבע היסת כשאר כל הנשבעין, שאין כל שומר נשבע שבועת

האמורה בתורה אלא בזמן שמודה בעצמו על פקדון כמו שאמר המפקיד, אלא שטוען שנגנב או אבד או נשבר.  

אבל אם אמר: זהו שהשאלתני או שהשכרת לי או: שנטלתי שכר על שמירתו, והבעלים אומרים: אינו זה אלא 

ם הודה במקצת. כיצד, מאה סאה אחר, או: נשתנה מכמות שהיה, הרי השומר נשבע היסת או שבועת התורה א 

הפקדתי אצלך, והשומר אומר: לא הפקדת אצלי אלא חמשים, נשבע שבועת התורה, מפני שהודה במקצת, לא  

מאה של   אלא  אצלי  הפקדת  לא  אומר:  והוא  אצלך,  הפקדתי  חטים  כור של  מאה  השומרים.  משום שבועת 

 שעורים, נשבע היסת כשאר כל הנשבעין בטענה כזו. 
 ה  סעיף 5

מתנה שומר חנם להיות פטור משבועה, והשואל להיות פטור מלשלם. וכן מתנה בעל הפקדון על שומר חנם או 

שומר שכר ושוכר להיות חייבים בכל כשואל, שכל תנאי בממון או בשבועת ממון קיים, ואין צריך לא קנין  

 ולא עדים. 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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אפילו לפטור לגמרי    -   ניל שם נ"ד ע"א[ו]מלהר"ר יונתן  ממ  ]צ"ד ע"א ד"ה מתני'[ שם  שיטה מקובצת   .ב
   ש.פת" – מהני תנאי 

שהביא בדרכי משה ]הקצר[    ]ב"מ סי' שע"ט[סתימת דברי המרדכי  מ  -תשובת זכרון יוסף ]חלק חו"מ[ סי' א'

דה"ר ברוך   ראה ועוד נלו לפטור מפשיעה מצי להתנות בלא קנין כו'.  משמע דאפי  סימן רצ"א סק"י

ס"ל כדעת הרמב"ם ]פ"ב משכירות ה"ג[ וסיעתו ]הוא היש מחייבים שבסימן ש"א סעיף א'[, דאע"ג דשומר חנם אינו  
כ לדידן נשבע על הקרקעות ועבדים ודכוותיה, מ"מ אם פשע בהם ונאבדו חייב לשלם דפושע הוי כמזיק בידים כו', משא"

וסיעתם  והרא"ש ]שבועות פ"ו סי' כ"ד[ דקיימא לן ]זולת הש"ך בסימן ס"ו ס"ק קכ"ו[ כדעת הרי"ף ]בתשובה סי' צ"ז[ 

 :פת"ש -דאף מפשיעה פטורין דלאו מזיק הוא, אין ספק דקיי"ל נמי שיכול שומר חנם להתנות שיפטור מפשיעה כו', 

ומר חנם אינו  שש  כ"א ב"מ פ"ד סי'  רא"ש  "י מגהת אשרדברי הדחה    –תפארת שמואל שם ]אות ב'[  
נשבע בשטרות כו' דלישנא דקרא נקט, ולכן השמיטו הפוסקים דברי הג"ה זו, וכך משמע 

  דף צ"ג ]ע"ב ד"ה אי הכי[,בתוס' 

וכן מתנה בעל הפקדון על שומר חנם או שומר שכר ושוכר להיות חייבים    -  שם נד  רי"ף  שםברייתא  
 .שו"ע  –   ואין צריך לא קנין ולא עדים  בכל כשואל, שכל תנאי בממון או בשבועת ממון קיים

 המגיד הרב  –ה פסק כרבי יוחנן שם דבההיא הוא דקא נפיק עליה קלא דאינש מהימנא הוא גמר ומשעבד נפשי

 6סעיף ו 

 [וגלגול שבועה]חיוב   ספק אם היה תנאי

  טען זה שהיה שם תנאי, והשומר אומר: לא היה שם תנאי, נשבע השומר שבועת השומרים   -רמב"ם  
זה פשוט שגלגול שבועה היא מדאורייתא ובכמה מקומות נתבאר    שו"ע.   -  ומגלגל בה שלא היה שם תנאי

 הרב המגיד.  - : כזקידושין 

 7סעיף ז 

שלא נשבע היסת    ולא נעשיתי לך שומר,טען שהפקיד אצלו, וזה אמר: לא אמרתי אלא הנח לפניך    -רמב"ם  

וכולל בשבועתו שלא שלח בו יד ולא איבדו בידים ולא בגרם שגרם לו שיהיה    קבלו אלא בדרך זו,
הרב    –  לעיל סעי' בט שאין שבועת השומרין בכופר אלא בטוען נאנסו וכמו שנתבאר  ו פש  ה זם  ג  שו"ע.  –  חייב לשלם

 .מגידה 

 שבועה על חיוב שבועה 

דאין נשבעין אלא על טענת  א"צ היסת    'לא קיבלתי שמירה, וגם לא פשעתי'טוען    –  ער משפט ]סק"ד[ש

כו'. ויותר נראה דאף שטוען ג"כ ששמרו    בסימן צ"ג סעיף ט'  כמבוארכפירת ממון ולא על כפירת שבועה  
שהביא הטור בסימן  מר אלא הנח לפניך, לפי שיטת רב האי גאון כראוי מ"מ צריך היסת שלא א

דאף דמי שנתחייב שבועה ואמר נשבעתי אין משביעין  והסכים כן הש"ך שם ס"ק ס"ה,    פ"ז ]סעיף מ"ב[ 
והטעם הוא,  אותו שבועה על שבועה, היינו דוקא בהיסת, אבל בשבועה דאורייתא חייב היסת,  

וצה לישבע חייב לשלם ונחתינן לנכסיה, ולכך אם כופר שנשבע חשיב כפירת ממון,  משום שבשבועה דאורייתא אם אינו ר 
וא"כ ה"נ כשטוען לא אמרתי אלא הנח לפניך, אף שטוען ג"כ ששמרו כראוי מ"מ הוי ככופר חיוב שבועה דאורייתא דחייב 

 "ש: פת -, עכ"פ היסת, עכ"ד

 8סעיף ח

 
 סעיף ו 6

אי, נשבע השומר שבועת השומרים ומגלגל בה שלא  טען זה שהיה שם תנאי, והשומר אומר: לא היה שם תנ

 היה שם תנאי. 
 סעיף ז  7

טען שהפקיד אצלו, וזה אמר: לא אמרתי אלא הנח לפניך ולא נעשיתי לך שומר, נשבע היסת שלא קבלו אלא  

 בדרך זו, וכולל בשבועתו שלא שלח בו יד ולא איבדו בידים ולא בגרם שגרם לו שיהיה חייב לשלם.
 סעיף ח 8

הודה השומר שפשע, וטען: תנאי היה בינינו שלא אצטרך לשומרו כדרך השומרים, והמפקיד אומר: לא היה  

שם תנאי, אף על פי שהפקיד אצלו בעדים שמעידים שדבר זה פקדון הוא אצל זה אבל לא ידענו אם היה בתנאי  

סתי, נאמן לומר שהיה ביניהם  אם לאו, השומר נאמן מתוך שהיה יכול לומר: שמרתי כדרך השומרים ונאנ

תנאי, ולפיכך ישבע שלא שלח בו יד ושאינו ברשותו ושהיה בהם תנאי. ואם הביא המפקיד עדים שפשע, חייב  

