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ובימי  לאבל,  חצות  אחר  שבת  בערב  קודש  שירי  שמיעת  בענין  תשובה 

............. ג הספירה ובין המצרים, מאת הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א

סימן עא.................................................................................... ד

המים אין בהם הנאת החיך כשאינו צמא, ולכן אם לא היה צמא אינו יכול לברך 
עליהם לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה, וכן אם שתה מים כדי להעביר את 
הוא  הנכון  צמא  וכשהוא  צמא,  היה  אם  אלא  שתייתו  על  מברך  אינו  התרופה, 
שיברך על המים תחילה ויטעם מהם, ולאחר מכן ישתה עמם את  הכדור, ונראה 
שכן הדין בצום כששותה כדורים עם מעט מים כדי להעביר הכדור, אם הוא צמא 
מברך על המים, אמנם בשאר משקים שיש בהם טעם הערב לחיך כגון מיץ, גם 
באופן שלא היה צמא כלל, כל עוד ששתה מהם והיו ערבים לחיכו ואינם מרים, 

חייב לברך.

..................................................................................... ו סימן עב

שואל שהחליף רכב עם חברו והודיע לו המשאיל בעל הרכב שמצבו תקין, 
ובחזרה התקלקל הרכב לשואל והושבת מנסיעה באמצע הדרך, יש להורות 
אם כשהחליף עם חבירו על דעת שכל אחד ישתמש בשל חבירו, הוא כאומר 
לו השאילני ואשאילך, ולדעת השו"ע הוא שאילה בבעלים שפטור אפילו 
מפשיעה, ובדעת הרמ"א דנקט ב' דעות, אם הנתבע הוא מבני אשכנז ויוצא 
וכדעת  קמא  כי"א  לי  קים  בטענת  מפשיעה  עצמו  לפטור  יוכל  רמ"א,  ביד 
נפשך  ממה  פטור  השו"ע  הוראות  אחר  שהולכים  ספרד  ולבני  השו"ע, 
מפשיעה, אמנם דין זה הוא בגדר מתה מחמת מלאכה, הואיל והשואל לא 
שינה מהמלאכה ששאל בשבילה, ופטור גם אם היה שואל שלא בבעלים, 
השואל  ולכן  פשע,  אם  אף  שפטור  בבעלים  כשואל  שדינו  כאן  שכן  ומכל 

פטור לגמרי.

מפתחות.................................................................................. כא
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עא  סימ�

ס"ז) ר"ד סי' חיי� אורח (שו"ע

שאלה:

êéøöå øåáéö úéðòúá éåøùä íãàî éúìàùð
ùé íàä ,íéî èòî íò åúàåôøì øåãë ìåèéì

?äúåùù íéîä ìò ìëäù êøáì åì

תשובה:

ïëìå ,àîö åðéàùë êéçä úàðä íäá ïéà íéîä
àì íäéìò êøáì ìåëé åðéà àîö äéä àì íà
äúù íà ïëå ,äðåøçà äëøá àìå äðåùàø äëøá
ìò êøáî åðéà ,äôåøúä úà øéáòäì éãë íéî
ïåëðä àîö àåäùëå ,àîö äéä íà àìà åúééúù
,íäî íòèéå äìéçú íéîä ìò êøáéù àåä
ïëù äàøðå ,øåãëä úà íîò äúùé ïëî øçàìå
éãë íéî èòî íò íéøåãë äúåùùë íåöá ïéãä
,íéîä ìò êøáî àîö àåä íà ,øåãëä øéáòäì
áøòä íòè íäá ùéù íé÷ùî øàùá íðîà
,ììë àîö äéä àìù ïôåàá íâ ,õéî ïåâë êéçì
íðéàå åëéçì íéáøò åéäå íäî äúùù ãåò ìë

.êøáì áééç ,íéøî

בברכות א. מד:)איתא � מי�(מד. "השותה �

לאפוקי  וכו' בדברו נהיה שהכל מבר� � לצמאו

למא�  לאפוקי אבי�: בר  אידי  רב אמר � מאי?

ע"כ. אומצא " דחנקתיה

צמא שהיה משו� כששתה שדווקא והיינו

אחר , אופ� בכל מיהו עליה�, מבר� � למי� 

המי� לשתות ורוצה  אונס לו כשאירע כגו�

מבר�. אינו המאכל, להעביר 

התוספות אומצא)וכתבו דחנקתיה ד"ה "ודוקא(מה. �

לצמאו, מי� לשתות  א� כי  הנאה  לו שאי� מי� 

הנאה, נחשב זה  אי�  אומצא  דחנקתיה והנאה

מה�  נהנה  הגו� שלעול�  משקי� שאר  אבל 

אומצא, חנקתיה ואפילו מבר� עני�  בכל �

לעיל לו.)כדאמרינ� דלרפואה(ד� גב על וא� 

לפניו  דדוקא פירש עמר� ורב ברוכי . בעי אתי 

משה ורבינו חייב. לאחריו אבל ברוכי, בעי לא

אפילו  נהנה ואינו דהואיל היא , דלא פירש

ברכה". בעי  לא  לאחריו

הרא "ש כתב מג)וכ� סי' שותה(פ"ו "ודוקא �

שאר אבל המי�. מ� נהנה שאי� לפי מי� ,

אפי' ובטעמ�, משתיית� שנהנה המשקי�

ונהנה הואיל לבר�, צרי� אומצא חנקתיה

לעיל לו.)כדאמרי' הואיל (ד� דתימא  מהו ,

כיו�  קמ"ל, ליבר�, לא  מכוי� קא  ולרפואה

ברוכי ". בעי מיניה הנאה ליה דאית

הרמב"� כתב ה"א)וכ� פ"ח ברכות השותה(הל' כי

טעו�  אינו צמאו להרוות מנת על שלא  מי� 

לאחריה. ולא לפניה לא דהיינו כלל, ברכה

הטור  ולא(ש�)וכ"כ  לפניו לא מבר� שאינו

עמר� כרב ודלא לעיל)לאחריו ובב"י (בתוס' .

התוספות ש�  כתבו שכ� דחנקתיה)כתב ד"ה (מה.

יונה לאפוקי)וה"ר ד"ה קנא)והמרדכי(לב: (סי'

הרא"ש מג)וג� האומר(סי' לדברי דקשה כתב

לצמאו  לשנות  הוצר� מה מבר�, מיהא דלאחריו

אניס פשיטא אומצא  דחנקתיה מא� למעוטי

מברכה אפילו למעוטי אתא הא  ודאי אלא הוא ,

אחרונה.

בשו"ע מר� ס"ז)וכ"פ רד מי�(או"ח "השותה 

נפשות בורא ולאחריו שהכל מבר� לצמאו,

חנקתי  א� אבל מי�רבות. ושתה אומצא, ה

ולא לפניו לא מבר� אינו האומצא, להעביר 

לאחריו".

כתב ס"ח)עוד והמשקי� (ש� האוכלי� "כל �

טוב טעמ� א� לרפואה, ושותה  אוכל שאד� 

וסו�". תחלה  עליה� מבר� מה�, נהנה  והחי� 

מי� שתיית על כי  עולה, כה עד  האמור ומ� 

המי� שכ� צמאו�, בתחושת כשחש רק מבר�

והנאת� האד�, של לחיכו הערב טע� בה� אי�

אי�  צמא אינו וא� צמאו, שמרווי� בכ� היא

וכאמור . עליה� מבר� ואינו הנאה בה� 

ד



ששותה, תרופה  להעביר  מי�  לשתיית בנוגע וכ�

להעביר מנת על רק אלא  לצמאו שותה שאינו

שליט"א הראש"ל מר�  מו "ר  כתב  בגרונו, הכדור 

יוס� ס"י)בילקוט  תלה עמ' מי�(ח"ג "השותה �

אלא המי�, על מבר� אינו תרופה, לבלוע כדי

וטוב המי�. בשתיית  ונהנה צמא, היה כ� א� 

על  בתחלה יבר�  התרופה, שיבלע שקוד�

מעט  שיטע� ואחר צמא], הוא [א�  המי�

המי�". ע�  התרופה ישתה מהמי�,

הערבי� משקי�  בשאר  אבל במי�, דווקא מיהו,

צמא היה ולא שתה  אפילו אד� , של לחיכו

שחנקתיה כגו� אונס משו�  כשבאו  או כלל,

ונהנה. הואיל בתחילה עליה� מבר� � אומצא

מבר� ב. א� בתענית , כדורי� שתיית ובעניי�

בשאר כי נראה עמה�, ששותה המי� על

צמא שאינו כיו� המי� על מבר� אינו השנה 

את להעביר  מנת על רק שותה המי� ואת 

סביר בתענית, נמצא וכעת הואיל אמנ� הכדור .

הנאה מי� , מעט ואפילו צמא שהוא  להניח 

לו. ה�

הלוי  שבט בשו"ת בזה פג)ונשאל  סי' (ח"י,

וכיוו�  התענית , ביו�  מי�  לשתות שצרי� באד� 

הא� התענית , מחמת משתייתו נהנה שבודאי

"היות � בתשובה הרב והשיב לבר�? חייב

אינו  הכדור  לבלוע לשתות רק  השותה  כי

א "צ להנות רוצה הוא שאי� זמ� כל מבר�,

לבר�".

והנהגות תשובות קפט)ובספר  סי' ה הסתפק(כר�

בעינוי  אני "ומסופק � וכתב ביוה"כ זה בדי�

לבלוע וצרי�  לרפואה "כדורי�" כשבולע יוה"כ

להנאה מתכוי� שאינו א� מי� , ע�  התרופה 

שנמנע במה נהנה הלוא לבלוע , רק אלא 

מרי� מי� לבלוע צרי� כ� וא� ועובר , מעינוי

מותר הפוסקי�  שלרוב  אכילה כדר� אינו שאז 

כדר�  כשאינו ביוה"כ סכנה בו שאי�  לחולה 

דיסודות פ"ה ברמב"� וכדמשמע אכילה,

לרפואה(ה"ח)התורה הכדור  מניעת א�  ומיהו .

דכש� נראה  לסכנו, שעלול נפש פיקוח  זהו

לחולה מלאכה לעשות  מחייבי� אי� שבשבת

חולה הוא  א� ביוה"כ נמי הכי כדרכו, שלא

לרפואתו, כדרכו לאכול מותר  סכנה בו שיש

בשיעור רק מי�  מעט ע�  הכדור  שנוטל והיינו

חולה אבל בחול , כדרכו לבלוע כדי  הנצר�

כדור ליקח שמתירי� באופ� סכנה בו שאי�

יהיו  שהמי� צרי� עמו, מי� וצרי� לרפואה

ע"כ. וכמשנ"ת " כפשוטו מרי� 

חמד מה.)ובחשוקי השותה(נדה בחולה נשאל

ושאר הצומות מד' טפי דחמירא ביוה"כ מי� 

דיש וכתב שתייתו, על לבר� צרי� א�  תעניות

שיבר�  לומר  יש א' מצד בדבר . ספיקות ב' כא�

לעיל  וכאמור  מהמי� ונהנה וצמא הואיל

בשו"ע תריח)וכמבואר  לומר(או"ח יש מאיד� ,

הרמ "א בדברי המבואר  ע"פ מבר� (או"ח שאינו

תריג) יכוי� סי' ולא  שחרית, ידיו  אד� שנוטל

מעל  רעה רוח להעביר  רק רחיצה להנאת

הוא ג� לתרופה , הנצר�  זה  וחולה הידי�.

אינו  שהרי מהשתיה, להנות שלא לכוי� צרי�

התרופה. את  לבלוע אלא השתיה לעצ� זקוק

מו"ח  את שאלתי זו שאלה  "תשובה � וכתב

אלישיב הגרי"ש את(זצוק"ל)מר� לי  והראה

רבה במדרש י)הנאמר סימ� פ"ט ובירושלמי (נשא

ה"ד)סוטה  רבי (פ"ד לגביה אתת איתתא כהדא

ערב ולא לה אמר  נאנסתי ליה אמרה  יוחנ�

פירוש אונס, ואינו נתרצית, כ� [וא� ל�?

אד� יטבול וא�  ליה אמרה בסו� מהרז"ו],

הכיפורי� ביו� פיו לתו�  ויתננה בדבש אצבעו

וקיבלה. לו? ערב אינו ובסו� לו רע אינו  שמא

רע אינו שמא האשה, כוונת  מהרז"ו ופירש

שאסרה הנאה דבר  ל� שית�  רוצה  שאינ� ל�?

שלו, את עושה הטבע זאת כל וא�  תורה,

שההנאה בנמשל וכ� בטל, אינו הדבש  ומתיקות

עיקר וכל הרצו�, בהסכ� ולא בטבע הוא 

הטבע על ולא  והרצו� הבחירה על התורה 

זצוק"ל  מו"ח אמר  זאת לאור  וההנאה.

