
  
  
  
  
  
  
  
  

  

‡¯Ó‚· Â¯ÎÊ
˘ ˙Â‡ÂÙ¯· ˙Â‡Ù¯˙‰Ï ‰ÏÂÁÏ ¯˙ÂÓ Â

ÓÊ· Ì‡‰?  
 Ô˙˘¯Ù·ט''א י''כ‡Ù¯È ‡Ù¯Â .  

  

 ‡˙È‡Ó‚·' ה רשות לרופא לרפאותנ מכאן שניתא''ה ע'''ק פ''ב.  
  

 ‡¯Ó‚· ‰
, י''ט וכן ק''וכן ק, א''ז ע''עיין שבת סמצאנו בהרבה מקומות ‰

כמה דפים מלאים של עוד בהרבה מקומות ו', ט וכן ע''ח וכן ס''עיין גיטין ס
רפואות ' בענין מדוע נזכרו בגמ, רפואות לכל מיני מחלות שונות ומשונות

  . ו''הא חזקיה גנז ספר הרפואות עיין בספר מעדני אשר פרשת בעלותך תשס
  

יש לחקור האם בזמננו אפשר להשתמש עם כל הרפואות 
רפואות שנזכרו בגמרא או דילמא יש איסור להשתמש עם ה

  .'שנזכרו בגמ
  

ÒÂ˙· ‡˙È‡ ‰
ס אינן "הרפואות שבש ש'מ א''א ע''מועד קטן י '‰
  .משום דנשתנו הטבעיים, טובות בזמן הזה

  

·Â¯‚È‡ ‡·È˜Ú È·¯ בלקוטים ל "מהריה  מביא בשם 'מ א''ז ע''שבת ס

ל כל הרפואות שבכל התלמוד "ל אמר לנו מהרי" וזשבסוף הספר
אדם יכול לעמוד על עיקרן וכי אסור לנסות אותם משום דאין 

 מלבד הא דאיתא ,לא יעלו בידם ילעגו וילגלגו על דברי חכמים
ל " מי שיש לו עצם בגרונו מביא מאותו המין רא''ז ע''שבת ס' גמב

מאותו מין עצם ויניחו לו על קדקדו ויאמר הכי חד חד נחית 
בלע בלע נחית חד חד והלחש הזה בדוק ומנוסה לכן אותו לבד 

  .יותרחד ו ולא שום אמתיר
  

‰ÓÏ˘ Ï˘ ÌÈ·Â כתב שיש חרם מהקדמונים ב''סימן י' חולין פרק ח 
כדי שלא להוציא לעז על ' שלא להשתמש ברפואות שנזכרו בגמ

החכמים הקדמונים ולא ידעו שיש שינוי במקומות וכל שכן 
בזמנים שהדורות פוחתים והולכים ואם הראשונים כענקים אנו 

  .ד אריכות''אות נ' מד מערכת רעיין שדה ח, כיתושים
  

·ÂÂ˘"¯È‡È ˙ÂÂÁ ˙ שאלתי פי רופא מומחה ולמדן כתב  ד''סימן רל
 רפואות מורכבות םמופלג איך יכתבו מתוך ספרי רפואות הישני

 והשיב לי כי באמת ,במדה ובמשקל לדורות תשי כח הללו
מ אין " ומ,לרופא מומחה ומובהק חרפה היא וקלון לעשות כך

י בערך חולשה מקבל הרפואה מכחו כך חולשת כח כאן קושיא כ
ח והדומים וסגולתן כי האדם "העשבים והשרשים והפרחים וב

  .ניזון וחי מהם וכח עולם הקטן נתלה בגדול
  

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÈ Â˘‡¯· ˘Á‰ ‡¯Ó‚· Ô
È¯Ó‡ ÍÈ‡  
‰¯Â˙ È¯·„· ˙Â‡Ù¯˙‰Ï ¯ÂÒ‡ È¯‰?  