הגה: ודוקא שיודעין עדים שהיה שומר   השומר, ואינו נאמן במה שטוען: תנאי היה בינינו, שהרי אין כאן מגו.
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 פשעתי אך תנאי היה בינינו''

שלא  הודה השומר שפשע, וטען: תנאי היה בינינו    -ר פקוד  דאורחא דנה   אמעובד  עא:  ב"מטור בשם רמב"ם  

והמפקיד אומר: לא היה שם תנאי, אף על פי שהפקיד אצלו בעדים   אצטרך לשומרו כדרך השומרים,
מתוך שהיה יכול לומר:  , השומר נאמן  לא ידענו אם היה בתנאי אם לאו שמעידים שדבר זה פקדון הוא אצל זה אבל  

ת חפץ כדמבואר לעיל טפירוש בנקיולפיכך ישבע    שמרתי כדרך השומרים ונאנסתי, נאמן לומר שהיה ביניהם תנאי

 שו"ע.  –ע.שו" –שלא שלח בו יד ושאינו ברשותו ושהיה בהם תנאי. ג באה" – ב' סעי' 

ואם הביא המפקיד עדים שפשע, חייב השומר, ואינו נאמן במה שטוען: תנאי היה בינינו, שהרי    -שם  
 שו"ע.  – אין כאן מגו 

שהיה יכול שיודעין עדים שהיה שומר עליו. אבל בלא זה, אף על פי שפשע נאמן, במגו    ודוקא  -מגיד  

 רמ"א. –לומר: לא הייתי שומר עליו דלא אמרתי אלא הא ביתא קמך 

 
במגו שהיה יכול לומר: לא הייתי שומר עליו דלא אמרתי אלא הא ביתא קמך   עליו. אבל בלא זה, אף על פי שפשע נאמן,

 )המגיד פ"ו דשאלה(. 
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 טענת 'החזרתי' |  פקדון סימן רצז
 1סעיף א

 בעדים  שלא כשהפקיד החזרתי /'להד"מ'

המפקיד אצל חבירו שלא בעדים, נאמן לומר    -ב"י    בהנהו עובדי שםד"ה חדא    :ובות פהכת'  סתומנלמד  טור  
סמ"ע    - . דיש מתרושש והון רב או מציאה מצאחפץ כזה אף על פי שאין הנפקד אמוד שיהא לו   להד"מ

אם נותן סימן מובהק גמור    יד.המג  הרב  –   פשוט אלא שנשבע היסת   שו"ע.  –  תן בו סימןוהמפקיד נ  בשם ר"ן

 ע"ש שהאריך. ש"ך ס"ק א'  -  לך. החזרתיאין הנפקד נאמן לומר 

ואפילו הפקיד אצלו בעדים, אם לא ראו עתה בידו, נאמן לומר: החזרתיו לך, או: נתתו    -  :מה  גמ' ב"ב
 ג.באה" – ם להחזירו בעדי צריךשהמפקיד אצל חבירו בעדים אין  שו"ע. –לי במתנה.

ואפילו אם טוען: הפקדתי בידך חטים,    -  וכדאמר ליה רבא לרב חסדא שםשמי  עובדא דשוממ  קטז:  יבמות  רמב"ם
  והלה אומר: והרי כך וכך היו ונתתם בחבית פלונית, ונמצא כדבריו  וזה אומר: החזרתי לך

רמב"ם כתב  וב  שו"ע.  –  אפילו הכי נאמן הנפקד לומר: החזרתי לך את שלך ואלו אחרים הם 

שטעמו של רבינו דבר נכון    תבכ  כסף משנה ב אך    .המגידהרב    –  ואולי מפני שנתן כאן סימנים וצ"עשישבע בנקיטת חפץ  
 ק. בלי פקפו

 שו"ע. – אפילו הפקידם בעדים - בשם ר"י יבמות ד"ה וכן  תוס'

 [תומים מהי ]הוצאה החפץ בידונמצא הפקיד בעדים ו

אבל אם   -אהא דאמר רבה לא שנו אלא שמסר לו בעדים וכו'    שם פ"ג סי' מורא"ש    .ב"ב כה  טור רמב"ם רי"ף  .מה  ב"ב
חזרתי   לומר:  בידו, אינו נאמן  עתה  ורואים אותו  זה החפץ  בידו  עדים מעידים שהפקיד 

 שו"ע.  –)ולקחתי ממך(, או: נתתו לי במתנה.

מ קמי  פה:כתובות  רמב"ם  וכו'  מרגניתא  אמי    ה מעובדא דשב  בעדיםדרבי  כיון שהפקידו  אביהם אמוד  היה  ולא   -  ואפי' 
אלא אפילו אם מת מוציאים אותו מהיורשים,   מבעיא אם הוא חי, שמוציאין אותו מידו

 שו"ע.  – אפילו בלא שבועה

המפקיד: חפץ פלוני הפקדתי בעדים בידו שסימנו כך וכך, ואנו רואים ביד היתומים חפץ    אמר  -טור  
 רמ"א.   –  כזה, צריכין להראותו לעדים, ואם עדים מעידים אותו שהוא זה, מחזירין אותו

ונלע"ד פשוט שאינם נאמנים לומר כן לאחר שהראה אותו    . טור  .תומים להראות שיכירוהובשעה שהיה זה תובע ליפירוש,  
   ג.באה" – לעדים והכירוהו לעדים שזה הוא שהרי גם אביהם לא היה נאמן כמבואר לעיל

 
 סעיף א 1

שיהא לו חפץ כזה והמפקיד    המפקיד אצל חבירו שלא בעדים, נאמן לומר להד"מ, אף על פי שאין הנפקד אמוד

נותן בו סימן. ואפילו הפקיד אצלו בעדים, אם לא ראו עתה בידו, נאמן לומר: החזרתיו לך, או: נתתו לי במתנה.  

ואפילו אם טוען: הפקדתי בידך חטים, וזה אומר: החזרתי לך, והלה אומר: והרי כך וכך היו ונתתם בחבית  

הנפקד לומר: החזרתי לך את שלך ואלו אחרים הם, אפילו הפקידם    פלונית, ונמצא כדבריו, אפילו הכי נאמן

בעדים. אבל אם עדים מעידים שהפקיד בידו זה החפץ ורואים אותו עתה בידו, אינו נאמן לומר: חזרתי )ולקחתי  

ממך(, או: נתתו לי במתנה. ולא מבעיא אם הוא חי, שמוציאין אותו מידו, אלא אפילו אם מת מוציאים אותו  

הגה: אמר המפקיד: חפץ פלוני הפקדתי בעדים בידו שסימנו כך וכך, ואנו רואים ביד   שים, אפילו בלא שבועה.מהיור
היתומים חפץ כזה, צריכין להראותו לעדים, ואם עדים מעידים אותו שהוא זה, מחזירין אותו. ואם אמרו היתומים: אבינו  

שבא ואמר: כך וכך הפקדתי אצל אביכם, ונתן סימנים    ולא עוד אלא מי  אמר שלו הוא, נאמנים בשבועה )טור ס"ד(.

