
 

 

 

 
 
 

 

 

 . גדול שהביא קטן למקום הנזק ה.. לא הביא את הבהמה בידים ד.  .הטעם שחייב בכה"ג  ג. .המעמיד בהמה על קמת חברו ב. .קטן שגנב או הזיקא. 

 . להזיק שלח אותוגדול  ח. .חפץ של גדול ל ידיהזיק ע ז.. ילדים שהזיקו תחת שמירה של שמרטף ו.
 קטן שגנב או הזיק  א. 

(שער לו  בעל התרומות    כן הביאהחובל בהם חייב והם שחבלו באחרים פטורין. ו  ,פגיעתן רעה   רש, שוטה וקטןח (פז.)    בב"ק  איתא 

ו) וח"ב סי'  ג  נינהו  ח"א סי'  נינהו.    (פ"ח סי' ט)  והרא"ש  .ופירש הטעם כי חש"ו לאו בני דעת  נקט  כת' משום דלאו בני עונשים  וכן 
כן משמע מהא  ש  )ד(סי' תכהב"י  וכתב    .דעת  ןב  ה בשעה שחבלו לא הי  אפי' הגדיל הקטן פטור כי שוכתב  ,  (חובל פ"ד ה"כ)  הרמב"ם

חו"מ (  שו"עהוכן פסק    חייב לשלם אחר שישתחרר וכן האישה חייבת לשלם אחר שתתגרש, ולא תנן גם חש"ו.שתנן שם גבי עבד  ד

(כשיהיה לו   שקטן שהזיק חייב  דס"ל  זרוע  האורע"פ    (פ"ח סי' ט)  הגהות אשר"יוה  ד"ה ואכפיה)  ב"ק צח:(   פרש"יכדלא    .)תכד סע' חסי'  
. וכתב  (שם ס"ק ט)  המ"ב. וכן פסק  כשיגדלשיש משום לפנים משורת הדין לשלם    'שכת  סי' שמג ס"ק ב)  (או"ח  בט"זעי'  אלא ד.  נכסים)

 חייבאם הגזלה בעין  שמ"מ    )(חו"מ סי' שמט סע' ג  בשו"עועי'    אפילו ההיזק היה רק בענין גרמי בעלמא. הדין כן  ש  (אות יח)  בשעה"צ
שהיה כיק  זה ש קא כיוצא מהפוסקים דדו"ש שועיי.  ה שהארכנו בז  גליון רי"ח   עמיקתא   בשמעתא ועי' עוד בזה  .  להחזירה לבעליה 

   .ום לפנים משורת הדיןמשעליו לשלם   בר דעת
יש לדון האם יש לחייב את הגדול מחמת  כל זה כשהקטן הזיק על דעת עצמו. אבל אם גדול לקחו למקום שעלול להזיק,  אלא ד

 שהביאו לשם. 
 ב. המעמיד בהמה על קמת חברו

מעמיד פשיטא לא צריכא דקם לה באפה אמר ליה אביי    ,חייב  , רו על קמת חבירויאמר רב המעמיד בהמת חב(נו:)    בב"ק יתא  א
שלא משכוה אלא עמדו    -לה באפה    ה משמע שאוחזה בידו ומוליכה לקמה. דקמ  -מעמיד    ופרש"י.  ןלרב יוסף הכישה אמרת ל

  ת'וכ  , ע"כ.במקל אמרת לן בההיא דהמעמיד ומשום הכי מיחייב  -הכישה  ,  בפניה לכל צד שלא תלך אנה ואנה אלא לקמה לאכול
כאילו מאכילה   הוא שאין הבהמה שלו כיון שהעמידה על הקמה הרי  אע"פהמעמיד בהמת חבירו וכו'  ד(נו: ד"ה המעמיד)  הרשב"א 

ולא דמי    ,חייב  ה"רבר  'בהמת חבירו על פירות חבירו אפי  'ומשום הכי פריך פשיטא ומינה דאילו העמיד בהמתו ואפי  ,בידים
חייב המעמיד שאין זה    ה"ררשאפילו היו הפירות ב  (נזקי ממון פ"ד ה"ג)  הרב המגיד  "כוכ.  "כ, ע(ב"ק יט:)לאכלה מן הרחבה דפטור  

 כ.  ", עשכאן המעמיד הוא שחייב ה"רשן שפטרה תורה בר
מקרב    ' אפי   ברה"ר כ לא משתמיט בשום דוכתא דלחייב שן  "כתבו דאד"ה המעמיד)  שם  (  שהתוס'דאע"פ  י' שצד)  חו"מ ס(  יהב"וכתב  

עלייהו ומעמידה  הפירות  אצל  הרשב"א  ,בהמתו  נקטינן  כדברי  המגיד  היא  ,והרב  טענה  לאו  משתמיט  לא  דמילתא    ,דטענת 
 דפשיטא היא דהוי מזיק בידים וליכא לפלוגי ביה בין רשות הרבים לרשות הניזק, ע"כ. 