וה "ה הדבש, על לבר� חייבי� שלכאורה

עושה הטבע כי הגלולה, נטילת אחר  בשתיה 

לרצו�, מנוגדת ההנאה  כאשר  ג�  ולכ� שלו, את 

עכ "ל. עליה" הנאה ש� זאת בכל

ה



מהמי� הנאה לו יש דא� עולה, האמור ומ�

לו  אי� וא�  שתיית� , על לבר� חייב ששותה 

טיפת כל בתענית אמנ� מבר�. אינו בכ�  הנאה

על  וא� מסויי� , במוב� הנאה לו  מסבה מי� 

רק רצונו וכל כלל בהנאה חפ� דאינו גב

דש� כיו� מקו� מכל בגרונו, התרופה  להעביר 

שלא כשמכוו� וא� לבר� חייב עליה  הנאה

לחוש טוב וביוה"כ כלל , המי�  מ� להנות 

מי� ע� התרופה  להעביר המחמירי� לדעת

כלל  בשתיית� הנאה  לו  תהא שלא מרי�

שהוא מפני  רביעית, מכשיעור  פחות  וישתה

יותר . וחמור  מדאורייתא

עב  סימ�

ס"א) ש"מ ז ו, ב, סע' ש"ה סי' משפט חוש� (שו"ע

שאלה:

éìçäù ìàåù ïéãá éúìàùðåøáç íò áëø ó
,ïé÷ú åáöîù áëøä ìòá ìéàùîä åì òéãåäå
äòéñðî úáùåäå ìàåùì áëøä ì÷ì÷úä äøæçáå
.ïéîåìùúá áééç ìàåùä íàä ,êøãä òöîàá

תשובה:

éìçäùëùîúùé ãçà ìëù úòã ìò åøéáç íò ó
,êìéàùàå éðìéàùä åì øîåàë àåä ,åøéáç ìùá
øåèôù íéìòáá äìéàù àåä ò"åùä úòãìå
,úåòã 'á è÷ðã à"îøä úòãáå ,äòéùôî åìéôà
,à"îø ãéá àöåéå æðëùà éðáî àåä òáúðä íà
à"éë éì íé÷ úðòèá äòéùôî åîöò øåèôì ìëåé
øçà íéëìåäù ãøôñ éðáìå ,ò"åùä úòãëå àî÷
,äòéùôî êùôð äîî øåèô ò"åùä úåàøåä
,äëàìî úîçî äúî øãâá àåä äæ ïéã íðîà
ìàùù äëàìîäî äðéù àì ìàåùäå ìéàåä
,íéìòáá àìù ìàåù äéä íà íâ øåèôå ,äìéáùá
øåèôù íéìòáá ìàåùë åðéãù ïàë ïëù ìëîå

.éøîâì øåèô ìàåùä ïëìå ,òùô íà óà

באונס שואל חיוב בדי�

חו"מא. הב"י כתב שואל בדי� סימ� הנה  (ריש

בתורהש"מ) יג)מפורש כב ובמתניתי� (שמות

הפועלי� צג.)פרק שומרי�(ב"מ ארבעה ופרק

מט.) ובשו"ע(שבועות הכל, את משל� השואל  תנ�

א) סעי� או (ש� בהמה  מחברו השואל כתב:

נשבר או שמת  כגו� בידו, ונאנסו מטלטלי�

חייב. נשבה , או 

באונסי�  חייב ששואל הטע�

הנאהב. כל שואל דהא צד : ב"מ  בגמרא

ופרש"י  שואל)שלו. דהא עושה(ד"ה הוא שבחנ� 

ובהערות וכו'. יותר להחמיר  היה ובו מלאכתו,

יז) אות ש� שכל (מתיבתא מדבריו ומשמע כתבו

בכל  שנהנה כיו� הוא בשואל החיוב טע�

נחסר ואינו בחפ� , להנות שאפשר  ההנאות

כלו�.

השחר  [איילת אחרוני� כמה והא)אמנ� ,(ד"ה

רב דבי א)ארזא סובר(אות שהר "� כתבו ועוד ] ,

כלומר 'שלו' ההנאה  שכל משו� הוא שטע�

נהנה שאינו  המשאיל את  לאפוקי  השואל, של

השואל. חייב ולכ� לו, שהשאיל במה כלל

הר "� מדברי  זאת  יט)והוכיחו סימ� שכתב(שו"ת

חייב חבירו אי� לחבירו  ספר שהמשאיל

בכ�  מצוה עשה שהמשאיל כיו� באונסי�,

הוא ידוע כלל שהרי בזה, ונהנה שהשאיל

ומשמע בממונו , מצוה שתעשה לאד�  לו שנוח

השואל, של ההנאה כל א� רק הוא שהחיוב

השואל  פטור  נהנה המשאיל  ג� א� אבל 

אפרי� במחנה א�  סימ� באונסי� . ופקדו� (שאלה

בגמראג) מבואר שהלא הר "�, הבנת על הקשה

ותר�(ש�) חייב, שלו ההנאה  רוב א�  שא�

רב דבי איכפת(ש�)בארזא דלא  דאמרינ� דהא 

ו



שאי�  זמ� כל  רק היינו שלו, הנאה בכל ל�

מתחייב דשפיר  אמרינ� אז כ�, ג�  נהנה המשאיל

במקו� משא"כ שלו, הנאה כל דאי� א� השואל

כ�. ג� נהנה שהמשאיל

ביאורי�  בגדר(ש�)ובילקוט  לבאר  הוסיפו

התורה מקו� שבכל א� באונס שואל חיוב

האנוס: פטרה

לעני�)רש"י א. אבל ד"ה עב. הריטב "א(סנהדרי� ,

גמרתיו) הא ד"ה אפרי� (פא. המחנה  ופקדו� , (שאלה

דר"פ) איברא ד"ה א המשפט ס' הנתיבות (סימ� ,

אמנ�) ד"ה סק"א באונסי� שמד  חייב ששואל ביארו

החפ� הרי שלו ההנאה שכל שמאחר משו�

את או  אותו להשיב וחייב לו כקנוי נחשב

אפרי� המחנה וכתב שמבואר(ש�)דמיו, שא�

אונסא)ברש"י שכ� ד"ה צד: חייב(ב"מ ששואל

החפ�, את שאל כ� דעת שעל  מפני באונסי�

היה דעתו על זאת מעלה שלא בשבויה ולכ�

להוה אלא  זה  אי� יתחייב, שלא לומר מקו�

שואל  חיוב את הגמרא  שלמדה  קוד� אמינא

חייב ששואל הגמרא  למסקנת אול� בשבויה,

שכל  מחמת  באונסי� החיוב טע� בשבויה, ג� 

שלו. ההנאה

תוספותב. זו)שיטת  הרי ד"ה נו. ששואל (כתובות

עצמו  על שקבל שבעת כיו� באונסי� מתחייב

התורה חיובי לכל עצמו שיעבד שואל להיות

אפרי� המחנה וכתב שואל. ד"ה בפרשת  (ש�

דמדברי) לבד איברא שבקבלתו לומר כוונת� שאי�

דעתו  על מעלה  שאינו יש שהרי חיובו , תלוי

כוונת� אלא שבויה, כגו� לו שיארע האונס את 

השואל  של דעתו לסו� התורה  שירדה לומר,

לו  שיארע את דעתו  על מעלה  היה  שאילו

שלו. ההנאה שכל  כיו� עצמו את משעבד היה

המשאיל מחמת אונס  בדי�

הרמ "אג . המרדכי(ש�)כתב השואל בש�  (פרק

שעא) השואל,סימ� מכח  האונס שאירע ודוקא :

פטור . המשאיל, מכח  האונס אירע א�  אבל 

כוכבי�, עובד אצל משכו� לו שיש מי ולכ�

ונשר� מעות, עוד עליו ליקח  לחבירו והשאילו

היה הכי בלאו דהא השואל, פטור  המשכו�,

משפט  חוש� השו"ע ומר� המשאיל, מכח  נשר�

מ"ד) סעי� ע"ד ובמרדכי(סימ� זה, די� (ש�)כתב

הא המשכו� באונס מחייב דבמאי הטע� כתב

כדאמר בשומרי�, משיכה  ותקנו מש�, לא

במשיכה פרה השואל  פ' ובריש במרובה 

א� בנו ואת אותו ובס"פ באמירה, ובעלי�

מש�, לא הא בגמרא  ופרי� ללוקח , מת מת

הכי  בלאו דהא לפוטרו  אחר  טע� נראה  ועוד

כוכבי� העובד ביד ממושכ� המשכו� היה 

הסמ"ע וכ"כ ע"כ. נשר�. והיה ראוב� בשביל

קכ"ז) ס"ק ק"ע)והש"�(ש� הלואתו (ש� בלאו דהא 

שמעו�  עשה  דלא ועוד גוי. בבית  היה נמי 

שהוא בו שנאמר המשכו� בגו�  מעשה שו�

והגר "א ע"כ. עליו . להתחייב ע"י ברשותו עומד

וכל (ש�)בליקוטי� מש�  לא  דהא חדא כתב

שג� ועוד במשיכה אלא חייבי� אינ� השומרי�

בשואל  ולכ� ע"כ. נשר�. היה הלואתו בלא

אינו  ונאנס עצמו, בחפ� להשתמש ששאל 

וראה הבעלי�, מחמת אונס מטע� לפטור שיי�

המשפט  בשער  ב'(ש�)מש "כ בי� הנ"מ 

ע"ש, המשכו� על שואל גבי ובמש"כ  הטעמי�,

בלבוש א)אמנ� סעי� שאירע(ש� ודוקא כתב

שלא אירע א� אבל השואל, מכח האונס

ונשר� מחבירו בית השואל כגו� השואל , מחמת

אירע א� שכ� וכל לשלמו, חייב אינו באונס

מה וראה ע"כ , שפטור  המשאיל מכח  האונס

ע"ש, הש"� ותירצו הסמ "ע עליו שהקשה

א')ובב"י ס"ק המרדכי(סו� בש� כ� (שבועות כתב

מחמתתשע"ג) לא שהאונס כל מדבריו  ונראה  ,

שהשתמש א� השואל של השימוש פעולת

פטור . מ"מ בחפ�

ופטור ואבידה בגניבה  שואל חיוב ובדי�

מלאכה  מחמת  מתה שנקרא  כדרכו בשימוש

ערו�ד. השלח� לומר(ש�)כתב צרי� ואי�

קלקול  כל אבל ואבידה . בגניבה  השואל  שחייב

בשבילה, ששאלה מלאכה מחמת בה שאירע

ז



שהוא מלאכה מחמת הוכחשה א� מבעיא  לא

פטור , מלאכה , מחמת מתה  אפילו אלא פטור,

חו� אחר  דבר  בה לעשות  ישנה שלא והוא 

ועשה שינה  שא� בשבילה, ששאלה מהמלאכה 

ששאלה מהמלאכה חו� אחרת מלאכה  בה 

דמחמת תלינ� ממנה, קלה היא אפילו בשבילה,

באותה ואפילו מתה. ששינה מלאכה אותה

ששאלה כגו�  לשנות, אפשר  עצמה מלאכה

כדר�  שלא ובלילה ביו� בה וחרש לחרוש,

ע"כ. האר�. כל

מלאכה  מחמת  ממתה  בשואל הפטור טע�

הרמב"�ה. דהא)כתב ד"ה צו: קשיא(ב"מ וז"ל :

עצמה מחמת מתה דכי כיו� גרע מגרע וכי לי

דקטלה, הוא המות דמלא� גב על א� חייב,

מחמת מתה כי הת�, לי ומה הכא  לי  ומה

לה גר� איהו מקו� דמכל דשואל מלאכה

שומרי�  שאר בה למפטר בשלמא מפטר , היכי

שאילתה בכילתא לאוקמה דלאו טענה בה� 

דידהו  פשיעה  דלאו לומר  היא מעלייתא  טענה

טפי  בה למימר יכלת  מי שואל אלא היא ,

אבל  באונסי�, חייב ודאי דשואל  וי"ל  מאונס,

בה פשע משאיל וכא� דמשאיל, בפשיעה לא

לסבול  יכולה אינה  והיא למלאכה שהשאילה 

דמלאכה, אובצנא מחמת שמתה וכגו� אותה

מלאכהור בשעת מתה  ז"ל הר"מ  בספר  איתי

עכ "ל. הוא. וטעות 

הפרישה  כתב א)וכ� בכילתא(ס"ק לאוקמה דלאו

במתה, באונסי� דחייב גב על וא� אותה, שאל 

לי  מה הכא לי  מה המות מלא�  אמרינ� ולא

המשאיל, בפשיעת מתחייב לא מקו� מכל הת�,

שאינה פרה  שהשאילו פשע המשאיל  וכא�

נשבר א� וה"ה רמב "�. למלאכה. ראויה

משאיל  לגבי הוא דפשיעותא פטור  במלאכתו

היא זו ושבירתה  למלאכה ראויה שאינה

ע"כ. מיתתה.

איבעיא)בריטב"א קיבל (ד"ה שלא  יותר , ביאר 

מחמת שבאו אונסי�  על השואל עצמו על

עצמו  על קבל  שא� ומשמע המשאיל, פשיעת

חייב, מלאכה מחמת במתה א� להתחייב

החוש� סק"א)ובקצות ש "מ בזה.(סימ� נסתפק

במרדכי מוזכרת סברא  שעא)ועיקר הנ"ל (סימ�

ס"א)וברמ"א  שמ' כתב(סק"ג)ובהגר "א (סימ�

והו"ד  מלאכה. מחמת במתה  הפטור  טע� שזהו

ביאורי�  צו:)בילקוט  ב"מ והדר .(עוז

הריטב"א כתב הרמב"� (ש�)עוד דברי שלפי

חלתה א�  או במלאכתה, הכביד השואל א� 

חייב ומתה  מלאכה  בה ועשה  השאלה אחר 

מחמת באה  לא מיתתה  אלו  שבאופני� לשל�,

אפרי� ובמחנה המשאיל. ד)פשיעת כתב(שאלה

עד  בו ונשתמש ספר  השואל הרמב"� שלדעת

פשיעת כא� שאי� כיו� לשל�, חייב שבלה ,

הראוי. שימוש בספר נשתמש  שהרי המשאיל,

סופר להגרי"ח  יעקב ציו� בספר  וראיתי  ע"כ.

אפרי� מחנה על ק)שליט "א אחיו (עמוד בש� 

בדברי  לעיי� דיש שליט"א  ניסי�  ראוב� הרה"ג 

לבבא בחידושיו הרמב"� שהרי אפרי� המחנה 

וכ"כ (כט:)מציעא מצוי, בספרי� שההיזק כתב

יו"ד ט"ל)הט "ז ס"ק רכ"א תו (סימ� וא"כ ע"ש,

שכתב מה  לפי  ובפרט  לידע, למשאיל הוי

אושליה דהכי שאדעתא  ז"ל הר "� בחידושי

ע"כ. ודוק.