מובהקים, ונמצא הפקדון כמו שאמר, והיה יודע הדיין שלא היה המת אמוד שזה הפקדון שלו, יש לו לדיין  

הזה לתת הפקדון לזה שנתן סימניו, והוא שלא יהיה המפקיד רגיל להכנס אצל זה שמת; אבל אם היה רגיל  

הוא והכיר הסימנים שלו. באו עדים והעידו לדיין שאין זה אמוד, אין מוציאין  להכנס אצלו, שמא של אחר  

מיד היתומים בעדותן, שאין זה ראיה ברורה, ואומדן דעתם אינו אומד דעתו, ואין לו לדיין אלא מה שדעתו 

לי בינה,  סומכת עליו. ומשרבו בתי דינים שאינם הגונים, ואפילו יהיו הגונים במעשיהם אינם חכמים כראוי ובע

)החזיר פקדון ע"פ ב"ד ואח"כ    הסכימו רוב בתי דיני ישראל שאין מוציאים מהיתומים באומד דעתו של דיין.
   נודע שטעו, הנפקד פטור( )רבינו ירוחם נ"א חי"א(.
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אע"ג דאין היורשים נשבעים    רמ"א.  –נאמנים בשבועה    ואם אמרו היתומים: אבינו אמר שלו הוא   -  טור

שיכרוהו   עדיםשאני הכא דהבע"ה נותן סימנים ואמר שיש לו    ,עא וסי'  ט  י' סאלא ליטול ולא ליפטור כמה שנתבאר בס
 ע. סמ"  – בטביעות עין וה"ל כאילו הן באין ליטול

ונתן סימנים  ולא עוד אלא מי שבא ואמר  -  פה:מכתובות  רמב"ם   : כך וכך הפקדתי אצל אביכם, 
מובהקים, ונמצא הפקדון כמו שאמר, והיה יודע הדיין שלא היה המת אמוד שזה הפקדון  
שלו, יש לו לדיין הזה לתת הפקדון לזה שנתן סימניו, והוא שלא יהיה המפקיד רגיל להכנס  

הסימנים שלו. באו עדים והעידו לדיין שאין    אבל אם היה רגיל להכנס אצלו, שמא של אחר הוא והכיר אצל זה שמת;  

דעתו, ואין לו לדיין אלא    אינו אומדזה אמוד, אין מוציאין מיד היתומים בעדותן, שאין זה ראיה ברורה, ואומדן דעתם  

עדי פקדון כלל רם לדעת רבינו שלא היו שם  ווביא  ,בכתובות בהכותב )שם(  יםמעש  שו"ע.  –  מה שדעתו סומכת עליו

לקחתי כיון שאין שם עידי פקדון וראה אין מוציאין מידו אבל אין    טועןשאלו היה האב קיים והיה    ואפשר לדעתו  ,וכו'
אבל שיטה אחרת יש לרמב"ן ורשב"א וכו' ואין כאן מקום    .אנו טוענים ליתומים כיון שיש כאן כל הצדדין האלו וצ"ע

 מגידה הרב  – להאריך

ומשרבו בתי דינים שאינם הגונים, ואפילו יהיו הגונים במעשיהם אינם חכמים    -טור בשם רמב"ם  
כראוי ובעלי בינה, הסכימו רוב בתי דיני ישראל שאין מוציאים מהיתומים באומד דעתו  

 שו"ע.  – של דיין

, עסמ"  – שהורו להחזיר למי שאינו בעל הפקדון    החזיר פקדון ע"פ ב"ד ואח"כ נודע שטעו  -רבינו ירוחם ד"מ  
 רמ"א.  – הנפקד פטור

 הוצאת ממון עפ"י סימנים 

 ו: האריך בזה, וכלל דברי - ]סק"א[  ש"ך .א

ואינו    אם יש עדים וראה בסימן מובהק גמור, אף שאין להם טביעות עין, מוציאין מהנפקד, •

ר ]נאמן[ לומר שלך החזרתי וזה אחר הוא, ולא לקוח, ואפילו ליכא עדים והוא מודה, אינו נאמן לטעון החזרתי וזה אח 
 במיגו, דהוי מיגו במקום עדים.  

ין סימן מובהק ק בוהחילווזה אחר כשיש לו מיגו דלקוח.  בסימן מובהק שאינו גמור, נאמן לטעון החזרתי   •

דהוא מדאורייתא    ]אה"ע סימן י"ז סעיף כ"ד[,גמור לאינו גמור, מצינו כיוצא בזה במיתת הבעל דסימן מובהק מהני  
סימנין דרבנן, וסימנים אמצעים ]ד[היינו סימן שמחזירין עליו אבידה, הוא   כ"ח ע"א[ -ב"מ כ"ז ע"ב אפילו למ"ד ]ראה 

משמע  ]ב"מ ע' ע"א ד"ה אתא[  אה דלענין דינא לא פליגי שהתוס' פרק איזהו נשך  רק מדרבנן. והא שכתב הש"ך בד"ה ונר
 [ לא אתי למעוטי רק סימן מובהק גמור ע"ש דביבמות ]קט"ו ע"בלהו 

, אבל לקוח אינו נאמן במיגו, שירא לומר  בסימן גרוע, יכול לטעון החזרתי וזה אחר אפילו בלא מיגו •

 כן כיון שראו כיוצא בו כמו בסימן קל"ד ]סעיף ג'[. 

שיכירוהו    –  קצוה"ח נה"מ   .ב לעדים  להראות  אותן  לכוף  זה  לענין  רק  מהני  לא  סימנין 
, דאם אמרו חפץ דהאי סימניה דפלניא דאין  בחולין צ"ו ]ע"א[ בד"ה פלניא   תוס' מעל הש"ך    והקשו  בטביעות עין

בסימן  בקצוה"ח  ווכ"כ הריטב"א ]שם[.  מוציאין, והא אפילו בסימן מובהק כמו בפלניא דהאי סימניה קטיל גברא ע"ש,  
אפשר דמכוין מדת משקלותיו, אין ראיה, דהא דסימנין  ו גבי סומא    בב"ב ]קכ"ח ע"א[מהא דאמר    הקשה ]סק"ב[    רנ"ט

ולהוציא מיד המוחזק חיישינן לאיתרמי, ומשכחת לה  לא מהני, הוא רק במקו בו,  ם שיש לחוש שמא איתרמי כיוצא 
בסומא כגון שמחולקין איזה קרקע מכר לו והסומא מעיד שמכר לו קרקע זו שמחזיק מאה אמה או נסכא שמשקלו כך 

שמעיד במקום שאין אחד וכיוצא בזה הרבה, במקום דלא שייך לומר שמא איתרמי כיוצא בו לפי טענת הבע"ד, אי נמי  
כל דינים  ו  התוס' בב"מ כ"ז ]ע"א[ בד"ה מה שמלה וזהו מן הסברא כמ"ש    מוחזק כגון בהאי אמר דידי והאי אומר דידי.

 . מנה" –  . "שע, התוס' ב"מ ]ע' ע"א[ בד"ה אתא מריהברי אלו בנויין על ד

   ומפקיד ברי| נפקד ספק  פקדון סימן רצח 
 1סעיף א

 'איני יודע' נתחייב לשלם ואמר

כל שומר שנתחייב לשלם   -  מב"ק סב. ההוא גברא דדבטש בכספתא ושדייה בנהרא טור בשם רמב"ם   .א
כגון  כך וכך היה שוה,    אנו יודעיםוהבעלים אומרים:    כמה דמים אני חייב לשלם,ואמר: איני יודע  

 
 סעיף א  1

ך  כל שומר שנתחייב לשלם ואמר: איני יודע כמה דמים אני חייב לשלם, והבעלים אומרים: אנו יודעים כך וכ

היה שוה, כגון שהפקיד אצלו כיס מלא זהובים ופשע בו, הבעלים אומרים: ק"ק דינרים היו, והשומר אומר:  

ודאי שהיו בו דינרים אבל איני יודע כמה היו, נמצא זה כטוען ק"ק ומודה לו במקצת ואמר: השאר איני יודע,  

