
  

  
  

  
  
  

  

  

  

  .  מתה מחמת מלאכה ד. .חייב כשעת הפשיעה או השאלה ג.. התחייבות של שואל משעת משיכה  ב. .עשיית קין להתחייב - שומרים והתחייבויותיהם א. 

  .מחמת מלאכהלהתחייב אף במתה ז. . ספק אם מתה מחמת מלאכה ו. .לא מתה מחמת חסרון בחפץ (טעם הפטור של מתה מחמת מלאכה)ה. 

  עשיית קנין להתחייב  -  הםיוהתחייבויות שומריםא. 
שומר חם שבע על הכל והשואל  ,ארבע שומרים הן שומר חם והשואל ושא שכר והשוכר (מט.) בשבועותו (צג.) בב"מתן 

  . אבידה ואוסין , גיבה –על הכל  ופרש"ימשלם את הכל. 
צט. ד"ה כך)   ב"מ( בתוס'ועיי"ש  כדרך שתקו משיכה בלקוחות כך תקו משיכה בשומרים.אמרו עט.) ( ב"קוב  (צט.) בב"מוהה 

לבעל שאם אמר (פ:)  בב"מבלא משיכה חייב בפשיעה כדאמרין אף שפירשו דלא להתחייב באוסין קאמר דהא שומר חם 
ושואל מיד שמשכו הבהמה מרשות הבעלים אין בעלים יכולין   אלא לעין חזרה קאמר דשוכר  ,שומר חםדיו כ  הח לפיהחפץ  

השומר דשומר חם ושומר שכר חייבים כשקבלו מתחייב  פ שלא משכו  "שאע)  פ"ח סי' טוופ"ו סי' טז  (הרא"ש  וכ"כ    , ע"כ.עוד לחזור
  .עליהם לשמור

למד שם כפשוטו וע"כ כתב שאיו חייב עד שימשוך ובמקום שמשיכה  (שכירות פ"ב ה"ח, פ"א ה"ד ושאלה פ"ג ה"ב) הרמב"םאולם 
 ועי'  .הרשב"א  בשם)  "ב(שכירות פ  יד משהמגבועי'    . (ב"ק עט.)  רש"י. וכן פירש  אות ו)סי' רצא  (הב"ח  קוה. וכן פירש בדעת הרמב"ם  

סותר דברי עצמו. שהרי בפרק השואל כתב דשומרין במשיכה הוא דמתחייבין    שהקשה שהרא"ש  אות א)(  בפלפולא חריפתא  עוד
  ושאר בצ"ע. טי גבוריםהשלבשמירתן והוא דעת התוס' דהתם, ומצאו דברי הרא"ש והתוס' סותרים זא"ז. וכן הקשה 

אחרון השהעיקר להלכה כהי"א    ס"לדי"א בתרא דעת הרמב"ם. ומשמע  בשהביא בשם י"א דעת הרא"ש וסע' ה)  שם  (  בשו"עועי'  
מ "ש  'בסיסתם    הרמ"אש  ואע"פ  .(חי' ס"ק יב)  התיבות  דעתוכן    .קט שהעיקר כהרמב"ם  )וסי' שמ ס"ק י  (ס"ק יג  הש"ך וכן    כדרכו.

(שומרים   בפתח"שועי'  .שכן עיקר) '(אלא שלא כת "אביא דעת הרא"ש בשם יהמ"מ שם בסע' ד'  ולא חלק על השו"ע, ו'סע' ב

  .פ"ב הגה מז)
  )א ק"ס( של"ג ' בסי כמ"ש ,מעות קוות בכה"גבלא משיכה ד "ש, דהוי ש"שאם הקדים שכר לשש (ביאורים ס"ק יב) התיבות 'תוכ

. וכן הוא  עיי"שכר' יוחן דמעות קוות דבר תורה,  דפועל ששכרו בכסף, הכסף קוה לעין שאיו יכול לחזור בו, כיון דקיי"ל
  . (סי' שג על סע' א) ערך שיהו (הלוואה סי' פב) האמרי ביה. ועי' מש"כ (שומרים סי' יג) במח"א

  משעת משיכה של שואל התחייבות  . ב
וכתב   בשמירתה ובמזוותיה.השואל את הפרה מיד כשסתלקו הבעלים משמירתה חייב הוא שכת' ש) סי' שמ( טורב ויעויין
דחיוב  לטורדס"ל  הב"י וביאר .וס"ל דבעין קין חלוק עליהם) ם(ש הרמב"ם אולם ,)שם( והרא"ש התוס'דעת לפי דזה הב"י 