הרשב"א דהא)אמנ� הפטור(ד"ה טע� ביאר 

שידע שכיו� אחר , באופ� מלאכה  מחמת במתה

וא� המלאכה, מחמת תתכחש שפרתו המשאיל

א� כ� משו� לו, להשאילה הסכי� כ� פי  על

כולה הרגה לי שמה  השואל, נפטר  כשמתה

יוס� ובנמוקי חציה. הרגה לי בעי)מה (ד"ה

נמצא שכ�, שכיו� סיי� א� כדבריו כתב

ובחידושי  לו . שהשאילה בכ� פשע שהמשאיל

שמחה  מאיר  אפילו)רבינו שהנמו"י (ד"ה העיר 

הרמב"�  של טעמו טעמי�, שני בזה  הרכיב

מאיר רבינו כתב עוד הרשב"א, של וטעמו

כ"ז)שמחה אול� טעמו (ד"ה על נחלק שהרמב"�

א�  מלאכה, מחמת במתה רק הרשב"א  של

הרשב"א, לסברת מודה  מלאכה  מחמת בכחשה

בודאי  המלאכה מחמת נכחש דבר  שכל שכיו�

ח



להכחישה. שיכול לו השאילה  זה  דעת על

כתב והנה)עוד ד"ה של (ש� טעמו בי� שנ"מ

שהובא הרמ"ה  נידו� הוא  לרשב"א הרמב"�

ש"מ)בטור  לדר� (סימ� בהמה מחבירו ששאל

וכיו"ב, לסטי� מידו ונטלוה אונסי�  ובאו ידוע

דהא אונסי�, בכלל  זה הרי הרמב"� שיטת לפי

הוא המשאיל , כ� אנוס הוא  שהשואל כש�

וא"כ  שיאנסו, אדעתיה למיסק הוי דלא מידי

הרשב "א לשיטת אבל מידי, המשאיל פשע לא

בב"ח  שכתב מה לפי ובפרט דמפטר  אפשר

למיסק הוי וא "כ טובא, אנשי� מצוי דבדר�

דתמ�  רמב"� טע� לשיטת בכ"ז א� אדעתיה ,

חזיא דפרת� סברנא אנא השואל אמר  מצי 

משא"כ  דפשעת , הוא  ואת בעינא דקא למלאכה

למיסק הו"ל לא דלשניה� בדר� בנאנסה  כא�

כתב וכ� השואל, חייב ושפיר אדעתייהו דא

ע"כ. סק"ה. ש� הש"�

אפרי� המחנה  ד')וכתב סימ� שלשיטת(שאלה

מחבירו  ספר  בשואל הדי� הוא הרשב"א,

שידע כיו� פטור, שבלה עד בו ונשתמש

והגר "י  בקריאתו. יתקלקל שהספר  המשאיל

לרס"ג  המצוות לספר  בפירושו (ח"ג פערלא

קנה.) שא�עמוד הרשב"א, דברי  על  הקשה

מחמת במקצת פרתו שתכחש הסכי�  שהמשאיל

א� א� זה שבכלל לומר  לנו מני� מלאכה,

שאילו  טהורה בבהמה ובפרט  לגמרי, מתה

ועתה לאכילה, ראויה היתה מכחישה  היה

בכלי� קשה וכ� באכילה. אסורה שמתה

מועט , פחת  הוא תשמיש ידי  על  שפחיתת�

א� הקפיד לא שהמשאיל לומר  מסתבר לא

בב "מ שמבואר  ועוד גמורה, שבירה  (צז.)על

את שיאכל  כדי לחבירו חתול שהמשאיל

מצד  לפוטרו לדו� יש ומת, ואכל� העכברי�

נכחש החתול אי� והרי מלאכה, מחמת  מתה

העכברי�. אכילת מחמת כלל

ה"א)והרמב"�  סו� ופקדו� משאלה בטע�(בפ"א כתב

"הרי  וז"ל: מלאכה , מחמת מתה של הפטור 

מלאכה בו  לעשות אלא שאל שלא  פטור , זה

עכ "ל. שנה" לא והרי זו,

המחנה האחרוני�, בדברי נמצא נוספי�  טעמי�

ד')אפרי� ס' הוא(שאלה הפטור  שטע� ביאר 

שהוא דעת על זה  הרי חפ� שהשואל משו�

וכשמתה בשבילו, ששאלו לשימוש ראוי יהיה

נתגלה המלאכה  מחמת הוכחשה או הפרה 

כיו�  בטעות , היתה השאלה שלמפרע הדבר 

למלאכתו  ראוי אינו שהחפ� השואל ידע שאילו

ספר שבשואל כתב זה  ולפי שואלו, היה לא

כיו�  לשל� חייב בו, הלימוד מחמת ונתקלקל

בו. שנשתמש לשימוש ראוי שהיה

האזל ה"א)ובאב� פ"א הפטור(שאלה טע�  ביאר

בב"מ  המבואר  כלי (קג.)על מחבירו שהשואל

ויחזיר שישבר עד בו להשתמש יכול  לעול�

חייב השואל שאי� ומבואר  הכלי , שברי את לו

נכלל  זה שאונס משו� הכלי דמי את לשל�

מתה כשהבהמה כ� וכמו  תשמישו, בזכויות

עד  לו שאולה  שהיתה  נמצא  מלאכה מחמת

אינה והמיתה עומדת, היתה שלכ� שתמות,

בפרה. תשמיש גמר  אלא אונס

בשמירה  מפשיעה השומרי� פטור בדי�

בבעלי� 

חו"מ ו. בשו"ע ב)מבואר  סעי� שה היו (סימ�

החפ� שמש� בשעה במלאכתו עמו הבעלי� 

בדיני  שנתבאר  כמו מפשיעה, א� פטור  לשמור,

ש"ח .

ש�  הסמ"ע ה')וכתב בסו�(ס"ק נתבאר  כבר 

בתחילת דהיינו שמש�  דבשעה רצ"א, סימ�

שיהא בעינ� לו והדומה  השמירה  מלאכת עני�

בשעת אח "כ א� א� ל� איכפת לא  ואז  עמו,

איפכא. משא"כ  ופטור, עמו יהיה לא אבידה

עמו  בעליו של הפטור טע�

ביאורי�  צד.)בילקוט  שדעת(בב"מ ציינו 

ד"ה התוספות  צו. שאלהונשאל)(ש� שפטור 

אמנ� סברא . בו ואי� חידוש הוא בבעליו

ביאורי�. כמה מובאי� במפרשי�

ט



והחזקוני  עזרא האב� יד)א. כב, ביארו (שמות

נהג  א�  רואה  הוא עמו, שנמצא ידי שעל

לא. או כראוי השומר  עמה

החינו� ס)ב. שהבעלי�(מצוה שכיו� ביאר ,

לשמור הוא יכול הרי השומר, ע� יחד נמצא

את התורה חייבה לא ולכ� שלו , את  בעצמו

חכמה המש� אול� לשמור . ש�)השואל (שמות

המנונא לרב אלא שייכת אינה זו שסברא  כתב

צה:)הסובר  עמו (ב"מ שיהיה עד פטור שאינו

א�  ומתה, שבורה שעת עד שאלה משעת

המנונא. כרב שלא  א� זאת ביאר  עצמו, החינו� 

הספורנו יד)ג . כב, שנהג (שמות שכיו�  ביאר ,

שהשאיל  על שבנוס� גדול, דעת בקירוב עמו

אומדי� גופו, את  ג� לו השאיל חפציו לו

החפ� את לתת היתה שכוונתו דעתו את

אמר שלא וכיו� להחזיר , מנת על במתנה

מחויב אינו  שיחזירנה , תנאי בלשו� בפירוש

במתנה ג� שהרי בעי�, כשהיא אלא  להחזיר

המחייב שיש שמצינו מה  להחזיר  מנת על

לבטל  התנאי שבכח  משו� רק זה באונסי�,

שלא כא� אול� יחזיר , לא א� המתנה את 

חייב. אינו התנה

חכמה  והמש� דבר העמק יד)ד. כב, (שמות

נחשבת במלאכתו, עמו שעושה ידי שעל ביארו,

נפש�, ממה  שהרי כשכירות, הבהמה  שאלת 

לו  משאיל  הוא  הרי לו, נשכר הבעלי� א�

ביאר ובזה  שקיבל, השכר  עבור הבהמה את 

הכתוב  לשו� חכמה שכיר(ש�)המש� 'א�

שכיר הבהמה בעל שא� בשכרו ', בא הוא 

לשכר כתמורה באה הבהמה הרי לשואל,

עשה ודאי הרי לו, נשאל וא� ממנו. שמקבל

מרובה, טובה לו שעשה משו� כ� משו� כ�

עצמו, את ג�  לו להשאיל מוכ� הוא ולכ�

כתב אמנ� הבהמה. עבור לשכר נחשבת  והיא

למא�  רק שיי� הזה שהטע� חכמה, המש�

שנהיה ובכ� חינ�, כשומר  ששוכר דאמר 

למא�  אול� ואבידה , בגניבה ג�  נפטר לשוכר 

עליו  עדיי� שכר , כשומר ששוכר  דאמר 

דאמר למא� כ� וכמו ואבידה. בגניבה להתחייב

זה שטע� די אי� פטור, בבעלי� שפשיעה 

הוא חינ�  כשומר  דינו א�  ג�  שהרי לפוטרו,

בפשיעה. חייב

תמימה בתורה קנג)ה . הערה כב ביאר ,(שמות

זה יחד אנשי� שני שישתעבדו שיי� שלא

ג� להיות יכול  אינו אחד שאד� משו� לזה,

הבעלי� ששיעבד וכיו� משועבד , וג�  משעבד

לשעבד  יכול אינו השומר , למלאכת עצמו את 

השמירה. לחיובי אליו השומר את

למשה הלכה סימ� ו. יאיר חוות לשו"ת בהערה (הובא

השכל,קכ"ג) אל קצת לקרב לי ונראה  כתב

של  הנאות דכל מחבירו בהמה שואל דא� 

ונכנס משאיל של מרשותו הבהמה יצא שואל

מחלקות דרשויות וכיו� שואל , של לרשותו

נשברה או שמתה כשנאנסה כ� א�  ביניה�,

צרי�  הכי ומשו� גור� שואל של  מזלו בוודאי

של  במלאכתו הבעלי� כשג� משא"כ לשל�,

הבהמה וג� הבעלי� ליה  הוה כ� א� שואל

דאי�  וכיו� שואל , ברשות  דהיינו אחת ברשות

דמזלו  אפשר שפיר  ביניה�, מחלקות רשויות

השואל. את  לחייב ואי� גור� המשאיל של

למרותז. פטור  שהשואל הדבר  ובטע�

השמירה קבלת בזמ� רק עמו היה שהבעלי� 

בב"מ שאלה(צה:)כמבואר בשעת עמו 'היה

ומתה' שבורה בשעת עמו להיות צרי� אינו

ביאורי�  כתבו.(ש�)בילקוט 

שג� ביאר , החינו� למרותא . שפטור  להלכה

לא השאלה , בשעת רק עמו היו שהבעלי� 

ולתלות לשיעורי� דבריה לתת  התורה  רצתה 

הבעלי�, של שהותו זמ� במש� הפטור  את

המעשה. בתחילת שהיה מה לפי אלא

התורה חייבה  שלא  שכיו� ביאר, דוד הדרכי ב.

אינו  שוב עמו, כשהבעלי�  לשמור  השואל את 

א� פטור  ולכ� הבהמה , בשמירת מחויב

האונס. בשעת  עמו היו לא שהבעלי�

י



שמירה  חשיב  הא�  והשאיל� השאילני בדי�

בבעלי� 

מציעאח . בבא  שמור(פא.)בגמרא רבנ� תנו 

לי  שמור  ואשאיל�  השאילני  ל� ואשמור לי

נעשו  כול� ל� ואשמור השאילני ואשאיל�

בבעלי� שמירה ואמאי לזה, זה שכר  שומרי

היו� לי שמור  ליה דאמר פפא רב אמר היא,

דקושיה רש"י  ופירש ע"כ . למחר ל� ואשמור 

ל�  ואשמור  לי אשמור  היא בבעלי� שמירה

דאכולה ליה  סבירא והרמ"ה  קאי, לחוד

אכולה פפא  דרב אוקימתא  וכ� קאי , ברייתא

קאי. ברייתא 

ו)בשו"ע סעי� לי (ש� שמור  לחבירו: האומר

בבעלי�. שמירה זה הרי ל�, ואשמור

הרמ "א השאילני (ש�)וכתב בדי� דעות ב'

ואשאיל�  השאילני  הדי� דהוא י "א ואשאיל�:

(הטור בבעלי�) שמירה הרמ"ה(ס"ז)(דהוי בש�

ע"ז)ומהרי"ק שכ"ד (שורש כתב [ובד"מ  ע"כ. .(

השואל)המרדכי  פרק  והרמב "�(ריש  הראב"� בש�

שכירות) מהלכות בדעת(פ"י הב"י וכ"כ ע"כ,

בדרישה אמנ� ז')הרמב"�, דלא(ס"ק כתב

בו, חזר  משנה ובכס� מהרמב "�  כ� מוכח 

רש"י]. כדעת הרמב"� שדעת  אפשר וכתב

ואשאיל�  לי  ושמור ואשאיל� דהשאילני וי"א

יומא, בחד אפילו ל�, ואשמור  השאילני או 

בבעלי� שמירה  מקרי ולא שכר שומר  הוי

המפקיד) פ' ומרדכי האומני� פרק ונ"י רש"י בש� ס"ז .(טור

השו"ע ס"ז)ומר� בתשובה(ש� הרא "ש בש� כתב

א) אות צ"ג של� (כלל גלימא השאילני לו: אמר 

לסטי� ובאו כבדה, שהיא שלי וטול קלה שהיא 

ראשו�. בעל של היא  הנשארת האחת, ונטלו

ואשאיל�  השאילני ליה  דהוי ש� הרמ"א  וכתב

הסמ"ע  וכתב בבעלי�. שאילה יב)דהוי (ס"ק

מה בשביל לעכבו בידו שהיה זה יכול ואינו

שהוא א� מאבידתו פטור דהרי השני, לו שאבד 

שהיה במלאכתו עמו היה  דהשני כיו� שואל,

ז"ל  מור "� ע "ז שכתב וכמו ממנו, שואל ג"כ

ע"כ. כו' השאילני ליה דהוי

ברור שהוא  בדי� פשרה שיי� הא�

סנהדרי� ט . כרבי (ו:)בגמ ' הלכה רב אמר 

איני, לבצוע], מצוה [דאמר  קרחה ב� יהושע

אתו  הוי כי הוה דרב תלמידיה  הונא רב  והא 

בעיתו  דינא אי  להו אמר  הונא דרב לקמיה 

רבי  דקאמר נמי מצוה מאי בעיתו, פשרה אי

דינא אי  להו למימרא מצוה קרחה ב�  יהושע

חו"מ  בשו"ע וכ"פ בעיתו. פשרה  אי בעיתו

ב) סעי� יב דיני (סימ� לבעלי לומר בתחלה:מצוה �

בפשרה, רצו א� הפשרה; או רוצי� את� הדי�

שלא שמוזהר  וכש� פשרה . ביניה� עושי�

הפשרה יטה  שלא  מוזהר  כ� הדי�, להטות

שעושה די� בית וכל מחבירו. יותר  לאחד

דברי� במה משובח . זה  הרי תמיד פשרה

ששמע פי על א� די�, גמר  קוד� אמורי� ,

לבצוע. מצוה נוטה, הדי� להיכ� ויודע דבריה�

אתה פלוני איש ואמר : הדי� שגמר אחר  אבל 

לעשות רשאי אינו חייב, אתה פלוני  איש זכאי,

הסמ"ע וכתב ביניה� . ו')פשרה ס"ק לפי (ש�

בפשרה, דמצוה ע"ב] ו' [סנהדרי� דקי"ל מאי

שבפשרה דיני� לבעלי  להסביר הדיי� צרי�

על  יסכימו  אולי לב� על ולדבר  לה� נוח

במ"ש המחבר כונת ג"כ היא  וכ� הפשרה ,

במה ר "ל  רוצי�, את� הדי� לה� שאומר 

אדי�  דוקא כונתכ� א� לדו�, לפנינו  שבאת�

פשרה. לעשות  נכו�  הוא  כ� כי הפשרה, או 

פסוקה ובהלכה ששיטתו (ש�)ע "ש, כתבו

ומזכיר אות� שואל שהדיי� במה מספיק שאי�

פשרה כי  לה� להסביר  צרי� אלא  פשרה , לה� 

הנתיבות דעת וכ�  יותר , ס"ק רצויה  חידושי� (ש�

להסבירג) ומצוה ש�: השלח� בערו� כתב וכ� ,

הט"ז אול� בפשרה. שירצו ב')לה�  סעי� (ש�

הונא רב מדאמר מפראג מהר"ל בש� כתב

שאי�  נראה  בעיתו, פשרה אי  בעיתו דינא אי

להו  דאמרי  רק הפשרה, אחר  כ� כל  לרדו�

עמו  הסכי�  וכ� עכ"ל, כו', בעיתו דינא אי

אורי� ד)בתומי�, שקולי�(ס"ק ששניה� וכתב

לרדו� אי� ולכ� מחבירו עדי� אחד ואי� לדיי�

בלשו�  מוכח  הט "ז וכדברי הפשרה , אחר  כ"כ

והאור רמה ' ה'יד ש� , בסנהדרי� הראשוני�

יא



בשיטת מבואר  וכ� ע"ש, פ"א סנהדרי� זרוע

ד)הב"ח להל� (ס"ק מושב הבית דעת וכ� ,

להשפיע עצמו להטריח  א"צ הדי� שמ� ד, סעי�

שאמרו  מה וזהו לפשרה , שיסכימו עליה�

תמיד  פשרה שעושה  ב"ד  וכל להל�, בטוש"ע

ששואל  בזה די הדי� מ� אבל משובח , ה "ז

למשפט  מאזני� ובספר  בעיתו. פשרה אי  אות�

שבודאי  והט "ז הסמ"ע במחלוקת הכריע

העניי�, טיב יודע ואי� לדי� כשבאי�  בתחילה

לפשרה, שיסכימו שישתדל כלל  מצוה אי�

מקו� שאי� באופ� לשני  חייב אחד שא�

שתהא לומר  לנו מני� היושר , מצד ג�  לפשרה

שכבר לאחר  אול�  לשני, מחובו שיוותר מצוה

יתכ�  הדי� שמצד שאע "פ ורואה העניי�, יודע

מצד  הדי� משורת  לפני� אעפ"כ חייב, שהוא 

מצוה קצת , שיוותר  מקו�  יש והטוב היושר 

וכו ', לפשרה , שיסכימו להשתדל הדיי� על

כתב והטוב(ש�)ועוד הישר מצד שג� שהיכי

ישפוט  עי� וכל המתחייב, לזכות  צד ליכא

לרדו� אי� אז זכות, שו� לזה  שאי�  בצדק

עול  לעשות כרוד� הוא שהרי פשרה אחר 

מבואר א"כ  ע"כ . חינ� . על הזוכה לזה ומזיק

במקו� רק הוא הפשרה עני� שכל מדבריה� 

יש אלא מוחלטת בצורה ברור  אינו שהדי�

אבל  צודק, אחד שצד פחות או יותר  נטיה 

לפסוק לדיי� אסור  ספק בדי� שאי� במקו�

כלל. בפשרה

די�  לבית  תשובה  זה, בפסק ומת� משא ואצר�

זה. מפסק אחרת דעת� שחוו ממונות לענייני

בירור על שמחתי  וכו' הדי� בית  מעלת לכבוד

וכו '. הדי�

להוכיח  בקשת� הפסק של הראשו� בחלקו

אינה ואשאיל� בהשאילני רש"י  שיטת  כי

דעת את וצרפת� בבעלי�, כשמירה חשובה

שאי�  שהסכי� שליט "א ליאור  דוב הרב הגאו�

ואכ�  רש"י, שיטת לפי בבעלי� שמירה  בזה

אי�  זה ובדבר  הנ"ל, בדברי כ� הזכרתי כבר 

והנמ "י  הטור  והביאו רש"י שיטת שכ� עוררי�,

והרמ"א המפקיד , פרק סעי� והמרדכי ש"ה (סימ�

והבאת�ו) בתרא . בי"א רש"י שיטת  הביא

שהמאירי דבריכ� פא:)בהמש� גדולי (ב"מ בש�

המאירי  לדעת  אול�  כרש"י, כתב הדורות

כהרמ "ה. נראה עצמו

אינה השו"ע מר� שדעת כתבתי  שכבר  אלא 

השו"ע מר�  פסק שהלא ס"ז)כ� , בש�(ש�

בתשובה א)הרא"ש אות צ"ג לו:(כלל אמר 

שלי  וטול קלה שהיא  של�  גלימא  השאילני

האחת, ונטלו לסטי� ובאו כבדה, שהיא 

הרמ"א וכתב ראשו�. בעל של היא הנשארת 

שאילה דהוי  ואשאיל� השאילני ליה דהוי  ש� 

הסמ "ע וכתב יב)בבעלי�. זה(ס"ק יכול ואינו

השני, לו שאבד מה בשביל לעכבו בידו שהיה

כיו�  שואל, שהוא א� מאבידתו פטור  דהרי

שואל  ג "כ שהיה במלאכתו עמו היה דהשני

ליה דהוי ז"ל  מור"� ע"ז שכתב וכמו ממנו,

הרמ"ה דעת הוא [וכ� ע"כ. כו' השאילני

והמרדכי בטור , השואל)כמבואר  פרק בש�(ריש

המהרי"ק כתב וכ� ע"ז)הראב"� שהוא(שורש

נחלקו  הרמב"� ובדעת פענח , צפנת מספר 

הרמב"� (ש�)שהמרדכי שדעת מהלכות ס"ל (פ"י

הב"ישכירות) וכ "כ הרמ"ה, ז)כדעת ובאר(ס"ק

י)הגולה  בדרישה(ס"ק אמנ� הרמב "� , בדעת

ז') ובכס�(ס"ק מהרמב"�  כ� מוכח  דלא  כתב

הרמב "� שדעת אפשר  וכתב בו, חזר  משנה

בזה]. לקמ� וראה  רש"י, כדעת

החוות כתב דהלא הפסיקה  לכללי הדרינ� וא"כ

קסה)יאיר הבית(סימ� שסת� מה דכל  וז"ל :

נגד  כלל לי  קי�  לומר אי� ערו� בשלח� יוס�

חלקו  ולא כמותו הלכה שנקבע דזכה הכרעתו,

להוציא פסק א�  לכ� אחריו, הבאי�  עליו

ואפילו  משנה, בדבר  כטועה ליה הוה ממו�

דסת� מה בכל וכ� חוזר, הממו�  יצא  כבר 

ג� עמה� והסכי� חולקי� דעת בהג"ה רמ "א

דנוהגי�  הללו בארצות משנה  כדבר  ליה הוה  כ�

הכריע ולא אומרי� יש שכתב ובמקו� כוותיה,

כא�  אי�  וא�  בהכרעת�, וש"� סמ "ע ליה  הוה 

לא דבר  סו� וכו' ממו� להוציא אי� הכרעה
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הדעת בשיקול  טעה דמי היכי לדיד� ידעתי

תשובה בפתחי והובא  סק"ב)עכ"ל. כה וכ� (סימ�

התומי�  כה�)כתב תקפו והשלח� (קיצור דהרמב"�

לומר אפשר  ואי  הקודש ברוח  נכתבו  ערו�

הכריעו  וכבר וכו' ע"ש. הכרעת� כנגד לי  קי�

או  כהש"ע לפסוק  שקיבלו דכיו� האחרוני�

משו� או הממו� על כמחילה  הו"ל הרמ"א ,

והדר להכריע, כיצד לדיי� ספק אי� שכבר 

רק שהרי"ז הממו� בעצ� ספק דליכא מילתא

והשתא ההלכה , כיצד  ידיעה דחסרו� ספק

ספיקא ליכא תו הש"ע כדעת  לפסוק שנהגו

לא וממילא זה, בדי� לנהוג אי� הדיי�  אצל 

הראיה. עליו מחבירו  דהמוציא הדי� חל

ז  חלק אומר  יביע בשו"ת בזה הארי� וכבר 

ב') סימ� משפט כנגד (חוש� לי קי� לומר  שאי�

והוסי� הוראותיו, שקיבלנו כיו� ערו� השלח�

ט  בחלק א)עוד סימ� לי (חו"מ קי� לומר  שאי�

שכתב מה  או יוס�, הבית בספר שכתב מה  כנגד

שכתב במה הוראותיו את  שקיבלו כיו� בתשובה,

לי  קי� לומר  אפשר אי  כ� וכמו חיבוריו, בכל

שסת� מה על שחולקת אומרי� יש כדעת

גילה בעצמו יוס� דהבית כיו� ערו� , בשלח�

יש נגד כסת� הלכה  לפסוק שדעתו  דעתו

יצחק עי� בספר  זה כל והובא  ע "כ. אומרי� .

מבנו  תשובה שליט "א הרשל"צ מר� למו"ר 

שליט"א  יוס� עובדיה  עמוד הרה"ג  .תרצז)(ח"ג

אומר ביביע זצוק"ל הדור  מופת עוד  וכ"כ

ב ו)חלק ס"ק ח סימ� בא"י (אבהע"ז כי דידוע 

לומר יכולי� אי� וגלילותיה� ובבל ומצרי�

חו"מ הברכ "י וכמ "ש מר�. נגד לי  (סי'קי�

כז) � כו ס"ק האחרוני�.כה מגדולי כמה בש�

ח"ג לב תעלומות  בשו"ת וע"ע (דק"ט עש"ב.

הרועי�ע"ד) משכנות ובס' לא). אות ק .(מע'

ח"א  אהר� כפי ע"ג)ובשו "ת דע"ה ט, סי' .(חאה"ע

ח"ב וש� בפתיחה. ח"א  פעלי� רב ובשו"ת

ג) סי' אחרוני�.(חחו"מ הרבה עוד וכ"כ ע"ש. .

ג  בחלק אומר  ביביע כתב ועוד ד ע"כ. (סימ�

ה) פראג 'י ס"ק מהר "י בשו"ת  כב)שג� כ'(סי'

מר�  ונגד הרמב"� נגד לי קי� לטעו� שאי�

והסכי� דאתרי� . מרי  וה� הוראותיה� שקבלנו

מצרי� רבני ויתר  סרגוסי מהר "�  הגאו� עמו

בשו"ת יצחקי  מהר"א וכ "כ ע"ש. שבדורו.

ורדי�  טז)גנת סי' ה כלל הלוי (חחו"מ ומהר "א .

יז)בתשו' סי' בשו"ת(ש� נבו� מהר "י  וכ"כ  .

בכס� יח)נחפה  סי' לחכמי�(חחו"מ ועד  ובס' .

ע"א) קול (ד"כ בשו"ת ישראל מהר"א וכ"כ .

ח "ב א)אליהו סי' בשו"ת(חחו"מ מודעי ומהר "ח .

לעול� ע"א)חיי� דמ"ח א סי' בשו"ת(חיו"ד וכ"כ .

המי� ט)שער  אברה�(ס"ס ויוס� ובשו"ת (סי'.

כז) � ח "בכו מצוה  נר  ובס' רנב). אות ש .(מע'

החיי�  חקות נא)ובשו"ת  רב(סי' ובשו"ת .

ח"ב ג)פעלי� סי' יצחק(חחו"מ פני ובשו"ת .

ח "א ע"ד)אבולעפייא ע"א)וח "ה(דקנ"ו (דקנ"ב

ואפס מספור . רבו אחרוני� הרבה ועוד ובכ"ד.