מהקרקע,    תבהמתו תולש אע"פ שעמיד בהמתו ע"ג העשבים מחוברים  מותר לה שהקשה שבשבת ססי' שכח) או"ח ( באבן העוזר  ועי'
  א דלענין נזיקין הכל תלוי אי בריצ"ל  יישב דו  ,ומאידך בענין נזיקין בכה"ג חייב נזק שלם דהוי מזיק בידים ולא חשיב גרמא

  . יי"ש אבל בשבת הכל תלוי במלאכת מחשבת, ע ,הזיקא  אלכן בהעמיד בהמתו ע"ג קמת חבירו חייב משום דברי  ,הזיקא אי לא 
  .(סי' שח על סע' יט סד"ה קוץ) ה"לבבוסי' לו ס"ק א ד"ה החורש)  (או"ח בחזו"א  עוד ועי'
 חייב בכה"גשהטעם ג. 

משום חיציו,  אשו  הנ"ל שכתב דהוי אדם המזיק, ר"ל דהוי כמו אש למ"ד    שהרשב"א שביאר  (ב"ק סי' א ס"ק ז ד"ה ודין)    בחזו"א עי'  ו
ואע"ג דהלכות שן לא    ,הנ"ל הוא מדין שן ופטור ברה"ר  תוס'דעת  לואפי' למ"ד אשו משום ממונו הכא חשיב כהצית בגופו, אבל  

ונלמד מעמיד בק"ו מבעלים דלא שמרו והוא    ,אמרה תורה אלא בממונו ולא במפקיר ולא בהוציא בהמת חברו, מעמיד שאני
ואפילו נודע לבעלים אינו חייב לסלקה,    , אף בפשע ולא שמר  , מעמיד  שיש ור הבעלים בזמן  ונראה דאף לתוס' פט   . בכל חיוב שן

בשד"ח  ו  )שם (  ת פיתיםבמנח ועי' עוד    או בהמת הקדש.  ,או בהמת הפקר  ,אין בזה נפקותא אם העמיד בהמת חברוש  ועיי"ש  ע"כ.
 בביאור דברי הרשב"א. )באר בשדי(

 ד. לא הביא את הבהמה בידים 
, אבל אם הוליכה לשם  במקל  עליה   הכישה ה בידים או שהביא  אםהמעמיד בהמת חברו על קמת חברו חייב  ש  שמבואר   לעיל  ועי'

כל שכן קם לה  וכן אם הכישה  ד  כתבבהשגות  ש  הראב"ד שתמה על    (נזקי ממון פ"ד ה"ג)  רב המגידב  ועי'   . עמד לפניה פטורע"י ש
ופשוט הוא, ע"כ.    ,וכן מוכח בגמרא שם  ,רושיוהוא עצמו בפי  כ"וכ  ,דאדרבה קם לה באפה גרמא בלחוד הוא ופטור  .דחייב  באפה 

 הביא המח' בזה. (שם ד"ה שם) והחזו"א  פסק כהמגיד משנה דפטור. (שם) והרמ"א 
 ה. גדול שהביא קטן למקום הנזק 

רו, אולם דוקא  ירו על קמת חבידהוי כמעמיד בהמת חב  כי י"ל  , חייב,  המביא קטן למקום שהוא עלול להזיק לומר שמעתה יש  
דומיא דבהמה שדרכה לאכול דמה"ט   , ן כןידה   ירים בהישג ידו)(כגון ילד קטן במקום שיש חפצים שב  בקטן שקרוב לודאי שיזיק

זה לא  כי לדעתם אינו חייב בכה"ג אלא מדין שן ו  ,אבל בלא"ה פטור. ולדעת תוס' נראה דבלא"ה פטור  ,הוי כמאכילה בידים
 . בקטן המזיק כי אינו ממונושייך 

המעמיד קטן על השלחן  ש  )להגר"א דושניצר ח"א סי' ע(  הנחלת אליהו בשם    פז)  גהה ה"(נזיקין פ  בפתחי חושן  ובאמת כבר כת' בדרך זה 
שאינו חייב אלא כשהעמידו על השלחן  שכת' דנראה  בפתח"שועיי"ש  .ושיבר כלים חייב משום מעמיד, כיון דבריא הזיקא הוא 

דלא גרע מקם   ,ע"ג כלים, אבל כשעלה  מעצמו, אע"פ שהוא הביא הקטן לבית חבירו, ואפילו שלא ברשות, אין דינו כמעמיד וא
כי לא מצינו חיוב שן אלא בממון   , לה באפה שאינו אלא גרמא. ולסברת תוס' הנ"ל שחיוב מעמיד הוא מדין שן אין מקום לחייב