לא שבועה, והוא שיטענו דבר שהם שהוא מחויב שבועה ואינו יכול לישבע, ומשלם. ולפיכך הבעלים יטלו ב

 )וע"ל סימן צ' סעיף י'(.  אמודים בו. ויש לשומר להחרים על מי שלקח ממנו יותר מהראוי לו
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שהפקיד אצלו כיס מלא זהובים ופשע בו, הבעלים אומרים: ק"ק דינרים היו, והשומר אומר: ודאי שהיו בו דינרים אבל  

לו במקצת ואמר: השאר איני יודע, שהוא מחויב  נמצא זה כטוען ק"ק ומודה  איני יודע כמה היו,  
ומשלם יכול לישבע,  ואינו  יטלו בלא שבועהשבועה  ולפיכך הבעלים  דבר   .  והוא שיטענו 

וע"ל סימן צ' סעיף  )  ויש לשומר להחרים על מי שלקח ממנו יותר מהראוי לו  בו.  שהם אמודים

   המגיד.הרב  –ו  נגדכרש מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע משלם בלא שבועה שובנויין על שדברי הרב  שו"ע. – (י'
ע  סמ"  –דברי הרמב"ם בזה  דחו    –  רשב"אהרב המגיד מטור    ' טז'סי  ו"ב"ק פרא"ש  ראב"ד   .ב

והש"ך  כאן  הב"יאך    .הקשה בסמ"ע מדברי הב"י סי' צ' סי"טוד  וע  סתם כנגד פוסקים אלו  ובדרישה תמה מדוע השו"ע
 . ע"ש. "מ עא בוהנ"י שבועות כד: ר"ן וכן דעת הרמב"ן ובש"ך הביא שם ורבותיו  כדעת הרמב" העלולעיל סי' ע"ב 

מאחר שאינו מודה בדבר שבמנין כך וכך דינרים  אין כאן אלא שבועה דרבנן    -  עשין פ"ח דף קע"א ע"א סמ"ג   .ג

לעיל סי' רצ"ב סט"ו והיינו כהשגת  ב"ח    - ובשבועה דרבנן אין אומרים משואיל"מ  היו בו והשאר א"י  

ב"ק כו. אות  בש"ג  וכן  שדחה השגה זו    ןדברי הרמב"  את   שבועות כד:הר"ן  הראב"ד פ"ה מהל' שאלה אמנם כבר הביא  
במ"ש שכבר דחה הרמב"ן טענה  יד  רב המגוהניח בצ"ע אך שכתב שם על ה   על הסמ"ע  א' ובש"ג ב"ב יז: אות ב' שהקשה 

לא היה כתב   ם ש"ך  - שבועות שזו בטעם נכון בחדושיו בשבועות שאינו יודע הטעם ואילו ראה דברי הרמב"ן שהביא הר"ן  
 :ךש"  – כן

 2סעיף ב

 שניהם אינם יודעים כמה שווה

מת אביו והניח לו שק צרור, והפקידו אצל חבירו ופשע בו, המפקיד אומר: איני יודע מה    -רמב"ם  
כמה אני חייב לשלם שמא זכוכית היה    וכן השומר אומר: איני יודעהיה בו שמא מרגליות היו בו,  

ישבע השומר כתקנת חכמים שאינו ברשותו, ויכלול בשבועתו שאינו יודע בודאי שהיה    מלא,
ופשוט הוא דודאי אין    הרמב"םזה הדין סברת    שו"ע.  –   וה כך וכך, וישלם מה שהודה לובו יותר על ש

 המגידהרב  – ר השומר מחויב שבועה כיון שאין המפקיד טענו וטענת ברי וכיון שכן היא נשבע שאינו יודע ונפט

מפקיד שאמר: נגנב לי מן הפקדון, והשומר אומר: איני יודע, נשבע שאינו    - רשב"א בתשובה ד"מ  
   רמ"א. – יודע, ופטור 

 
 סעיף ב  2

מת אביו והניח לו שק צרור, והפקידו אצל חבירו ופשע בו, המפקיד אומר: איני יודע מה היה בו שמא מרגליות  

כמה אני חייב לשלם שמא זכוכית היה מלא, ישבע השומר כתקנת חכמים  היו בו, וכן השומר אומר: איני יודע  

  שאינו ברשותו, ויכלול בשבועתו שאינו יודע בודאי שהיה בו יותר על שוה כך וכך, וישלם מה שהודה לו. 
יודע, ופטור(. )תשובת רשב"א סימן אלף  יודע, נשבע שאינו    )מפקיד שאמר: נגנב לי מן הפקדון, והשומר אומר: איני 

 קל"ד(. 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 שנים שהפקידו ביד אחד |  פקדון סימן רצט

 1סעיף א

לו עד שיבא    -.  צדכתובות   שנים שהפקידו אצל אחד, ובא אחד מהם ליטול את שלו, אין שומעין 
. בד"א, כשאין השני בעיר. אבל אם הוא בעיר וידע שתבעו חבירו ולא בא, ניחא ליה  חבירו

בסימן קע"ו סעיף כ"ה ובסימן   ונתבארו פרטי דין זה  .שו"ע  –במאי דעביד חבריה ושליחותיה קא עביד.

   טעי' בסי' עז סוקכ"ב סעי' ט  

סעי' א    ועיין לעיל סימן ע"ז  רמ"א  -  לשנים  ואם הפקיד אצל שנים, הוה כהלוה  - ד"מ    .ב"מ יטנימוקי יוסף  

 . בהגה

 
 סעיף א  1

שנים שהפקידו אצל אחד, ובא אחד מהם ליטול את שלו, אין שומעין לו עד שיבא חבירו. בד"א, כשאין השני  

בעיר. אבל אם הוא בעיר וידע שתבעו חבירו ולא בא, ניחא ליה במאי דעביד חבריה ושליחותיה קא עביד.  

ואם הפקיד אצל שנים, הוה כהלוה לשנים )נימוקי יוסף    ונתבארו פרטי דין זה בסימן קע"ו סעיף כ"ה ובסימן קכ"ב.
 ר"פ המפקיד( )ועיין לעיל סימן ע"ז(. 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 הפקידו, אחד ק' ואחר ר', וכל אחד תובע מאתים |   פקדון סימן ש 
 1סעיף א

 ו יודע הוי פשיעהכשהנפקד אינ

שנים שהפקידו אצל אחד, זה מנה וזה מאתים, וכל אחד משניהם אומר:    -  כ: כא.רי"ף    לז.ב"מ  רמב"ם  
ישבע כל אחד מהם שהפקיד ק"ק,    אני הוא שהפקדתי המאתים, והשומר אומר: איני יודע

מפסיד מנה מביתו מפני שפשע, שה"ל לכתוב שם כל אחד   ויתן ק"ק לזה וק"ק לזה, ונמצא
שיש לך ונ' איני יודע שמשלם מנה    ולא דמי לטוענו ק' לי בידך והלה משיב נ' אני יודע בודאי  שו"ע.  –  על כיס שלו

הוא מפסיד מנה שלא כדין בדין הוא שישבעו   ו דשאני הכא שהדבר ברור שבפשיעת  "ה סי"ג(עסי'  בלא שבועה כמ"ש )לעיל  
 ג.באה"  –  ועוד שדין זה אפילו באומר לכל אחד הא לך מנה הוא שב"א ר -  ,הנוטלים

  –   ואי אינהו לא תבעי ליה כל חד בברי, אם בא לצאת ידי שמים חייב; אבל בדיני אדם, פטור -מגיד  
 סמ"ע.   - דיכול לומר דקדקתי מי בעל המאתים ושכחתי, והא ראיה שהן ג"כ שכחוהו מדלא תבעו אותי: שו"ע.