בתומי� וע"ע הנ"ל. בתשובות תראה קצהו

קכד) ס"ק ת"כ בקיצור כה קי�(סי' לומר  דח "ו שכ',

בכתב הכל כי  והרמ "א, המחבר  הכרעת נגד לי

בקרב� נוססה ה' ורוח יד� , על השכיל ה' מיד

כוונת בלי  א� להלכה  מכוו� לשונ�  להיות

ע"כ. הצליח. ביד�  ה' וחפ� הכותב,

נגד  לי קי� לומר שאי� בתשובה הזכרתי  וכבר 

בדב כלל  אלו דברי�  באו ולא  הרה "ג מר�, רי

שבדברי� נראה וא"כ שליט"א , ליאור  דוב

מר�  מפסק לזוז שאי� הפסק, תלויי� אלו

שמירה הוי  כלי ואשאיל�  כלי שהשאלני  השו "ע

שיי�  ולא מפשיעה , פטור  וא"כ בבעלי�,

החפ� [שכבר  מודי� שכול� בדבר  שבועה 

לקמ�], עוד וראה המשאיל, ברשות  המושאל

ולא שיטה, בחד  והרמ"א  רש"י כדברי ושלא

הדורות גדולי  בש�  המאירי ששיטת לצר� יועיל

בפירוש פסק השו"ע שמר� כיו� כרש"י ,

כהרמ "ה.

בהשאלני  השו"ע שדעת  מלבד  ועוד זאת 

א� ופטור  בבעלי� שמירה שהוי ואשאיל�

גלימיה שיפולי  בתר נוהגי�  אנו וכ� מפשיעה,

ספרדיי� הנתבע וג�  התובע ג�  [ובנד"ד דמר�

הוראותיו, שקבלנו מר� להוראות וכפופי�

דמר�], אתריה  הקדושה  ארצנו שכא� ובפרט 
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ואדרבה הכריע, ולא דעות ב' הביא והרמ"א 

פטור שהוא ז בסעי� למר� מדפירש י"ל

שאילה הוי ואשאיל� דהשאילני מטע� 

וכיוצא כ� נוהגי� שאי� כתב ולא  בבעלי�,

וכ�  לו, שמודה  אפשר דוכתי בשאר  כמו בזה

הש"� ואילו הכריע, שלא בסמ"ע (בס"ק י"ל 

ושו"ע,ו') והרמ"ה כהרמב"� שהעיקר הכריע

מפרשי� ושאר  רש"י שג� שאפשר  והוסי�

ואשמור לי  אשמור  רק בש"ס קאי  דלא  שפירשו

לפרש רצו שלא רק לדינא, בזה  מודי� ל�

שכ�  לקמ� וראה בדבריו, עי "ש כ� הש"ס

כתב והט "ז ברש"י, טוב יו� המלאכת דעת

נגד  באלו ממו� להוציא  אי� דמספיקא ונראה

עליה�. חולקי� שאחרי� א� והרמ"ה  הרמב"� 

בנד"ד  הפוסקי�  על תמהתי מאוד  א"כ ע"כ,

פני� כל על הלא רש"י, כשיטת ממו� להוציא

והשו"ע כהרמ "ה לו דקי� למוחזק לטעו� יש

כהנת תהא ולא ממו�, ממנו להוציא (דעת ולא

להוראותיו) כפופי� שאנו אחת כפונדקית השו"ע (שיטה

לי ברמ"א) קי� לנתבע דטועני� קיי"ל דהלא  ,

מר�  במישור  שהוכיח כמו  טע�, לא א� ג�

ז חלק ביב"א זצוק"ל הדור  סימ� מופת (חו"מ

ה�ו) אותיות .ב

ששאלה להוכיח כתבת�  דבריכ�  ובהמש�

למעשה קוד� תנאי כשהיה  דוקא זהו בבעלי�

השאלה, ע� אחת בבת ההשאלה כשנעשה או

להארי�, שאי� וכתבת� הסתפקת�, ות� ובקח

בו. להארי� צרי� היה שלענ"ד במקו�

מציעא בבא גמרא הנהו (פא.)דהנה איתא 

מינייהו. חד לה אפי הוה  יומא דכל  אהלויי,

אפי  זיל מינייהו: לחד  ליה אמרו יומא  ההוא

פשעו  אדאתא גלימאי. לי  נטרו להו: אמר ל�.

חייבינהו. פפא , דרב לקמיה אתו ואגנוב. בה 

פשיעה אמאי? פפא: לרב רבנ� ליה אמרו

מילתא איגלאי לסו� אכסי�. היא! בבעלי�

למא�  הניחא שתי. קא הוה שכרא שעתא דההוא

הכי  משו� � פטור  בבעלי� פשיעה דאמר 

אכסי�? אמאי � חייב דאמר  למא� אלא  אכסי�,

ליה ואמרו הוה, דידיה לאו יומא ההוא  אלא ,

בההוא להו: ואמר  את . ל� אפי זיל לדידיה :

גלימאי. נטורו לכו אפינא דקא אגרא 

בו  שמכבסי� אהל מוכרי � אהלויי ופרש"י 

והוא אהלות, דאמרי  ואיכא  עשב, והוא בגדי�,

דעת�  סלקא קא � ל�  ואפי זיל בוש�. מי�

אינהו  הוו לא דהשתא  הוה , דידיה  יומא 

ואצטרי�  חנ�, כשומרי אלא  טליתו  בשמירת 

מיחייבי. לא � לא דאי בה , פשעו  למימר

היה. במלאכת� הוא  שא� � בבעלי�  פשיעה

שתי  הוה שכרא שעתא  דההיא מילתא  איגלאי 

התחיל  לא שעדיי� במלאכת�, היה ולא  �

� שומרי� ה� שנעשו שבשעה  ונמצא לאפות ,

א� אבל  עליו, מלאכת� להיות  עצמו מסר  לא

שכרא, שתי שאפה ולאחר  ואפה, מיד נתעסק

בבעלי� פשיעה � טליתו אבדה שעה  ובאותה

היה שומרי� וכשנעשו  הואיל הויא, נמי 

מציעא בבא  לקמ� דאמרינ� ב)במלאכת� , :(צה,

להיות צרי� אינו � שאלה  בשעת  עמו היה 

דאמר למא� הניחא ומתה . שבורה בשעת עמו

השואל בפרק צ"ה)� ד� מציעא בבא פשיעה(ש�

למא�  אלא דאיכסי�. היינו � פטור  בבעלי�

נאמרה שלא � חייב בבעלי� פשיעה  דאמר 

שחיוב�  שכר  ושומר  בשואל  אלא  בבעלי� פטור

אינו  שחיובו חנ�  שומר אבל פשיעה , בלא

עמו, בעליו משו� פטור אינו � בפשיעה אלא 

אגרא בההוא איכסי�? אמאי ופשע, הואיל

שכר . שומרי  להו והוו � וכו'

נכנס שמיד שכל מרש"י לדעת הראת� את�

מזה זה שואלי� שה� שסיכמו אחר  בשאילה

במלאכה ודעימה  לרש"י  היינו לשיטתו חד [כל

כלי� בשאילת  ג� ודעימה ולרמ"ה ממש,

חשיב כ�] ג�  מיד בשמירת� המשאיל שנתחייב

פטור . ובפשיעה בבעלי� שמירה

מציעא  בבא במרדכי  שעד)וכ� וז"ל:(סימ� כתב

בבית�  נתאכסנתי  שמעו� על  טוע�  ראוב� מצאתי

ובקשת בעיר, חופות  והיו ואשתי אני  אצל�

שלה זהב של  עגיל לבת� להשאיל  מאשתי

בה להתקשט  זקוקי� שלשה  שוה  שהיה 
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ובחזירה לנשואי� והלכה כ�, ועשתה לנשואי�,

והשפחה ישנה החור� , בבית עצמה  השכיבה

שמעו�  והשיב ממנה, העגילי� גנבה  כותית

עגילי�, לה  השאילה  אשתי  אלא הוא כ� ודאי

וראוב�  בידה, ה� ועדיי� העגילי� אלו חילו�

זקוק, חצי שוי� אינ� של� עגילי� אלו השיב

מסגי  דהוו תרי  דבי  דהנהו  מהא פסוק זה די�

הוה אריכא גוצא , וחד אריכא חד באורחא

בבעלי� שאלה עד כו ' סדינא ומכסי חמרא  רכיב 

שאלה שהרי פטור  שמעו� הלכ� ופטור , הוא 

הניחת� שלא שפשע פי  על וא� הוא, בבעלי�

הוא, בבעלי� דפשיעה פטור  שמירה במקו�

ורבינא, אחא רב בה פליגי השואל ובפרק

פסקינ�  דהכי כוותיה והלכתא  פוטר  אחא  ורב

אחא רב כולה , התורה בכל דוכתי� בכמה

לחומרא, ורבינא לקולא אחא רב ורבינא

שמעו�  שפטור  וכיו�  לקולא אחא  כרב  והלכתא 

לו  להחזיר  ראוב� חייב העגילי�, אות� לשל�

ע"כ. עגילי�. אות�

המרדכי כתב שעו)ובהמש� סימ� וז"ל:(ש�

על  כ� , כמו הדי� וכ� וכו' מאיר  לרבינו נשאל

לו  שהשאילו ויהודה  לוי אותו שתובעי� מה

לה� ישאיל הוא שג� ע "מ ואמרו ספריה�,

כדתניא הוא  שכר שומר  הלכ� עשה, וכ� ספריו,

כול� ואשאיל� השאילני ל� ואשמור  לי שמור

עלה דפרי� והא לזה , זה שכר  שומרי  נעשו

לי  אשמור אלא קאי  לא הוא בבעלי� שמירה

ע"כ. רש"י. כדפירש ל� ואשמור

ש� אנשי בחידושי והדר)וכתב עוז מהדורת ד (אות

העיגולי�  גבי  לעיל דכתב הא צ"ע הקשה

דהוה העגיל מלשל� שמעו� של אשתו דפטורה

השאיל  שמעו� שג�  מכיו� בבעלי�, שאילה

א� משמע א"כ אחד, עגיל ראוב� של לאשתו

בבעלי�, שאילה  מכח  למיפטר  שיי� בשאילה

שהשאילו  ויהודה שלוי מיירי דהכא וצ"ל

לה� להשאיל ממנו בקשו לא שלה� הספרי�

לעיל  כדמשמע בכ�, מיפטר דלא שלו, ספרי�

שפירש ולפרש"י לי, אפו גבי מיא, אשקיי� גבי 

מההוא קשיא  לא בבעלי� אשאלה קאי דלא

הוי  דהת� די"ל דלעיל , כו' ארי�  דחד עובדא

משו� לשמירה הוצרכו  דשניה� שמירה, מכח 

מידי  קשה דלא  ול"נ מהרי"ח . ודו"ק מיא 

ואי�  כ�, שמצא המרדכי דברי סת� ה� דלעיל

כהרמ"ה שסובר  ואפשר  אמרה, מי ש� ידוע

שמירה והא דפרי� דהא דסברי והרמב"� 

סימ�  ח "מ  בטור  ועיי� קאי , אכולהו בבעלי�

ע"כ. ש"ה.

טוב יו� מלאכת  מהדורת ובעל  המרדכי בגיליו� (מובא

והדר) מהעוז וז"ל: ש�  אנשי חידושי על העיר 

הפוסקי� וג� מידי, קשה  דלא לי נראה שהקשה

הקושיא קאי דלא  רש"י למ "ש אהדדי  פליגי לא

בבעלי� הוי דלא משו� ואשאיל�, אהשאילני 

פירושו  נ"ל למחר, באשאיל� לאוקמי צרי� ולא

דאמר מיירי דברייתא דפשטא משו� וטעמו

והוי  שתצטר�, מתי ל� ואשמור  לי שמור  ליה

משו� שמירה בשעת  במלאכתו עמו שפיר 

בבעלי� לו לשמור  תיכ� באמירתו לו שנשתעבד

מחויב אזי לשמירתו תיכ� יצטר� וא�  באמירה ,

טבחא שתלא  גבי הפוסקי� וכמ"ש תיכ�, לו

למחר , ל� באשמור  לה מוקי  ולהכי ואומנא,

אשאיל�  ליה דאמר  כה"ג  בהשאילני אבל 

להיות המשאיל  נשתעבד במאי לכשתצטר� ,

השואל, מאת  שאל  שלא עד תיכ� במלאכתו

מיירי  ובהכי שאלה, בשעת  בבעלי� הוי  ולא

שנתנה מיירי לעיל אבל ויהודה, דלוי  התשובה

שפיר והיו שאלה , בשעת תיכ� העגילי�  לה

שפיר אתי  דבזה ועיי� גוצא וחד אריכא חד כמו 

וכבר ע"כ, אהדדי. הפוסקי� כל פליגי דלא

הש"� דעת  שכ�  לעיל ו)כתבנו ברש"י.(ס"ק

בניה� שדברו שכל מדבריה� מבואר כ� א� 

שפיר חשיב ות�' 'קח  מהשני אחד שישאלו

הרמ"ה לשיטת  [בודאי בבעלי� שמירה

מיד  שהשאיל הכלי את כשנת� כיו�  ודעימה ],

בשמירתו, שנתחייב אחר  כלי כנגדו קבל

כלל  דייקו ולא בבעלי�, שמירה נעשה ובזה

נת� ומי ראשו� נת� שסיכמו מי אחר  שני,

שומרי� נעשי� ושניה� בניה� , שיחליפו בניה�

לזה. זה
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ממהר "� שיטתכ� להוכיח  שהבאת�  ראיתי עוד

