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 1סעיף ו 

 פשע במעות עניים/שבויים

מי שהפקידו אצלו מעות עניים או פדיון שבויים ופשע בהם ונגנבו, פטור,    -   צג.רמב"ם ברייתא ב"ק  
פירוש, אף על פי שאין    שו"ע.  –.והרי הוא ממון שאין לו תובעיןשנאמר: לשמור )שמות כב, ט(, ולא לחלק לעניים,  

עיף סוף סימן צ"ה ]טור סעיף ט"ו ומחבר סעיף א'[ ובסימן רי"ב ]טור סלמעות עניים דין הקדש וכמ"ש הטור והמחבר  
מ"מ פטור מדכתיב לשמור, ולא לחלק, ר"ל לא חייבה התורה כי אם כשבא לידו בתורת שמירה   י"ג ומחבר סעיף ח'[,

דהיינו שישמרנו לו בידו לזמן מה ואח"כ יחזירהו לידו, משא"כ ממון זה דהנותנו בידו לשמור אינו רוצה שיחזירהו לו  
להם הממון, ע"ז קאמר שהוא ממון שאין לו תובעים שהרי לא    לאחר זמן. וא"ת א"כ יהיה זה שומר של עניים שיחלק

 "ע.סמ  -ניתן לידו לחלקו לעניים מיוחדים, 

במה דברים אמורים, בשאין זה הממון מופקד לעניי מקום זה    -יקץ קייץ להו  מרינן שם עניי דפומבדיתא מא הא דמ  שםמרמב"ם  

אם היה לעניים אלו או לשבויים אלו, והרי הוא קצוץ להם, הרי זה ממון    אבל  או לשבויים ידועים 
דאם היה זה הממון    שו"ע.  –  כדרך כל השומריםשיש לו תובעים, וישלם אם פשע, או ישבע שלא פשע,  

מופקד בידו לחלקו לעניים דמקום זה וגם קצץ כמה יתן לכל אחד, מיקרי שומר דידהו כיון דאין לממון זה דעניים דין  
   סמ"ע. -  הקדש וישלם כו'

פטור הנפקד אם פשע, היינו מדיני אדם משום דליכא   הא דקיי"ל לשמור ולא לחלק לעניים ולכן -סי' קצ"ט  תשובת חות יאיר

, וק"ו, אם מיחייב באמירה שאומר ליתן לעניים כדרשת רז"ל אבל לצאת ידי שמים חייבמאן דמצי תבע ליה,  

ו' ]ע"א[ בפיך ]דברים כ"ג כ"ד[ זו צדקה, דה"ל כאילו נמסר להם, עיין   תוס' ב"ק דף ל"ו ]ע"ב ד"ה יד  בריש ר"ה דף 
ך יפטר זה שפשע בממון של צדקה הנמסר לו, זה אי אפשר להעלות על לב, רק ודאי בדיני שמים חייב לפרוע אי  עניים[,

לעניים הן עניי עיר או דעלמא כו', ולכן קיי"ל ביו"ד סימן ס"א סעיף ט"ו האוכל מתנות כהונה פטור מדיני אדם וחייב 

 ש.פת" – בדיני שמים כו'.

ומטעם הנ"ל   רמ"א  –  וכן אם הגבאי אמר לשומר: שמור לי, חייב כשאר שומר   -ד"מ    ב"ק סי' קא מרדכי  

  .סמ"ע - דהרי גילה דעתו שיהיה שומר לו דהיינו שיחזירהו לידו והוא יתנו למי שירצה:

אז הוי ממון שאין לו תובעין, שכל עני שיבוא יכול  ודוקא שהשומר הוא המחלק  -]סק"ו[  נתיבות המשפט .א

ן נותנין לכל עני כדינו וכפי אומד  שה אבל הציבור שנותנים מעות לגבאים    לומר לא לך אתן כי אם לאחר,

יש   וגם  לצורכם,  המעות  הקהל  נוטל  וישאר ממון  עניים  יתמעטו  ואם  להוסיף  הציבור  עניים צריך  יתרבו  דעתם, ואם 

וכן שאר מעות מצוה  , ודאי דמעות הציבור הוא והוי כיש לו תובעין דחייב.  להקהל רשות לשנות המעות

 בטורמעות ציבור הוא ויש לו תובעים וחייב, וכן מבואר בב"י  עולם או לבית הכנסת,  של ציבור, כגון מעות שהכינו לבית ה
 דממון הדיוט הוא לענין שבועה, וה"ה לזה, דשבועה ותשלומין שווין.  ]צ"ה, סעיף ט"ו[סימן  

אפילו ביש גבאי צדקה והוא המחלק, מצד זה לא נקרא ממון    -סי' קצ"ט    תשובת חות יאיר .ב
לולי דקיץ להו כו' ]אך כתב, ומ"מ נ"ל דאם הצדקה שייך לבני עיר, יכולים להעמיד מורשה, דלא   שיש לו תובעים

. וכן  פת"ש -מן יחיד אפילו לא קיץ להו, ואחר שיש לו תובעין חייב לשלם כו'[ גרע כחם משאר תובעים רבים בשותפות

 :ולדינא צ"ע,מבואר בתשובת שיבת ציון ]סי' צ"ט[ 

 לאחר שהפקיד  םלעניי הקדישו

הא דאומר דכי לא קייץ דפטור השומר דוקא שהפקידו אצלו עתה ארנקי של    -  רי"ף אות א'(ב"מ כד, א בדפי ה)  שלטי גבורים

נדר אותם לעניים אז אם בעוד שהן פקדון    ראובן שהפקיד ביד שמעון מעות ואח"כצדקה, אבל  
חייב,   הדברים כמ"ש  פשע בהם שמעון  משתנה בחילוף  המעשה  ואין  לידיה  מתחלה בתורת שמירה אתי  דהא 

אינו משתנה בחילוף קרע כסותי אמרינן דכי אתי לידיה בתורת שמירה    )ב"ק צג, א(  מדיןכדמוכח  וך לעיל עכ"ל.  בסמ

 ח. קצוה" – דברים

אמרינן דכי אתי לידיה בתורת שמירה אינו משתנה בחילוף דקרע כסותי  )ב"ק צג, א( דיןל דלא דמי קשה ה–קצוה"ח 

זה נשתנה בע"כ כיון שהקדישו  ש,  דברים אף על פי שנראה מדבריו דאינו חושש אלא א"כ יאמר בפירוש והפטר
ה לעניים )פ"ב משכירות  הרמב"ם  והרי כתב  וכ"כ  ,  פטור,  הקדש  חולין ואח"כ  )סעיף ט'( "ה( להדיא  חולין   הרמ"א 

 ואח"כ הקדישו ביד שומר דפטור, וזה פשוט:

 
מי שהפקידו אצלו מעות עניים או פדיון שבויים ופשע בהם ונגנבו, פטור, שנאמר: לשמור )שמות כב,  סעיף ו  1

ון מופקד לעניי  ט(, ולא לחלק לעניים, והרי הוא ממון שאין לו תובעין. במה דברים אמורים, בשאין זה הממ 

מקום זה או לשבויים ידועים. אבל אם היה לעניים אלו או לשבויים אלו, והרי הוא קצוץ להם, הרי זה ממון  

)וכן אם הגבאי אמר לשומר: שמור    שיש לו תובעים, וישלם אם פשע, או ישבע שלא פשע, כדרך כל השומרים.
 לי, חייב כשאר שומר( )מרדכי פרק החובל(.  
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 2סעיף ז 

בממון שבויים,    והציל עצמושהפקידו אצלו ממון פדיון שבויים ובאו עליו גנבים וקדם  מי    -  שו"ע
 . סעיף ט'אם הוא פטור, נתבאר בסימן רצ"ב 

 3סעיף ח

 שימוש במעות יתומים 

מי שיש בידו מעות של יתומים, דינו כדין   -  עובדא דרחבה לקמיה דרב יוסף וכדאמר חיה אביי שם:  כטב"מ  טור  
   שו"ע. – תמש בהםמעות שאר כל אדם ואסור להש

יש להסתפק במעות ציבור שביד הגובה או הפרנס אם מותר להשתמש בהמעות,    -נתיבות המשפט  
לו רשות להשתמש, אבל הכא דשם כיון שנתן לו מותרין הוי כנותן    סימן רצ"ב סעיף ז'[,דלא דמי למעות מותרין ]לעיל  

שיתחייב  כדי  מותרין  נותנין  והן  נותנין,  דציבור  שאדעתא  י"ל  אך  רשות.  נתנו  לא  והן  מיחידים  נגבה  שהמעות  כיון 
באחריות. אבל אם נשאר תחת יד הפרנסים, לא ידענא אם יש להן רשות להשתמש, דבהו ודאי דלא שייך שנתנו לו מותרין  

יתחייב באחריות, וגם אין לומר דמסתמא ניחא להו שיהיה מותר להשתמש כדי שיתחייב אדעתא כדי להשתמש בהן כדי ש 
 באחריות, דאם כן במעות אבידה גם כן נימא הכי. 