‡˙È‡ ‰
בן לוי חש מר רבי יהושע א 'מ א''ד ע''עירובין נ'  בגמ‰
 חש ,שנאמר כי לוית חן הם לראשך, בראשו יעסוק בתורה
 חש במעיו ,שנאמר וענקים לגרגרתיך, בגרונו יעסוק בתורה

 חש בעצמותיו יעסוק ,שנאמר רפאות תהי לשרך, יעסוק בתורה
,  חש בכל גופו יעסוק בתורה,שנאמר ושקוי לעצמותיך, בתורה

  .שנאמר ולכל בשרו מרפא
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מותר להתרפאות בדברי תורה הרי אמרינן  איך
א ''כך מקשה המהרש,  אסור להתרפאות בדברי תורהב''ו ע''שבועות ט' בגמ

  .ב''ו ע''וכן בתורת חיים שבועות ט, א''ד ע''עירובין נ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
, אסור להתרפאות בזהשמתכוין לומר פסוק לרפואה כ דוקאד .‡

  .א''ד ע''א עירובין נ''ץ המהרשכך תיר, אבל דרך למודו ודאי דשרי

הכא לא בחלה ראשו כבר קאמר אלא בחש בראשו שלא יבא  .·
' בגמת שרי כדאמרינן "לידי חולי ממש ולאגוני בעלמא בד

  .א''ד ע''א עירובין נ''כך תירץ המהרש, ב''ז ע''שבועות ט

¯˘‡ È
„ÚÓ : פעם פגשתי אברך שלא הרגיש טוב אמרתי לו
הרפואה של החש בראשו יעסוק מדוע אין אתה מנסה את 

לא מהני ' שהרפואות שבגמ' ענה לי הרי כתוב בתוס, בתורה
אבל בודאי שזה רק בדרך , שתנו הטבעייםנבזמן הזה משום ד


ÂÓ ÍÈ‡ ÔÈ˙¯ , צחות והרפואה הזה מהני בכל מקום ובכל זמןÚ·
‰¯Â˙ È¯·„· ˙Â‡Ù¯˙‰Ï ¯ÂÒ‡ È¯‰ ‰ÏÂÁ‰ ÏÚ ÌÈÏÈ‰˙ ¯ÓÂÏ עיין בספר מעדני אשר 

  .ו''פרשת בעלותך תשס
  

  בעניני רופאים - מטעמי אשר
 כיון שלא מכל לנסוע בשבת כשיודע שיש מספיק רופאיםמותר האם לרופא 

  .ו''כי תשא תשס  ?אדם זוכה אדם להתרפאות

איך מותר לרופא לחלל שבת הרי כל הרפואות הם לומדים מספרי הגוים 

  ו''י תשא תשסכ  ?'ולהם יש גופים אחרים מישראל כמו שמבואר בגמ

  ?איך מותר לרופא לקחת כסף על טיפול הרי אסור ליטול שכר על מצוה
  א''משפטים תשע

  ?הרי יש רשות לרופא לרפאות, מדוע תנן במשנה טוב שברופאים לגיהנום
  ח''משפטים תשס
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 ÌÈ‚„ ÌÚ ‰
È·‚ ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÁÈ
‰Ï ¯˙ÂÓ ÚÂ„Ó  

‰
È·‚ ÌÚ ÌÈ‚„ ÏÂÎ‡Ï ‰
ÎÒ ˘È È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ט''ג י''כÂÓ‡ ·ÏÁ· È„‚ Ï˘·˙ ‡Ï .  
  

 ¯Â˜ÁÏ ˘È האם יש סכנה לאכול דגים עם גבינה או דילמא ליכא

  .סכנה
  

· ‰
‰ ÈÈÁ· Â
È·¯ÊÂ ·˙Î Ô˙˘¯Ù·'' Ï דעת הרופאים בתערובת דג

  .וגבינה שנתבשלו כאחד שמוליד תכונה רעה וחולי הצרעת
  

ÂÈ¯·„Ó ‰
 חזינן רק כשנתבשלו ביחד יש סכנה לאכול אבל לא ‰

  .תבאר אם באכילה לבד יש סכנהנ
  

ÛÒÂÈ ˙È·· Ï·‡ ל אין לאכול דגים בחלב '' כתב וזז''ד סימן פ''יור

  . ג''מפני הסכנה כמו שנתבאר בספר אורח חיים סימן קע
  

‰˘Ó ÈÎ¯„·Â וגם ,  כתב על זה ולא ראיתי מימי נזהרין בזה'אות ד

ג אינו אלא שלא לאכול דגים בבשר ''באורח חיים סימן קע


˙ÛÒÂÈ ˙È· ·¯Ï ·¯Ú , אבל בחלב שרי, סכנהמשום ˘ ‰‡¯
 ÔÎÏÂ

·ÏÁ· ¯˘· ,· ÔÎÂÂ˘"Ú·˘ ¯‡· ˙ תמה על דבריוה''סימן ל .  
  