הרמב"� על ב)פדואה הלכה שכירות מהלכות (פ"י

הסמ"ג  בדעת שטיי� אייזיק מהר "ר  בש� שכתב

אי�  שאילה  גבי אבל וז"ל: מילותיו והדגשת�

דאי�  היו�  באותו אפילו בבעלי� שאילה  כא�

הבאת�. ע"כ במידי. לשואל מסייע  המשאיל

עיקר שה� הבאת�  לא  דבריו סיו� אול� 

ע"כ. בהאומני� פירש"י וכ� שסיי� , לענייננו

לשיטת אול� רש"י, לשיטת  ה� דבריו שכל

מר�  דעת  וכ� הרמ"ה  היינו  רש"י  על  החולקי�

בבעלי� שמירה הוי שפיר  ערו� , השולח�

יו�. באותו

הרב דברי מובני� לעיל שנתבאר  מה ולפי

משכירות)המגיד ה"ב אבל (פ"י שכתב שהבאת�

בבעלי�. שמירה זו הרי עתה ואשאיל�  לו  אמר 

הלכות ערו� משולח� שהבאת�  מה וכ� ע"כ,

כח)פקדו� סעי� רצא אמורי�,(סימ� דברי� "במה 

החפ�", שנטל בעת  שכר� או הבעלי� בששאל

מיד, חשיב זה כי ות� קח  של בדר� ג�  היינו

לשני, ישועבד אחד שכל  קוד�, שדברו כיו�

של  בשמירה המשאיל נתחייב מיד שהלא 

המשפט  בנתיבות מבואר  וכ�  שקבל, החפ�

ג')בביאורי� ס"ק הכי� (ש"ה שא� שציינת� ,

וג� בבעלי�, שאילה הוי מיד לשאילה עצמו

י)הסמ"ע ס"ק ש"ה ואעתיק(בסימ� שציינת� ,

ובפרישה וז "ל: לענייננו דבריו מתחילת לשונו

דס"ל  בזה, דהרמ"ה טעמו דנ"ל כתבתי [ש�]

עמו  אי� בעליו י"ג] כ"ב [שמות דכתיב דהא 

לא דא"כ קאמר , במלאכה  עמו דוקא לאו כו',

המשאיל  בעל ר"ל אלא לסתו�, לקרא ה "ל

ועני�  עסקו תלה דלא השאלה עני� ע� אינו

לו  כשאמר  לאפוקי  חייב, אז זו, בשאלה אחר 

השאילני  ואשאיל�  לי  שמור  ואשאיל� השאילני

שהרי  עמו, בעליו מיקרי שכול� ל�, ואשמור 

שאמר אחר בעני� השאלה או השמירה תלה 

בתנאי  השאילני או לי  שתשמור בתנאי אשאיל�

השאילני  לו באומר  מיהו כנגדו. ל� שאשמור 

מיקרי, עמו  לאו למחר , ל� ואשמור  היו�

ע"כ. שאלה. התחלת  בשעת מיד משמע דעמו

ואשאיל�  השאילני  לו כשאומר בדבריו דמבואר 

לי  שתשאיל בתנאי ל� משאיל שאני  פירושו

אמר רק  'תנאי' מילת אמר לא א� וג�  כנגדו,

בבעלי�, שמירה חשיב  ואשאיל�' 'השאילני

ובודאי  הרכבי�, את  בינינו נחלי� לעניננו או

שאתה בתנאי  ל� משאיל שאני הוא שהביאור

ג� שואל שנעשיתי  מידה שבאותה לי, משאיל

רק הרכב את 'לשאול ' ממנו בקשתי לא  א�

כ�  בינינו, הרכבי� את  ש'נחלי�' לו אמרתי

כהשאילני  והוי ברכבי , שואל נעשה הוא 

להרמ"ה בבעלי� שמירה שחשיב ואשאיל�

הש"� במפורש וכ"כ ו)והשו"ע, וז"ל:(ס"ק

בבת כפשוטו אתי  ודאי ואשאיל� דהשאילני

וא"כ  ל�, ואשמור  לי  דשמור  דומיא אחת,

ג� השואל כלי לו לשמור מחויב שזה בשעה 

שאלה והוה  משאיל כלי לשמור  מחויב חברו

עכ "ל. בבעלי�.

הט "ז כתב ו)וכבר  סעי� ש"ה דה "ה(סימ� ד"ה 

בבעלי� השמירה בכל הכלל וז"ל: כו' השאילני

מהבעלי� להשומר הנאה איזה לו  יש בא�

בבעלי�. שמירה  מיקרי  השמירה  התחלת בשעת 

דיבורי� היו א� "אול� שכתבת� מה וא"כ

בבת נעשה זה מעשה בשעת ואח "כ בעני�,

זה דבר  לעיי�" יש לענ "ד ות�" ב"קח  אחת

או  להחלי� בניה� שדברו שכל לעיל נתברר 

משועבד  אחד שכל שפירושו לזה, זה להשאיל

צור�  ואי� שהשאיל, הדבר  בשמירת  לחבירו

שזה א� וכיוצ"ב, תנאי של מפורשת באמירה 

לזה. זה השתעבדו ות� קח של בדר�  היה

בשעת ג� בנ"ד "אבל בהמש� שכתבת� ובמה

נארי�", לא לכ� אחת  בבת היה לא זה  מעשה

סיכמו  הלא כוונתכ� , מה כלל לי ברור  לא

דעת ועל הרכבי�, את ביניה� שיחליפו קוד�

להשאיל  המשאיל של  למקומו השואל  בא זה

להחלי� וכשבאו שלו, את ממנו ולשאול לו

חוני� היו הרכבי� שני הרכבי� את ביניה�

נ"מ  כל ואי� המפתחות , את  ביניה�  והחליפו 

מעשיה� דכל לשני , המפתח את ראשו�  נת� מי 
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מחליפי� שה� ביניה� ההסכ�  מתו� היו

של  הפשוט  הדי� וזהו הרכבי�, את ביניה�

בבעלי�.השא שמירה דחשיב ואשאיל� ליני

הרמה ב� בזה התלבט "וכ� שכתבת� במה וכ�

א� השו"ע בדעת  אפילו דלעיל הרמב"� על

כרש"י" סובר 

רצית� א�  בזה, כוונתכ� להבי� זכיתי לא

הרמב "� דברי פרש משנה בכס� שמר� לומר 

כיעויי�  הרמה ב�  כיו� ולזה  רש"י , כשיטת 

למה להסביר  רק היו ש�  דבריו וכל בדבריו,

בסימ�  קמא בי"א לפסוק צרי� היה הרמ"א 

שמירה הוי ואשאיל� דהשאילני ו' סעי� ש"ה

כדמוכח  בעצמו מר� דעת שזהו אחר  בבעלי�,

בסעי� מהלשו� שאכ� תיר� ולזה ז', מסעי�

למחר אשאיל� ואני היו� השאילני שכתב ו'

ואשאיל�  דהשאילני  ללמוד אי� שכר  שומר הוי

שנקט  שאפשר בבעלי�, שמירה הוי אחת בבת 

משנה בכס� שפרש וכמו הברייתא  לשו� את 

הדרישה. ציי� וכ� הרמב"� דברי את

יוס� בבית מפורש שמצאנו אחר  (סימ� אמנ�

ז) ס"ק הרמ "ה,ש"ה כדעת הרמב"� את שפרש

שהוא נראה  ז"ל הרמב"� מדברי אבל וז"ל:

היא, בבעלי�  שמירה ואמאי קושיית מפרש 

שכתב הברייתא , כל  על פפא דרב ואוקימתא

שכירות מהלכות י ' האומר(ה"ב)בפרק כל

שמירה זה הרי ל� ואשמור  לי שמור לחבירו

ל�  ואשמור  היו� לי שמור  לו אמר  בבעלי�,

למחר , אשאיל� ואני היו�  השאילני למחר ,

היו� השאילני למחר , ואשאיל� היו� לי  שמור

שכר שומרי נעשו כול� למחר , ל� ואשמור 

עכ"ל  ז"ל. הרמ "ה כדברי וזה עכ"ל . לזה  זה

יוס�. הבית לשו�

שליט"א הרשל"צ מר� מו"ר  לנו פסק  כבר  הנה 

ח"ב פסיקה כללי יצחק" "עי�  (עמוד בספרו

יוס�שכג) בבית מר� דברי  בי� סתירה יש דא�

משנה בכס� שכתב מה לבי� ערו� , בשלח� או

בשלח�  או יוס� שבבית דבריו אחר  הולכי�

שהסביר ועי "ש ע"כ. יותר . עיקר  שה� ערו�

יוס� בבית מר� שכתב מה בי� הבדל  שיש

מה לעומת לדינא, בה� שנחית  ערו� ושולח�

הרמב "� שיטת לבאר כתב  משנה בכס� שכתב

עצמו  מר� שכתב מה  וכעי�  לדינא, נחית ולא

או"ח  ו)בב"י סעי� י רש"י,(סימ� פירוש אודות

בכס� וג� פוסק, ואינו הוא מפרש דרש"י 

הרמב "� דברי  לפרש  בעיקר מר� כוונת משנה

לדינא. נחית ולא

השולח�  בדעת הרמה ב� של  שדעתו ברור  אול� 

שהשאילני  בשו"ע מקומות משני  ערו�

ש "ה מסימ� בבעלי� שמירה  הוי ואשאיל�

ס"ז. שמ"ו  ומסימ�  כאמור , ס"ז 

פשוט  נראה דלע"ד "אלא  הרמה: ב� וז"ל

שמירה הוי  ואשאיל� דהשאילני ז"ל למר� דס"ל

שותפי� ס"ז , שמ "ו בסי' שכתב ממה בבעלי�,

בבעלי� שמירה הוי מחברו מה� אחד ששאל 

מחברו  אחד ששאל הרב שכתב וממה  ע"כ,

ששאל  או מזה , זה שניה� ששאלו כתב ולא

פשוט  נראה בבעלי�, שמירה הוי מחברו אחד

השאילני  דהוי מזה  זה  ששאלו  דבשניה� דס"ל

שותפי� שאינ�  בעלמא אנשי� אפי' ואשאיל�

ולהכי  בסמ"ע , וכמ"ש בבעלי�, שמירה הוי

דבשותפי� מחברו מה�  אחד ששאל דוקא  כתב

וכמו  בבעלי�, שמירה  הוי מחברו אחד אפילו

פ"ב הרמב"� בדברי גופיה מר� פירש שכ�

זה ששאלו שותפי� שכתב ופקדו� שאלה מה'

המגיד  הרב וכתב בבעלי�, שמירה זה  הרי מזה

מחברו, האחד שאלו ששניה�  הכונה דנראית

דבששניה� וכו' שותפי�  לשו� על  ותמהני

מר�  וכתב שותפי� , אינ� אפי' מזה זה שאלו

הוי  מחברו אחד ששאל שותפי� פירושו דהכי

עמו  השאול הדבר  בעל שהרי  בבעלי�, שמירה

מר�  כתב דלהכי פשוט נראה וא"כ יע"ש, וכו'

דבשניה� מחברו, מה� אחד ששאל שותפי� 

להדיא משמע  וא"כ שותפי�, אינ� אפילו

הוי  ואשאיל� דהשאילני למר� דס "ל מהכא

הרמה. ב� עכ"ל בבעלי� . שמירה 
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בהרא"ש שמצינו אמת יז)וה� אות ו שכתב(פרק

שכר שומר  שומרי כול� ואשאיל� השאילני

בתשובה ואילו וכו', א)ה� אות צג כתב(כלל

בבעלי� שמירה אחת בבת  ואשאיל� השאילני

עוד  בזה, שהעיר  מי ראיתי לא [וכעת היא,

בב"י  ואשאיל� השאילני בדי� מדוע לי קשה 

ז) בפסקי�,(ס"ק הרא "ש את כלל הביא לא

הטור  בביאור ז)רק הרא "ש(בסעי� ששיטת ביאר 

כשיש ובעלמא וצ"ע], הרמ"ה . כשיטת בתשובה

בפסקי�, לרא"ש בתשובה הרא"ש בי�  סתירה

בתשובת שכתב וכמו הרא"ש, כפסקי נקטינ�

הרא "ש ב�  טו)מהר "י  יצחק(סימ� בעי� והובא

שליט"א  הרשל"צ מר�  עמוד למו"ר  א' (חלק

סעי�תכ"א) ש"ה בסימ� פסק שמר� כיו� אול� ,

ואי�  להלכה, נקטינ� הכי הרא "ש כתשובת  ז'

לעיל. כמבואר  מר� נגד  קי�  בזה  לומר

שאלה די� בנ"ד  אי� "לסיכו� שכתבת�  מה  וכ�

שכר , שומר  ולא  שואל הינו ובנ"ד בבעלי�,

רכב השאלת על מתחילה  התנו ולא היות

כתבתי  כבר  לעיל" שמוכח כפי למשאיל  השואל

שהלא כלל, לי  מובני� אלו דברי� שאי�  לעיל

הרכב את ששאל לפני מראש שהתנו בודאי

שהראשו�  מידה ובאותה ברכבי�, שיתחלפו

והוי  מהראשו� שואל השני כ� מהשני שואל

בבעלי�. שמירה

ואשאיל�  השאילני הוי  דנד"ד דברנו כני� וא� 

מפשיעה, א� שפטור בבעלי� שאילה דחשיב

משבועה. השואל פטור  א� להתבונ� יש

החוש� בקצות יז)הנה ס"ק רצ"א הסתפק(סימ�

השומרי�  שבועת נשבע א� בבעלי� בשמירה

ב"ק מתוספות וספיקו לא, נמצא או ד"ה (נז.