 בכרך אחד הפקידו 

לפיכך אם הביאו לו השנים    -  ב"מ כ"א ע"א   רי"ף  וכאוקימתא דרבא שםכת"ק  שם לז.  רמב"ם משנה   .א
א הפקידו בכרך אחד אף על פי שהפקידו זה ולדידהו כל שלגרסת הרי"ף    כן הוא  כאחד שלש מאות בכרך אחד 

רש"י ]שם ל"ז ע"א ד"ה סיפא[ והתוס' ]שם ע"ב  בפני זה, ה"ל כאילו הפקידו זה שלא בפני זה וה"ל למידק. אבל גירסת  
והטור ]סעיף ג'[ היא, לפיכך אם הפקידו זה בפני זה אינו חייב אלא מאה לכל    ט'[  -ד"ה והאמר[ והרא"ש ]פ"ג סי' ח'  

בעו וכל אחד  , ובאו ות  :עסמ"  –   מר לא חששתי לדקדק מאחר שראיתי שלא הייתם חושדים זה את זה אחד, שא
או עד שיודה  עד לעולם,    נותן מאה לזה ומאה לזה והשאר יהא מונח אצלו  אומר: הק"ק שלי

שהרי הוא אומר להם כיון שראיתי שאינכם מקפידין זה על זה והבאתם בכרך אחד לא הטרחתי  ,  האחד לחבירו

וש, כיון דהטעם דיתן לכל אחד מאתים הוא  פיר  שו"ע.  –עצמי לידע ולזכור תמיד מי בעל המאה ומי בעל המאתים.  

משום שפשע דה"ל לכתוב כו', לפיכך בכה"ג דהפקידו בכרך אחד לא מיקרי פשיעה כדמסיק, משו"ה אינו צריך ליתן אלא  
 סמ"ע. - לכל אחד מנה:

דאל"כ כל אחד יערים ויאמר איני יודע כדי   . בי"א רמ"א – יהא מונח ביד ב"ד -ד"מ ב"מ סי' רעד מרדכי  .ב

 ד"מ שם  -שישאר בידו, 
 שו"ע.  –  אפילו בבא לצאת ידי שמים פטורו –רמב"ם  .א
 . "אבי  רמ"א – אם תבעו ליה חייב, בבא לצאת ידי שמים, אפילו בכי האי גוונא -טור  .ב

 2סעיף ב

 הפקידו כלי גדול וקטן וכ"א טוען ששלו הגדול 

וכן אם הפקידו אצלו שני כלים, אחד גדול ואחד קטן, וכל    -  שם לז. וכאוקימתא דרבא וכת"קרמב"ם משנה  
ר אחד אומר: אני בעל הגדול, ישבעו שניהם, ויתן הגדול לאחד מהם ודמי הגדול לשני, וישא

 שו"ע.  - לו הקטן.

 
 סעיף א  1

שנים שהפקידו אצל אחד, זה מנה וזה מאתים, וכל אחד משניהם אומר: אני הוא שהפקדתי המאתים, והשומר  

צא מפסיד מנה מביתו מפני  אומר: איני יודע, ישבע כל אחד מהם שהפקיד ק"ק, ויתן ק"ק לזה וק"ק לזה, ונמ

שפשע, שה"ל לכתוב שם כל אחד על כיס שלו. ואי אינהו לא תבעי ליה כל חד בברי, אם בא לצאת ידי שמים  

חייב; אבל בדיני אדם, פטור. לפיכך אם הביאו לו השנים כאחד שלש מאות בכרך אחד, ובאו ותבעו וכל אחד 

)וי"א דיהא מונח ביד ב"ד( )מרדכי פ' המפקיד    הא מונח אצלו,אומר: הק"ק שלי, נותן מאה לזה ומאה לזה והשאר י

עד לעולם, או עד שיודה האחד לחבירו, שהרי הוא אומר להם כיון שראיתי שאינכם מקפידין זה על    ועיין בב"י(

זה והבאתם בכרך אחד לא הטרחתי עצמי לידע ולזכור תמיד מי בעל המאה ומי בעל המאתים. ואפילו בבא 

 )וי"א דאם תבעו ליה חייב, בבא לצאת ידי שמים, אפילו בכי האי גוונא( )טור(. ם פטור.לצאת ידי שמי
 
 סעיף ב  2

וכן אם הפקידו אצלו שני כלים, אחד גדול ואחד קטן, וכל אחד אומר: אני בעל הגדול, ישבעו שניהם, ויתן  

לו הקטן. ואם הביאום בכרך אחד כאחד, נותן הקטן לאחד ודמי    הגדול לאחד מהם ודמי הגדול לשני, וישאר

 הקטן לשני, והשאר יהיה מונח עד שיודה האחד לחבירו או עד לעולם. 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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ואם הביאום בכרך אחד כאחד, נותן הקטן לאחד ודמי הקטן לשני, והשאר יהיה מונח    -  משםרמב"ם  
   שו"ע. – עד שיודה האחד לחבירו או עד לעולם

 3סעיף ג 

 הפקיד אצלו  לא יודע מי

וכן מי שתבעוהו שנים, זה אומר: אני הוא בעל הפקדון, וזה אומר:   -  שםרמב"ם מבואר משנה וגמ'  
פירוש,    שו"ע.  –  הוא ואיני יודע מי הוא, ישלם לשניהם אני הוא, והשומר אומר: אחד מכם  

אחר שישבעו שניהן. וא"ת מ"ש מאם לקח מאחד מחמשה ואינו יודע ממי לקח ובאו כל חמשה ותובעין אותו, דקי"ל מניח  
]סעיף ב'[. וי"ל דשאני התם    לעיל סימן רכ"בהמעות של המקח בב"ד ומסתלק עד שיודו להאחד, כמ"ש הטור והמחבר  

מד להתפרע מיד ולא ה"ל למידק, משא"כ בפקדון שהוא לאחר זמן דמיקרי פשיעה מה שלא כתב שם  דסתם מקח עו
 :סמ"ע מדפי הרי"ף[ נמוקי יוסף ]ב"מ כ' ע"ב -המפקיד על כיסו, 

הטעם, דדוקא כששניהן הפקידו    א.רמ"  –אפילו בבא לצאת ידי שמים.  ואי אינהו לא תבעי ליה, פטור    -טור  

דבעל המאתים על פקדונו, דהרי ידע דשניהן הפקידו    זה מנה וזה מאתים, עליה דנפקד רמיא טובא למידק ולכתוב שמו
בידו ויחזרו ויבואו ויתבעו מידו ושמא יחליף של זה בזה, משא"כ בזה דלא הפקידו בידו אלא האחד, דיש לו להתנצל 
ולומר סברתי מי שהפקיד בידי הוא שיבוא ולא אחר מן השוק שלא הפקיד בידי כלל, ומה"ט נמי באומר אביכם של אחד 

 ע. סמ"  – הפקיד אצלי כו' פשיעה הוה וחייב בבא לצאת ידי שמים מהן 

אבל אם אמר: אביכם של אחד מכם הפקיד אצלי ואיני יודע איזה    -  שם פ"ג סי' ח ט   רא"ש .א
 ש שם. רא" –ע דה"ל למפקיד למידרמ"א. – מכם, חייב בבא לצאת ידי שמים

 ם. אם לא תבעוהו חייב בבא לצאת ידי שמי  -  גידהרב המ  שם )לז, א( ד"ה התם דקא תבעי ליה  תוס' .ב
, ולר' טרפון נקט ברישא אביו של אחד מכם ולא נקט אחד מכם, לרבותא דאפילו שמא  תוס'  "לוזח באה"ג  קצוה"  –

ושמא נותן לכל אחד ואחד לצאת ידי שמים, ולר' עקיבא נקט אביו דמשמע שמא ושמא כו', ונקט אביו דאם הם עצמן 
ושמא  הפק שמא  דאפילו  נראה  ומדבריהם  עכ"ל.  חייבין  מדינא  ואפילו  ושמא  ברי  והו"ל  ליה  תבעי  מסתמא  א"כ  ידו 

מדכתבו דאם הם עצמן הפקידו מסתמא תבעי ליה, הא ע"כ אינו אלא בתבעי דאי לא תבעי אפילו לצאת ידי שמים פטור,  
 בסימן שס"ה סק"ב: קצוה"ח ועיין  קצוה"ח. אלא משמע דס"ל דשמא ושמא נמי חייב בבא לצאת ידי שמים. 