וכך מפורש בגמרא  ,משעה שמשכה מחייבלשיטתו שם  (שאלה פ"א ה"ד) הרמב"םש וכתב עוד ,מזוותיה תלוי בחיוב שמירתה
זו תשובה צחת על דברי הר"י    בבדק הבית  ת' שםאמר רב פפא משעת משיכה איחייב במזוותיה. וכ (לד:)    ובכתובות(צא.)    בב"מ

"א  (ח תשובת ן' לבהביא (ס"ק ט)  והש"ךפסק כהרא"ש.  (שם) והרמ"אהרמב"ם. כשפסק (סע' ד)  בשו"עועי'  ע, ע"כ."והרא"ש וצ

  .(חי' ס"ק ט) התיבותוכן פסק  קים לי כהרמב"ם. מרדיכול המוחזק לו  )כלל יז סי' צו
  ) יוקרא וזולאאו השאלה (  כשעת הפשיעה  חייב. ג

שאע"פ  )ב"ק פ"י סי' א( הרא"ש, דעת של שואל לעין זמן חלות חיוב תשלומים (קיב.) בב"ק הש"סוחלקו הראשוים בהבת 
מ"מ אם חייב לשלם עבור החפץ חובת התשלום איו אלא משעת האוס   ,כ"לשקיבל עליו לשמור  כשחובת השמירה היא מיד  

 דעתאולם  .(שאלה פ"ח ה"ג)  משה מגידוה (כתובות לד:)הרשב"א , (ב"מ צז:)הרמב"ן וכן קטו  .משתעבדים כסיו לבעלים ואז
  ק"ס(סימן רצ"ה    בש"ךבפשיטות  . וכ"כ  פסק כהרא"ש  (סי' שמא סע' ד)  והשו"עשמשעת שאלה משתעבד.    (שאלה פ"א ה"ה)   הרמב"ם

ס"ק  סי' רצא ( בקצותועי'  .(סי' רצא ס"ק א) גהות הסמ"עהה. וכן דעת דכל השומרין משלמין כשעת הפשיעה (ס"ק )וסימן רצ"א  )ז

דכשמשלם איו משלם רק כפי מה וחי' ס"ק א)    או'(בי  התיבותוכן קט    שמבואר ששעת הפשיעה הייו בשעת הוצאה מהעולם.  א)
[ויש לעיין האם אפשר לטעון קים לי  שכתב דהייו בשעת הוצאה מן העולם. )ביאורים ס"ק יב(ששוה בשעת פשיעה. ועיי"ש 

טרח ליישב  כמו כן . וכהרמב"ם השואל רקפהרי"ף ו )עשין צב( הסמ"גו' הביא שדעת  בסימן שמ"א ס"ק הש"ךכהרמב"ם כי 
  עשו כן].(שם)  והתיבות (שם) הקצותדעת הרמב"ם. וכן 

חיוב   הריטב"א דלהך לישא מי לאו דמחייב' דחייב משעת משיכה כבר כת על הצדדאף שהביא  ס"ק א)סי' רצא ( בקצותועי' 
גמור לאלתר, דהא כל כמה שהוא בחיים ברשותיה דמאריה איתיה וליכא על השומר שום חיוב, אלא לומר דלכי גבה או  

, וא"כ כיון דלא  ד"ה וז"ל הריטב"א) ז:ב"מ צ( מ"קבשאסה ואיכא חיובא עליה משתעבדי כסי למפרע משעת משיכה, והובא 
ג כסי למפרע, א"כ לא משתעבדי מחייב חיוב גמור משעת משיכה אלא דלכי סה ואיכא חיובא עליה משתעבדיא בה או

  בערך שיעי' ו[ .וחי' ס"ק א) 'ביאו שם ( התיבותועי' מש"כ עליו  ., ע"ככסי אלא כערך החיוב בשעת אוסין ביוקרא וזולא דידיה
  ].יר שמוכר ולא לפי הקרןחמשלם לו לפי המ ימחוודאם שאל (סי' שמ ד"ה חייב)  

מכה לו  כשמשלם לו השואל ,תוך זמן השאלה אם אס תחת יד השואלדטור שהוכיח מהס"ק ו)  '(סי' שמא ביאו תיבותב ועי'
וכן אם הזיקו אחר   ,אילו היה קיים מחמת הזמן שהיה השואל משתמש בו דמי מה שהיו פוחתין משומת שיוי של החפץ