המשפט ש"ש) ובנתיבות  לד עי"ש, ס"ק (בביאורי�

נ) ס"ק עליו ובחידושי� שומר  די�  שמ"מ כתב

דאוריתא ובשבועה יד, בשליחות  חייב להיות

שלא משבועה רק פטור  ואינו ברשותו, שאינו

ע"כ. בה. פשעתי

בבעלי�, שאילה שהוא  בנד"ד שיי� לא זה וכל

כדי  שאל  דהלא  יד בשליחות  חייב  ואינו

שאינו  להשבע צרי� ואינו בחפ�, להשתמש

למשאיל, חזר  השאול שהחפ� כיו� ברשותו

שבועה חיוב שו� לשואל אי� בנד"ד וא"כ

זה מטע� מכלו�, ופטור  ממו�, חיוב  ולא

של  הפטור  של הטע� בלא ג�  [היינו בלבד

שאמרנו  כמו זה וכל מלאכה], מחמת מתה

וראה אליכ� , שצרפתי בפסק וכתבנו בפניכ�

אביחצירא יעקב רבי  למו"ז תשובה כעי"ז

ליעקב משפטי� יורו בספרו  קיא)זצוק"ל (סימ�

רש"י  לשיטת חש ולא ושו"ע כהרמ "ה שפסק

איטח  להגר "י  החוש� ביריעות  והובא כלל,

ו)שליט"א  ס"ק ש"ה .(סימ�

הפטור מצד דנת�  הפסק של השני ובחלקו

להסתפק שיש וכתבת� מלאכה, מחמת  מתה של

ולא השאילה בזמ� ממלאכתו  ששבת בכלי

כדרכה כמתה חשיב הא� בו, שהשתמש בזמ�

ובנד"ד  שפטור , מלאכה מחמת מתה  או שחייב

שאי�  כ� בו , השמוש בזמ� הושבת הרכב

מלאכה. מחמת כמתה  דחשיב להסתפק  מקו�

בפסק מדבריו הזכרנו כבר  פערלא  הר "י  ובדברי

הרשב "א בטע� הוא  ספקו וכל לפניכ�, שהגשתי

מלאכה, מחמת במתה לפטור  הטע�  שכתב 

מלאכה בשעת שתכחש ידע והמשאיל דהואיל

לי  מה מקצתה כחשה  לי מה א "כ קפיד, ולא

כאמור לחלק שיש הקשה  זה ועל כולה, כחשה

במתה לפטור  הרמב"� לטע� אמנ� בדבריו,

שהשאיל  פשע והמשאיל דהואיל מלאכה מחמת

כלל, הסתפק לא למלאכתו ראוי  היה שלא דבר 

בב"י מר� פסק ה)וכ� ס"ק ש"מ כתב(סימ� וז"ל:

למקו� בה ליל� בהמה מחבירו השואל הרמב"� 

למלאות דלי ששאל או הדר� באותו ומתה  פלוני

בזה כיוצא וכל מילוי בשעת לבור  ונפל ונקרע

והרי  זו מלאכה לעשות אלא שאלה  שלא פטור

שאלה  מהלכות א' בפרק עכ"ל. שינה (ה"א)לא

תחתיו  ומתה כתוב שבידינו הרמב"� ובנוסחאות

ז"ל  שיטתו לפי להיות  צרי� וכ� הדר� באותו

רבינו  ומ "ש בעינ�, מלאכה בשעת דמתה שסובר 

מתה כ� א� אלא פטור שאינו מדבריו ויראה

ש� עוד הוא מבואר  ממש. מלאכה  בשעת 

יח



או  כלי� השואל שכתב  הנזכר בפרק מדבריו

לשל� חייב גדול אונס נאנס אפילו וכו' בהמה

בשעת שלא שנאנס אמורי� דברי� במה הכל

לחרוש מחבירו בהמה שאל א� אבל מלאכה,

אבל  פטור , זה הרי חורשת כשהיא ומתה  בה 

שחרש אחר או בה שיחרוש קוד� מתה  א�

זה הרי עליו בה חלוק והרמב "� לשל�. חייב

השואל בפרק שכתב דאמרי')בזה הא ד"ה ע"ב (צו

מלאכה מחמת דמתה דאמרינ� והא לשונו וזה

וכי  לי קשיא שאילתה  בכילתא לאוקמה לאו

חייב עצמה מיתת מתה דכי כיו� גרע מיגרע

ומה הכא  לי ומה הוא המות דמלא� גב על א� 

הת�  לו:)לי דשואל (ב"מ מלאכה  מחמת מתה כי

ויש מיפטר היכי לה גר� איהו מקו�  דמכל

לא אבל באונסי� חייב ודאי דשואל לומר

בה פשע משאיל וכא� דמשאיל בפשיעה 

לסבול  יכולה אינה  והיא למלאכה שהשאילה 

דמלאכה אובצנא מחמת שמתה וכגו�  אותה

מלאכה בשעת מתה  ז"ל הר "מ  בספרי וראיתי

במה המגיד  הרב  לשו� וזה עכ"ל. הוא  וטעות

מלאכה בשעת שלא  בשנאנס אמורי�  דברי�

הוא שהחילוק ז"ל  הרב בספרי הנמצא זה  וכו'

בשעת שלא לנאנסה  מלאכה בשעת נאנסה  בי�

בגמרא נזכר  שלא  מתמיה  דבר  הוא מלאכה

מחמת ושלא מלאכה  מחמת אלא מלאכה שעת 

מהמלאכה בה  שינה  שלא שכל והכוונה  מלאכה

שעשה המלאכה מחמת  נתיגעה והיא ששאלה 

פטור מלאכה  בשעת שלא אפילו ומתה בה 

והדי�  ז"ל והרשב"א הרמב"� בזה  השיגוהו וכבר 

יותר מלאכה  בה  עשה שלא  כל דודאי  עמה�

ומתה אחרת למלאכה בה שינה ולא מדאי

מלאכה בשעת שלא  אפילו המלאכה מחמת

בגמרא להזכיר  לה� היה כ� לא שא�  פטור

ועיי�  עכ"ל. ועיקר מלאכה בשעת  מתה

תכ"ג)בהריב"ש  מהב "י.(סימ� ע"כ .

ה)ובפרישה הריב"ש(ס"ק וכתב (בסימ� כתב

אי� תכ"ג) לו שהוקשה לפי דרמב"� דטעמא 

כ�  פירש ולכ� הבהמה , מתה זה  שמחמת  נדע

דמחמת ונאמר  נתלה מלאכה בשעת שמת שכל

מלאכה בשעת שלא וכשמתה מתה  מלאכה

ועדיי�  מתה, מלאכה מחמת שלא נאמר אז 

הרשב "א השיגוהו וכבר נכוני�  דבריו אי�

עכ "ל. ז"ל והרמב"�

משו"ע מוכח  ג)וכ� סעי� ש"מ שפסק(סימ�

ליל�  מחבירו בהמה  השואל וז"ל: כהרמ"ה ,

או  הדר�, באותו לסטי� עליו ובאו ידוע, דר�

מתה שפיר  חשיב ממנו, ואנסוה רעות , חיות 

הרמב "� לשיטת  ובודאי ע"כ. מלאכה. מחמת

מחמת מתה לא  שהרי חייב יהיה בכה"ג 

כהרמ"ה השו"ע  פסק ואעפ"כ עצמה, המלאכה

וכמו  מלאכה , מחמת  מתה  מיקרי  שבכה "ג

שהקשה ומה וז"ל: הבית  בבדק שהסביר 

דאמרינ�  נמי הכי דאי� י"ל להרמ "ה, הרא"ש

חיות אי� שהרי  נאנסה מלאכה אותה דמחמת

בחזקת והדרכי� בעיר מצויי� וליסטי� רעות

ע"כ. סכנה.

הרמ"א  בש�  שכתבת� בהמה(ש�)ומה 

כ�, אחר  ומתה ונתחממה במלאכתה שנתייגעה 

מחמת מיקרי  ומתה , ונפלה בדר� נכשלה או 

אבל  במלאכה, בעודו שהרגיש ודוקא מלאכה.

דמתה לישבע  יכול לא מיד, הרגיש לא א�

היתה נמי הכי בלאו דדילמא  מלאכה , מחמת

והרא"ש)מתה  ר"י הרגיש(בש� לא  שא�  שמוכח 

כתב כבר  בכ�, נפטר  לא המלאכה בשעת 

בש"� והובא הבית ז)בבדק ס"ק וז"ל:(ש�

בדק בספרו שתמה משו� זה השמיט  והמחבר 

דאטו  לתמוה יש וז "ל וטור  הרא"ש על הבית 

ראיה זה אדרבה  ליה , מחייבי�  שמא משו�

מלאכה מחמת  מסתמא בדר� דמתה  דכיו� לומר 

בדר�  שמתה אלא לישבע צרי�  ואינו מתה,

בב"י כתב ועוד  עכ"ל . א)ופטור  ס"ק וז"ל:(ש�

ומאכיל הגוזל פרק יוס� נמוקי  לט.כתב (ב"ק

חייבי�) לרכובד"ה חמור  השואל הרא"ה בש� 

מתה א� ספק והדבר בדר� ומתה שלוחו עליה

ל� דקיימא כיו� מלאכה לד:)מחמת (כתובות

שעת עד עליה  חייב שהרי דאינו  פטור , אונסי�

הלויתני א� יודע איני כאומר  קיח.)זה ,(ב"ק

לשלוחו, ונתנה עליה לרכוב חמור  השואל  אבל 

חייב, מלאכה מחמת מתה  א�  ספק והדבר 
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שהרי  לשלוחו  כשנתנה עליה פושע הוא  שהרי

להשאיל רשאי  השואל כט.)אי� והוא(גיטי�

הלויתני  כאומר  זה והרי שאלה משעת  מתחייב

חייב שהוא פרעתי� א� יודע קיח.)ואיני .(ב"ק

הנמו"י  כתב שהרי הרא"ש את  ס"ל דלא ומוכח

ופטור , הלויתני א� יודע כאיני  דהו"ל בספק 

הש "� כתב זה הביא(ש�)ומטע�  לא  שהרמ "א

בנד"ד  וממילא עליו. חולק הוא כי  הנמו"י את 

וכדלעיל  כהרמ "א ודלא השו"ע כמר� שקי"ל

יש א� ג� מר�, נגד כהרמ"א  קי�  לומר  שאי�

כאיני  ליה הוי מלאכה מחמת מתה א� ספק

אלא לישבע צרי� ואינו הלויתני  א� יודע

שהמשאיל  מדובר זה ובדבר  שבדר�, שמתה

פטור השואל ולכ� בדר� , שמתה ומודה מאמי�

הגאו�  של בתמיכתו וג� מכלו�, ופטור  משבועה

הפסק של זה בחלק  שליט "א ליאור דוב הגדול 

שאינ� שגדול מי ובדברי  בדבריכ� בא לא

כאמור . להשיב  יש לענ"ד  ולכ� השו"ע , כדעת

יאמר א�  ג�  בנ"ד "אבל שכתבת�  למה וג� 

ויתכ�  כ�, לפני הדבר  קרה א� יודע איני השואל

לשל�" או להישבע חייב יהיה לב שמתי  שלא

מודי� שכול� מפני לי , מובני�  לא אלו דברי�

המלאכה שהיא הנסיעה  בשעת קרה שהדבר

שנתייגעה כבהמה  והוי הרכב, הושאל שעבורה

פשיעה יקרא לא  וודאי  ונתחממה, במלאכתה

כי  שנתחממה, כשרואה  מלאכתה עצר  לא למה

למלאכה להחזיק אמורה שהיא מראש ידע

פטור , מלאכתה  מחמת  מתה  וא�  שהושאלה

אמורה שלא ידועה לנסיעה  שהושאל ברכב ה"ה

התקלקל  הנסיעה במהל� וא� תקלה, להיות

יתכ�  שברכב הג� מלאכה, מחמת  מתה מיקרי

באמצע תקלה יקרה שלא להערי� יותר  שאפשר

שיקרא כלל ברור  לא עדיי� אבל הנסיעה ,

וודאי  הושאלה. זו למלאכה הרי כי  פשיעה,

באמצע והתקלקל לנסיעה  הרכב השאלת  גרע לא

ונתייגעה. למלאכתה מבהמה הנסיעה

כמר�  ודלא הרמ"א בשיטת לפוסקי� וג� 

כהקצות לי קי� למוחזק לטעו� יש  השו "ע,

ד) ס "ק כהש"�(ש� ז)ודלא ס "ק שנד"ד (ש� ,

דהרא "ה ופטור , נתחייבתי א� יודע  כאיני הוי

השומרי�  שבועת  דעיקר ס"ל הנמו"י  שכתב 

הרב וכמ "ש ברשותו , שאינה שבועה הוא 

משאלה פ"ד רצ"ד (ה"א)המגיד סימ� ובשו"ע

ב') שמתה,(סעי� הבהמה מכיר דהשואל וכיו� ,

מחמת או פשיעה דר� א� יודע שאינו  אלא 

דלא וס"ל גלגול, מדי� אלא אינו וזה  מלאכה

גלגול  גבי לישבע יכול שאינו מתו� אמרינ�

[דג� שמא ע"י שבועה דעיקר והיכא שבועה .

לא ודאי בה ] פשע א� יודע אינו המשאיל

שמ"ה בסימ� הב"י  וכמ"ש מתו� , גלגול אמרינ�

המגיד הרב ה"ד)בש� משאלה ששיטת(פ"ג ועוד .

ב"מ  ולרמי)רש"י  ד"ה שאמר(צ"ח. חמא בר  לרמי 

כלומר במקצת, כפירה צריכי� שומרי� ארבעה 

כגו�  במקצת , שכפר  עד אותו משביעי� שלא

ולשיטתו  החזרתי, או מעול� דברי� היו לא

כפירה, בלא הודאה על שבועה מתחייב לא

שיטת אמנ� ע "כ. הוא. כפירה לאו יודע ואיני

ש� לה)התוס ' משכחת הוי (ד"ה נמי יודע דאיני

מספק לחייבו שאי� שסובר  והב "י וע"ש, כפירה

אינו  וא"כ הנזכר , רש"י כשיטת דס"ל אפשר

ע"כ. משל�. להשבע יכול שאינו מתו� בדי�

כבר פשיעה, כא� שיש תאמרו זאת בכל וא� 

דהוי  מצד בזה  לפטור שיש אמורה מילתי 

כלל, משבועה השואל ופטור  בבעלי�, שאילה

בבעלי� שאילה שהוי בס"ד שבררנו אחר  כי

השו"עלדעת פסק כבר קיי"ל, והכי השו"ע

ב) סעי� ש"ה פטור(בסימ� בבעלי�  דשאילה 

מפשיעה.