 4סעיף ט 

 גייר הת ח"כהפקיד וא

עובד כוכבים שהפקיד ואחר כך נתגייר, אין לו כל דיני השומרים, עד שיהיה    -טור בשם רמב"ם  
וכי יתן איש אל רעהו וכתיב ישלם שני' לרעהו וכו' פי' בעינן לרעהו בשע'  : דכתיב שו"ע. – תחלתו וסופו ישראל

 א. מכילתממגיד ה הרב  –  ובשעת תשלומין  ה נתינ

 גויבשמירה 

דישראל שהפקיד לגוי, אין הגוי חייב בדין השומרים בדיננו, ויש לתמוה    ן הנ"למדילכאורה יש ללמוד    -שער משפט ]סק"ג[  

כמו בשורו שנגח וכן גבי אונאה  לגבי ישראל חייב בדין השומרים  אף גוי    מהא דב"ק כו'. לכן נ"ל דודאי

כ"ו, רכ"ז סעיף  קנסיה רחמנא    בסימן  לדידיה  דדוקא  הטעם  נזק שלם הוא  ]אלא דהכא  בדין שור תם שמשלם  וכמו 

 ש.פת" – [ ר לא קנסוהוהדיןשחייב בשמירה ואונאה ואם התגיי

לפ"ז היה נראה דגוי שנתחייב לישראל מחמת נזקין או אונאה או מדין השומרים    -שער המשפט שם  
לו  ואין    [ מעיקר הדין אלא קנסשחיוב זה אינו  ]ונתחייב ג"כ לישראל אחר מחמת הלואה וכיוצא בו  

 "ש:פת - וכמו שמצינו בשומרים כו', והדבר צ"ע לדינאלשלם לשניהם, מגבין תחילה לחוב של הלואה 

 ד שומר בי הקדיש

   רמ"א. – וכן חולין ואחר כך הקדישן ביד השומר  -טור בשם רמב"ם 

 5סעיף י 

 
 סעיף ז  2

שהפקידו אצלו ממון פדיון שבויים ובאו עליו גנבים וקדם והציל עצמו בממון שבויים, אם הוא פטור, נתבאר    מי

 בסימן רצ"ב סעיף ט'.  
 
 סעיף ח 3

 מי שיש בידו מעות של יתומים, דינו כדין מעות שאר כל אדם ואסור להשתמש בהם.  
 
 סעיף ט  4

)וכן חולין    דיני השומרים, עד שיהיה תחלתו וסופו ישראל.עובד כוכבים שהפקיד ואחר כך נתגייר, אין לו כל  
 ואחר כך הקדישן ביד השומר( )טור בשם רמב"ם פרק ב' דשכירות(.  

 
 סעיף י  5

אין השומר חייב אלא אם כן נתנו לו בתורת שמירה. אבל אם נתנו לו לאבד, פטור, דדרשינן: לשמור )שמות  

כב, ט( ולא לקרוע ולא לאבד, והני מילי דאתא לידיה מעיקרא בתורת קריעה ואיבוד, אבל אי אתא לידיה  

 . מעיקרא בתורת שמירה, והדר אמר ליה: קרע, חייב אי לא אמר ליה על מנת לפטור
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 נתנו לו לאבד

דדרשינן:  אם נתנו לו לאבד, פטור,    אין השומר חייב אלא אם כן נתנו לו בתורת שמירה. אבל  - .  צגב"ק  טור ברייתא  

 שו"ע.  – לשמור )שמות כב, ט( ולא לקרוע ולא לאבד

אי אתא לידיה  אבל    והני מילי דאתא לידיה מעיקרא בתורת קריעה ואיבוד  -ד"מ    בגמ' שםאוקימתא דרבה  צב.    ב"קמשנה  
 שו"ע.   –  מעיקרא בתורת שמירה, והדר אמר ליה: קרע, חייב אי לא אמר ליה על מנת לפטור



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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   קטן/ באישהשמירה  |פקדון סימן שב
 1סעיף א

 ממון בעלה[]הזיקה  אישהבשמירה 

אחד האיש ואחד האשה בדיני השומרים, בין שהיה הדבר שמור    -.  ברייתא טופשוט בש"ס ב"ק  רמב"ם  
השווה הכתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה, וכמה מעשים  ש  שו"ע.  –  של האשה בין שהיה ביד האשה

 המגיד.הרב  – בגמ' בדיני השומרים בנשים. ואע"ג דכתיב "כי יתן יאש לרעהו" דיבר הכתוב בהווה 

טזרא"ש   סי'  פ"ט  פ  תוס'  כתובות  רבישם  ד"ה  פ   עטוש"מירושלמי    ו:  סימן  יז'  אהע"ז  אשה    -מרמב"ם    סעי 
   .ךש" – ששברה כלים של בעל בפשיעה פטורה מלשלם משום שלום בית

  –   אבל שברתו במזיד או נתנתו לאחר חייבת וע"ש   -  ב"י לקמן סי' שמ"ו ס"י  ב"מ נה: מביאונימוקי יוסף  
 :ךש"

 2בסעיף 

 קטן ומרים לשבועת הש

  שו"ע.  –  קטן שהפקיד או השאיל לגדול, נשבע שבועת השומרים לקטן  -טור בשם רמב"ם   .א
שכל השומרין   משנה שבועות לח:,וביאר שם בשם רבותיו, שאין זה נשבע בטענת ברי שנאמר אין נשבעים על טענת קטן 

 שבועתן שמא היא, מגיד בשם ר"י מיגאש 
 סעי' א  סימן צ"וועיין לעיל  .רמ"א – חולקין -טור בשם ר"ש שם פ"ו סי' כב כג  .ב

 
 סעיף א  1

 אחד האיש ואחד האשה בדיני השומרים, בין שהיה הדבר שמור של האשה בין שהיה ביד האשה. 
 
 סעיף ב  2

 ) ויש חולקין ועיין לעיל סוף סימן צ"ו(.  קטן שהפקיד או השאיל לגדול, נשבע שבועת השומרים לקטן.



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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   אימתי מתחייב|   סימן שג שומר שכר
 1סעיף א

 בשומרים כה משי

שומר שכר גם הוא אינו מתחייב    -  עיין תוס' ב"מ צט. ד"ה כךר"י  מ   לאפוקיטור בשם רמב"ם   .א
 שו"ע. – בשומר חנם סעי' הבסימן רצ"א כמו שנתבאר במקום שראוי למשוך,  שימשוךעד בשמירתו 

וס"ל דנתחייב השומר בשמירתו מיד    חולקין  -  ו סי' ט"ז ופ"ח סי' ט"ו[ ב"מ פ"]  רא"ש  בתוס' ב"מ צט. ד"ה כךר"י   .ב

כתב  א'[  ]סעיף  ובטור  הכריע,  ולא  שניהן  דעת  כתב  ה'[  ]סעיף  רצ"א  ובסימן  המחבר,  סתם  וכאן  הבעלים.  שנסתלקו 

 :סמ"ע -פלוגתתם גם כאן, 

 מתנה שומר חינם שקיבל 

, שלח לו דורוןשום דבר להוליכו למקום אחד, ותוך כך    אדם ששולח לחבירו  -ד"מ    ב"מ סי' תנדרדכי  מ
 רמ"א. –הוי שומר שכר 

 .הפקדון שמירת בדעתו שמקבל את המתנה עבור  שהרי לא העלה מה ת  –ערך השולחן 

 'המותר יהא שלך' 

ראובן שאמר לשמעון: יש לך חפץ פלוני למכור אשרתך ואמכרנו, ושמעון אומר:    - מהרי"ק ד"מ  
  – , נעשה ראובן שומר שכר עליו, אף על פי ששתק כשקבלו  והמותר יהא שלךתנהו בכך וכך  

   רמ"א.

מהסתפק    –מהריב"ל   אחוזים  שרווחי  כשמקבל  הוי  אם  שירויח  ודאי  ואין  גליון    –"ש  המכירה 
 מהרש"א. 

 ת המקוםבשמיר אם חייב משרת

אפרים   .א ל"אמחנה  סי'  שומרים  מהרש"ך    מדברי  הלכות  פ"ה תשובת  סי'  של   -  ח"ב  דמשרתו  נראה 
לעני  פי  בעה"ב שומר חנם חשיב אצל בעה"ב  על  ואף  ונגנב מידו,  בידו לשמור  ן אם מסר 

דהמשרת עומד אצל בעה"ב בשכר, מ"מ לא נקיט השכר בשביל שמירה אלא בשביל שירות  
   ."שפת  -. הבית כו'

  - נראה שחולק על מהרש"ך בזה,    -  א ]סק"ו[סימן רצ"א סעיף כ"לעיל  קצוה"ח  מ  שםמחנה אפרים   .ב
 "ש:פת

 2סעיף ב

 בה ואבידה בגני

 שו"ע.  – שומר שכר חייב בגניבה ואבידה -. צגמשנה ב"מ  

 
 סעיף א  1

במקום שראוי למשוך, כמו שנתבאר בסימן רצ"א  שומר שכר גם הוא אינו מתחייב בשמירתו עד שימשוך  

י"א אדם ששולח לחבירו שום דבר להוליכו למקום אחד, ותוך כך שלח לו דורון, הוי שומר שכר   בשומר חנם. הגה: 
)הגהות מרדכי פרק איזהו נשך ועיין בב"י(. ראובן שאמר לשמעון: יש לך חפץ פלוני למכור אשרתך ואמכרנו, ושמעון  

 ך וכך והמותר יהא שלך, נעשה ראובן שומר שכר עליו, אף על פי ששתק כשקבלו )מהרי"ק שורש קנ"ה(.  אומר: תנהו בכ
 
 
 סעיף ב  2

שומר שכר חייב בגניבה ואבידה. וי"א שאפילו שמר כראוי ונתן הכספים תחת הקרקע בעומק מאה אמה, שאי 

ונגנ אינשי  דניימי  בעידנא  נם  או  לא ע"י מחילות,  אם  לגנבם משם  יכול אפשר  ולא  חולי  עליו  או קפץ  בו, 

לשומרה וכל כיוצא בזה, חייב. ואפילו הקיפו חומה של ברזל. ואפילו אם אילו היה שם לא היה יכול להציל,  

