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המפקיד מעות אצל אנשי דלהל מה הדי ?

היו מותרי
היו צרורי
יכול להשתמש  וחייב באחריות
אצל שולחני לא ישתמש בה  1ופטור מאחריות
לא ישתמש בה  ופטור מאחריות
אצל בעה"ב
לר' מאיר :לא ישתמש  ופטור מאחריות
לא ישתמש בה  ופטור מאחריות
אצל חנוני
לר' יהודה :יכול להשתמש  וחייב באחריות
2

היכא דמותר לו להשתמש בה  ,איזה אחריות הוא מקבל עליו?

לרב הונא
לרב נחמ
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אחריות כשומר שכר מגניבה ואבידה
מקבל
מקבל

אחריות כשואל ואפי' מאונסי
מקבל
אינו מקבל  עד שישתמש בפועל

השולח יד בפקדו  ,ואח"כ הוציאו או שאבד הפקדו  ,4לפי איזה שעה ישל ?

לב"ש ילקה בחסר ויתר
למקש
לבית הלל 
כשעת ההוצאה
לרבה
לר' עקיבא  כשעת התביעה

הוקר הפקדו משעת
הוזל הפקדו משעת
השליחות יד עד שהוציאו
השליחות יד עד שהוציאו
משל כשעה שאבד
משל כשעת שליחות יד
6
5
כשעת ההוצאה מרשות בעלי
משל כשעת שליחות יד
7
משל כשעת ההוצאה
משל כשעה שאבד
משל כשעת העמדה בדי

 1ומעמידה הגמ' שהיו צרורי וחתומי ,שזה מראה שא שנת לשולחני שרגיל להשתמש במעות
שמפקידי אצלו ,שלא ישתמש בה  .וללישנא קמא דרב מרי אפי' בקשר משונה ג"כ מיירי .ולאיכא
דאמרי הוא ספק מה הדי בקשר משונה.
 2ואפי' עדיי לא הספיק להשתמש בה .
 3ס"ל דא שלא הוי שואל עד שלא ישתמש בה בפועל ,מ"מ כשומר שכר כ הוי ,דהואיל והוא נהנה שבזה
שיש לו עכשיו מעות א יבוא איזה עסק שיש בו ריוח יוכל לקנותו ,הוא מהנה לבעלי להיות שומר שכר
על מעותיה.
 4אבל א נמצא הפקדו בעי  אפי' שהוקר או הוזל ,משל את הפקדו בעצמו ,וג בהוזל אומר לו "הרי
של לפני".
 5דזה פשיטא שעל זה לא אמרו בית הלל כשעת ההוצאה  דוכי לית להו לבית הלל כל הגזלני משלמי
כשעת הגזילה.
 6דזו שעת שליחות יד )כי אפשר לפרש כשעת ההוצאה  שעה שהוציאו דהיינו שאבד או מכרו ,דא"כ ב"ה
היינו בית שמאי( .ומזה מקשה הגמ' על רבה שאמר שגזל חבית והוקרה ושברה משל כשעת השבירה,
סברתו היא כב"ש ולא כבית הלל.
 7רבה מתר שלעול בהוקרה אי מחלוקת בי ב"ש ובי ב"ה שמשל כשעה שהוציאה מהעול  דהיינו
שעה שמכרה או שאבדה ,ומחלוקת היא בכה"ג שהוזל ועל זה אמרו ב"ה שמשל "כשעת הוצאה") .ויש
ג' אוקימתות בגמ' ב' הראשונות נדחו( ולמסקנא פירשו ,דכשעת הוצאה בא לדי שבח גזילה  דגזל הוי,
וחולקי על ב"ש דסברי דשבח גזילה של נגזל הוי ,והיינו שלוקה בחסר ויתר שא השביח צרי לשל.