‰˘È¯Ù‰ ·˙Î ÔÎÂ ו.  שליכא סכנה'ק ח''ז ס''ד סימן פ''יור‰È‡¯ ‡È·Ó 

 דגים שעלו בקערה של בשר ב''א ע''חולין קי' מהא דאמרינן בגמ

  .ים עם כותח שהוא חלבמשמע שאוכלין דג, מותר לאכול בכותח
  

 ·˙Î ÔÎÂ˘‰"Í שמותר  ה" סקז''ד סימן פ''יור‰È‡¯ ‡È·ÓÂ: מהא 

ואסרה ,  דאיטוייא בהדי בישראדגבההיא  ו''פסחים ע' דאמרינן בגמ

אלמא דסתם דגים מותר , רבא מפרזיקיא לאוכלה בכותח

וכן , ג''ח סימן קע''וכן המגן אברהם אור', ק ג''ז ס''וכן סובר הט, לאוכלם בכותח

  .'ק ד''א בספרו מחזיק ברכה ס''החיד
  

·˙Î ÔÎÂ„ÈÁ‰ "‡ ד נראה שבעל "ולפע ד"במחזיק ברכה סימן פז סק

שטעות סופר נפל בבית , ז"כרחינו צריך לומר כמו שכתב הט

 ,שכן הוא באורח חיים סימן קעג, וצריך לומר דגים בבשר, יוסף

מן ח סי"ש בא"ומה שפירש הכנסת הגדולה דברי הבית יוסף מ

, ל שכשם שאמרו באכילת בשר בדגים שיש סכנה בדבר"ר, קעג

שהרי , כמה מן הדוחק יש בזה, כך הוא הדין באכילת דגים בחלב

והיה לו , שהרופאים אומרים שיש סכנה בדבר, דבר חדש הוא

  .ועוד שלא הביא דין זה בשלחן ערוך, למרן לבאר כל זה
  

ÌÈ¯Ù‡ „È· ·˙Î ÔÎÂ שכנז לא נהגו  שברוב מדינות אז''סימן פ

 שבזמן הזה ·ÔÎÂ ·˙Î‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù להקפיד באכילת דגים בחלב 

ושומר , משרא שרי, שכל העולם נוהגים היתר לבשל דגים בחלב

  .'פתאים ה
  

· ·˙Î ÔÎÂÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú י שכתב "שטעות נפל בבז ''יורה דעה סימן פ

ג "קע' ח סי"ורשאין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה כמבואר בא

דרכי משה ב על בשר בחלב שיש סכנה וכבר השיגו ושם מבואר

ויש שרוצים לקיים ואמרו שמצאו בספרי הרופאים שיש סכנה 

 שהסכנה הוא משפטים' בפ ואינו כן דרבינו בחיי כתב ,בדגים בחלב

 ולא בדגים בחלב ,בדגים עם גבינה ומזה נופל צרעת על האדם

לם ע ועוד דכל העו"ועוד דאם כדבריהם למה לא קבע זה בש

אוכלים זה ולכן לית מאן דחש להא מילתא ויכולים לאכול בלי 

  .שום קפידא חלילה
  

ÌÈ„‚Ó È¯Ù‰ Ï·‡ הגהות הבית  מביא להלכה בשם הכנסת הגדולה

ומנהג העולם להקפיד ,  שאכילת דגים בחלב היא סכנהט''יוסף אות י

  . בזה  הואיל ויצא מפיו של הבית יוסף דהויא סכנה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ואסור להעלות ב''ג ע''חולין קתא במשנה  מהא דאי 