  , ע"כ.)רי"ףב .ב"מ ס(  י"מוקהממשלם להשואל דמי שיווי ההשתמשות על זמן השאלה והמותר לבעלים. וכן מוכח 
  מתה מחמת מלאכה . ד
   .סי' שמ)ר( הטשו"עדאמר ליה לאו לאוקמא בכילתא שאילתה. וכן קטו  ,מתה מחמת מלאכה פטור שאם(צו:)   בב"מאיתא ו
או ששאל דלי למלאות וקרע   ,באותו הדרךתחתיו    השואל מחבירו בהמה לילך בה למקום פלוי ומתהה"א)    שם(  הרמב"םכתב  ו

(סי'  הטורשלא שאלה אלא לעשות מלאכה זו והרי לא שיה, עכ"ל. וכן הביא  ,פטור ,ופל לבור בשעת מילוי וכל כיוצא בזה

  .(שם) הב"חבשעת מלאכה ממש. וכ"כ  שאיו פטור אלא אם כן מתה הרמב"םועיי"ש שכתב דיראה מ .שמ)
 ,שכתב השואל כלים או בהמה וכו' אפילו אס אוס גדול חייב לשלם הכל  שםשמקור דברי הרמב"ם הוא בדבריו    הב"יוכתב  

 ,לחרוש בה ומתה כשהיא חורשת הרי זה פטור  במה דברים אמורים שאס שלא בשעת מלאכה, אבל אם שאל בהמה מחבירו
  אבל אם מתה קודם שיחרוש בה או אחר שחרש בה הרי זה חייב לשלם. 

מב"ם, וז"ל: והא דאמרין דמתה מחמת מלאכה לאו לאוקמה בכילתא הרעל חולק  (שם צו: ד"ה הא דאמרי')  שהרמב"ןאלא 
(ב"מ לו:)  קשיא לי וכי מיגרע גרע כיון דכי מתה מיתת עצמה חייב אע"ג דמלאך המות הוא ומה לי הכא ומה לי התם  ,שאילתה

 ,ודאי חייב באוסים אבל לא בפשיעה דמשאיל ל דשואל"וי ,איהו גרם לה היכי מיפטר "מכי מתה מחמת מלאכה דשואל דמ
וראיתי   ,וכאן משאיל פשע בה שהשאילה למלאכה והיא איה יכולה לסבול אותה וכגון שמתה מחמת אובצא דמלאכה

והדין    כבר השיגוהו הרמב"ן והרשב"אשו  תמוה,הרמב"ם  ש  'כת  משה  המגידו  כ."ע  ,מתה בשעת מלאכה וטעות הואמב"ם  רב
(שם    והרא"ש  כ."כבר השיגוהו הרשב"א והרמב"ן, עוסיים שרמב"ם  שכתב לבאר טעמו של ה  )תכג  ' סי(  בריב"ש  'ועי  ., ע"כעמהם

דמתה מחמת מלאכה כגון שדרך הילוכה כשלה ופלה ומתה והשואל לא שיה בה ולא פשע בה, או תייגעה ותחממה   'כתסי' ד)  
  . (אות יב)בערוה"ש ו  (סע' ג)בשו"ע  . ועי')שם( הטורכן קט ו, ע"כ. ומתה

  
  
  
  

  

ויש   - (הל' ברכת המזון אות "ג) האורחות חייםכתב  -א 
מפי שואלין אם יכול לשאול בה מפי הכבוד או 

היראה כדין ק"ש, או דיה כתפילה, וכתב הבעל 
השולחן מסתברא דדיה כתפילה, מה תפלה אין 
מתפללין אותה אלא במקום אחד ובעמידה כך ברכת  
המזון אין מברכין אותה אלא מיושב, משא"כ בק"ש 

  שיכול לאומרה מהלך מעל לבבך ואילך. ע"כ.
ה"ר משמיה ד(הל' ברכת המוציא)  באבודרהםוכן איתא 

(וראה דהוא בעל השולחן הזכר באורחות  גרשום ב"ר שלמה 

דס' (מערכת ספרים אות ש' ס"ק ע') חיים, וכמ"ש החיד"א בשם הגדולים 

השולחן חיבר ה"ר גרשון כמ"ש בס' הכלבו דף ס"ב ע"ג. והמעיין  

  יראה דלשון האורחות חיים והאבודרהם דומים זה לזה וראה דמחד 

  גברא הגיעו. ויעויין עוד בהגהות מחם ציון על שה"ג שם ס"ק כ"ו). 