 חייב בגניבה ואבידה, אלא אם כן היה שם ולא היה יכול להציל.  
 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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  שם סי' רו הגהת מרדכי    שם פ"ו סי' ה לאפוקיירא"ש    ב"ק נז. ד"ה כגוןתוס    שבועות פ"ח ה"א טור בשם ירושלמי  
שאי אפשר  אפילו שמר כראוי ונתן הכספים תחת הקרקע בעומק מאה אמה,    - רבינו ירוחם  

ולא יכול לשומרה או נם בעידנא דניימי אינשי ונגנבו, או קפץ עליו חולי    ות,לגנבם משם אם לא ע"י מחיל

, חייב. ואפילו הקיפו חומה של ברזל. ואפילו אם אילו היה שם לא היה יכול  וכל כיוצא בזה 
   .בי"א שו"ע – להציל, חייב בגניבה ואבידה, אלא אם כן היה שם ולא היה יכול להציל

, הלכך אין חילוק בין אונס קטן לגדול,  התורה  הטעם, דכל גניבה קרובה לאונס היא וחייבתו עליה  -"ע  סמ

, ושוב אם נאנס מידו מה  והכלל שהשומר צריך שיהיו עיניו פקוחות על הדבר השמור בידו תמיד

 היה לו לעשות, דהו"ל דומיא דשבורה ומתה דפטריה מיניה רחמנא:

 אונס בשומר שכר 

 3עיף ג ס

 ייןלסטים מזו

 שו"ע.  –ר שכר פטור מאונסים.שומ - כדמפרש ליה רב שםצג. טור משנה ב"מ 

 שו"ע. – מזויין בא עליו לסטים איזהו אונס - שם צג:משנה 

 שו"ע.  –  אפילו אם גם הרועה מזויין, לפי שהליסטים מוסר נפשו יותר - בעיא דאיפשטאצג: שם 

 דליקה

אם נפלה דליקה בעיר ונשרפו החפצים שהיה ש"ש עליהם, הוי אונס, אם לא היה יכול    -ב"י ד"מ  
   רמ"א. –להציל בעצמו ולא על ידי אחרים 

ודוקא שיודע בודאי שנשרפו, אבל אם אינו יודע בבירור,   -תשובת מהר"ם  ב"מ סי' רפב וסי' שעומרדכי 
ולכן חייב לשלם ובדי כוכבים נכנסו וגנבו אותו,  דדילמא עאינו יכול לישבע שנשרפו   רק שהיו בבית שנשרף,

נגנבו   או  שנשרפו  ישבע  דאז  מזויינים,  ליסטים  הם  הנכנסים  כוכבים  עובדי  כן  אם  אלא 
  רמ"א.  – בלסטים מזויינים, ופטור 

 שכר השמירה באונס 

אם נאנס  מהשמועה האמורה בש"ס גבי הקדש יש ללמוד שש"ש פטור באונסים בכ"מ  - הרב המגיד רפ"ב מה' שכירות
וכן נח.    מב"מוהוכיח כן  "ך  פ ש" וכ  – ה"ז לא הפסיד שכרו אלא נשבע שנאנס ונוטל שכרו עכ"ל  

 "ח ור"ס ש"א ע"ש:מוכח לעיל סי' ס"ו ס

דנהי    נס, אבל משעה שנאנס עד סוף הזמן שקבע פטור,היינו דוקא שכר שמירה ששמר עד שנא  -נה"מ  

דהוי כאונסא דבעה"ב, מ"מ באונס דלא הוי לתרווייהו לאסוקי אדעתא פטור הבעה"ב, רק דהכא מיירי משכר שמירה 
 של"ד ]סעיף א'[. ששמר עד שעת האונס דזה חייב לשלם כמ"ש בסימן  

למאן דס"ל    אבל באונס שאירע לפועל"ב,  דהוי כאונס שאירע לבעה   וגם מיירי באונס שהיה על החפץ,  -נה"מ  

פטור אפילו משכר ששמר דגניבה באונס גמור פטור כמבואר בש"ך לעיל בס"ק ד', דהיינו כשאירע חולי לשומר, אז  
יך שם  שהאר  בסימן ש"י סעיף ב' בהג"ה, ועיין ]סימן[ של"דכיון שלא ההנהו לבעה"ב כמבואר  עד שעת אונסין  

 בזה.  "מהנה 

 חרים והפסיד את שלוהציל ממון א

,  והסחורה שלהם היתה מונחת ברשותו של ראובן   ראובן ושמעון שותפים  -תשובת שב יעקב ]ח"ב חו"מ[ סי' כ"ג  

הוא ואנשי ביתו היו טרודים להוציא ולהשגיח על חפצי שותפות שהיה סך  ו  ונפלה דליקה

 
 סעיף ג  3

אם גם הרועה מזויין, לפי שהליסטים    שומר שכר פטור מאונסים. איזהו אונס, בא עליו לסטים מזויין, אפילו

הגה: אם נפלה דליקה בעיר ונשרפו החפצים שהיה ש"ש עליהם, הוי אונס, אם לא היה יכול להציל    מוסר נפשו יותר.
בעצמו ולא על ידי אחרים )מרדכי פרק המפקיד ופ' השואל(. ודוקא שיודע בודאי שנשרפו, אבל אם אינו יודע בבירור,  

ף, אינו יכול לישבע שנשרפו דדילמא עובדי כוכבים נכנסו וגנבו אותו, ולכן חייב לשלם אלא אם כן  רק שהיו בבית שנשר
 עובדי כוכבים הנכנסים הם ליסטים מזויינים, דאז ישבע שנשרפו או נגנבו בלסטים מזויינים, ופטור )שם(.  

 



 דיינות 
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היו שני שותפים והציל    דסימן קפ"א סעיף ב'להא    יש לדמותרב ועצום יותר ויותר מחפצי עצמו,  
אחד מהם הציל לאמצע, ואם אמר לעצמי אני מציל, הרי זה חלק מחבירו והציל לעצמו כל  

 ש פת" –"ש ע', מה שהגיע לחלקו כו

 4סעיף ד

 זאבים

רועה שבאו זאבים וטרפו ממנו, אם היה זאב אחד, אינו    -  כת"ק שם ולא כר' יהודהשם צג.  רמב"ם משנה  
 שו"ע. – אפילו בשעת משלחת זאבים. ואם היו שני זאבים, הרי זה אונס אונס 

 שו"ע.  – אפילו באו משתי רוחות שני כלבים, אינם אונס  - כת"ק ולא כר' מאירשם משנה רמב"ם 

שנים אינו אונס  ]שם משנה[  לא נזכר שם בפירוש אבל מדקאמרי    שו"ע.   –  היו יותר על שנים, ה"ז אונס  -רמב"ם  

 המגיד.הרב  – ם משמע דיותר הוי אונס דאי לא לימרו כלבי' סת

 5סעיף ה

 השתדל להציל

השתדל להציל, אבל אם השתדל להציל    כל מה דאמרינן דלא הוי אונס דוקא בשלא  -טור בשם רמ"ה  
   .בי"א שו"ע  - ולא יוכל, אין לך אונס גדול מזה, ונשבע על זה, ונפטר

 6סעיף ו 

   ברדלס/נמר/דוב/ארי

ערך    פוטויי"ש בלע"ז ובערוךשם ד"ה הברדלס  )פי' רש"י   הארי והדוב והנמר והברדלס  -   שם ב"מ צג:רמב"ם משנה  

פי' מין בעל חי שבז' שנים הוא זכר ונקרא צבוע ואח"כ יתהפך לנקבה נקרא נפרזא ואז היא יותר רעה מקודם    ברדלס

והנחש, הרי אלו אונסים בזמן שבאו מאליהם; אבל אם הוליכן    מבואר בפ"ק דב"ק דף ט"ז ע"א(
   שו"ע. – למקום גדודי חיה ולסטים, אין אלו אונסים, וחייב לשלם

 7סעיף ז 

 בשודד שהתגרה שומר 

רועה שמצא גנב והתחיל להתגרות בו ולהראותו שאינו חושש ממנו,    -   יא דאיפשטא שם צד.בערמב"ם  
ובא אותו הלסטים ונצחו    ואמר ליה: הרי אנו במקום פלוני כך וכך רועים אנחנו כך וכך כלי מלחמה יש לנו,

   שו"ע. – ולקח מהם, הרי הרועה חייב 

   סמ"ע.  -אפילו היתה כונת הרועה לטובה, ו - ]קכ"ה[שורש מהרי"ק 

 
 סעיף ד  4

שעת משלחת זאבים. ואם היו שני זאבים, רועה שבאו זאבים וטרפו ממנו, אם היה זאב אחד, אינו אונס אפילו ב

 הרי זה אונס. שני כלבים, אינם אונס אפילו באו משתי רוחות. היו יותר על שנים, ה"ז אונס.  
 