  יק ואילו קטן לאו בכלל ממונו, ע"כ.המז
דאף שמצד היותו בנו לא חייבתו תורה בשמירה, מ"מ  צידד  ושוב    הנחלת אליהו הביא גם דברי  (ח"ג סי' תעז)    ובתשובות והנהגות 
נכסי הקטן מעמידים אפוטרופוס לשמור שלא יזיקו ואם    עכ"פ מוטל עליו לשמרו, וכמו דעל  סכאפוטרופואכתי מצד היותו  

אם הזיק  אף שאינו ודאי,    , אין לו דעת כלל ויש רשלנות מצד אביו דידוע ומצוי שהבן יזיקשקטן  ועל כן  חייב,    סהאפוטרופו הזיקו  
כל זה מדינא, אבל  יים דוס  .שחזר בו מסברא זו ושוב נקט לחייב כסברת הנחלת אליהו  (ח"ד סי' שיז) י"ש  חייבים לשלם נזקו. ועי

עלולים לשכוח ויישאר ח"ו בעל חוב ויש בזה עונשי  ששחייב מדינא, ומכיון    "אמכיון שהבן עצמו ראוי לו לשלם כשהגדיל, וי
(ח"ב  בוישב משהעי' ו , ע"כ.הבן מחיובו, אחר שמייסרו ומזהירו לא לעשות כןשמים, לכן ראוי שהאב יתפשר וישלם כדי לפטור 

הוא    הגדולכי    לא הגיע לחינוךהקטן  אם    גדולאת ה   לחייבנוטה  שדעתו    זצ"ל  בעל המנחת יצחק  בשם  שהביא  )"ה כעתד  אות ז  סי' י
הובא    )אסי' ל  (חי"א  ובקובץ דרכי הוראה  . . ועי' להלן אות ח'בכלל מזיק כמו שמצינו לענין מסור בסימן שפ"ח דהמראה לאנס חייב

הוי  וזה טבעה ודרכה לאכול שבבהמה כיון  ,לפטור כיון דלא דמי למעמיד בהמת חברו על קמת חברו בשם הגר"א וייס שליט"א
גדל פורתא תבורי  כו',  ה דינוקא מיא חמימי  ידאמר אביי אמרה לי אם רביתי  )עח:(  ביומא אולם עי'    . עיי"ש  , כמו שהאכילה בידים

 . של קטן הוא בכלל רביתייהו ת כלים ששביר, ע"כ. ומבואר ו תוות תא לו כלים לשבר ולמלא להפקיר רש"יופ .מאני 

        
 

      
 
 

 
 
 
 

ואלו ז' דברים   - (פ"ח דברכות סי' קצ"ד) המרדכי כתב  -א 
ההולך בין המתים, ההולך הצריכים נטילה אחריהם, 

הנוגע  מבית המרחץ, הנוטל צפרניו, החולץ מנעלים,  
, והחופף ראשו, וההולך מבית הכסא. וכיוצ"ב  ברגליו
קטןאיתא   מרוטנבורג    בתשב"ץ  מהר"ם  רע"ו)   -(פסקי    סי' 
 בשם הר"מ ע"ש.(סי' כ"ג דין הל' נט"י)  ובכל בו

שעשה אחת מכל    ומיס"ק י')    "ינט(  האורחות חיים  וכתב
אלו ולא נטל, אם ת"ח הוא תלמודו משתכח, ואם בור  
הוא יוצא מדעתו. והך רחיצה אינה צריכה שיעור, ולא  

 כח אדם, ואינו מברך, אלא משום נקיות. 
ועל הדברים הצריכים   -  (שם סי' קצ"ג)המרדכי  וכתב עוד  

נטילה אשר שאלת אם סגי בנקיון בעלמא בלא מים,  
ראיה ברורה אין לעשות פרוקא  דבר שא"א להתברר ב

לסכנתא, וטוב להחמיר ליטול במים. ע"כ. וכן איתא  
 הנזכרים. בתשב"ץ ובכל בו

  (סי"ח)  בשו"ע. וכ"כ לדינא (סי' ד')בב"י והביא דבריהם 
מהמיטה,    - הקם  במים,  נטילה  צריכים  דברים  אלו 

והיוצא מבית הכסא ומבית המרחץ, והנוטל צפרניו,  
, והחופף ראשו וכו', ומי  גע ברגליווהנווהחולץ מנעליו,  

שעשה אחת מכל אלו ולא נטל, אם ת"ח הוא תלמודו  
 משתכח, ואם אינו ת"ח יוצא מדעתו. 