הביא דברי האורחות חיים. וכתב   (סי' קפ"ג) והב"י
  דכן משמע באבודרהם. (ס"ק ד') הד"מ

לעין לשאול בברכת   -(שם ס"ח)  המחברולדיא כתב 
המזון מפי היראה או מפי הכבוד, יש מי שאומר 

  שדיו כתפלה.
רש מה הדין לעין עיית דברים  וסתם ולא פי

שבקדושה, האם אף לעין זה דין ברכת המזון כתפלה 
דאיו פוסק לא לקדיש ולא לקדושה אלא ישתוק 
ויכוין למה שאומר השליח ציבור ויהא כעוה, 
וכמבואר בשו"ע סי' ק"ה ס"ז. או דלעין עיית דברים 
שבקדושה דיה כברכות ק"ש דמפסיק לקדיש 

ו אפי' באמצע הפרק כמבואר בסי' ולקדושה ולברכ
  ס"ו ס"ג [ויעויין שם במש"ב ס"ק ג'].

שאחר שהביא (סי' קפ"ג ס"ק א')  בערך השולחן  ומציו    -ב  
ולפ"ז ה"  -דברי האורחות חיים והאבודרהם, כתב 

אין לעות איש"ר וקדושה בברכת המזון. וכיוצ"ב  
ת לעין לשאול בברכ   -  (סי' קפ"ג ס"ו)  בחסד לאלפיםכתב  

המזון מפי היראה ומפי הכבוד דיו כתפילה, ומיה  
הבן איש  שאין לעות אפי' קדיש וקדושה. וכ"כ לדיא  

סי'   -(לגר"ח פלאג'י זצ"ל וכף החיים (ש"ר פרשת חקת ס"ג)  חי

סי' קפ"ג    -כ"ה סכ"ב. והובאו דבריהם בכף החיים לגר"ח סופר זצ"ל  

  ס"ק מ"ה). 

(סי' כ"ח   ון אישדהחזאולם לאו מילתא פסיקתא היא 

אפשר דלא החמיר אלא   -כתב על דברי המחבר  ס"ק ג')  
לעין לשאול שלום ולהשיב, אבל לעין קדושה וברכו  
באמצע הפרק, ואמן בין הפרקים, לא חמירא בהמ"ז 
מק"ש וכמש"כ הרא"ש ברכות פ"ב סי' ה', דיותר יש 
להתיר ברכו וקדושה משאילת שלום, דהא בתפלה 

' המלך שואל בשלומו לא ישיבו,  דתן ר"פ ת"ה אפי
ואפי' חש כרוך על עקבו, ומ"מ לא פסיקא להו בגמ' 
לעין קדושה ולמדו שם מאמוראי, ולעין יהש"ר 
איכא פלוגתא, אלמא דקדיש וקדושה עדיפי. ואפי' 
להפוסקים דאסרי קדיש וקדושה בק"ש הייו משום 
דס"ל דכיון דעסיק בשבחו של מקום א"צ להפסיק 

בח, אבל בעיקר כבוד ק"ש קל יותר להפסיק משבח לש
לקדיש וקדושה, וכן לעין מלך שואל בשלומו וחש  
  כרוך על עקבו אין להחמיר בבהמ"ז יותר מק"ש. ע"כ. 
[ומה שמבואר בדבריו דבק"ש מותר לעות אמן בין הפרקים, יעויין  

דלא שרי לעות אלא אמן   דכתב(הל' פסוקי דזמרה כלל כ' ס"ד)  בחיי אדם

דאותה ברכה שסיים, דאמן הוא מכלל אותה הברכה, אבל על שאר  

כתב דבין הפרקים  (סי' "א א"א ס"ק ג')  הפמ"ג ברכות אסור לעות. אבל 

(בהגהותיו  הגרעק"אעוה אמן אפי' על שאר דברים ששומע. וכן כתב 

והובאו  דמשמע בטור בסי' ס"א דמפסיק לכל האמים. לסי' ס"ו ס"ג) 

  ].(סי' ס"ו ס"ק כ"ג) במש"בדבריהם 
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  ) של מתה מחמת מלאכה  הפטורטעם מתה מחמת חסרון בחפץ (לא ה. 
 המשאיל פשע בה דאיבעי ליה לעיוי בפרתו אם היתה ראויה למלאכהכי  פטור    המתה מחמת מלאכדב  'כת  (שם)רמב"ן  ה  והה

   .וכיון דלא עיין ואושלה איהו דאפסיד אפשיה
  "ה כיון שהשאילה למלאכה ידע המשאיל דאפשר דמתכחשא במלאכה ואפידפטור כתב  (ב"מ ה: ברי"ף) י"מוקה אולם

בין  גדולה יש. ופ"מ (ב"מ צו:) ריטב"א הוכ"כ  .כ"ע ,כ מתירה למיתה הלכך המשאיל הוא דפשע בפשיה"השאילה לו א
מגלגלי הרכב או שמכשיר חשמלי שרף מחמת  'א תקלקלשההטעמים והייו בגווא שודאי אין משום פשיעת המשאיל כגון 

כ להמוק"י כי הרי ידע שאפשר שתשבר בזמן  דלפי טעם הרמב"ן אין משום פטור דמתה מחמת מלאכה משא" ,קצר חשמלי
   עשיית המלאכה ומ"מ השאילה.