, בשר עם הגבינה על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים שמותר

  .וקשה לשיטת הבית יוסף מדוע מותר הרי זה סכנה

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ג ''מהדורה קמא אבן העזר סימן ית נודע ביהודה "שופ מה שכתב ב'' ע.‡

 משום שלא גזרו בבשר ודגים העלאה אטו אכילהדמה 

שהסכנה היא להאוכל עצמו ומתוך שחמירא סכנתא יזהר 

ה ''כ ה''א, ואין צריך לעשות לזה הרחקות בעצמו שלא יאכל

, לגבי דגים וגבינה לא גזרו כיון שחמירא סכנתא מאיסורא
  .מעדני אשר

 המשנה לא מיירי רק מדין איסור בשר בחלב האם יש איסור .·

אר דברים אבל להעלותם עחל שולחן אחד ולא מיירי מש

ד ''כך תירץ ביד דוד יור, באמת אפשר שיש סכנה לאכול בשר בחלב

  . ג''סימן ל

  

 ˙Â¯È·Ú ÏÚ ÌÈÓ˘· ÌÈ˘
ÚÓ ÚÂ„Ó  

‰ÚÈ˘Ù· Û‡ ¯ÂËÙ ÂÓÚ ÂÈÏÚ· È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ד''ב י''כÌÏ˘È ‡Ï ÂÓÚ ÂÈÏÚ· Ì‡ .  
  

‰ ‰
‰ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡Ô˙˘¯Ù·  לגבי ההלכה של יש לדון  כתב ד''יב ''כ

 האם נשפטה בדין זה לעולם הבא כשיבוא בעל ,בעליו עמו פטור

הפקדון הוא אדון העולם אשר הפקיד הנפש ביד האדם לשמור 

ושמור נפשך מאד כשיבא לתבוע פקדונו מכל  ' ט'דברים דדכתיב 

 ונמצא נגנב או נשבר או נשבה או מת כי כל בחינת אלו חדא

 יש מי שנפשו נגנבת ממנו במקרה ,ישנם מצויות בעוברי עבירה

 ויש שהוא מזיד בעבירה ואבר מאברי הנשמה המיוחד ,לא טהור

כנגד המצוה שעבר עליה הוא נפגם ולפעמים בעשות עון 

ז ''בראשית י מהכריתות ומיתות בית דין גורם מיתה לנפש כאומרו

זהר  ונכרתה הנפש ולפעמים יגרום לה שביה על דרך אומרם ד''י

ל הפקדון ויטעון ובעמוד בע'  הנפשות העשוקות וגו'ה ב"ב צ"ח

 ב"קהלת יטענה הנשמעת תן לי הנפש כמו שנתתיה לך כאומרו 

 תנה 'ב ב"שבת קנל "והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה ודרשו ז