י"ז)  (  המג"א וביאר   במידי  ס"ק  ולא  ר"ל  במים  דמ"ש 
דלתפילה    הפמ"ג. וביאר  (ס"ק י"ג)וכ"כ הט"ז  .  דמנקי

 טול במים. די בנקיון בעפר, אבל סכנה יש עד שי 
(ח"א   הרשב"א משמיה דתשובת (סי' ד')  הב"יוכתב  -ב 

שנשאל כלשון הזה אנו צריכים ליזהר סי' תשנ"ה וקצ"ג)  
בתפילה או באכילה שלא ליגע במקום הטינופת, איזה 
נקרא מקום הטינופת. והשיב מסתברא שלא במקום  
ומקומות   וירך  שוק  אפי'  אלא  ממש  הטינופת 

ם מלמולי זיעה, וכן מחכך המכוסים באדם לפי שיש ש 
ובפניו,   שבראשו  הגלויים  מקומות  אבל  בראשו, 
הטינופת,   מקום  זה  אין  בזרועותיו  המגולה  ובמקום 

 שאין שם צואה וזיעה וכן נוהגים.  
צריך לזהר בתפילה או  -(שם סכ"א)  בשו"עוכ"כ לדינא 

המכוסים   ובמקומות  וירך  בשוק  יגע  שלא  באכילה 
מלמולי שם  שיש  לפי  לחכך   באדם,  שלא  וכן  זעה, 

ובפניו,   בראשו  המגולים  במקומות  אבל  בראשו, 
 ובמקום המגולה שבזרועותיו אין להקפיד. 

והנה כיון דדין הנוגע מקומות המכוסים הוא מחמת  
המכוסים   במקומות  נגע  דאם  י"ל  שם,  שיש  לכלוך 
שבגוף בזמן שהיה גופו נקי ולא נשאר בו שום טינוף,  

לי א"צ  רחיצה,  לאחר  וכ"כ  כגון  ידיו.    ה"ח בכטול 
זצ"ל   דהגר"י פלאג'ימשמיה  ס"ק פ"ה)    –(לגר"ח סופר זצ"ל  

 . (בתשובה שבסוף רוח חיים ח"ב)
דכיון דהצריכו רבנן כתב  (סי' י"ג)    בתורה לשמה אולם  

נטילה בנוגע במקומות המכוסים לא פלוג רבנן בין אם  
כל   אלא  רחץ,  לא  אם  ובין  שנגע  קודם  גופו  כל  רחץ 
שנגע במקומות המכוסים אחר שניגב גופו צריך נטילה 

 .(סי' ד' סכ"א)מבוטשאטש  "א בא ע"ש. וכ"כ בפשיטות 
הראשונים וסידור דברי השו"ע, נראה דדין והנה מ  -ג  

הני דברים דהוזכרו בסי"ח, ודין מקומות המכוסים,  
תרי ענינים נינהו. דנוגע במקומות המכוסים הוא רק  

 לענין תפילה ואכילה, משא"כ הנך. 
ל דאף  י"ל  במקומות  וא"כ  דהנוגע  האחרונים 

ות  המכוסים בעודם נקיים, א"צ נטילה, ה"מ במקומ
ברגליו   בנוגע  אבל  נקיות,  מחמת  אלא  נטילה  דא"צ 
 ע"א הוא ואפי' בנוגע בהם בעודם נקיות צריך נטילה. 

כ"ג)    בפמ"גואכן   ס"ק  דבמקומות  (א"א  דאע"ג  כתב 
הגלויים שבראשו ובפניו יכול לגעת, מ"מ ברגלו אפי'  

 הולך כך אסור.  
הם    דברגלים פשיטא אפילו (סי' ד')     המור וקציעהוכ"כ  

 רחוצים רוח זוהמא דבקה בהן.
כתב   לשמה וכיוצ"ב  י"ג)    בתורה  דהנוגע (סי'  דאע"ג 

במקומות המכוסים בעודם רטובים מן המים שרחצם 
א"צ נטילה (דבכה"ג ליכא משום לא פלוג כיון דעודם  
אחר   מיד  בהם  שנגע  אע"פ  ברגליו  מ"מ  רטובים), 
ידיו,   ליטול  צריך  רטובות,  רגליו  בעוד  הרחיצה 

לחוד, דטומ זעה  מלמולי  מחמת  אינה  הרגלים  את 
 רב פעליםאלא דרוח רעה שורה עליהם. וכ"כ בספרו  

   .(או"ח ח"ב סי' ד')

 משיעורי הרה"ג יוחנן בֹורגר שליט"א
 כולל הוראה רמות ב'מו"ץ וראש  



 

 

 65שלוחה  1-3-3יש להקיש  *6761טל':  - בקול הלשוןמבעמח"ס שמעתא עמיקתא שליט"א  הלכה שיעוריל להאזיןניתן 

 . גליון שמעתא עמיקתא 3. חניכי ישיבות רמות ב' 2. קופות נוספות 1יש להקיש:  -ניתן לתרום דרך "נדרים פלוס" 
  

 052-767-0503להתקשר לפל'  שאלות והערות ניתןל - להצלחת התורם ומשפחתוהעלון נתרם 
 amikta571@gmail.comאו  amikta@amikta.co.il :מדי שבוע בדוא"ל, ניתן לשלוח בקשה לכתובת לקבלת הגליון -שמעתא עמיקתא  ©