ראובן כשמשכת לי הספרים היו חדשים ועתה הם מיושים   האי דטעיןד(ב"מ סד: ד"ה וז"ל רגמ"ה)    רביו גרשוםבשם    בשמ"קעי'  ו
בשם )  ד"ה והה סתפקתי  (תל' ח"ב סי' קעה  "מבשוומעושים אם מחמת מלאכת הספרים תעשו הו"ל כמתה מחמת מלאכה. וכ"כ  

  הוא כפשיעה דיליה. ההתבלותכי  ב"ן  הרמכ יאזלהמוק"י, אולם יש לדחות דכוראה דס"ל  .מן מווילאלז 'הגאון ר 
מי ששואל בהמה לילך דרך ידוע ובאו עליו לסטין באותו הדרך או חיות רעות ואסוה ממו  ד הרמ"הבשם  (שם)טור בויעויין 

לההוא  (צז.) בב"מכי היכי דפטרין  ,כיון שמחמת הדרך ששאלה לילך בה הוליכה ואסה ,חשיב שפיר מתה מחמת מלאכה
שורא מחבריה ואכלה עכברים טובא ומתה אע"פ שלא הרגתה המלאכה גופה כיון שבמלאכה ששאלה לצרכה מתה  דשאיל

דבאותה מלאכה עצמה אסה   ,דאין ראה דלא דמי לשורא ששאלה להרוג עכברים הרא"שבשם  הטורעוד  'וכת בגרמתה.
מו בדרך אוס אחר הוא ואיו מחמת מלאכה אבל אם אסה מ ,והוי כשואל בהמה למהלך יום אחד ומחמת ההילוך מתה

מה שהקשה הרא"ש להרמ"ה י"ל דאין הכי מי דאמרין  ד  בב"י  'וכת  שאף בלא מלאכה אפשר שתאס ממו הילכך חייב, ע"כ.
  אותה מלאכה אסה שהרי אין חיות רעות וליסטים מצויים בעיר והדרכים בחזקת סכה. דמחמת

השואל בהמה מחבירו לילך דרך ידוע, ובאו עליו לסטים באותו הדרך, או חיות רעות, ואסוה ששפסק סע' ג) שם ( בשו"ע ועי' 
דהוי כאילו המשאיל השו"ע ל דס"ל 'שכתה)  ס"ק ' (בי  תיבותה ביארו ., והייו כהרמ"הממו, חשיב שפיר מתה מחמת מלאכה

  , אבל גיבה שאפשר לבוא גם בביתו לא מיקרי מחמת מלאכה, ע"כ.אפקרה לגבי אוסין דאין ראויין לבוא רק בדרך
דלא מיקרי מחמת מלאכה, דהרי אף בלא הליכת הדרך אפשר שיבא לה אוס  "לדיש חולקין בזה וס פסק )שם( הרמ"א אבל

י הוי  כפטור  כי מתה מחמת מלאכה ה"לוכמ"ש הרמב"ן שהביא הרמ"א,  שהעיקר כהחולקיםכתב (ס"ק ה)  והש"ךכזה. 
  .(חי' ס"ק ו) התיבותע"כ. וכן קט  ,(סי' תכג)וכהרמב"ן קטו הרשב"א והריב"ש  דמשאיל, הפשיע

דן במי  (שאלה סי' ד)  מח"אהו מי סברת הרמ"א. וכן מצא דדעת השו"ע כסברת המוק"י ודעת הש"ך כהרמב"ן. ואפשר שז
השואל חייב ה"ל הרמב"ן  וכתב דלפי טעםששאל ספר כדי ללמוד בו ותקלקל הספר מחמת מה שלמד אי חייב השואל, 

לק ע"ד הרמ"ה, לא חלק והטור דהרא"ש ח "כלמש 'ואפי ה"ל וטים לסברת המוק"י הרמ"השדברי  'ועיי"ש שכת לשלם.
 "הראה דב"ד פטור השואל שהרי ידע המשאיל שיתקלקל הספר בקריאתו ואפי"ז י. ולפכ"לעליו מטעם זה של הרמב"ן 

דידע המשאיל  "געיבו לשואל בטלוה לסטים בדרך ואידלא ס"ל להאי טעמא מדח 'מהרא"ש ראבאמת אבל  השאילו.
בהאם פסקין סברת הרמב"ן.  הכשהשאילה דאפשר שיאסו אותה בדרך, ע"כ. ומבואר דס"ל שמח' השו"ע והרמ"א תלוי