 4סעיף ד

 ומתה אחת מהןהפקידו ב' בהמות 

יודע של מי    -  לז:ב"מ  רמב"ם   רועה, ומתה אחת מהן ואינו  וכן שנים שהפקידו שתי בהמות אצל 
לשניהם ישלם  יחד   שו"ע.  –  היתה,  הפקידו  אפילו  חילוק  אין  ובהאי  א'[,  ]סעיף  כנ"ל  שישבעו  אחר  פירוש, 

ומקושרין זה בזה, דבהא אין לו להתנצל ולומר ראיתי שאתם אינכם מקפידים בו זה על זה כו' כנ"ל ]שם[, דיכול כל אחד 
דינו לשמור נפשינו מרמאות, דאפילו אם היינו מפקידין זה שלא בפני  מהמפקידין לומר מה היה לנו לעשות דלא היה בי

תוס' ]ב"מ ל"ז ע"ב ד"ה והאמר זה יראה השני הבהמה השניה כשהיא בשדה במרעה ויבוא אח"כ ויאמר שלי היתה.  
 סמ"ע. רבא[

ה"ה אם שתיהן בחיים והאחת גדולה או טובה מהשניה, או שהאחד הפקיד אחת והשני  ו  -סמ"ע  
במתה, משו"ה נקטו הטור והמחבר ג"כ  ]בבכורות, י"ח ע"ב[ אלא משום דרבא בעל דין זה מיירי שם הפקיד שתים,

 ועיין פרישה ]סעיף ד'[: סמ"ע.   לשונו,

ואם הפקידו בעדרו שלא מדעתו, מניח הבהמה ביניהם ומסתלק,    -  מימרא דרבא ואיתימא רב פפא שםשם  גמ'  
 שו"ע.  – ותהיה מונחת עד שיודה האחד לחבירו או עד שירצו לחלק אותה

דהשתא לא ה"ל   מר, אלא שלא בראייתו של רועה,לאו דוקא שלא מדעתו קא  -  ]שם ד"ה שלא מדעתו[תוס'  

 פרישה סמ"ע.  - למידק:

 
 סעיף ג  3

וכן מי שתבעוהו שנים, זה אומר: אני הוא בעל הפקדון, וזה אומר: אני הוא, והשומר אומר: אחד מכם הוא 

ה: ואי אינהו לא תבעי ליה, פטור אפילו בבא לצאת ידי שמים. אבל אם אמר: הג  ואיני יודע מי הוא, ישלם לשניהם.
 אביכם של אחד מכם הפקיד אצלי ואיני יודע איזה מכם, חייב בבא לצאת ידי שמים )טור(. 

 
 סעיף ד  4

יודע של מי היתה, ישלם לשניהם. ואם  וכן שנים שהפקידו שתי בהמות אצל רועה, ומתה אחת מהן ואינו 

עד  הפקידו   או  עד שיודה האחד לחבירו  מונחת  ותהיה  ומסתלק,  ביניהם  מניח הבהמה  בעדרו שלא מדעתו, 

 שירצו לחלק אותה.



 דיינות 
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 עניים ון  ממ הקדשות וקרקעות בעבדים  | שמירה פקדון סימן שא
 1סעיף א

 הקדש/קרקע/עבד/שטרות/גויים 

שומרים, אינם לא בקרקעות ולא  ג' דינים האמורים בתורה בארבעה    -   נו.רמב"ם מגיד משנה ב"מ  
ולא הוזכר במשנה שואל    שו"ע.  –  בעבדים ולא בשטרות ולא בנכסי עובדי כוכבים ולא בהקדשות

 .ומ"מ דינו כשאר שומרים כמ"ש רבינו בארבעה שומרים ומה שלא הזכירו במשנה מפני הקדשות דלא שייך בהו שאלה 

דילפינן לה מדכתיב בפרשת שומרין ]שמות  ש סימן צ"ה ]סק"א[  כבר נתבאר בסוף סימן ס"ו ]סקפ"ט[ וברי  -סמ"ע  
  ]ב"מ נ"ז ע"ב ושבועות מ"ג ע"א[ כ"ב ו'[ כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, ודרשינן לה  

בכלל ובפרט דבעינן דבר דומה לפרט דהיינו דבר המטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות דאינן  
לקרקעות   הוקשו  ועבדים  ]סק"ג[]אלימטלטלין,  )ס"ג(  שס"ג  סימן  כנ"ל  דאורייתא  במילי  דכו"ע  [,  בא 

ועיין בסמוך סעיף ו' חילוק ושטרות אין גופן ממון, ונכסי הקדש ושל גוי נתמעטו מדכתיב רעהו,  

 במעות עניים. ומיעוטים הללו קאי אכל מה שנזכר בהפרשה דהיינו חיוב שבועה ותשלומין:

הואיל והוי שמירה  החיים הקדוש ביאר הטעם שאין דיני שמירה בהקדש,    האור  –גיליון מהרש"א  
 ב שיש לדקדק על זה. וכת. לטובת האדםלעולם ה' עושה פעולות  בבעלים כיון ש 

 משכון גוי

אף דאין דין שומרים  מוכח ש  ]ב"מ פ"ב ע"ב ד"ה אימור[,תוס'  מ  -מקור חיים סימן תמ"ח סק"ט   .א
   ש.פת" –לגוי, מ"מ במשכון אפילו בגוי הוי ש"ש 

 ש. פת" –חולק  -תשובת הרב מו"ה משה רוטנבורג חלק או"ח סי' י"א  .ב

 מזבח/בדק הבית 

של מזבח או של בדק הבית. שומר חנם אינו נשבע, נושא שכר או שוכר או    -  הטור בשם רב ישעי
 שו"ע. – שואל אינם משלמים

 שכר ללא שבועה  קבלת

שכר מפסיד שכרו עד שישבע ששמר    ומכל מקום שומר  -ד"מ    ושכן משמע בגמ' נח. ב"מ פ"ד סי' כא  רא"ש  
 שו"ע.  – כראוי

אם מסר בידו עשר שטרות והתחייב ליתן לו שכר שמירתן עשרה זהובים,    -חו"מ סי' א'  תשובת בית דוד  
וא"צ לשלם  פשוט דמפסיד שכר כולן    ונאבד אחד מהם בפשיעת השומר באופן דמפסיד שכרו,