 ו. ילדים שהזיקו תחת שמירה של שמרטף  
חובת    ה ויש לעיין בזה אם חל  האם השומר (שמרטף) חייב בתשלומים.   ,והזיקו  ה רייש לדון כשמסר קטנים לשמ  אלא דאכתי

חובת שמירה שוב עליו לשמור שלא יזיק הקטן    ה אם נימא דחלדאין עליהם שמירה (דאו דלמא דינו כקרקעות    , שמירה על בנ"א
 .  כמו לענין שמירה בבהמה דכיון שהוא תחת אחריותו משלם על נזקם) 

בין    ,אדם ותרנגול שדלגו בין מלמעלה למטה   ,מלמעלה למטה חייבין  ,הכלב והגדי שדלגו ממטה למעלה פטורין  (כא:)  בב"קאיתא  
מ אם הפקיד ביתו לחבירו לשמור  "דנפותרצו די"ל    ,מה חידוש באדם דחייבד  (ד"ה אדם)  תוס'  והקשו  חייבין, ע"כ.  ,מלמטה למעלה 

מלשונם  ו  .(ססע' יב)  הטשו"ע. והביאו  (שם)  הרא"שלמעלה וישברו כלים. וכ"כ    ויש שם חש"ו שיש לו ליזהר שלא ידלגו מלמטה 
גופייהו, אולם יש לדחות שמסר שמירה על הבית משא"כ הכא שמסר    דשאני התם  משמע שחלה חובת שמירה על הקטנים 

 בש"ךשהביא שתי דעות אם בתים דינן כקרקעות לענין שמירה. ועיי"ש    סע' א)  (סי' צה  ברמ"א   בלבד (אלא דעי'  שמירה על הקטנים
 . . ולפי"ז כוונת השו"ע כאן שהפקיד ביתו לשמור היינו המטלטלים שבו)דבבית כו"ע מודים דהוי כקרקעשנקט  )ס"ק ח(

כי האדון  והיינו טעמא    טעם זה האדון חייב,  . ומבואר דלולישמא יקניטנו משום  בנזקי עבדו    פטורשהאדון    ).(ט  "קבבוהנה מבואר  
תמה למה  שא)  ק"ב"ק סי' ג ס( חזו"א ב אלא דעי' .. ומבואר דשייך שמירה על בנ"אמפני שהוא ממונו שלא יזיק ו עבד חייב בשמירת

שאין  "כ פירש  באדם, וע  ולא מצינו ילפותא,  (יז:)  בב"קכדאיתא    חייב מדינא על נזקי עבדו, והלוא אף לחיה ועוף צריך ילפותא
והראייה דכשהוא משחררו חייב, ופטורו עכשיו הוא   ,רש החיוב על האדון מדין ממונו שהזיק, רק העבד עצמו ראוי להתחייבוש

  . מפני שאין לו לשלם, וכיון שהאדון הוא הגורם שאין העבד יכול לשלם דמה שקנה עבד קנה רבו, לכן ראוי שהאדון ישלם במקומו 
,  הנידון הוא בסברת התורה דהי' מקום שהתורה תחייב, והטעם דשמא יקניטנו הוא סברא שלא תחייב התורה ' דתועיי"ש שכ

 . ששייך שמירה על בנ"א ולפי דבריו אין ראיה מהא דעבד .ע"כ
דגם אדם  שנקט  )ס"ק יח סי' צהחו"מ ( הש"ךמוהביא   ,שיצא לדון האם שייך דין שמירה באדם סי' ל) ר(מ' ת' ח"ב  בשואל ומשיב שו"ר

שאמר    )כפ"א  ח"(מהא דמבואר במלכים    הקשה עליוכ אינו בכלל שמירה. ו"ה לענין שמירה ג"ולפי זה ה   ,מישראל דינו כקרקע
אכתי קשה מהא    ,ה היה פשיעה וכדעת המחייבים בפשיע  ואף דנאמר דשם  ,אלמא דחייב בפשיעה   ,הנביא כן משפטיך אתה חרצת

מיהו י"ל דזה   ,וקשה למה יתחייב הא איתקש לקרקע   ,השוכר את הפועל לשמור את התינוק וכו'   )לז.(  ובנדרים  ).נח(  בב"מדאמרו  
ידו ובכה"ג באמת קושית הש"ס כיון דנושא שכר אינו משלם אמאי ישלם גם גבי תינוק הא תינוק הוי קרקע וע"ז משני בשקנו מ

אם קיבל בפירוש    ,ומשמירה   ה דאף בכל הני דממעטין משבוע  'שכת  )שומרין סי' ח(   "א במחנ  מ "חייב ויש להאריך בזה בסוגיא. שו
 שלא כדברי המגיד   ,"ש. אמנם בגוף דברי הש"ך שהכריח דכל אדם מישראל אתקש לקרקעייע  ,חייב בפשיעה ורמז להך דמלכים