איגלאי  וכדו'והלכך כשמתה מחמת מלאכה  ,קא שאיל חפץמשום דסתם שואל למלאכה הראויה ל חדשטעם  'ועיי"ש שכת[
דאי הוה ידע בה השואל שלא היתה ראויה למלאכה לא היה   ,תוהוי שאלה בטעו הראויה למלאכ מלתא דבהמה זו לא היתה

  .]שואל אותה. ולפי דרכו זה ירא' דב"ד דלא שייך להאי טע' הרי זה השואל חייב לשלם, ע"כ
 ,דהכי השאיל לו אשמי ששאל ספר העומד לעיין בו אם קרע פטור כי על דעתכת'  (ב"מ כט:) הרמב"ןשמב העירוי ואלא דש
. ומבואר שאף הרמב"ן  חדשים שם)ה (  והריטב"א  (ב"מ שם)  החי' הר"ן וכ"כ להדיא בשמו  פטור,    אדעתא דהכי אושליד  דכל  מבואר
  להוציא ממון. א"א ב"ד כגון ולפי"ז יוצא דבכל .(ת' ח"ב סי' א) השואל ומשיבועי' מש"כ  סברת המוק"י.למודה 

  ספק אם מתה מחמת מלאכהו. 
הקשה דאמאי ) שם "ה (בד והב"י  או לאו חייב לשלם.מתה שכתב שאם איו יודע אם מחמת מלאכה  (ב"מ פ"ח סי' ד) ברא"שעי' ו

 וידהיס"ק ז) (  ש"ךה ביארו .וותיהפסק כסע' ג) שם ( הרמ"א. אולם שהשמיט דברי הרא"ש )שם( בשו"ע עי'ו .חייביה מספיקא
דהייו  'ש"ג ס"ק י' שכת 'משום דהו"ל מחויב שבועה ואיו יכול לישבע משלם כיון שאיו יכול לישבע בבירור. ועי' עוד בסי

שטען איי יודע אם בפשיעה   דשומר  )סי' שלג(  בתרוה"דוכ"כ    טעמא שמשלם משום שאומרים מתוך שאיו יכול להשבע משלם.
  . (ס"ק מד)רצ"א    'בסי  בש"ךועי'    .סי' ש"מ  הרע"א בהגהותוציין לדבריו  ע"ש.   ,הרי הוא מחויב שבועה ואיו יכול לישבע משלם

ומה שדימה רביו וה"י   ,בטוען המשאיל שמא חייב, כיון שאיו יכול לישבע בבירור חייב 'דאפיסי' ג)  ב"ק פ"י(  יש"שהדעת ו
 ע"פ (ס"ק ד) קצותהדעת ו לאומר איי יודע אם הלויתי, לא דמי כלל אלא כיון שעשה שומר הו"ל איי יודע אם החזרתיו.

 בתי,יפטור דהו"ל איי יודע אם תחי  במקום ספק  כיון דאיו חייב עד שעת אוסיןד,  הרא"ה ז"לבשם  (ב"ק לט. ברי"ף)    מוק"יה
ס"ק ז)   ' (ביאו והתיבות .אם פרעתיךיודע הוי בכלל איי  מחמת שמתחייב משעת הפשיעה אא"כ פשע ושוב מתה דאז חייב כי

תמה על הש"ך, דהא אין לך לא הוי למידע גדול מזה, דהא בלתי אפשרי לידע זה לכל העולם. ולכן ראה דהטעם הוא, כיון  
כתב   )קיצור תקפו כהן ס"ק מג( והתומיםהא הספק ולד לב"ד בלא טעותיהם, לשום אדם לידע זה הוי דררא דממוא, ד"א דא

לחלק בדין תפיסה, דכשהספק בפרעון לא מהי תפיסה, כגון פועל שאכל מגפן אחר דיש לספק דילמא מכין לו אכילתו 
ג דבאיי יודע אם פרעתי "סימן של"ז סעיף י'] כיון שהספק בפרעון. וע"כ צ"ל אע[משכירותו איו יכול לכות לו מספק 

, מ"מ היכא דאיכא דררא דממוא הייו שיש ספק )מו ק "ס ' יאובשם ויח  ' סע(סימן ע"ה כמבואר בכשטועין שיהם שמא פטור 
פטר בספק פרעון. ואח"כ מצאתי לב"ד בלא טעותיהם חייב בספק בפרעון, וא"כ הכא מי הרי איכא דררא דממוא ולא 