לו כמו שנתנה לך האם יכולין הנפקדים ליפטר בטענת בעליו 

 אפילו אמר לו השקיני מים ושאל 'ז א"מ צ"בל "כי אמרו ז, עמו

והן ,  בבעלים והוא הדין כל השומריםממנו חפצו הרי זה שאלה

האדון קדם לזון ולכלכל מיום היות האדם והוא הנופח באף 

האדם נשמת חיים ומתעסק בצורכי אדם מלבד אשר יעשה 

לכללות העולם מחדש בכל יום מעשה בראשית לזה יקרא בעליו 

עמו מתחלה ועד סוף והרי שומרי הנפשות פטורים הגם שלא 

  .הישיבו הנפש כמו שנתנ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

כי כאן פירש בפירוש שיתחייבו השומרים וכל תנאי  .‡

 מתנה בעל 'ד א"מ צ"ב 'מו שממבואר בגמ וכ,שבשמירה קיים

הפקדון על שומר חנם להיות חייב כשואל והטעם כי כל 

תנאי שבממון קיים והוא הדין שיכול להתנות המפקיד על 

ה מתנה על מה  ואין ז,השומר שיתחייב הגם שהוא בבעלים

שכתוב בתורה בדרך זה כמובן מההיא דאמר שמואל  מכות 

, מ שלא תשמטנו שביעית אין שביעית משמטתו" ע'ב' גמכות 

ל שהטעם הוא שכל תנאי שבממון קיים ובמציאות "ואמרו ז

שלפנינו כאלו התנה בפירוש על הדבר ממה שקבע עונשין 

  .ש עוד תירוץ''עי, לכל העובר על הפקודים

 עיין אור החיים בפרשתן, ע חייב אף בבעליו עמו''זיק בידים לכ מ.·

כ מי שעושה עבירות הוא מזיק בידים לכן ליכא פטור של ''א

  .כך תירץ ביושב אהלים פרשת וילך, בעליו עמו

È¯‰ È˘Â„Á·Â''Ô˙˘¯Ù· Ó: כתב להמליץ זכות על כלל ישראל 

יעקב  לא הביט און בא''ג   כ''כוביאר בזה הפסוק בפרשת בלק 

ה ''דלכן אין הקב' אלהיו עמו וגו' ולא ראה עמל בישראל ה

  .אלהיו עמו והויא בעליו עמו' מביט על עוונות משום דה



 ‰Ï‡˘ ˙Ú˘· Ï‡Â˘‰ ÌÚ ‰È‰ ÏÈ‡˘Ó‰ Ì‡ ÚÂ„Ó  

ÌÏ˘Ï Ï‡Â˘‰ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡?  

 Ô˙˘¯Ù·ד''ב י''כÌÏ˘È ‡Ï ÂÓÚ ÂÈÏÚ· Ì‡ .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ף סוף הרי סו,  מדוע שיהא פטור אם בעליו עמו