על דברי ס"ק ס)  ביאו'  (סי' קעו    בנתיבותהרב המגיד, ע"כ. ועי'  לפענ"ד ממקומו מוכרע כדברי    ,לקרקע   שדעתו דוקא עבד אתקש   משנה 
יוצא שהדבר תלוי   ולפי"ז  .(סי א)  בנצח ישראלשמבואר שיש שמירה באדם אא"כ הוא פועל דדינו כקרקע. ועי' עוד    )שם(  הרמ"א 

 בפלוגתא אם יש שמירה באדם. 
  חפץ של גדול   ל ידיז. הזיק ע

ראיתי מחייבים כשהגדול היה יכול לשמור כליו מלהגיע לידי הקטן ע"מ שלא יזיק בהם,    , ואם הקטן מזיק ע"י כליו של גדול
היה דליל  ,  התרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר   ,כו'כיצד הרגל מועדת לשבר בדרך הלוכה    )ז.(י  בב"קוכמו שמצינו לענין תרנגול  

לא שנו אלא שנקשר מאליו  אמר רב הונא    )יט:(  בגמ'. ואמרו שם  הכלים משלם חצי נזק  קשור ברגליו או שהיה מהדס ומשבר את
  , דליל הפקר אמר רב הונא נקשר מאליו פטור קשרו אדם חייב  ,וכי אתמר דרב הונא בעלמא אתמר  ,כו'  אבל קשרו אדם חייב

הקושר   -קשרו אדם חייב    ופרש"י  ע"כ.,  אמר רב הונא בר מנוח משום בורו המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה   ,משום מאי חייב
ובקונטרס פי' דלא    , בדאדייה אדויי נמי חייב בעל תרנגולדאף    )וכי(ד"ה    'התוס   'כת ו  .דקנייה בהגבהה ויש לו להאי דליל בעלים

וקשה לפי' מ"מ ליחייב משום אשו    ,שלא נתקל אדם בבורו  מתוקמא אמתניתין משום שהקושר היה פטור כיון דאדייה אדויי 
דהאי תרנגול הוי כרוח מצויה מדפריך אי    ,דהוי כאבנו וסכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו בהדי דאזלי

כיון שאין לו דעת דמי    . ולפי"ז י"ל דקטן(סי' שצ סע' י)הרמ"א  . וכן פסק  (סי' ב)  הרא"שוכדבריהם כתב  .  דלא אצנעיה פושע הוא
 ואם לקח כלי של בעל הבית שהיה לו להצניעו חייב הבעל הבית. ,להא

 להזיק  שלח אותו ח. גדול 
לשבור כלים של ראובן ושברם מחמת שהיה סבור שהם משל לוי שאמר    שמעון מי שאמר לד   שכת'  )ז  'נזקי ממון סי(  במחנ"א ועיין  

ולא משום שליחות ולומר    ,לשברם חייב  ר לואבל לוי שאמ  ,לו לשברם נר' דשמעון ודאי פטור כיון שלא היה יודע שהיו של ראובן
ע כי אמר לו לוי לשברם  דשמעון ששברם שלוחו הוי, אלא טעמא הוי משום דחשיב לוי כאלו שברם הוא שכיון דשמעון לא הוה יד

  ,דההיא דהשולח את הבעירה ביד חש"ו דפטור איירי בדלא א"ל להזיק  )ב"מ י: ד"ה ואידך (  הריטב"א   הרי זה בריא היזקא וכמ"ש
חייב המשלח. וכמו כן    אבל אי א"ל להזיק הרי זה חייב. אלמא דאע"פ שחש"ו לאו בני שליחות נינהו אפי"ה כיון דבריא היזקא 

  , דאי א"ל ראובן לשמעון שהוא מוחזק במסור שימסור את לוי סי' שפח ססע' טו)חו"מ ( רמ"א וה  )ססי' שפח( הב"יהביאו   "ץהרשב  'כת
   מוחזק הוא לעשות, ע"כ.  מ"מ ראובן חייב משום דבריא היזקא כיון דשמעון רה ייח לדבר עבפ שאין של"אע

,  הרמ"ה דלא מבעי' למה שפסקו  ו  דחה (ס"ק סז)    הש"ך  שממנו השבות יעקב הביא ראיה לדבריו, באמת  הרשב"ץדינו של  והנה  
כיון דאי בעי עביד ואי לא   ,הוא לעולם אין שליח לד"ע אפי' השליח לאו בר חיובאדכרב סמא בפ"ק דמציעא  , הרא"ש והנמוק"י

פטור המשלח דהא הכא נמי אי בעי המוסר עביד אי בעי לא עביד, אלא אפי' לרבינא דס"ל דא"כ פשיטא הכא    ,בעי לא עביד
(ח"א   יעקב  השבות ו  דס"ס זה ישראל הוא ובר חיובא הוא, ע"כ.  , פטור הכא  ,דהיכא דהשליח לאו בר חיובא הוא מיחייב שולחו