 סעיף ה  5

יש מי שאומר דכל מה דאמרינן דלא הוי אונס דוקא בשלא השתדל להציל, אבל אם השתדל להציל ולא יוכל,  

 , ונפטר. אין לך אונס גדול מזה, ונשבע על זה
 סעיף ו 6

)פי' רש"י פוטויי"ש בלע"ז ובערוך פי' מין בעל חי שבז' שנים הוא זכר ונקרא צבוע ואח"כ    הארי והדוב והנמר והברדלס

והנחש, הרי אלו אונסים בזמן    יתהפך לנקבה נקרא נפרזא ואז היא יותר רעה מקודם מבואר בפ"ק דב"ק דף ט"ז ע"א(

 ום גדודי חיה ולסטים, אין אלו אונסים, וחייב לשלם.  שבאו מאליהם; אבל אם הוליכן למק
 
 סעיף ז  7

רועה שמצא גנב והתחיל להתגרות בו ולהראותו שאינו חושש ממנו, ואמר ליה: הרי אנו במקום פלוני כך וכך 

 רועים אנחנו כך וכך כלי מלחמה יש לנו, ובא אותו הלסטים ונצחו ולקח מהם, הרי הרועה חייב.  
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 8סעיף ח

 שומר שלא קרא לעזרה 

רועה שהיה לו להציל הטריפה או השבוייה ברועים אחרים ובמקלות,    -  מימרא דרבה שם ב"מ צג:רמב"ם  
 ע. שו"  –. הרי זה חייב. אחד ש"ח ואחד ש"ש ולא קרא רועים אחרים ולא הביא מקלות להציל,

אלא שש"ח קורא רועים ומביא מקלות בחנם, ואם לא מצא, פטור; אבל שומר    -רמב"ם   .א
וחוזר ולוקח שכרן  שכר חייב לשכור הרועים והמקלות עד כדי דמי הבהמה, כדי להציל,  

בגמרא   שו"ע.  –  וחייב  מבעל הבית, ואם לא עשה כן, והיה לו לשכור ולא שכר, הרי זה פושע

יהיב טעמא, משום דאכתי ניחא לבעלים שמצילה משום טירחא שיהיה להן לקנות אחרת, ומשום שמכיר    ]ב"מ צ"ג ע"ב[
בהמה זו ולמודה בביתו משא"כ אחרת שיקנה. ומ"מ אם הרועים לא נתרצו להציל בכדי דמי הבהמה, א"צ השומר להוסיף  

 ע.סמ"  –הבעה"ב לא ירצה להחזירו לו. להן דמי טירחא קניית הבהמה או דמי מה שהיתה רגילה וניכרת בביתו, דשמא 

 ,אינו משלם כל דמי הבהמות אלא מנכין לו השכר שהי' צריך לשכור הרועים להציל  -ראב"ד   .ב

ליתן ולא יטרח לקנות בהמות יפות כאלו וישלם לו האומד    ה ואם אותו השכר עולה עד כדי דמיהן אומדים כמה אדם רוצ

דנפקא  בב"מ צג:  כן וקצר לפי שכבר באר שהשכר משל בעל הבית וכדמפרש אביי טעמא שם    תוהדעת מכרע  .ב"י  כ.ע"

  ד.המגיהרב  –לקנות  מינה לשוכר הבהמה שמכיר בה שהיא מלומדת בביתו א"נ שלא יצטרך לחזור אחר הבהמות 

 9עיף ט ס

 [ וטלונ עבנש -מוציא ברשות ]' טוען 'הצלתי בשכר

רועה    -אהא דשנינו המוציא הוצאות על נכסי אשתו וכו'    לח:[  כתובות]ומובא בר"ן    שם עט:  תכתובו  ננאלחבינו  ררמב"ם  
ונוטל מה שטען, שאינו יכול לטעון אלא עד כדי  שטען: הצלתי על ידי רועים בשכר, נשבע  

פירוש, משו"ה יש לו מיגו דאי בעי הוה  שו"ע. –  דמיהן. ויכול היה לומר: נטרפה וישבע בנקיטת חפץ

כדי דמי הבהמה, דהיינו דרך משל י' זהובים,  טען נטרפה, דקשה הא אין כאן מיגו, דאי הוה טען נטרפה לא היה בידו אלא  
והשתא טוען הוצאתי עליה כדי דמי הבהמה וגם כדי שכר טירחא דהיינו זהוב, ויהיה בידו י"א זהובים, אלא ודאי אין  

 :סמ"ע  -המפקיד צריך להחזיר לו דמי טירחא, וממילא גם שומר א"צ להוציאם, 

 . שהן נשבעים ונוטלים ברשותזה כלל לכל המוציאין ו - מגידהרב ה

 10סעיף י 

 תו בפשיעה וסופו באונס[ ]תחיל  אריובא  עדרו הניח

  -   ]שם נג:[, מגיד רי"ף  ברייתא ב"מ צג: וכדמפרשי טעמא רב חיסדא ורבה בר רב הונא טור בשם רמב"ם   . א
ובא זאב   בין בשעה שדרך הרועים להכנס בין בעת שאין דרך הרועים להכנס,רועה שהניח עדרו ובא לעיר,  

ודרס,   ידי    אין אומרים אילו היה שם היה מציל, אלאוטרף, ארי  על  יכול להציל  אומדין אותו אם 
ף  ירוש, אפ  שו"ע.  –  רועים ומקלות, חייב; ואם לאו, פטור. ואם אין הדבר ידוע, חייב לשלם

דילמא נתלבשה לו רוח גבורה כדוד שנאמר בו ]שמואל א' י"ז ל"ו[ גם את  אין אומרים  שרוב בני אדם אין יכולין להציל,  
]גם[ הדב הכה עבדך, או נתקיים בו מ"ש ]בראשית ט' ב'[ ומוראכם וחתכם יהיה כו' ]וזהו טעם החולקין שכתב  הארי  
 :עסמ"  –  בני אדםאחר זה[, אלא אומדין אותו לפי טבע והנהגת שאר רמ"א 

 
 סעיף ח 8

א רועים אחרים ולא הביא מקלות רועה שהיה לו להציל הטריפה או השבוייה ברועים אחרים ובמקלות, ולא קר

להציל, הרי זה חייב. אחד ש"ח ואחד ש"ש, אלא שש"ח קורא רועים ומביא מקלות בחנם, ואם לא מצא, פטור;  

אבל שומר שכר חייב לשכור הרועים והמקלות עד כדי דמי הבהמה, כדי להציל, וחוזר ולוקח שכרן מבעל  

 הרי זה פושע, וחייב.   הבית, ואם לא עשה כן, והיה לו לשכור ולא שכר,
 
 סעיף ט  9

רועה שטען: הצלתי על ידי רועים בשכר, נשבע ונוטל מה שטען, שאינו יכול לטעון אלא עד כדי דמיהן. ויכול 

 היה לומר: נטרפה וישבע בנקיטת חפץ.  
 
 סעיף י  10

, ובא זאב  רועה שהניח עדרו ובא לעיר, בין בשעה שדרך הרועים להכנס בין בעת שאין דרך הרועים להכנס

וטרף, ארי ודרס, אין אומרים אילו היה שם היה מציל, אלא אומדין אותו אם יכול להציל על ידי רועים ומקלות,  

הגה: ויש אומרים דאם נכנס בעת שאין דרך ליכנס חייב   חייב; ואם לאו, פטור. ואם אין הדבר ידוע, חייב לשלם. 
 הראב"ד(. ועיין לעיל סימן רצ"א סעיף י"ב.  בכל ענין, דהוי תחלתו בפשיעה וסופו באונס )טור ו
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אם נכנס בעת שאין דרך ליכנס    -שיטה מקובצת ד"מ  הובא בנימוקי יוסף ב"מ כ. ונד.  ב"ד  טור רא .ב
 סימן רצ"א סעיף י"ב.  ועיין לעיל  .בי"א רמ"א –דהוי תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב בכל ענין,  

 11עיף יא ס

 העבירן במקום צר ודחפה בהמה לחברתה ]תחילתו בפשיעה[

רועה שומר שכר שהעביר הבהמה על הגשר, ודחפה אחת מהן    -  עובדא לקמיה דרב פפא ב"מ צג:  רמב"ם  
ונפלה לשבולת נהר הרי זה חייב, שהיה לו להעבירם   )פירוש מקום שמים נגרים בכח(,  לחבירתה 

 שו"ע.  – אחת אחת

שאין השומר נוטל שכר אלא לשמור שמירה    -  שם ד"ה איבעי, וכטעמא דרב חסדא ורבה בר רב הונא שםתוס'  
מעולה, והואיל ופשע בשמירתן בתחלה והעביר כאחד, אף על פי שנאנס בסוף בעת הנפילה,  

   שו"ע. – הרי הוא חייב

 12סעיף יב 

 סיגפה ומתה לאחר זמן 

 ע. שו" –מתה כדרכה, פטור.  - שםמשנה 

כיון דסיגפה אמרינן דמאותה    שו"ע.  –  אפילו לא מתה מיד, חייב  כגון שהעמידה בחמה או בצנה סיגפה ומתה,    -שם  

 טור. סמ"ע.  - שעה התחילה להתקלקל והוה פשיעה:

  –   קמ"ל דאפילו יש לתלות ולומר שמתה גם בשביל דבר אחר  -,  שם ד"ה סיגפה'  תוספ"ז סי' טז  רא"ש   
 . ב"י

 14יד 13סעיף יג 

 עלתה לצוק

שאחז תקפתו    -  ]שם נד.[, רי"ף  שם, עלתה לראשי צוקין וכו', ואוקימנא שם לו: שתקפתו ועלתהרמב"ם מגיד משנה  

ותקפתו ונפלה,    המגידהרב    –   הרים חדים וגבוהיםועלתה לראשי צוקין    המגידהרב    –  בה והיא חזקה ממנו
ורשב  ואע"ג דההיא תירוצא אליבא דאביי  שו"ע.  –  הרי זה אונס   "אדלית הלכתא כוותיה כבר האריכו רמב"ן 

   המגיד.הרב  –  .קרידאליבא דהלכתא קושטא היא לכ"ע וע

או שעלתה מאיליה והוא יכול למונעה ולא מנעה, אף על    העלה לראשי הצוקין  -  שםרמב"ם משנה  
ונפלה ומתה או נשברה, חייב, שכל שתחלתה בפשיעה וסופו באונס, חייב  –  פי שתקפתו 

 שו"ע. 

