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 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 שואל של אחריותחיוב
 ישיבה הנהלת ע"י ממנו שהוחרם פקדוןעל

 35א-הש"ס מס' ממונותתיק

 הדיוןנושני

 ידוע היה לשניהם למדו. שבה הישיבה בפנימית בהיותם משמעון טייפ מכשיר שאלראובן
 הנהלת שערכה בחיפוש ובתחומיה. בישיבה המכשיר את להחזיק אסרה הישיבהשהנהלת
 להנהלת טען השואל אותו. החרימה והיא השואל, אצל המכשיר נמצא הפנימיה בחדריהישיבה
 יוחרם שהמכשיר הודיעה ההנהלה הבעלים. מיהו לומר סירב אך שלו, איננו שהמכשירהישיבה

 הנהלת בפני עצמו את לגלות חושש המשאיל, שמעון, נזיפה.  ויקבלו הבעלים שיבואועד
 באונס, ממנו נלקח שהמכשיר אע"פ לטענתו, המכשיר. את לו שיחזיר מראובן ותובעהישיבה,

 חזרה לקבלו יכול ששמעון מכיון חייב שאינו  משיב השואל, ראובן, באונסין. חייב שואלהרי
 ההנהלה, בפני עצמו לגלות רוצה שאינו והעובדה נזיפה, ויקבל ההנהלה בפני עצמו יגלהאם
 שכל מפני ההנהלה, בפני עצמם לגלות הבעלים על חיוב יש לטענתו, עצמו. על נזק הבאתהיא
 המכשיר הימצאות על כאחראי ההנהלה בעיני נתפס השואל, הוא, עצמם, מגלים אינם הםעוד

 גם נתפס היה שהמכשיר טוען הוא עוד אבידה. השבת מדין להצילו הבעלים על וחובהברשותו,
 אותו. שואל שהיה מבלי הבעלים ברשות היהאם

 דיןפסק
 מאידר, אר הישיבה. הנהלת בידי לפניר שלר הרי בטענת עצמו לפטור יכול אינוהשואל
 דאורייתא שספק המוחרם, הפקדון את שיחזירו כדי ההנהלה בפני עצמו לגלות חייבהמשאיל

 ולחומרא.הוא

 לדיוןהשאלות
 שהחרימה ההנהלה ביד לפניר שלר הרי בטענת אחריות מחיוב עצמו לפטור יכול שואל האםא.
 הפקדון.את



 ירושלים - דיןפסקישפ

 האם הבעלים, ברשות היה אם אם גם קורה שהיה באונס השואל ברשות כשהיה הפקדון נאנסב.
 באחריות. השואלחייב
 על ולחפות להציל כדי ההנהלה בפני עצמו לגלות המשאיל חייב אבידה, השבת מדין האםג.

השואל.

תשובה

 סור גבי מס. דף מס"ק לוס ורסיס וכו', נר6ס לכן וז"ל: כתב עז לסי' כסקדמס כמטפט בנתינותא.
 לפכיך סלך סרי ליס 6מר מ5י כ"ד כיד כטפוף ד6פי' כתום' ועייפי וכו'. מוחזר דינו נגמר טל6 עדמחזירו
 % יתנו ל6 דודניי דינו מנגמר קורס מיכעי6 ל6 %טליס סבור לו יתכו % ודקי סכ"ד דטס ו6ףע""ט,
 מלות בו לקיים 5ריכין דס6 סכ"ד, לו יתנו bS ג"כ דינו טנגמר 6מר אפי' 6לhnah5 6, יעריקנ1 וס6סכ"ד
 ד6"כ פסקאות ואין לפניך. סלך סרי %מר יכול ליט% ממפקיד 6ו מנגזל יכול 6ין 06 ד6פי' bnShסקילס.