רבא אמר ל"ק  ע"ז דף ס"ה ע"א  לו שכר שמירה כלל אפילו בעד השטרות ששמרן יפה, וראיה לזה מהא דאיתא במסכת  
דכל כמה דלא אעברינהו לכולהו   רש"י ]ד"ה ולא קשיא[הא דאמר ליה העבר לי מאה חביות במאה פרוטות כו', ופירש  

י אגרא שייך ביה. הרי להדיא דהיכא דשכרו בהבלעה על כמה חפצים, כל כמה דלא השלים  לא יהיב ליה מידי הלכך כול

 פת"ש. -, כל מלאכתו לא יהיב ליה שכר כלל, וא"כ ה"ה היכא דנאבד אחד מהם אבד כל שכרו ע"ש. וכתב עוד

 
 סעיף א  1

ג' דינים האמורים בתורה בארבעה שומרים, אינם לא בקרקעות ולא בעבדים ולא בשטרות ולא בנכסי עובדי  

נשבע, נושא שכר או שוכר או שואל אינם  כוכבים ולא בהקדשות של מזבח או של בדק הבית. שומר חנם אינו

  )והכי קיי"ל(.   משלמים, ומכל מקום שומר שכר מפסיד שכרו עד שישבע ששמר כראוי. וכן פטורים אף מפשיעה

הגה: ועיין לעיל    ויש מחייבים בפשיעה. וכל אלו, חוץ מן ההקדשות, פטורים אפילו משבועה שאינם ברשותו.
שומר בדברים אלו, חייב, דגרע מפשיעה )הרא"ש כלל ל"ט סימן ב'(. ויש חולקין  סימן ס"ו סעיף ל"ט. שומר שמסר ל

)מהרי"ק שורש ו' ועיין בר' ירוחם נ"ל ח"ב(. השואל בית ונשרף, פטור לשלם, דה"ל קרקעות )מרדכי פ' הדיינים ושם  
 בתוספות(. 
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, שאם שכרו לשמור השטרות עשרה ימים בעד עשרה זהובים אמנם בהבלעת הימים אינו כן  -בית דוד שם  .א

ע"י כן נאבדו, אינו מפסיד שכר הימים שעברו, וזה מוכח מסוגיא דפרק הזהב ]ב"מ[ דף נ"ח ]ע"א[ גבי  ופשע ביום העשירי ו
השוכר את הפועל לשמור את התינוק ואת הפרה כו', דפריך אי הכי רישא דתני אין אחריות שבת עליו ה"נ דהפסיד את  

כר כל השנה, מאי קשיא ליה מרישא, דאימא  שכרו ומי אית ליה שכר שבת כו', ואי ס"ד דבסיפא בפשיעת שבת מפסיד ש
דה"ק אין אחריות שבת עליו ולכך אינו מפסיד שכר כל השנה, אבל בסיפא דשכרו בהבלעה אחריות שבת עליו ואם אירע  

ולא קשה מהא דמוכח במס'  .  הפסד בשבת מפסיד שכר של כל השנה, אלא ע"כ דגם בסיפא אינו מפסיד רק שכר שבת כו'

החפצים כל כמה דלא השלים מלאכתו לא יהיב ליה שכר כלל, דבאמת יש לחלק בין הבלעת החפצים    ע"ז הנ"ל דבהבלעת

 "ש. פת -ובין הבלעת הימים כו', עכ"ד 
אם שכרו על כמה ימים בהבלעה הפסיד גם שכר הימים שעברו,    -בסימן ס"ו ס"ק ס"ח  תומים   .ב

, וכתב שם דזה דפריך ]ב"מ שם[ אלא רישא כו',  יד של שאר ימיםרק אם שכרו לימים נפרדים אין מפס 

דליכא למימר דלא יפסיד השכירות אם נגנב או נאבד בשבת מן כל ימי השבוע הואיל ואינו בשבת ש"ש, דהא אף אם היה  
און  בשבת ש"ש אין מפסיד של שאר ימים כיון ששכרו לימים נפרדים ע"ש. גם בש"ס דפוס ווילנא החדשים בהגהות הג

כתב בפשיטות דבסיפא בהיה שכיר שבת שכיר חודש כו' מפסיד שכר כל  מוהר"ש שטראשון לסוגיא זו ]ד"ה לא הפסיד[
אבל ברישא בשכיר יום, אינו    דבע"ז דף ס"ה ]שם[,השבת וכל החודש, דזה דומה להעבר לי מאה חביות בק' פרוטות  

ת בפרוטה דכל חדא שכרה באפי נפשה, ולהכי פריך שפיר מפסיד אלא שכר אותו היום בלבד, דדמי להעבר לי חבית חבי

 בנחלת צבי בד"ה היו הבעלים: סימן ש"ה סעיף ג' לקמן ועיין ע"ש.  אי הכי רישא כו',

 בפשיעהחיובו 

ושאר ובשם רי"ף בתשובה סי צז וראב"ד בהשגות רמב"ן רשב"א    פ"ו סי' כד  שבועותרא"ש  טור   .א
והפוטרים    . , פת"שוכ"פ פני יהושעא  רמ"  –   והכי קיי"ל  שו"ע.  –וכן פטורים אף מפשיעה  -  פוסקים

, דהא שמירה בבעלים פטור בכל הד' שומרים אפילו בפשיעה, ומפסיד בידים בבעלים למפסיד בידיםס"ל דאינו דומה  
   "ע. סמ –  [אשר"י ]ב"מ פ"ד סי' כ"א ושבועות פ"ו סי' כ"דחייב בהן. 

 .וכ"פ ש"ך  בי"א  שו"ע  –  מחייבים בפשיעה  -טור בשם רמב"ם מגיד בשם קצת מפרשים,   .ב
ש"ח אינו נשבע ש"ש אינו משלם מדלא קתני ש"ח אינו  נו.  המשנה שם    שוןודייקי לה מלטעמא דה"ל כמפסיד בידים.  ו

 ע. שם ד"ה אינו נשב אינו נשבע ונאמינהו במה שאמר שלא פשע הא אם נודע שפשע משלם רש"י   משלם דדוקא

 שבועה שאינו ברשותו 

פטורים    וכל אלו, חוץ מן ההקדשות  -  ב"מ לב:נימוקי יוסף    מימרא דר' אלעזר  נח.ב"מ  מגיד בשם רמב"ם  
 ועיין לעיל סימן ס"ו סעיף ל"ט. שו"ע. – אפילו משבועה שאינם ברשותו

 סמ"ע.  -והיינו הקדש גמור ולא בהקדש של העניים,  -ב"י הרב המגיד 

 בשומר שמסר לשומר 

אך    רמ"א.  –שומר שמסר לשומר בדברים אלו, חייב, דגרע מפשיעה    - רא"ש בתשובה ד"מ   .א

דהרא"ש בתשובה שם מיירי להדיא שנתנו לשני לגמרי ולא בתורת שמירה ע"ש אבל בשומר    בש"ך הקשה על הרמ"א
דשומר שמסר לשומר    ב"מ פ"ג סי' ו' הרא"ש  שמסר לשומר לא פליג אמהרי"ק ולא מסתבר כלל לומר דגרע מפשיעה וכ"כ  

דפסקו כל הפוסקים והט"ו דאם מביא השומר הראשון עדים שנאנס    סכ"וסי' רצ"א  אפילו פשיעה לא הוי וכן מוכח לעיל  
גבי הא    פרק המפקיד דף ל"ו ע"באצל השומר השני או שראה שנאנס אצלו ויכול לישבע על זה פטור וכן מוכח בש"ס  

  –  לדידן אפי' פשיעה לא הוי ע"ש והוא ברורודמשני רבא התם לדידי דאמינא אנת מהימנת לי בשבועה ליכא לאותב' כלל  
 :ךש"

 .בי"א רמ"א –חולקין   -מהרי"ק רבינו ירוחם  .ב

 ונשרף  שאל בית

  – דה"ל קרקעות    השואל בית ונשרף, פטור לשלם,  -  מב: ד"ה שומר  תוס'  שבועות סי' תשעג ד"מ  מרדכי .א
מבואר דס"ל הלכה למעשה כהרמ"א לעיל דקיי"ל דאף מפשיעה פטורים,  תשובת פני יהושע ח"ב סי' ק"ו  ומ  רמ"א.