   לדברי הרמ"א.הסכים  סי' קסד)
כתב דבלאו הכי קשיא לי טובא דנקטו הפוסקים טעמא דאין שליח לדבר עבירה משום דסבור לא ישמע    ס"ק יב)שם (  הקצות אבל  

ע"י שליח ומשום דאין שליח לדבר עבירה, והיכי שייך האי טעמא    גבי ריבית דשרי(הובא במרדכי ב"מ סי' שלח)    רש"יאלי, דהא דעת  
לומר סבור הייתי שלא ישמע אלי כיון דאנן מתירין אותו לכתחלה ע"י שלוחו וצ"ע. ומוכח ע"כ דאין זה עיקר הטעם וכמ"ש  

רת הכתוב ע"ש, וא"כ  דעיקר הטעם אינו משום דברי הרב כו' אלא משום דכן הוא גזי(מב: ד"ה שאני התם)  בקידושין    הריטב"א 
בהא דהתשב"ץ אמת  ד  יוצא  המחנ"א ומ  .)שז מ"ז סס"ק א או"ח סי'(ועי' בפמ"ג    אפילו בהוחזק השליח נמי אין שליח לדבר עבירה, ע"כ.

בכלל מזיק. אלא שמדברי הש"ך ודעימיה משמע דלא ס"ל סברא זו בענין מסור, אולם  שהוא אלא משום    ,אינו חייב מדין שליח 
 קטן אפשר שיודו למחנ"א כיון דלאו בר דעת הוא.  בענין

 
אם  משום לפנים משורת הדין ומ"מ   ), שלח חייבמלהזיק י"א שה  ו שלח גדול (ואם  אף כישגדיל פטור מתשלומים   , קטן שהזיקא' 

קטן ללא השגחה הניח    גדולאם  ב'    .. ואם גנב או גזל, אם הגזלה בעין עליו להחזירה כשיגדילבר דעת ישלם    קטןהיה  שהזיק  כ
לשלם על   נחשב כאילו הגדול הזיק וחייב,  )וירים בהישג ידשיזיק (כגון ילד קטן במקום שיש חפצים שב  לודאי  שקרובבמקום  

ראוי לו    אם הזיק כשהיה בר דעת  עצמו  שהקטן מכיון  מ"מ  ו .  פטור  ,זיקעלול לה היה  שהקטן    היה קרוב לודאיאם לא  , אבל  הנזק
על השומר לשמור אף מנזק הבא    ,מי שמסר ביתו לשמירה   'ג.  נובעל נזק של  ראוי שהאב יתפשר וישלם    ,כנ"ל  גדיליכשלשלם  

י"א שפטור    ,ם לשמירה כגון אצל שמרטף והזיקואם מסר ילדים קטניאולם ע"י ילדים קטנים הדרים בבית ואם לא שמר חייב.  
 לא מוציאים ממון. באופן זה נראה שלמעשה ווי"א שחייב,  ,מלשלם (כי אין שמירה על אדם) 

 
 

 
 

 ) ו(תפילת שחרית 
'נשמת' אמירת  ויושע מוסיפין    -   טעם  שירת  "ואחר 

וגם   יתירה שיש לאדם בשבת,  'נשמת', מפני הנשמה 
לכך   שירה  מעין  שהוא  מצרים  יציאת  מענין  בו  שיש 

 (לבוש סי' רפא)  סמכו אחריה".
"מרום מראשון הוא לכם,    -   גודל השבח של 'נשמת' 

לכוין בהתחלת "נשמת" לקבל עליו תוספת הנפש של  
יום השבת, וגמר קיבולה של תוספת זו יכוין בברכות  

הנה גודל שבח זה יתבונן האדם על    דיוצר. האר"י ז"ל.
מקומו בזהר הקדוש שהוא מונה במספר כל התבות  

זה...   השבח  הקדושים  של  השמות  מספר  כנגד 
והנוראים של עולמות העליונים הקדושים. ותקנו לנו  
עם קדוש לשבח שבח הגדול הזה... דוקא בשבת קדש  
ביום   עתה  העולמות  עליית  לפי  החול,  בימות  ולא 

 (יסוד ושורש העבודה ח, ח) הקדוש הזה". 
"ובודאי ראוי להלהיב לב    -  השמחה באמירת נשמת
לדב אוכלת  כאש  ועצום,  האדם  גדול  בכח  התבות  ר 

האלה,  בדברים  פיו  במענה  לאיש  שמחה  ולהכניס 
 שמחה עצומה מאד באלקותו ית"ש ויתעלה...