אין זה בשומר חינם אלא דווקא בשומר שכר שיש לו לשמור שמירה מעולה    -  גמ' שם לו:מהרב המגיד  
 י. ב" –

 
 סעיף יא  11

)פירוש מקום שמים    רועה שומר שכר שהעביר הבהמה על הגשר, ודחפה אחת מהן לחבירתה ונפלה לשבולת נהר

הרי זה חייב, שהיה לו להעבירם אחת אחת, שאין השומר נוטל שכר אלא לשמור שמירה מעולה,    נגרים בכח(,

 בתחלה והעביר כאחד, אף על פי שנאנס בסוף בעת הנפילה, הרי הוא חייב.   והואיל ופשע בשמירתן
 
 סעיף יב  12

 מתה כדרכה, פטור. סיגפה ומתה, כגון שהעמידה בחמה או בצנה, אפילו לא מתה מיד, חייב.  
 
 סעיף יג  13

 תקפתו ועלתה לראשי צוקין ותקפתו ונפלה, הרי זה אונס.  
 
 סעיף יד  14

עלתה מאיליה והוא יכול למונעה ולא מנעה, אף על פי שתקפתו ונפלה ומתה או העלה לראשי הצוקין, או ש

 נשברה, חייב, שכל שתחלתה בפשיעה וסופו באונס, חייב.  
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 15סעיף טו 

 לא מחמת הפשיעה כשהאונס

דמלאך המות מה לי הכא    הר ומתה שם כדרכההעלה לראש ה  - כ.רי"ף גתא דאביי ורבא פלו שם לו: רמב"םטור 

  או שפשע בה ולא שמרה כראוי ויצאה לאגם ומתה שם כדרכה, פטור   מגמ' שםמ"ע  ס   ומה לי התם
וסופו באונס חייב, שאני הכא דלא בא באונס    שו"ע.  – מחמת פשיעה כלל ואין  שאע"פ שנתבאר דתחילתו בפשיעה 

  המגיד.הרב  –  תחבולה להנצל מאונס זה 

  "ע.ו ש – אבל אם נגנבה מהאגם ומתה בבית הגנב, חייב - ומודי רבא  שםבגמ' 

וא"ת מאי איריא דגנבה מהאגם, אפילו גנבה מביתו נמי חייב השומר שכר מכח גניבה. וי"ל    - סמ"ע  
מזוין בליסטים  בנגנבה  אפילו  דה   דאיירי  מהאגם  מביתו, אבל כשנגנבה  חייב כשנגנבה  תחילתו דאינו  ו"ל 

בפשיעה, אף שסופו באונס חייב, דמיד כשנגנבה מהאגם חייב, דאילו עמדה בביתו אמרינן דלא בא הליסטים וגזלה, וכיון  
דמתחייב על הגניבה תו לא מיפטר)ה( במה שמתה ביד הגנב. ובזה נתישב ג"כ הא דהוצרכו הטור והמחבר לחזור ולכתוב 

 בשומר חנם בסימן רצ"א ]טור סעיף י"א ומחבר סעיף ט'[:דין זה כאן בשומר שכר אף שכבר כתבוהו 

 כלות זמן השמירהחיובי שמירה לאחר 

 . סעי' ב וסימן שמ"גשומר שכר שכלה זמנו, עיין לקמן סימן ד"ש  -רמ"א 

 
 סעיף טו  15

העלה לראש ההר ומתה שם כדרכה, או שפשע בה ולא שמרה כראוי ויצאה לאגם ומתה שם כדרכה, פטור.  

 )שומר שכר שכלה זמנו, עיין לקמן סימן ד"ש וסימן שמ"ג(.  הגנב, חייב.אבל אם נגנבה מהאגם ומתה בבית 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 15 שומר שכר סימן שד | המעביר חבית ממקום למקום  |  מכון תורת המשפט 

 

 המעביר חבית ממקום למקום |   שומר שכר סימן שד
 1סעיף א

 חז"ל לפטור תקנת 

המעביר חבית ממקום למקום בשכר,   -  ב"מ פב: וכדאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן שם פג.רמב"ם משנה  
אבל    שאין זה אונס גדול, והרי השבירה כגניבה ואבידה שהוא חייב בהן,ונשברה, דין תורה הוא שישלם,  

שאם אתה אומר ישלם, אין לך אדם שיעביר חבית לחבירו. תקנו חכמים שיהיה חייב שבועה שלא פשע בה,  

   שו"ע. –  הולפיכך עשו בו שבירת החבית כמיתת הבהמה ושבירת 

 3ג  2סעיף ב

 שניםנשאו אותה 

ועוד תקנו בדבר זה שאם נשאו אותה שנים במוט ונשברה    -  אתקין רב חייא בר יוסףשם פג.  גמ'  מרמב"ם  
אם יש    ס, ומשלמים מחצה הואיל ומשוי זה גדול לגבי אחד וקל לגבי שנים הוי כאונס ואינו אונ משלמים החצי,  

לפי שלא היה להם להתחבר שנים ולא לשאת אלא משוי    ב"םלדעת הרמוהטעם    שו"ע.  –  עדים שלא פשעו בה

יכול להעבירו לבדו וכיון שמשוי זה כבד אצל כ"א מהן היה בדין שישלמו הכל וכיון שהוא קל לשניהם היה בדין   חדאל  שכ
 שיהו פטורין לפיכך משלמין מחצה 

נשברה במקום שאין עדים מצויים, נשבעים שלא שברוה    -דרב אסי בן יהודה שם שם פ"ג.  רמב"ם ברייתא 
יכול להעביר בפני עצמו  בפשיעה ומשלמים חצי דמיה  –  שהרי לא היה לכל אחד להעביר אלא משוי שהיה 

 שו"ע. 

 4סעיף ד

 העבירה אחדמשוי שנים וחבית 

מכאן אתה למד שהאחד שהעביר חבית גדולה שאין דרך כל הסבלים להעבירה    -רמב"ם   . א
 רמ"א.  –  כל זה לשון הרמב"ם ודעתו שו"ע. – ביחיד, שהוא פושע, ואם נשברה בידו משלם הכל 

כל שהוא קל לשנים אף   - רשב"א ושאר מפרשים, ב"מ פג. ד"ה דדרו באגרא וכו' ירש"מגיד בשם  טור .ב
שפירשו שלא דיבר   רמ"א.  –על פי שהוא כבד לאחד לא מקרי פושע גמור, ואינו משלם רק מחצה  

 רב יחיא בר יוסף כשנושאין שניהם ביחד אלא אחד לבדו הוא נודא 

 5עיף הס

 
 סעיף א  1

המעביר חבית ממקום למקום בשכר, ונשברה, דין תורה הוא שישלם, שאין זה אונס גדול, והרי השבירה כגניבה  

ואבידה שהוא חייב בהן, אבל תקנו חכמים שיהיה חייב שבועה שלא פשע בה, שאם אתה אומר ישלם, אין לך  

 ה.  אדם שיעביר חבית לחבירו. ולפיכך עשו בו שבירת החבית כמיתת הבהמה ושבירת
 
 סעיף ב  2

ועוד תקנו בדבר זה שאם נשאו אותה שנים במוט ונשברה משלמים החצי, הואיל ומשוי זה גדול לגבי אחד וקל  

 לגבי שנים הוי כאונס ואינו אונס, ומשלמים מחצה אם יש עדים שלא פשעו בה. 
 
 סעיף ג  3

מיה, שהרי לא היה לכל  נשברה במקום שאין עדים מצויים, נשבעים שלא שברוה בפשיעה ומשלמים חצי ד

 אחד להעביר אלא משוי שהיה יכול להעביר בפני עצמו.  
 
 סעיף ד  4

מכאן אתה למד שהאחד שהעביר חבית גדולה שאין דרך כל הסבלים להעבירה ביחיד, שהוא פושע, ואם נשברה  

נים אף על פי שהוא  הגה: כל זה לשון הרמב"ם ודעתו, אבל יש חולקים וסבירא להו דכל שהוא קל לש  בידו משלם הכל.
 כבד לאחד לא מקרי פושע גמור, ואינו משלם רק מחצה )טור והמגיד ופ"ד דשכירות(.  

 
 סעיף ה  5
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 ע לתשלום שער הקוב

פירוש,    הסבל ששבר חבית של יין לחנוני ונתחייב לשלם  -  ]נז.[  רי"ף  מימרא דרבא שם צט.  רמב"ם   .א

ביום השוק ד' ובשאר   , והרי הוא שוהמגידה הרב    –   ם שרואים ולא הביא ראיה וכו' ובמק  שהיה פשיעתו או 
והוא שלא   ימים ג', אם החזירו ביום השוק חייבים להחזיר חבית של יין או ישלמו לו ארבע

ואם החזירו לו בשאר   היה לו יין למכור ביום השוק, אבל אם היה לו יין, מחזירין לו שלשה
רבינו    רסתשלנו וכו' וגי  רסאזה נמצא בספרים ולפי"ז גירסתו מוחלפת מגי  שו"ע.  –ימים, מחזירין לו שלשה  

וכן היא במקצת נוסחי   יומא מהדרי ליה תלתא  ]נז.[ בשאר  יין לפיכך כל   רי"ף  לו חביות  יש להם לשלם  והכונה שהם 
 דמים רואים כמה היה שוה בשעת החזרה וכו' םהמשלמי

שאם שבר בשאר  חולקים וסבירא להו בהפך  - רוב המפרשיםד"מ  ב"מ פ"ח סי' יז טור בשם רא"ש  .ב

