
א עם הגמרדף ללימוד בחברותא  ב"ה  

 הרב שמואל רוז מחנך ו' דברי מנחם נתניה 

אין ספק שאם הגנב ייתפס השומר זוכה בכפל כי 
 הסכים לשלם את הקרן

יקבל השומר את  הא קאמר הריני משלם
 הכפל

אמר איני 
משלם וחזר 
ואמר הריני 

 משלם

 פשיטא

או דלמא במלתיה קאי ודחויי הוא דקא מדחי ליה= 
או שמא השומר עומד בדיבורו הראשון וזו דחיה  
שדוחה אותו עד שיארגן את הכסף )שלא יציק לו  

 המפקיד בבקשת התשלום(

מי אמרינן מהדר קא הדר ביה=האם 
אנו אומרים שהשומר בוודאי חזר בו  
 מהרצון לשלם )ולא מגיע לו כפל( .

מאי= מה הדין. 
האם השומר יקבל 

 את הכפל?

אלא אמר 
הריני משלם 
וחזר ואמר 
 איני משלם

1 ספק  

או דלמא במלתא דאבוהון קיימי ודחויי הוא דקא 
מדחו ליה= או שמא הבנים עומדים בדיבור אביהם  
וזו דחיה שדוחים את המפקיד עד שיארגן את הכסף 

 )שלא יציק להם המפקיד בבקשת התשלום(

מי אמרינן מהדר קא הדרי בהו=האם 
אנו אומרים שהבנים בוודאי חזור בהם  

 מרצון לשלם )ולא מגיע להם כפל( 

מאי= מה הדין. 
האם הבנים יקבלו 

 את הכפל?

אמר הריני 
משלם ומת 

ואמרו בניו אין 
 אנו משלמין

2ספק   

או דלמא לא שנא= או שמא לא משנה אם עשה נחת  
רוח או לא - העיקר ששילמו את הקרן והוא יכול לקנות  

 פרה חדשה 

מצי אמר להו כי אקנאי כפילא 
לאבוכון דעבד לי נייח נפשאי לדידכו 

לא=המפקיד יכול לומר להם 
כשהקניתי לאביכם את הזכות לכפל 
זה בגלל שעשה לי נחת רוח וטובה   
 אבל אתם לא עשיתם לי שום נחת רוח 

מאי= מה הדין. 
האם הבנים של 

השומר יקבלו את 
 הכפל?

שלמו 
בנים)השומר 

 מת( 

3ספק   

או דלמא לא שנא= או שמא לא משנה אם עשה 
נחת רוח או לא -העיקר ששילמו את הקרן והם  

 יכולים לקנות פרה חדשה 

מצו אמרי ליה כי אקני לך אבונא 
כפילא דעבדת ליה נייח נפשיה אבל 

 אנן לדידן לא 

מאי= מה הדין. 
האם השומר יקבל 

 את הכפל?

שילם 
לבנים)המפקיד  

 מת(

4 ספק  

 או דלמא 
 כיון ששניהם הראשונים הוה להו נייחא נפשא  .

בהדדי קנו כפילא  אף בנים מן הבנים= שמא -נאמר  
שמכיוון שהשומר עצמו עשה נחת למפקיד עצמו  

 )ההורים( בניו יקבלו את הכפל -היות ושילמו 

דליכא שום צד נייחא נפשא באלו שהם  
קיימים שלא הם ולא אביהם עשו קורת  

רוח לאלו ולא אביהם של אלו קיבל  
קורת רוח מבני השומר=שאין שום צד  
של נחת רוח לאלו שחיים עכשיו-  לא  

השומר ולא אביהם עשו שום טובה לבני  
המפקידולא בני המפקיד קיבלו  שום  

 טובה מהשומר או בניו  

מאי= מה הדין. 
האם הבנים של 

השומר יקבלו את 
 הכפל?