 כיד טסו6 לי רמס לפניך, טלך סרי ג"כ %מר יכול מנפקד יפיס לפנינו ומגזלן מנפקד מיד גזלן טלו06
 כיון ס"נ 6"כ וכו', סתום' כתבו דס6 קוסי6 אינס זס ניטלו, יכול קינו ג"כ כ"ד מיד ס6 גזלן כיד 16כ"ד
 % לומר יכול אינו מטיס וכו', לסקדיטו יכוליס 6ין טניסס סכעליס נתי6טו ול6 גזל וקיי"ל מגזלן כידססו6
 ועוד גזילס, כקנין *זמו קנס טסגזלן סגזלן כרסות טסו6 מפני כרצותו קינו טככר לסניך, טלךסרי

 ד6ף מוכח עכ"פ וכו'. ליס תכירו טל מטבע מדוחף גכי 5ת כב"ק כדמוכח למיעכד כעי פ"נ לידדסטנס
 עכ"ל. לפניך, טלך סרי לו לומר יכול ליט% יכול דקינו ד5ף ע"ד כידכטסו6
 ולכן לפניך, טלך סרי לו לומר יכול פילס, כקניני אותו קנס ל6 מתופס ~oh סנתיכות מדגרימכובר
 קותו קנמס ל6 וסיף סיטיכס, הנסלת ע"י תלקח נתפס מטייפ טמכטיר דירן בנידון 6"כ מגזלן. כ"דט6ני
 סלך סרי לו לומר יכול 6"כ כחזרם, סמכסיר לו ינתן סכעליס יכולו ס6ס טסודיעס וכפרט גזילס,כקניני
 תטכס. תוכת כוס סטו6ל ומקיים %"ך כ6תפסיס וכמולפניך,
 כיד סטור ט6ס קלח, 6ות ב"ק מעורים כקוכן כתב וכן סנתס"מ, על תמס b"D כ"מ מרדכי כלכוםומנס
 6מור6ס %ר דיופטר לאליס למיס נפל 6פי% דס6 סרט"ל, לומר יכול ואינו סטכס מיקרי % ודאיכיד

 למיטקליס ד6"6 כ"ד כיד כטסו6 וכ"ט סרט"ל, %מר יכול גזלן 6ין טקליס דל6 כמס כל מ"מלמיטקליס
 דכריית6 לתנך ום"ל מכש, טכרח וכגון מסומר כיד עכמיו מסטור 6יירי דע"כ טכי6רו עייפי כיד,מיד
 % ותו דמיו כתמתמי נתמייכ ככר כ"ד, כיד טסים כטכס סרט"ל, %מר יכול סיס ל6 6חת דטעסכיון
 עכטיו יכול נטתנס ל6 כיד כיד פסיס כטעס דגם כיון S"D דממני' ותנם סנ6ס, כקימורי נפםיס פטרמ5י
 מיינו %רייתו, טימזור לתרי גס סרם"ל לומר יכול ל6 ודקי קני לס"ד דסדר דכטינוי ו6ף סרם"ל,לומר
 כיד כרטות מסיס כטעס גס לגזלן נקנס ול6 נטתנס ל6 סכ6 6כל סטינוי כטעת לסגולן נקנס דככרמטוס



שפאממונות

 לקחו ו6מ"כ ליס כנפל וכמו הרס"ל, לו לומר יכול כידו טהו6 עכטיו 6כל rb, להטיבו יכול היה טל66ל6
 סכ6 ודקי לפי"ד b"h הרס"ל. לו לומר יכול היה ל6 כיס מהוך דכטעה 6ף הרס"ל לומר ריכולמסיס
 ההנהלה. כיד נמ65 כטהמכמיר הרס"ל לומר יכול קינוסמו6ל
 נתחייב ל6 כיס מהיה כמעה דגס דכריית6 תנ6 פליג ל6 ליס דכנפל וי"ל וז"ל: כקוכ"ם טס כתכועוד

 להו5י6ו יכול היה ל6 הרי כ"ד כיד כטהור הכ6 6כל ob~lnb כר ע"י להוליכו יכול היה מהריכתסלומיס,
 כיד כטה61 דמיו כתטלומי נתחייכ דל6 לפטר דירן כנידון 6"כ עכ"ל. כתסלומין, נתמייכ וככרמע"ד

 להנסלה ע5מס יג% עימס טהכעליס 16 הכעליס, טס 6ת ימסור 06 לסו5י6ו יכול דהריההנמלה,
 הטבה. מיקרי ל6 כודויי ההנהלה כיד מסמכמיר זמן כל מ"מ 6כלויקחוהו.
 הגע ועוד, כקוכ"ם. טסקטה וכמו כ"ד, כיד כמהוך המכס יקרץ למה הנתה"מ דכרי על לתמוה יםוהנה
 ודקי פלוני, כיד הט"ל למפקיד לומר יוכל ה6ס 6חר, נכית קותו וינים חפן על טמירה טקנל טומרעלמך
 לס"ד כביס והמפקיד מהסומר כתופן מיירי דהנתה"מ נרבה hSh %מר. ויכול כ"י כיר מים 61"כל6,