בשאר הימים צריך ליתן לו ארבע ואינו נפטר אם רוצה ליתן לו    הימים משלם ג', ואם שברו ביום השוק, אם בא לפורעו
  חבית אחר של יין, אבל אם בא לפורעו ביום השוק יכול להחזיר לו חבית אחר של יין, והוא שאין לו יין אחר למכור בשוק

 רמ"א.  – צריך ליתן לו דמי היין אבל אם יש לו יין אחר הרי הוא אצלו כשאר ימים ו

מכירתה ופגם הנקב שהיה נוקב  ומנכין לו בכל זמן טורח שהיה טורח ב  -  מימרא דרבא   שםמ"ם  מבר
 רמ"א.   –  הרמב"ם ודעתו  שוןגם זה ל שו"ע.  – החבית, וכן כל כיוצא בזה

 6סעיף ו 

 חיוב השומר לאחר זמן השמירה

ש"ש, כיון שכלה זמנו כלתה שמירתו, ואפילו היא עדיין בביתו אינו עליה    -ב"י ממ"ש טור גבי שואל  
 סעי' ב'. שמג  ' סי כפול לקמן שו"ע. -אלא 

 
הסבל ששבר חבית של יין לחנוני ונתחייב לשלם, והרי הוא שוה ביום השוק ד' ובשאר ימים ג', אם החזירו  

שלא היה לו יין למכור ביום השוק, אבל אם  ביום השוק חייבים להחזיר חבית של יין או ישלמו לו ארבע, והוא  

היה לו יין, מחזירין לו שלשה. ואם החזירו לו בשאר ימים, מחזירין לו שלשה ומנכין לו בכל זמן טורח שהיה  

וכן כל כיוצא בזה. נוקב החבית,  ופגם הנקב שהיה  רוב    טורח במכירתה  אבל  ודעתו,  הרמב"ם  ל'  זה  גם  הגה: 
בהפך שאם שבר בשאר הימים משלם ג', ואם שברו ביום השוק, אם בא לפורעו בשאר   המפרשים חולקים וסבירא להו 

הימים צריך ליתן לו ארבע ואינו נפטר אם רוצה ליתן לו חבית אחר של יין, אבל אם בא לפורעו ביום השוק יכול להחזיר  
הוא אצלו כשאר ימים וצריך ליתן    לו חבית אחר של יין, והוא שאין לו יין אחר למכור בשוק, אבל אם יש לו יין אחר הרי 

 לו דמי היין )טור בשם הרא"ש(.  
 
 סעיף ו 6

 ש"ש, כיון שכלה זמנו כלתה שמירתו, ואפילו היא עדיין בביתו אינו עליה אלא ש"ח. 
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 בועה ושמירה בבעלים חיוב ש |   שומר שכר סימן שה

   חיוב שבועה

 סעיף א

 היסת שבועת

כגון אם אמר לו: נשתמשת  שומר שכר דינו כש"ח לענין אם כפר או טענות אחרות שביניהם,    -טור  
 שו"ע.  –בחפץ וקלקלתו, וכיוצא בזה, נשבע היסת ונפטר 

ואם השומר טוען שנאנסה, אם במקום שעדים מצויים, יביא עדים    -  בברייתא ב"מ פג.כאיסי בן יהודה 
כלול בשבועתו שלא שלח בה יד  ויויפטר, או ישלם; ואם אין מצויים, ישבע שהיא כדבריו  

, או אפילו שאומר: פשעתי בה והריני משלם, משביעין  נגנבהושאינה ברשותו, ואם טען:  
   .סי' רצה סעי' ב ועי' שו"ע. –אותו שאינה ברשותו 

 סעיף ב

 כשהוכר הגנבחיוב תשלום 

צריך נגנבה בלסטים מזויין והוכר הגנב    -  ]ב"ק קח: ד"ה עושה וד"ה ואם שומר שכר[רש"י  טור מ .א
   ע.שו" –  לפרוע לבעל הבית

  סי' לעיל    השו"עוכ"פ    .השומר חייב לטרוח ולדון ואינו חייב לשלם  -ועוד    רמב"ם מ  הרב המגיד  .ב

שהרמב"ם חולק על    אמנם בב"י למד שאין הכרח ע  סמ"  –י  וקשה דהכא פסק כרש"  רצד סעי' ו וסי' רצה סעי' ב בהגה
  .רש"י

והוא יעמיד הגנב בדין. ואפילו אם נשבע כבר ונפטר קודם והוכר הגנב, כיון שנמצא הגנב    -רמב"ם  
 שו"ע.  – והוא יפרע לבעל הבית   צריך להעמידו בדין

 בבעלים  שמירה

 סעיף ג 

 שומר שכר בבעלים 

כמו שנתבאר בדיני  עמו במלאכתו בשעה שמשך החפץ לשמור, פטור אף מפשיעה    הבעליםהיו    -   שו"ע
 סי' רמא סעי' כח  ש"ח

, דבשעה שמשך דהיינו בתחילת ענין מלאכת השמירה והדומה לו  בסוף סימן רצ"א כבר נתבאר  -סמ"ע 
יהיה עמו ופטור, משא"כ בעינן שיהא עמו, ואז לא איכפת לן אף אם אח"כ בשעת אבידה לא  

 איפכא: 

 'בעליו עמו'כשנפטר מדין תשלום שכרו 

 בעליםמדין שמירה ב  א פטורכשהו  –שו"ת חוט המשולש ח"ד מספר התשב"ץ בטור השני סי' כ"ד   .א

 .  פת"ש - ט שחייב שמעון לתת לו פעולתו בדינא ובדייני,  פשונראה 
אומן בבעלים ונגנב, אי יכול לתבוע דמי שכירותו, דהא בקרקע אף דפטור דן    דין זהנסתפק ב  -קצוה"ח ]סק"ב[   .ב

משומרים מ"מ מפסיד שכרו, וא"כ הוא הדין הכא, או דילמא כיון דהשכירות לאו דמי שמירה הוא רק שכר אומנותו,  
 אינו מפסיד כשנגנב, ע"ש 

גבי בני העיר ששלחו שקליהן דאמר להפסיד שכרן, אף    נ"ח ]ע"א[  "מ דףבמ  יח הוכ  מפסיד שכר אומנות  – נה"מ   .ג

ואפ"ה מפסיד כשנגנב, א"כ ה"נ הוי שכר שליחות ולא שכר שמירה,  כיון דקיי"ל דשכירות אינה משתלמת רק  ,  דשם 

כשלא החזירו מחמת שלא שמרו  [ ע"ש, והרי לא גמר מלאכתו  ]צ"ט ע"א ד"ה אלא   התוס' בב"קלבסוף כשנתנו לו כמ"ש  
 מגניבה, ופשוט. 

 סעיף ד
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 קיבל עליו חובת אונסים 

קבל עליו ש"ש להתחייב אף באונסים, או שהתנה ליפטר מגנבה    -צד.    גמ' בב"מבמשנה    מבוארטור  
 שו"ע.  - משבועה, הכל לפי תנאו ואבידה ו

 רמ"א.    –  אמר סתם: על מנת שלא אתחייב באחריותו, פטור אפילו מפשיעה  -ד"מ    ב"מ סי' שסא מרדכי  

 סעיף ה

 .  שומר שכר שמסר לשומר אחר, נתבאר משפטו בסימן רצ"א - שו"ע

 סעיף ו 

 שמור לך' אשמור לי ו'

בבעלים. אמר    שמירההרי זה  לך    ואשמורהאומר לחבירו: שמור לי    -  ]שם פא.[רמב"ם מגיד ברייתא  
ליה: שמור לי היום ואשמור לך למחר, השאילני היום ואני אשאילך למחר, שמור לי היום  

השאילני היום ואשמור לך למחר, כולם נעשו שומרי שכר )ועיין סי' שמו סעי' ח(  ואשאילך למחר,  
ומדברי רבינו נראה שהוא מפרש הקושיא ואוקימתא  שמור לי ואשמור לך השאילני ואשאילך וכו'    שו"ע.  –זה לזה  

דבר פפא שם דאמר לו שמור לי היום ואני אשמור לך למחר על כל הברייתא ולפיכך כתב השאילני היום ואשאילך למחר 
 דוקא למחר אבל אמר לו ואשאילך עתה הרי זו שמירה בבעלים

 לך'  ואשאיל לי ילהשא'

   .בי"א רמ"א  – הוא הדין השאילני ואשאילך  -רי"ק רמב"ם ד"מ טור בשם רמ"ה מה .א
סי' רפב וסי'    ב"מ  תשובת מהר"ם מרדכי  ב"מ נ:  נימוקי יוסף,  ב"מ פא. ד"ה שמירה  טור בשם רש"י .ב

בחד   -שעו ד"מ   לך, אפילו  לי ואשאילך או השאילני ואשמור  )דהשאילני ואשאילך( ושמור 
 . בי"א רמ"א  –יומא, הוי שומר שכר ולא מקרי שמירה בבעלים 

 סעיף ז 

 שלך ואשאיל לך שלי  השאילני גלימה

אמר לו: השאילני    -  שאוקימתא דרב פפא ]ב"מ פא.[ קאי אכל ברייתא רמ"ה  טור בשם רא"ש בתשובה רמב"ם  
גלימא שלך שהיא קלה וטול שלי שהיא כבדה, ובאו לסטים ונטלו האחת, הנשארת היא של 

 שו"ע.  –בעל ראשון 

דהוי ליה השאילני ואשאילך דהוי שאילה בבעלים. מיהו אם אין הדברים השאולים    - מהרי"ק ד"מ  
, כגון שראובן הניח המשכון ביד לוי בעד שמעון ושמעון השאיל דבר לראובן,  יםאלא ביד אחרביד השואלים,  

 רמ"א. –דהא אין שמעון שומר לראובן, והוו שומרי שכר זה לזה  לא מקרי שאלה בבעלים,



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 19 אומנים סימן שו | האומן שקלקל 
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 סעיף א

 שכיר לקבלןאומן חילוק בין 

 ע. שו" –כל האומנים שומרי שכר הם.   -פ: רמב"ם מגיד משנה ב"מ 

הן כשומרי שכר להתחייב בגניבה ואבידה,    בקבלנותכל האומנין שנותן להן לתקן    -   טור ]סעיף א'[
   וזהו שכרן שמשתכרין במה שנותנין להן לתקן ליטול שכרן, עכ"ל.