שלמו בנים 
לבנים )השומר  
 והמפקיד מתן( 

5 ספק  

המפקיד לד עמ' ב
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אולי צריך לשלם את כל הקרן             - מצד שני  מהו לקנות חצי   . מצד אחד שילם חצי קרן  
 הכפל

         שילם  
 מחצה

מתחילתו אמר 
הריני משלם 
מחצה ולא 

  יותר

6 ספק  

או דלמא כיון דתרוייהו חד פקדון הוו ואינו משלם 
את שתיהם לא אקני ליה כפילא שהרי הוא נפסד 
על ידו= או שמא כיוון ששניהם נחשבים פקדון אחד  
והוא לא שילם את שניהם -לא מגיע לו כפל של פרה  

 אחת
: 

מי אמרינן כיון דפרה שלימה שילם. 
 קנה= 

שכיוון ששילם קרן  -האם אנו אומרים 
של פרה שלימה יקבל כפל של פרה 

 אחת

 מהו 
 לקנות כפל שלה 

 שאל שתי פרות 
אם תימצי לומר  
לא קני מחצה  

שאל שתי פרות  
ונגנבו ואמר  
הריני משלם  

אחת ולא אמר  
מתה מחמת  

 מלאכה  
 

7 ספק  

 או דלמא בעינן עד שישלם כל הפרה 
או שמא צריכים שהשומר ישלם את הקרן של כל 

 הפרה  כדי לזכות בכפל

מי אמרינן כל הקרן שלו שילם= האם 
אנו אומרים ששילם לאחד את כל חלקו 

 :ולכן מגיע לו הכפל של שותף זה?

 .מהו
 שיקנה חצי הכפל

 שאל מן  . :
השותפין 

ושילם לאחד 
 מהן 

חלקו חצי דמיה  
שעליו מהו 
לקנות חלקו 

 המגיעו  

8 ספק  

או שמא צריכים שישלמו שניהם ביחד את הקרן של 
 פרה שלימה

מי אמרינן הרי שילם כל המוטל עליו 
=האם אנו אומרים הרי שותף אחד  

 שילם את כל הקרן שמוטל עליו

מאי = שיקנה חצי 
שיקנה חצי  .מהו

  :הכפל

שותפין 
ששאלו ושילם 
אחד מהן חצי  

 :דמיו שעליו

9 ספק  
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או דלמא כיון דאפוטרופוס הוא על הנכסים ואוכל  
הפירות בעלים הוי עלייהו ותשלומין הן = או שמא כיון  

שהבעל נחשב אופוטרפס=אחראי על נכסי אישתו  
ומקבל רווחים -הוא כן נחשב לבעל הפרה וזה נקרא  

 שהשואל שילם לבעלים וקנה את הכפל

מי אמרינן כיון דקרן לאו דבעל הוא לאו  
תשלומין מעליא נינהו ולא קני 

כפילא=האם אנו אומרים -כיון שהקרן לא  
שייך לבעל  אלו לא תשלומים  טובים ולא  

 קנה השואל כפל

 מאי = מהו
לקנות   .

 הכפל )לשואל( 

ש אל מן האשה 

פרה של נכסי  

מלוג שהקרן  
שלה 

והפירות  
 לבעל    
הפרה  

 ושילם  לבעל

 ספק
10   

או שמא כיון שהבעל נחשב אופוטרפס=אחראי על נכסי  
אישתו ומקבל רווחים -הוא כן נחשב לבעל הפרה וזה  
 נקרא שהאשה ששאלה שילמה וקנתה את הכפל

האם אנו אומרים -כיון שהקרן לא שייך  
לבעל  אלו לא תשלומים טובים ולא  

 קנתה האשה כפל

 מאי= מהו
לקנות הכפל   (.

 )לאישה 

אשה ששאלה 
פרה לצורך  
קרקע מלוג  

שלה ושילם 

 בעלה

 ספק
11 
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 תיקו=תעמוד הספק 

 תשבי יתרץ קושיות ואבעיות= דין כל אחת עשרה הספיקות 

מה יעשו בפועל באחת עשרה הספיקות- לפי רבי יצחק אלפסי )  הרי"ף(  והרמב"ם 

מדובר כאן בממון המוטל בספק וחולקים את הכפל בין הצד של השומר לצד של 

 המפקיד )חצי חצי( ולפי  הרא"ש המוציא מחברו עליו הראיה והמפקיד יקבל את הכפל.

הרא"ש והרי"ף והרמב"ם הם מרבותנו הראשונים )תנאים-אמוראים-סבוראים - גאונים- 

 ראשונים)כמו רש"י הריטב"א הרשב"א המאירי ( לפני תקופת האחרונים ואכה"ל. 

 

 

 

 