  בתשובת מהרח"ש שהקשה זה, ותירץ דהכא אפשר למידע אילו היה מדקדק, ע"כ.
  להתחייב אף במתה מחמת מלאכה ז. 
הביא מחל' הפוסקים אם השואל יכול לחייב עצמו במתה מחמת מלאכה בלא קין, וכתב שזה תלי בשי ש(ס"ק א)   בקצותעי' ו

ובעבדים ושטרות בעי קין.   ,בהא דשומר חם יכול להתות להיות כשואל בלא קין  )ד"ה אמר  .ב"מ ח(התירוצים שכתבו התוס'  
סוברים שהשאיל לו בהאי האה מחייב, א"כ בשואל טפי מדיו לא מתחייב. וכן לתירוץ  דלתירוץ השי שם, משום דהעולם

דשומר חם שמתה להיות כשואל והוי כאילו אמר התקבלתי, ע"ש, ג"כ אין השואל יכול  )שא ס"ק ז 'סו ס"ק קכט וסי 'סי(הש"ך 
רקעות שפטורין אפילו משבועה בעי קין, לפ"ז לחייב עצמו יותר מדיו. אבל לתירוץ הראשון שבתוס' שם, דדוקא בעבדים וק

   .(ססי' מז) האמרי יושרוכן קט  אפילו שואל יכול לחייב עצמו יותר מדיו, ע"כ.
בדברים שהשומר חייב במה   כת' דלכו"ע השואל יכול לחייב עצמו במתה מחמת מלאכה, דדוקא(ביאורים ס"ק ב)    התיבותאולם  

שאיש אחר שאיו שומר איו חייב איו יכול להתות בחיוב אם לא כשהוא באופן המבואר בתוס', אבל במתה מחמת מלאכה 
שאילו לא היה שואל ודאי דהיה מתחייב מדין מזיק רק שיש לפטרו כאן מטעם ששאלו לעשות מלאכה מדעת המשאיל והרשהו  

בהזק שיעשה מחמת מלאכה הוי כאילו התה שבאם תהיה הבהמה יזקת שלא יהיה לו דין   לכך, כשהתה עמו שיתחייב
  .שואל שיהיה כאילו לא השאילה לו, ע"כ

  
או הפסיק  שבראם החפץ  אולם. אוסין על אפילוו ,אבידה, גיבהעל באחריותו השואל חפץ מחברו חייב  א' העולה לדיא,

 חפץשה  תלוודאולו  כי היה  המשאיל פשע בה  כי    הוא  טעם הפטור של מתה מחמת מלאכהי"א ש  'ב  .מחמת מלאכה פטור  לפעול
מתירה מצא    והשאילעפ"כ  מלאכה ואשיישבר מחמת האפשר  שלמלאכה ידע    החפץ  שאילמכיון שהוי"א ש,  ראוי למלאכה  היה

  אין משום פשיעת המשאיל כגון שהתפצ'ר אחד מגלגלי הרכב  שודאי באופןועל כן  .המשאילועל כן חשב כפשיעת למיתה 
אין משום פטור  הראשון הי"א לפי ,קרע וכדו' ראחד מדפי ספאו ש, מכשיר חשמלי שרף מחמת קצר חשמליאו ששהשאיל, 

שבר בזמן יכי ידע שאפשר ש יהי"א השמשא"כ ל כי אין הזק מחמת פשיעת המשאיל, ,וחייב לשלם מתה מחמת מלאכהשל 
יש  אם יש ספק אם מתה מחמת מלאכה 'ג השואל.את וע"כ בדרך כלל לא יתן לחייב  .השאילה אעפ"כעשיית המלאכה ו

 חייב מחמת שמתחייב משעת הפשיעה הוי בכלל איי יודע אם פרעתיך. י"א שאז  שאא"כ פשע ושוב מתה    פוטרים  ישו  מחייבים,
  מועיל התאי.ש י"א אם מתה עם השואל שיהיה חייב אף אם מתה מחמת מלאכה ד'

  
  
  

  )ב(ימעלת וקדושת השבת 
"השבת ועם השמות   -גודל מעלת וקדושת השבת    "

והשביעי עוג הרוחות ועדן הפשות להתעדן באהבתך  
ויראתך, שבת קדש פשי חולת אהבתך, שבת קדש 

  פשות ישראל בצל כפיך יחסיון ירויון מדשן ביתך. 
בביטויים אלו מצא המשורר הקדוש רבי אהרן הגדול 
זי"ע להביע קצת ממהותה ומציאותה של שבת קדש... 
ויש להתעמק מהו המקור ושורש הדגש המופלג של 
ועם מתיקות עריבות ואהבה עד כלות הפש לשבת 
קדש, שלא מציו כדוגמתה בשאר כל המצוות...". 