וכו ', ראשונה  במשנה  שכתבתי כמו נלע"ד לכ�

אי�  ספרדי� הנתבע  וג� התובע שג� שבפרט

והוי  השו"ע, מר� מהוראות  לזוז רשאי המורה

כא�  ואי� מפשיעה ופטור  בבעלי� שאילה

לפטור אחר  טע�  ועוד כמבואר , כלל שבועה 

מלאכה, מחמת מתה דמיקרי השו"ע מר� לדעת

מאמי�  דהנתבע שבועה  שיי� לא כא� וג� 

שמא להשביעו  ואי� בדר�, שמתה לתובע

לפטרו  יש פשע שמא  לטעו� יש וא� פשע,

הראשו�. מטע�

כ



מפתחות 

עא  סימ�

úåëøáá àøîâä 'à úåàá àéáä ,àîö åðéàùë êéçä úàðä íäá ïéàù íéîä úééúù ïéðòá
(:ãî ¯ .ãî)äéú÷ðçã ïàîì é÷åôàì 'åë å åøáãá äéäð ìëäù êøáî ¯ åàîöì íéî äúåùä" ¯

àöîåà äéú÷ðçáù øåèäå éëãøîä äðåé åðéáø ù"àøä 'ñåúä í"áîøä åáúëå .ë"ò "àöîåà
ò"åùá ïøî ô"ëå äðåøçà àìå äðåùàø äëøá àì íéîä ìò êøáî åðéà(æ"ñ ãø ç"åà)àìã

øàùá ìáà íéîá à÷åã åäéî ,äðåøçà äëøá êøáîù ì"ñã 'ñåúá àáåîä íøîò áøë
ò"åùä áúë íé÷ùîå ïéìëåà(ç"ñ íù),äàåôøì äúåùå ìëåà íãàù ïé÷ùîäå ïéìëåàä ìë" ¯

ä÷ùîå íéî äúåùá ä"äå ,"óåñå äìçú íäéìò êøáî ,íäî äðäð êéçäå áåè íîòè íà
óñåé èå÷ìéá ë"ëå íéøåãëä øéáòäì(é"ñ äìú 'îò â"ç)íéøåãë úééúù ïééðòá áúë 'á úåàáå ,

éåìä èáù ú"åùáå ,åì íä äàðä ,íéî èòî åìéôàå àîöù àåäù çéðäì øéáñã úéðòúá
(âô 'éñ ,é"ç)äöåø àåä ïéàù ïîæ ìë ,êøáî åðéà øåãëä òåìáì úåúùì ÷ø äúåùä éë

ãîç é÷åùçá øôñá íìåà ,êøáì ö"à úåðéäì(.äî äãð)(ì"÷åöæ) áéùéìà ù"éøâä íùá
äáø ùøãîî çéëåä(é ïîéñ è"ô àùð)äèåñ éîìùåøéáå(ã"ä ã"ô)óà êéçä úàðä ùéù ìëã

úåâäðäå úåáåùú øôñî ð"ëå ,êøáì êéøö øáãá ñåðà àåäù(èô÷ 'éñ ä êøë)äàøð ïëìå ,
ìò êøáî àîö àåä íà ,øåãëä øéáòäì éãë íéî èòî íò íéøåãë äúåùùë íåöáù
äéä àìù ïôåàá íâ ,õéî ïåâë êéçì áøòä íòè íäá ùéù íé÷ùî øàùá íðîà ,íéîä

.êøáì áééç ,íéøî íðéàå åëéçì íéáøò åéäå íäî äúùù ãåò ìë ,ììë àîö
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éìçäù ìàåù ïéðòá,ïé÷ú åáöîù áëøä ìòá ìéàùîä åì òéãåäùë åøáç íò áëø ó
áåéç ïåéã 'à úåàá àéáä ,êøãä òöîàá äòéñðî úáùåäå ìàåùì áëøä ì÷ì÷úä äøæçáå

äøåúá ùøåôîë ñðåàá ìàåù(âé áë úåîù)'ùîáå(.âö î"á)ò"åùáå ,ìëä úà íìùî ìàåùä
éòñ î"ù 'ñ)(à óøáùð åà úîù ïåâë ,åãéá åñðàðå íéìèìèî åà äîäá åøáçî ìàåùä :áúë

ìë ìàåù àäã :ãö î"á àøîâá øàåáî äæì íòèäù àéáä 'á úåàáå .áééç ,äáùð åà
ï"øä éøáãîù áúëå ,åìù äàðä(èé ïîéñ ú"åù)äàðää ìë íà ÷ø àåä áåéçäù òîùî

àéáäå ,ù"éò åéøáãá ïãå .ïéñðåàá ìàåùä øåèô äðäð ìéàùîä íâ íà ìáà ,ìàåùä ìù
é"ùø ìù åîòè(ïéðòì ìáà ä"ã .áò ïéøãäðñ)ìëù øçàîù íåùî ïéñðåàá áééç ìàåùù ãåòå

úåôñåú úèéùìå ,åéîã úà åà åúåà áéùäì áééçå åì éåð÷ë áùçð õôçä éøä åìù äàðää
(åæ éøä ä"ã .åð úåáåúë)ìàåù úåéäì åîöò ìò ìá÷ù úòáù ïåéë ïéñðåàá áééçúî ìàåùù

à"îøä éøáã àéáä 'â úåàáå .ìàåù úùøôá äøåúä éáåéç ìëì åîöò ãáòéù(íù)íùá
éëãøîä(àòù ïîéñ ìàåùä ÷øô)ñðåàä òøéà íà ìáà ,ìàåùä çëî ñðåàä òøéàù à÷åãå :

êåøò ïçìùä éøáã àéáä 'ã úåàáå .øåèô ,ìéàùîä çëî(íù)äáéðâá ìàåùä áééçù
íà àéòáî àì ,äìéáùá äìàùù äëàìî úîçî äá òøéàù ìå÷ì÷ ìë ìáà .äãéáàå
àìù àåäå ,øåèô ,äëàìî úîçî äúî åìéôà àìà ,øåèô àåäù äëàìî úîçî äùçëåä
íòè àéáä 'ä úåàáå .ë"ò äìéáùá äìàùù äëàìîäî õåç øçà øáã äá úåùòì äðùé

כא



ï"áîøäì äëàìî úîçî äúîî ìàåùá øåèôä(àäã ä"ã :åö î"á)äá òùô ìéàùîäù éôì

äùéøôä áúë ïëå ë"ò äúåà ìåáñì äìåëé äðéà àéäå äëàìîì äìéàùäù(à ÷"ñ)åàìã

à"áèéøáå .äúåà ìàù àúìéëá äî÷åàì(àéòáéà ä"ã)åîöò ìò ìáé÷ àìù ,øúåé øàéá

à"áùøäìå ,ìéàùîä úòéùô úîçî åàáù íéñðåà ìò ìàåùä(àäã ä"ã)øåèôä íòè øàéá

,äëàìîä úîçî ùçëúú åúøôù ìéàùîä òãéù ïåéëù ,øçà ïôåàá äëàìî úîçî äúîá

äâøä éì äîù ,ìàåùä øèôð äúîùë óà êë íåùî ,åì äìéàùäì íéëñä ïë éô ìò óàå

í"áîøäìå .äéöç äâøä éì äî äìåë(à"ä óåñ ïåã÷ôå äìàùî à"ôá)úåùòì àìà ìàù àìù

ò"åùá ë"ùî àéáä 'å úåàáå ,íéðåøçàäî íéîòè ãåò àéáä .äðù àì éøäå ,åæ äëàìî åá

î"åçéòñ äù ïîéñ)(á óóà øåèô ,øåîùì õôçä êùîù äòùá åúëàìîá åîò íéìòáä åéä

íù ò"îñä áúëå øàáå äòéùôî('ä ÷"ñ)äîåãäå äøéîùä úëàìî ïéðò úìéçúá åðééäã

,øåèôå åîò äéäé àì äãéáà úòùá ë"çà íà óà ïì úôëéà àì æàå ,åîò àäéù ïðéòá åì

úåôñåúä úòãù íù àéáäå .àëôéà ë"àùî(ìàùðå ä"ã .åö íù)àåä åéìòáá äìàù øåèôù

éðå÷æçäå àøæò ïáàäì íéøåàéá äîë íéàáåî íéùøôîá íðîà ,àøáñ åá ïéàå ùåãéçúåîù)

(ãé ,áë.àì åà éåàøë øîåùä äîò âäð íà äàåø àåä ,åîò àöîðù éãé ìòù åøàéá

êåðéçäìå(ñ äåöî)øåîùì àåä ìåëé éøä ,øîåùä íò ãçé àöîð íéìòáäù ïåéëù ,øàéá

úåàáå .ù"éò íéîòè ãåòå øåîùì ìàåùä úà äøåúä äáééç àì ïëìå ,åìù úà åîöòá

äøéîùä úìá÷ ïîæá ÷ø åîò äéä íéìòáäù úåøîì øåèô ìàåùäù øáãä íòèá áúë 'æ

ïîæ êùîá øåèôä úà úåìúìå ïéøåòéùì äéøáã úúì äøåúä äúöø àìù éôì êåðéçäìù

àìù ïåéëù ,øàéá ãåã éëøãáå .äùòîä úìéçúá äéäù äî éôì àìà ,íéìòáä ìù åúåäù

,äîäáä úøéîùá áéåçî åðéà áåù ,åîò íéìòáäùë øåîùì ìàåùä úà äøåúä äáééç

àòéöî àáá àøîâä àéáä ç úåàáå .ñðåàä úòùá åîò åéä àì íéìòáäù óà øåèô ïëìå

(.àô)éðìéàùä êìéàùàå éì øåîù êìéàùàå éðìéàùä êì øåîùàå éì øåîù ïðáø åðú

àôô áø øîà ,àéä íéìòáá äøéîù éàîàå ,äæì äæ øëù éøîåù åùòð íìåë êì øåîùàå

ò"åùáå ,ë"ò øçîì êì øåîùàå íåéä éì øåîù äéì øîàãéòñ íù)(å ó:åøéáçì øîåàä áúë

à"îøä áúëå .íéìòáá äøéîù äæ éøä ,êì øåîùàå éì øåîù(íù)éðìéàùä ïéãá úåòã 'á

êìéàùàå éðìéàùä ïéãä àåäã à"é :êìéàùàå(íéìòáá äøéîù éåäã)êìéàùàå éðìéàùäã à"éå

éø÷î àìå øëù øîåù éåä ,àîåé ãçá åìéôà ,êì øåîùàå éðìéàùä åà êìéàùàå éì øåîùå

ò"åùä ïøîå ,íéìòáá äøéîù(æ"ñ íù)äáåùúá ù"àøä íùá áúë(à úåà â"ö ììë)øîà

,úçàä åìèðå íéèñì åàáå ,äãáë àéäù éìù ìåèå äì÷ àéäù êìù àîéìâ éðìéàùä :åì

éåäã êìéàùàå éðìéàùä äéì éåäã íù à"îøä áúëå .ïåùàø ìòá ìù àéä úøàùðä

ïéøãäðñ 'îâá øåøá àåäù ïéãá äøùô êééù íàä ïã 'è úåàáå .íéìòáá äìéàù(:å)éë

î"åç ò"åùá ô"ëå ,åúéòá äøùô éà åúéòá àðéã éà åäì øîà àðåä áøã äéî÷ì åúà éåä

éòñ áé ïîéñ)(á óàéáäå ,äøùôä åà íéöåø íúà ïéãä :äìçúá íéðéã éìòáì øîåì äåöî

éãòù ïäì øéáñäì íâ êéøöù åà ìåàùì éã íàä íéðåøçàä å÷ìçðùøôñáå ,äøùôá ó

òãåé ïéàå ïéãì íéàáùë äìéçúá éàãåáù æ"èäå ò"îñä ú÷åìçîá òéøëä èôùîì íéðæàî

ïéàù ïôåàá éðùì áééç ãçà íàù ,äøùôì åîéëñéù ìãúùéù ììë äåöî ïéà ,ïééðòä áéè

íìåà ,éðùì åáåçî øúååéù äåöî àäúù øîåì åðì ïéðî ,øùåéä ãöî íâ äøùôì íå÷î

íéðôì ë"ôòà ,áééç àåäù ïëúé ïéãä ãöîù ô"òàù äàåøå ,ïééðòä òãåé øáëù øçàì

כב



åîéëñéù ìãúùäì ïééãä ìò äåöî ,úö÷ øúååéù íå÷î ùé áåèäå øùåéä ãöî ïéãä úøåùî
éìçäùë íà úåøåäì ùé äæ éôì äëìäì íëéñå ,'åëå ,äøùôììëù úòã ìò åøéáç íò ó

äìéàù àåä ò"åùä úòãìå ,êìéàùàå éðìéàùä åì øîåàë àåä ,åøéáç ìùá ùîúùé ãçà
éðáî àåä òáúðä íà ,úåòã 'á è÷ðã à"îøä úòãáå ,äòéùôî åìéôà øåèôù íéìòáá
úòãëå àî÷ à"éë éì íé÷ úðòèá äòéùôî åîöò øåèôì ìëåé ,à"îø ãéá àöåéå æðëùà
ïéã íðîà ,äòéùôî êùôð äîî øåèô ò"åùä úåàøåä øçà íéëìåäù ãøôñ éðáìå ,ò"åùä
,äìéáùá ìàùù äëàìîäî äðéù àì ìàåùäå ìéàåä ,äëàìî úîçî äúî øãâá àåä äæ
øåèôù íéìòáá ìàåùë åðéãù ïàë ïëù ìëîå ,íéìòáá àìù ìàåù äéä íà íâ øåèôå
åúòã äååçù ïéã úéáá êåøà ïúîå àùî óøöå .éøîâì øåèô ìàåùä ïëìå ,òùô íà óà

.êøåàá íù ïééåòéë ,äæ ÷ñôë ø÷éòä íäéøáã ìëì áéùäå äæ ïéãá úøçà

כג