 קומו קנו ל6 טסהכ"ד מכיון הם"ל, לו לומר דיכול סנתה"מ מידם זס כפופן ורק לפניהס, נמ65מהטור
 הם"ל הטומר יקמר 6ס ככ"ד, נמ65 והסור עכ"ד 6ינס והמפקיד טטהטומר היכף 6כל גזילה.כקניני
 גז% 06 גס ד6"כ לסקטות ובין וז"ל: טכתכ הנתה"מ מל למונו מדקדוק וכ"ג המכס. הוה bS ודביעכ"ד,
 לפגינו" "והגזלן לסוכו ודקיוק עכ"ל. הרס"ל, לומר יכול מנפקד ימיה לפנינו" "ומנזלן הטומר מידנזלן

 ככה"ג, המכה דקינו הם"ל %מר יכול דקינו פטיט6 לפנינו קינו הגזלן ד6ס כוונתו וכרבה מיותר,%קורס
 סנתה"מ כתכ וע"ז הטכה. דהוה ככ"ד הטור כטהיה כמו הטכה, דמיקרי 6פמר לפנינו הגזלן 06ורק
 ודו"ק. לפנינו, דהגזלן 6ף סי6 הפנס ולקו גזילה קניני לו דים גזלןדם6ני

 המכס מיקרי % והכ"ל, , המנהלה כיל נמ65 הטייפ טמכ"יר למטביל יקמר הטובל 6ס ודבי כניד"דולפי"ז
 יוכל המכפיר, מלוי טכו ההנהלה כחדר והמטליל, הטובל סניהס, יכובו 6ס רק הנתה"מ. %כרי6ף

 כטענת דנפטר מס, וסכעליס הסומר וגס כ"ד כיד מנמ65 נגח טור כמו דהוי הכ"ל, כטענתלהפטר
 כקומר מה %ן סכעליס, מיהו לגלות רולס טילינו כיון ככך, רוקה קינו הטולל הרי מכנד"ד hSbסא"ל.
 הסכם. הוה ל6 הרס"ל, לכשליםכחון
 56ל גס לקרות יכולה היתה גניבה דלותה 6ף הסומר, מכית ונגנב לאמור חפן סנותן ט6דס ממחכרב.

 על חסיה ממירתו ט6חריות הכעליס הפקידו כן ע"מ מהרי מ6תריותו, נפטר מסומר 6יןהכעליס,
 היתה המכסיר 6ת סוכל טסיה לולי מגס כטענה הפקדון מאחריות נפטר סטו6ל 6ין כנדקי, וב"סמטומר.
 קותו. ומחרימה הכעליס כיד קותו מו65תססנהלס

 ו6ס וכו', % מיעיו יתכענו 06 להעיד חייב וכו' לחכרו עדות היודע 6 0עי' כח סי' חו"מ כטו"ע פסקג.
 5ע"ג זה דדין יעקב המסכנות כטס הכיק ד ס"ק טס וכפת"ט כד"ט. ותייכ 6דס מדיני פטור עדותוכמט
 וכו'. 6כידם הסכת דהוה ועוד רעך, דס על תעמוד % מסוס תייכ תבעו כ% גסדהרי
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 שכידם סטות מדין נס ססנסלס כפני ע5מס לגשת סמכסיר טל סכעליס 6ת לחייכ מקוס ים כנד"דו6ף
 כזיון לסכול טע5ל וכיון י"ל 6כידס, סוכת מדין זס ד6ס סטטמיס כין ונפ"מ וכו'. תעמוד % מדיןוגס

 כפטור ככורו ל6י וקינו כזקן ס"ז , מ5וותס טל ועכר סכעליס טסות למס כטיתג% ססכס% מ5וונזיפס
 וכו' תעמוד ל6 מדין 6כל ככווו, לפי כשיכו 6דס כל ס"ס 6ל6 דוקך ל6ו חזקן לסוכריס 6כידס,מסטכת
 ודו"ק. נעימות, ו6י כזיון תיסכול D~Dh ככס"ג 6ף דחיייכטפסר
 כיון לפטר 16 כמיס, כדיני חייב ס6ס כזיון, לו דיהיס ככס"ג גרמ6 ע"י דמזיק סיכך למסתפק יטוכן

 מגרמך. 6ף פטור סכזיון, סממתדנמנע

 ווייס.יהושע