ואף    -   פרישה .א יום,  שכיר  פועל  משא"כ  שכר,  שומר  דהוי  קאמר  דקבלנות  באומן  דוקא 
דלכאורה האי טעמא שייך ג"כ בשכיר יום, יש לחלק, כיון דהשכירות שנותנין להן אינה  

  לתקן  לושנתנו    שבהנאהאלא  בשביל השמירה אלא עבור המלאכה שמתקנין ועוסקין בו,  

הנאה מחשב לשומר שכר, והנאה כזו אינה שייכא כי אם בקבלן שמניח אותה המלאכה בידו עד גמרו  ולא לאחר באותה  
ונתנו לו שכרו, משא"כ שכיר יום שהיום נותן לזה ומחר לאחר, וכל כהאי גוונא אין שייך לומר בו בהנאה שנתנו לו כו',  

. ועוד יש לחלק, דסתם קבלן עושה אחרדהא לא נתנו לו אלא עבור שנזדמן לפניו זה, והא ראיה שלמחר יתנהו ל
מגנבים מביתו, משא"כ בשכיר יום דמסתמא הוא    בביתו ושייך בו שמירת הכליהמלאכה  

 ע.סמ"  –עושה המלאכה בבית הבעלים ואין השמירה עליו. 
וכן  דוקא בשכיר יום שנותנים לו המלאכה בביתו  והיה שכיר יום נמי הוי ש"ש    אפי'  -   ב"ח .ב

המקבלים עליהן לעשות    קבלניםכל האומנים,    [:]ב"מ פרש"י  מספר מחנה אפרים הלכות שומרים סי' מ"א  ב  הוכיח 
אמאי לא פירש בסתמא בין באומן בין בשכיר העושה אצל בעל הבית כו'. אשר  מלאכה בבתיהם, ע"כ, ולכאורה קשה ד

ע"כ נ"ל דאין האומן נעשה שומר שכר אלא בעושה מלאכה אצלו, דהואיל ולהנאתו הוא אצלו גמר נפשיה לשמרו מגניבה 
וכן מוכח מפירוש  ואבידה, דאם הוא לא ישמרנו מי ישמרנו, אבל בעושה אצל בעל הבית ואינו עומד אצלו ברשותו לא,  

[ ואומן דמי לשוכר שלהנאת שכר אומנותו היא אצלו, ומשמע דאם עושה מלאכה רש"י שכתב ]שם ד"ה ר' מאיר אומר 
  –   אצל בעל הבית לא חשיב שומר שכר, דלאו משום הנאתו קאי שם, דבלא"ה ברשותיה דבעל הבית הוה קאי ועומד.

 ש. פת"

שום פוסק שחילק בכך וגם לפי מסקנת  ב  לא מצאש  חולק על הפרישה היה שכיר יום נמי הוי ש"ש    אפי'  -ש"ך   .ג

וכן    משמע דאין חילוק ומ"ש הטור בקבלנות הוא ל"ד א"נ משום סיפא נקט ליה דאומן קונה בשבח כלי  )דף פ' ע"ב(גמ'  ה

מטעם שזהו שכרו שמשתכר במה שנותן  אפי' עושה המלאכ' אצל הבעל הבית הוי ש"ש  וחולק על הב"ח  

למ"ד שוכר כש"ח אבל למאי    דהאומן עושה המלאכ' בביתו כו' היינו  ב"מ פ:דבתוס'  לו מלאכ' ליטול שכרו אף על גב  
דקי"ל שוכר כש"ש משמע להדיא מדבריהם שם דאפי' עושה מלאכ' בבית בעה"ב הוי ש"ש מטעם שזהו שכרו שמשתכר 

 במה שנותן לו מלאכה ליטול שכרו ודוק:

 [ול שלך והבא מעות' ]סיום השמירה'ט

או שאמר ליה האומן: גמרתיו, ולא  וכולם שאמרו: טול את שלך והבא מעות    -  שםמגמ'  רמב"ם  
 שו"ע.  –  לקחו הבעלים הכלי, הרי האומן שומר חנם

אבל אם אמר האומן: הבא מעות וטול את שלך, עדיין הוא שומר שכר, כמו שהיה    -   שםרמב"ם מגמ'  
 שהוא תופסו במשכון שכירות הרי זה שומר שכר דכיון שו"ע. –

 רמ"א.   – ואם אמר: טול את שלך ואיני שומרו עוד, פטור  -ב"י בשם תלמידי הרשב"א 

 לאומן את שכרו הקדים 

לפי מאי דקיי"ל דשוכר כשומר שכר תו אין צריכין לחייבו    -מחנה אפרים הלכות שומרים סי' מ"א  
דתו לאומן משום דתפיס ליה אאגריה, אלא אפילו בלאו האי טעמא, וכגון שהקדים לו שכרו  

 אפ"ה   לא שייך לומר דתפיס ליה אאגריה,

מרדכי  ב"ן בתשובה  רא  ]שם נ' ע"א מדפי הרי"ף[נ"י    ]פרשת ויצא ]שאילתא כ'[  שאלתות דרב אחאי גאון
משמע דס"ל דטעמו של אומן אינו אלא משום  כל שהקדים לו שכרו אינו כשומר שכר,    -  ]ב"מ סי' ש"ס[

אאגריה  ליה  אמרינן דמת,  דתפיס  אצלו.  ולא  עומד  כיון שמשתכר במה שהוא  אפרים מחנה    -חייב כשומר שכר 
 פת"ש  

   אומן קונה בשבח כלי

 סעיף ב
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 אומן שקלקל

 שם צט:דלא כרב אסי שם, אלא כאוקימתא דרבא דכו"ע אין אומן קונה בשבח כלי,    צח:רמב"ם משנה וגמ' ב"ק   .א
. כיצד, נתן לחרש שידה, תיבה ומגדל, לקבוע  תקן, וקלקלו, חייבים לשלםנתן לאומנים ל   -  :שם להרי"ף  

 ה תיבאו נתן לו עצים לעשות מהם שידה, תיבה ומגדל, ונשברו אחר שנעשו, משלם לו דמי שידה,  בהם מסמר, ושברו  

כאן ]סעיף ד'[ ולקמן בסימן  טור  וכ"פ    שו"ע.  –  "ע סי' כ"ח סט בה' בא יע  שאין האומן קונה בשבח כלי  ומגדל,

ונתנה לו לתקן ושברה  לא מיבעיא כשהשידה תיבה כבר היתה עשויה    אין אומן קונה בשבח כלי:  פירושושל"ט ]סעיף ה'[.  
דחייב לשלם לבעה"ב, אלא אפילו לא נתן לו אלא עץ בעלמא והאומן תיקנו לכלי ואח"כ נשבר בידו דאומן, אפ"ה חייב 
לשלם לבעה"ב, דמיד שעשאו האומן קנאו הבעה"ב ואין לאומן עליו אלא חוב בעלמא דמי שכרו, דאין אומן קונה בשבח 

 . עסמ" – ו עשוי ממנהכלי דהיינו מה שנשבח העץ להיות 
אומן קונה בשבח   -  ]קדושין פ"ב סי' י"א[בשם ר"י והרא"ש    סימן כ"ח ]סעיף ט"ו[אה"ע  ושו"ע  טור   .ב

ס"ל דקי"ל אין אומן קונה בשבח כלי, גם ביו"ד סוף סימן ק"כ כתב    שם שהרמ"ה הטור ולפני זה כתב  סמ"ע.    -כלי,  

 .הטור דפליגי בזה 

 ע. סמ" – תירה בפסקי הטור. סהקשה  – ]ב"ק ל"ה ע"א מדפי הרי"ף אות א'[שלטי גבורים 

נה בשבח בה"ג דף צ' שפסק כרב אסי דאומן קו  הפוסקים  נחלקו בזה כי הוי ספיקא דדינא אומן קונה בשבח כלי אם  –ש"ך 

ובסמ"ג סוף עשין פ"ט  סי' יא  בהרא"ש פ"ב דקידושיןכמבואר  ר"י ור"תכלי ואינו חייב לשלם אלא דמי עצים וכן דעת 
שכן דעת הסמ"ג וכן כתב בת"ה סי' ש"ט    בש"גונראה מדברי הסמ"ג שם שגם הוא מסכים לדעת ר"י וסייעתו וכן כתב  

הגוזל קאמר דלא קי"ל כרב אסי דאומן קונה בשבח כלי    פ' אלפסי  וז"ל צריך להתיישב בדבר דפלוגתא דרבוות' היא  
]לא נמצא במרדכי  דקי"ל כרב אסי וכן כתב פ' בתרא דעכו"ם בשם ה"ג וכן    ר"י ור"תדקידושין כתב בשם    ואשר"י פ"ב

בשם ר"י פ' הגוזל וא"כ שמעון דמוחזק הוא בחגור מצי למימר קים לי כר"ת וחביריו דאומן קונה בשבח כלי עכ"ל  [  בפנינו
ועיין לקמן סי' שנ"ו( ס"ז ונלפע"ד דגם הרא"ש ספוקי מספקא ליה שהרי בכל המקומו' הביא דעת הרי"ף ועיין עוד שם ) 