וכן מבואר בתשובת זכרון יוסף סימן א' שהבאתי לעיל סימן רצ"ו סעיף ה' סק"ה, או דס"ל דהוא ספיקא    ודלא כש"ך
בסימן  בפת"ש  הובא  דדינא ואין להוציא מן המוחזק ]וכ"ד העטרת צבי סק"א[ וכמ"ש בתשובת בית שמואל אחרון סי' ו'  

לומר קים לי כרמ"א ורוב גדולי הראשונים דאף בפשיעה   ]סקכ"ה[ בד"ה היא עיקר, דודאי המוחזק יכול ס"ו סעיף מ'  
 ש. פת" –פטור ע"ש, וכן נראה דעת תשובת שב יעקב חלק חו"מ סי' י"ב ע"ש:

 בודה זרה ע  טו:חולין  מרמב"ם    רשב"ם]חולין ד:[  רי"ף    האי גאוןב  ר  א "ה ס"צסי'    חו"מ  טור .ב
רמ"א לא הגיה שם  ה שה וקש  ג ש"ך.באה"  –  דינו כתלושבית    –  "ד סי' ו' ס"בוב"י בי שו"ע ו  :מז

 .גבאה" –וצ"ע וע"ל סי' רכז סל"ב שאין אונאה לשכירות בתים והוא מדברי הרמב"ם  ,דעת החולקים בזה 
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וכן פסק בעיר שושן כאן, ולא כמ"ש בעיר שושן גופו  ומה"ט אפילו בא האונס מכח השואל פטור,    -סמ"ע  
 בריש סימן ש"מ דאינו פטור אא"כ בא האונס מעלמא ולא מכח השואל ע"ש: 

 2סעיף ב

 נ"לבגלגול שבועה 

הא   -ד"מ  נכסים שאין להם אחריות זוקקים את הנכסים וכו'    כו.  קידושין  ממשנה  שם פ"ו סי' כד ב"י בשם רא"ש  
   שו"ע. – על אלו, הני מילי בפני עצמן; אבל על ידי גלגול נשבעים דאין נשבעין

 3סעיף ג 

 שבועת היסת

אף על פי שאמרו שאין נשבעין על אלו, הני מילי מדאורייתא, אבל    -  מימרא דרבא  פז:כתובות   .א
דלא תיקנו שבועת היסת כי אם אטענת ודאי,   שו"ע.  –  נשבעים עליהם היסת אם היתה שם טענת ודאי

 סמ"ע. - שחייבה התורה אפילו אטענת שמא ואפילו אין טוען כלל:לאפוקי שבועת השומרים 

 –  ע"ש  פי' ע"י גלגולאפי' היסת וא  אין נשבעין על הקדשות   - בשם רב האי    ]סי' צ"ה סי"ד[  טור .ב
 :ךש"

 4סעיף ד

 עשו קנין להתחייב בשמירתן

  כל אלו, אם קנו מידם להתחייב באחריותם, חייבים   -   שם לב:  רי"ף   נח. מימרא דאמוראי  "מגמ' במרמב"ם  
   שו"ע. –

בורו, אף על פי דמתנה שומר חנם  אבל בלא קנין אינו מתחייב בדי  -המגיד משנה וב"י ]סעיף א'[.  
בסימן רצ"א ]טור סעיף כ"ח ומחבר[ וכמ"ש הטור והמחבר  להיות כשואל ומתחייב בכך בדיבור בעלמא  

לכך מתחייב בדיבורו ביותר מאשר מתחייב מן הדין בלא  שאני התם דעכ"פ הוא בכלל השומרים   סעיף כ"ז,

 . סמ"ע  - משא"כ הללו שאינן בכלל דין השומרין כללדיבור, 

דבעינן קנו מידם, והוא תמוה דל"ל קנין    ]נ"ח ע"א[בהקדש ג"כ אמרו בב"מ    -קצות החושן  נה"מ  
וכיון שאומר לחייב עצמו אם יגנב או יאבד לשלם להקדש כיון   בהקדש הא אמירה לגבוה כמסירה להדיוט

,  דהוי כמו קנין המועיל בהדיוט וע"ש.  במרדכי פרק שור שנגח )ב"ק סי' מ"ד(דאפילו אסמכתא קונה בהקדש כמ"ש  

 וצ"ע.  ומכל שכן זה דלאו אסמכתא גמורה היא דהא מהני קנין ואמירה לגבוה לא גרע מקנין

עצמי כך וכך, דאז באמת חייב    במחיידודאי אם אמר בפירוש אם יאבד הנני    תירץ  -נתיבות המשפט  
אמנם הש"ס לא רצה לאוקמי בזה, דא"כ אין חילוק בין נותנין לו שכר שבת או לא, דאזלינן  מטעם אמירה לגבוה,  

, וכיון שאין הקדש דין שומרים. רק דהכא מיירי שקיבל על עצמו שיהיה לו  בתר מה שפירש בפה 
כולין לומר דהוי כאומר הריני כאילו התקבלתי כמ"ש  רק במקום שיבגדר שמירה כלל, לא מהני בלא קנין,  

 הש"ך ]סק"ז[. 

 5סעיף ה

 
 סעיף ב  2

 על אלו, הני מילי בפני עצמן; אבל על ידי גלגול נשבעים.  הא דאין נשבעין
 סעיף ג  3

אף על פי שאמרו שאין נשבעין על אלו, הני מילי מדאורייתא, אבל נשבעים עליהם היסת אם היתה שם טענת  

 ודאי.
 סעיף ד  4

 כל אלו, אם קנו מידם להתחייב באחריותם, חייבים. 
 סעיף ה  5

 חובר לקרקע, דינו כקרקע, אפילו ענבים העומדים ליבצר. המוסר לחברו לשמור דבר המ
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 נחשב לקרקעהמחובר לקרקע אם 

המוסר לחברו לשמור דבר המחובר לקרקע,    -  .אפי' אינה צריכים לקרקע כללש  םכחכמי  :מבשבועות  רמב"ם  
גם    סעיף ה'[מ"ש בפרישה ]   לעיל סימן צ"הין  עי  שו"ע.  –  דינו כקרקע, אפילו ענבים העומדים ליבצר

]  בסימן קצ"ג ]סעיף א'[,  בישוב דברי המחבר ומור"ם מ"ש שם וסתמו וכתבו כאן  [  בסימן קצ"ג[ בסמ"ע ]סק"בושם 
  :עסמ" –  ובסימן צ"ה ]סעיף ב'[ ע"ש

לגבי שבועת שומרים שמסר לו הענבים    דשאניולא קשיא    הם כמטלטלים  רהעומדים ליבצ  -  קצגסי'  ב  עי'  צה ססי'    שו"ע

 ג. באה" –י שם  בי כקרקע כמו שכתב הטור בסי' צ"ה ס"ו בשם הר"ר יוסף הלויכדי להחזיר לו כך עם הקרקע חש
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