  (תיבות שלום עמ' לו) 
מתחת לכסא כבוד חוצבה לגור  את השמה הק' אשר 

בארץ ערבה מקום חש שרף ועקרב ומדור הקליפות 
והתאוות, כשתפקידה ויעודה עילאי שתהיה הירידה  
צורך עליה, הה השאלה כיצד תוכל להחזיק מעמד 
בתוככי עולם מזוהם ולשמור על יעודה שהיא חלק 

  אלוק' ממעל שלא תפסיק את דביקותה בו ית'.
תרי"ג המצוות, כדאיתא  ולכך תן הקב"ה את

בספה"ק אשר המה תרי"ג עצות איך לשמור על 
  הדביקות באלקים חיים...

אכן שקולה שבת כגד כל מצוות התורה, שהיא העצה 
מעל כל תרי"ג העצות, וראשית לכל עיי אור 
וקדושה, שהאציל הבורא ית' מאור אין סוף את  
השבת שהיא שמא דקוב"ה, שעיצומו של היום 

זה שכולו אהבה ודביקות בה' וביי ובין בי  הקדוש ה
ישראל אות היא, ויום השבת מדבק ומחבר שוב את 
האדם מישראל אל המקור העילאי, מקור מחצבתו 
מכסא הכבוד, וותן כח ליהודי לעמוד בכל זיהומי  
עוה"ז שלא יזהמוהו ח"ו ולא יפסיקו דביקותו  

  (תיבות שלום עמ' לז) בהבורא ית'". 
  

  

 מחבר סדרת "עבודת המועדים" נערך ע"י 
  

אלא דמאחר דמדי ספק לא יצאו, ודעת כמה פוסקים 
דדין ברכת המזון כתפלה אף לעין עיית דבר 

  שבקדושה, ראה דשב ועל תעשה עדיף.
כתב דארבע ברכות של ברכת (שם)    בבן איש חיוהה    -ג  

 המזון דים כתפילת י"ח, ואין לעות בהם אפי' קדיש 
  וקדושה וברכו. 

(סי' קפ"ג ס"ק ל"א)   במש"בויש לדון בדבריו, דמציו 

דצריך לישב (שם ס"ט) שכתב לעין הא דפסק המחבר 
דמסתימת הפוסקים משמע דגם  -בשעה שמברך 

ברכה רביעית אף שהיא מדרבן צריך לישב כי היכי  
וכן   - (ס"ק ל"ז)  בשה"צ דלא לזלזולי בה. וכתב שם 

ראה לכאורה ממה שמבואר בקפ"ד ס"ק ז' במג"א 
ע"ש. אכן מדברי תלמידי רבו יוה משמע לכאורה 
דדוקא בדבר שהוא מדאוריתא, ע"ש, ואולם יש לומר 
דכיון דכל הג' ברכות שהוא עיקר ברכת המזון צריך  
להיות דוקא בישיבה, ברכה זו מי גרר בתריהו, אכן  

המזון ממה שכתב לעין  מדברי הכל בו בהלכות ברכת  
רוכב ע"ש, משמע דדוקא בג' ברכות שהוא מדאוריתא  

  מחמרין, וצ"ע. עכ"ל.
הרי דאף לעין שאר דיים לאו מילתא פסיקתא היא 
דדין ברכה רביעית כדין ברכת המזון. וא"כ מסתבר 
טפי דלעין עיית דברים שבקדושה שפיר יש לעות 

וות אין הדין  בברכה רביעית, דהא אף בג' ברכות ראש
מפ' במחבר, והחזו"א טה לומר דשרי לעות בהם  

  דבר שבקדושה.
ולעיין   -דכתב (ס"ס קפ"ג)  בערוך השולחןויעויין עוד 

להפסיק באמצע הפסק או בין פרק לפרק י"א שדיה 
כתפלה ואסור להפסיק בכל עין אלא מפי הסכה, 
וחמירא מק"ש, ואיו מובן הטעם למה תהא חמורה 

, וברור הוא דהטוב והמטיב איו בכלל זה מק"ש
שהוא מדרבן. ע"כ. הרי דפשיטא ליה דמ"מ ברכה  

  רביעית איה בכלל האי דיה.   
השומע דבר שבקדושה בג' ברכות   - העולה לדיא

ראשוות של ברכת המזון, לא יעה, כדין תפלת י"ח. 
אולם בברכה רביעית ראה דיעה כדין ברכות ק"ש 

  בשו"ע סי' ס"ו ס"ג, ויעו"ש במש"ב].  [וכמבואר דים
   