בודאי נפשי,  אהובי  קדש,  זרע  ורעי,  השמחה   אחי 
שראוי להיות לאדם מעם קדוש הישראלי בעת שאומר  
ותענוגים   השמחות  מכל  יותר  הזה,  הגדול  השבח 

"ומבלעדיך אין לנו מלך גואל  שבעולם. וביחוד בתבות  
אתה" אלא  מלך  לנו  אין  וכו'  שמחה    ומושיע  ישמח 

עצומה על שיש לו מלך גדול כזה, ושזכה להיות תחת 
וילך בשמחה עצומה   הגדול מלכותו...  זו בכל השבח 

 (יסושו"ה שם) הזה עד סופו". 
 

 "עבודת שבת קודש"   מח"ס ל ידיע נערך

מיהו אכתי יש לומר דנהי  דכל הני דסי"ח חמירי    -ד  
טפי משאר מקומות מכוסים, ובעי בהם נטילה מחמת  
רוח רעה, ומש"ה החמירו בנטילתם, מ"מ הרי מבואר  

י"ל דהא דחיו  "ח באו נקיות, וא"כ  ב הנטילה מחמת 
היינו דוקא היכא דנתחייב  רעה  ידיו רוח  דשורה על 
בנטילה מחמת נקיות, אבל באופן שרגליו נקיות י"ל  

 "ר.דמעיקרא לא נתחייב בנטילה ולא שרתה עליו ר
לדינא   פלאג'יוכ"כ  ה') זצ"ל    הגר"ח  סי'  ח"ב  חיים  (לב 

ים, א"צ נטילת  דאם נגע ברגליו אחר שרחצם והם נקי
הכהנים   של  ורגלים  ידים  מקידוש  כן  והוכיח  ידים. 

 דהניחו ידיהם על רגליהם בשעת הנטילה. 
בסי' צ"ב שב"ז ס"ק ב' דכתב דאף הולך   בפמ"גויעוי'  

הגלויים.   המקומות  בכלל  דהוא  אפשר  ברגליו  יחף 
 ומבואר דמ"ש בסי' ד' בא"א, לא פסיקא ליה.  

עוד    -ה   ח ויעויין  הגר"ח    ייםבמקור  תלמיד  הכהן  (לגר"ח 
זצ"ל   י"ח)    -וויטאל  ס"ק  ד'  הללו סי'  הדברים  דכל  שכתב 

שאמרו חז"ל שצריכים נטילה, ואין כולם מטעם אחד,  
רוח  מפני  נטילה  צריכים  שהם  דברים  בהם  יש  כי 
הטומאה ששורה על הידיים באותה שעה, כגון הקם  
המרחץ,   ומבית  הכסא  מבית  היוצא  המיטה,  מן 

צפרניו. אמנם החולץ מנעליו והנוגע ברגליו גם  והנוטל  
החופף את ראשו, אין זה מפני רוח רעה אלא משום  
ומי שנגע במת הוא   נקיות. אבל המהלך בין המתים 
והובאו   ע"כ.  כנ"ל.  הדברים  ושאר  טומאה  משום 

ברכה דבריו   ו')  במחזיק  ס"ק  ד'  י"ג)  ובא"ר  (סי'  . (ס"ק 
ויש שם ג'    -כתב  ש(ס"ק כ"ח)    הגר"א [ואפשר שלזה רמז  

חלוקות. דר"ל דאיכא משום טומאה חמורה, ואיכא  
 משום טומאה קלה, ואיכא משום נקיות].  

ביאר דאית ביה  (המאיר לארץ ס"ק ע"ה)    ובארצות החיים
וחופף  ברגליו  ונוגע  מנעליו  דבחולץ  לדינא,  נפק"מ 
בראשו דאינו משום ר"ר רק משום נקיות, א"צ למהר  

משא" תיכף,  ידיו  רעה.  ליטול  רוח  דמשום  מאינך  כ 
 .(ס"ק מ"א) במשנ"בוהביא דבריו לדינא 

ולדבריהם פשיטא טפי למימר דאם היו רגליו נקיות  
 א"צ נטילה. 

הנוגע במקומות המכוסים שבגופו    א.   העולה לדינא 
צריך ליטול ידיו אם רוצה להתפלל, ללמוד או לברך. 

נחלקו האחרונים אם    ב.או אם הוא באמצע סעודה.   
נגע במקומות המכוסים שבגופו בשעה שגופו נקי (כגון  

ליטו צריך  אם  פלוג  אחר רחיצה),  דלא  משום  ידיו  ל 
אם    ג. רבנן, או דכיון שהיה גופו נקי א"צ ליטול ידיו.  

נקיות   רגליו  היו  ואפי'  טפי  דחמיר  י"א  ברגליו,  נוגע 
(כגון אחר רחיצה) צריך ליטול ידיו. ויש מקילים אף  

 ברגליו.
י  " ע ב  ת כ  נ

א  ט" י י של ל ו פל ן  ג שמעו  הרה"
ם  י מ ו אד ה  ל מע ת  י ד החר ה  ל י ה הק ץ  "  מו
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