מהרש"ל פ' הגוזל שם  לפע"ד אינו מוכרח ומ"ש  כהרי"ף דהש"ג שם כתב דדעת הרא"שודעת ר"י ולא הכריע ואף על גב 
היא דבהמקבל לא העתיק אלא לשון הרי"ף דבהמקבל פסק הרא"ש סתמא דאין אומן קונה בשבח כלי לאו מלתא    סי' כ"א

וסמך עצמו אמ"ש בפ' ב' דקידושין מחלוקת הרי"ף ורבינו תם בזה וכה"ג אשכחן בדברי הרא"ש בכמה דוכתי גם ר' ירוחם 
נתיב   ובעל התוס' ולא הכריע ואדרבה הביא דברי התוס' למסקנתו מיהו בס'    כ"בבס' חוה  ח"א הביא מחלוקת רי"ף 

ב כתב בסתם דמשלם דמי תיבה לא דמי עצים שאין אומן קונה בשבח כלי עכ"ל. גם בנכ"ט שם גבי  מישרים נל"א ח"
קיצור פסקי הרא"ש ב"ק פ"ט סי'  קבלנות עובר בבל תלין כתב שכן עיקר ונראה מדברי ר"י ומדברי הטור כאן וברמזים  

דדעת הרא"ש דאין אומן קונה בשבח כלי ולפע"ד דאין זה מוכרח וכמ"ש ויותר נראה דספוקי מספקא ליה להרא"ש   יד
  בש"ג שם דלא מוכח מהרא"ש מידי ע"ש וגם    לקצור פסקי הרא"שאות ו'  בפ"ג    ]פלפולא חריפתא[  בס' מעדני מלךכ"כ  ו

 :ט כ' המחבר גם כן ב' דעות בזה(בא"ע סי' כ"ח ס"משמע דספיקא דדינא הוי )ועיין 

הבנאי שקבל עליו לסתור הכותל ושבר האבנים או הזיק, חייב לשלם. היה סותר מצד זה ונפל    -  טור
 סעי' ג  שפדועיין סי'  רמ"א.  –מצד אחר, פטור; ואם מחמת המכה, חייב 

 אם קונה בשבח שאין בו ממשאומן 

ו'   סי'  ]י"ב[  )מ"ב(  כלל  בתשובה  עליו    -רא"ש  ששוחקין  ציורין  בה  לצייר  לאומן  טבלא  הנותן 
ואסרה על בעלים אחר שציירה קודם שפרע לו שכרו, אם יש ]משחק קוביה[  באיסקונדרי  

כיון דקי"ל )ב"ק צט, א( אין אומן קונה בשבח כלי הרי אין לו בגוף כלום אלא שכר  כח בידו לאוסרו. תשובה,  

ואפילו אם היה האומן קונה בשבח כלי, היינו היכא  הוא דמחייב עלה בעל הכלי ואין לו כח לאסור הכלי.  
בשבח כגון שנותן לו עצים ותיקן כלי אבל הכא לא עשה אומן אלא ציירה    ממשותשיש  

צמר או לא, כגון אם צבע קוף צמרו של  אם יש שבח סימנין על גבי    ק קא.ב"דאיבעיא לן  בסימנין ואין בזה ממש,  

ראובן בסימנין של שמעון אם חייב ראובן לשלם השבח שהשביח הצמר, ולא איפשיטא האיבעיא ואינו חייב לשלם, נמצא  
שלא קנה הצייר בצבע כלום. וכי תימא יכול לגרוד, אם יגרדנו אין בו ממש כדקאמר התם במאי מעבר ליה בצפון צפון 

כיון דאין אומן קונה בשבח כלי אין יכול לגורדו ולקלקל כליו של בעל הבית    , ועודעבורי מעבר
 ח. קצוה" –עכ"ל. 

שם אמר רב אסי לא  )צח, ב צט, א(  על הרא"ש מב"ק  הקשה    –חלק חו"מ סי' )ז'( ]ד'[  תשובת מוהר"ש הלוי
שנו אלא שנתן לחרש שידה תיבה ]ומגדל[ לנעוץ בהם מסמר ונעץ בהם מסמר ושברן, אבל  

דה תיבה ומגדל ושברן פטור מאי טעמא אומן קונה בשבח נתן לחרש עצים לעשות מהן שי
דמי צמרו אין דמי  והקדיחו יורה נותן לו דמי צמרו,   צמר לצבעכלי כו', לימא מסייע ליה הנותן 

צמרו ושבחו לא, לאו שהקדיחו אחר נפילה דאיכא שבחא ושמע מינה אומן קונה בשבח כלי, אמר שמואל הכא במאי  
ן דבעל הבית וצבע אגר ידיה הוא דשקל, אי הכי נותן לו דמי צמרו וסימנין מיבעי ליה, אלא  עסקינן כגון דצמר וסימני

 קצוה"ח  -שמואל דחויי קא מדחי ליה וע"ש. ומבואר דאפילו בצבע אמרינן אומן קונה בשבח כלי. 

אינו קונה כל הכלי  אך  דודאי למאן דאמר אומן קונה בשבח כלי קונה נמי בצביעה,  תירץ    –קצוה"ח  
ולא עדיף מצבעו קוף ואין לו אלא מה שההנהו, ובצבע קוף אפילו מה שנהנה א"צ לשלם כמ"ש  ,  אלא בשבח כלי

אין  אבל אין לו בשבח כיון דאינו אלא חזותא והו"ל כליתנהו ומש"ה    ד"ה או דלמא(,שם  )  תוס'
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לו צבע דאיסור אינו איסור אלא בערלה דכתיב שלש ערלים חד לחזותא,  , דאפילו מה לאסור
)יג, ב ד"ה ידי  נדרים  תוס'  ועיין    ומכל שכן זה שאין לו בה דבר ממש ואין לו לאיסור לחול כלל,

הקשו בתוס' ז"ל, ידי לעושיהם בהא דאמרו קונם פי מדבר עמך דהיינו באומר יאסר פי לדיבורו ידי לעושיהן, ו  לעושיהם( 
וא"ת ותיפוק ליה דמעשה ידיו גופיה יש בו ממש כדמוכח בכתובות דף נ"ט )ע"א( דאם אמר קונם מעשה ידי דחייל לר'  
מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, וי"ל דאין ה"נ וכו', ועוד דאיכא מעשה ידים שאין בהם ממש כגון שלא אתן  

הוא לכאורה תמוה דודאי שלא אתן הו"ל דבר שאין בו ממש וכמו קונם שאיני עושה ביו"ד, אבל  תבן לפני בקרך עכ"ל. ו
קונם שאתן הרי הקונם חל על דבר שיש בו ממש וכמו קונם שאני עושה בלא יו"ד, ועיין ש"ך יו"ד סימן רל"ד )סקכ"ו(  

וס' סברי דאומן קונה בשבח כלי, אבל  ]סקפ"ו[. ולפי מ"ש דהא דחייל נדר על המעשה ידיו אחר שיעשה היינו משום דת
קונם שאתן לפני בקרך דבזה לא שייך אומן קונה בשבח כלי דהו"ל כשליחא דאגרתא דליכא שבחא כדאמרינן פרק הגוזל 
קמא דף צ"ט )ע"א(, מש"ה הו"ל כה"ג דקונם שלא אתן תבן אפילו אומר שאני אתן נמי לא חייל כיון דליכא )שבועה( 

 :ה"ח בזה האריך הקצוושם באה"ע  ]שבחא[ ודו"ק היטב,

 סעיף ג 

 אומן ששינה

יותר מדאי[  והקדיחו  נתן צמר לצבע    -  ק:  משנה ב"ק  רמב"ם נותן לו דמי  ]פירוש, שרפתו, שהרתיחו  יורה, 
 שו"ע.  –צמרו. צבעו כעור, או נתנו לו לצבעו אדום וצבעו שחור שחור וצבעו אדום 

מהם כסא   לעשותעצים לחרש  נתן - ד"ה אם השבח וד"ה נותן "מ קיז: רש"י ב  כרבי יהודה שםשם קא. ברייתא 
ואם    ההוצאה ההוצאה, נותן בעל הכלי את אם השבח יתר על נאה ועשה כסא רע או ספסל  

פירוש, דמי עצים וסימנים ושכר טרחו   שו"ע.  –ההוצאה יתירה על השבח, נותן לו את השבח בלבד  

 לו בקבלנות שפסקכשאר שכיר יום, ולא מה 

ומה שהיה ראוי להשביח    -  .שם פ"ט ה"ה   ירושלמיע"פ  שם פ"ט סי' יז    א"שר  ד"ה אם השבח   ב"ק ק:  תוס'מטור  
ולענ"ד היה צריך   רמ"א.  –   אילו לא שינה הוא בכלל הקרן, וחשבינן השבח )וההוצאה( בלא זה

 ג. באה" –  ש אומריםלכותבם בשם י

הכלי: איני רוצה בתקנה זו אלא יתן  אמר בעל    -  שם משנה ד[וכ"כ בפירוש המשנה ]ב"ק  רמב"ם כסף משנה  
לי דמי הצמר או דמי העצים, אין שומעין לו. וכן אם אמר האומן: הא לך דמי צמרך או דמי  

ונתן טעם לדבר לפי שאמרנו  שו"ע.    –עציך ולך, אין שומעין לו, שאין האומן קונה בשבח כלי שעשה  

ח יתר על ההוצאות ואם ההוצאה יתירה על השבח היא תקנה לכל אחד משניהם, ולזה אין מקום למה שכתב אם השב
   המגיד.הרב  –  הראב"ד אין לזה טעם
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