  .היזיק את הבהמה שלו
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

דוש ואין לך בו ישאילה בבעלים אין סברא לפטור והוי כח .‡

  .ה ונשאל לו אחד מהם''א ד''ו ע''מ צ''ב' כך כתבו התוס, דושויאלא ח

שהתורה לא חייבה השואל אחר שבעל , נוכל לומר לפי הפשט .·

 הוא את דמכיון שהוא לשם ישמור, הכלי או הבהמה עמו

,  ואף על פי שהשואל פטור אף לאחר שהלכו הבעלים,שלו

אפשר לתרץ בזה שלא רצתה , מכיון שהיו שם בשעת שאלה

התורה לתת הדברים לשיעורין ולומר אם ישהו לשם הבעלים 

וציותה התורה , הרבה יהא פטור השואל ואם מעט יהא חייב

 וזהו ,דרך כלל דכל שהבעלים לשם בשעת שאלה יהא פטור

 שאם היה עמו בשעת ב"ה ע"בבא מציעא צ 'בגמהטעם שאמרו 

, שאלה אף על פי שלא היה עמו בשעת שבירה ומיתה פטור

אבל היה עמו בשעת שבירה ומיתה ולא היה עמו בשעת 

ספר החינוך כך כתב ב, כי בתחילת המעשה הענין תלוי, שאלה חייב

   .'מצוה ס

על דעת שסתם משאיל בקרוב דעת כזה הוא נותן מתנה  .‚

וכיון שלא התנה אינו חייב להחזיר אלא כשהיא , שיחזיר

 שאפילו לדעת האומר שבמתנה על מנת ,נמצאת בעין

זהו מטעם שהתנאי של על מנת מבטל , להחזיר חייב באונסין

 אבל בזה שהיא מתנה על ,את המתנה אם לא יקויים התנאי

הנה , דעת להחזיר בלתי תנאי שיבטל המתנה אם לא יחזירנה

ל זמן שהיא בידי המקבל היא שלו אף על פי שלא יחזירנה כ

 ,ולא יתחייב על כל מה שיארע בה אפילו בפשיעה, אחר כך

ובכן באה הקבלה שיהיה פטור כל שומר בבעלים אפילו 

  .ספורנו שמות פרק כבב כך כתב ,בפשיעה

אף אם הוא עושה , נראה דטעם ששאילה בבעלים פטור .„

רתו ואינו במלאכתו רק בשעת במלאכה אחרת ואינו אצל פ

 ודלא כרב ה''ד וכן צ''צבבא מציעא לא בשעת אונסין , שאלה

המנונא דאיתותב וטעמא דרב המנונא נראה שהיה לו 

 נראה ,א באדרת אליהו"להשגיח עליה וכמו שכתב הגר

,  פשוטב''ע' מ פ''בדלמאן דאמר שוכר פטור על גניבה ואבידה 

אמרינן , שעת שאלהדאם הבעלים שכור עמו במלאכתו ב

והוי כמו , שלכן השאילו פרתו עבור מה ששכרו למלאכתו

 ואם היה ,שוכר שנותן לו בשאלה עבור השכר שקבל מידו

אמרינן דאין דרך אדם להשאיל עצמו ואת , שאול למלאכתו

אם לא דאיכא , דמילתא כי האי לא עבדי אינשי, פרתו בחנם

 זה השאיל ליה טיבותא והנאה מרובה מהשואל אשר בשביל

 וסברא כזו תמצא ,והוי כשוכר, עצמו למלאכה ואת פרתו

,  דפקע קדושת בית הכנסת אם יהיב במתנהב''עו ''מגילה כ' בגמ

והוה ליה , דאי לא דהוה ליה הנאה מיניה לא הוי יהיב ליה'

אם בעליו עמו לא "ל הגמרא ולכן אמר "עכ' מתנה כזביני

, וש הבעלים שכירפיר" אם שכיר הוא", כמו שכתבתי, "ישלם

הדבר השאול בא בשביל השכר שיש לו , פירוש, "בא בשכרו"

 ,והוי ליה רק כשוכר ופטור על השבורה והשבויה, מהשואל

 ואם כי ,וכן על גניבה ואבידה למאן דאמר כשומר חנם דמי

מכל מקום , אינו טעם מספיק למאן דפטר פשיעה בבעלים

   .ב''משך חכמה שמות פרק ככך כתב ב, בכתוב הוא ביאור נכון

 ‰Ï‡˘ ˙Ú˘· Ï‡Â˘Ï ÏÂ‡˘‰ ıÙÁ‰ ˙‡ ËÈ˘Â‰˘ ÏÈ‡˘Ó  

‰Ï‡˘ ˙Ú˘· ÂÓÚ ÂÈÏÚ·Î ·˘Á
 Ì‡‰?  

ÓÈ˜''Ï היה אבל אם , שואל חייב בכל האונסין ו''חושן משפט סימן שמ

, המשאיל עם השואל במלאכתו בשעה שמשך הדבר השאול

עמו לא פטור שנאמר אם בעליו , אפילו נגנב או נאבד בפשיעה

לא , ישלם לא שנא היה עמו באותה מלאכה של הדבר השאול

והשקהו והשאיל , ל השקני מים" אפילו א,שנא במלאכה אחרת

  .הוי שאלה בבעלים, לו פרתו גבעוד שהוא משקהו
  

¯Â˜ÁÏ ˘È משאיל שהושיט את החפץ לשואל בשעת שאלה האם 

נחשב לבעליו עמו בשעת שאלה כיון שקירב לו את החפץ הויא 

כמו שעבד אצלו או דילמא כיון דהויא לצורך השאלה הויא חלק 

  .מהשאלה ולא נחשב לבעליו עמו
  

Â˘· ‰
‰''·‡ÂÈ ˙˜ÏÁ ˙ ג וכן נדפס בקובץ הפרדס חלק א''מ סימן צ''בחדשים חו '

נשאל באחד ששאל מחבירו נזמים והמשאיל מסר  70מ ''ע' קונטרס ה

 שהלך והניח י''לו הנזמים מידו לידו ממש ונאבדו בפשיעה ע

הדלת פתוח לראות איזה חידוש בחשבו שתיכף יחזור ובין כך 

  .דלכאורה הדבר פשוט דהשואל חייב, ובין כך נגנבו הנזמים
  

˘„Á ˜ÙÒ È˙Ú„· ‰ÏÚ Í‡ ·‡ÂÈ ˙˜ÏÁ‰ ·˙ÂÎÂ : דמחמת

שהמשאיל מסר לו הנזמים ליד השואל יהא דינו כשאלה 

י ופשיעה בבעלים הר, בבעלים ששימש אותו בשעת שאלה

  .ל דפטור''קימ
  

ÌÈ
Â˘‡¯‰ Â˜ÏÁ
 ¯·Î ‰Ê „ÂÒÈ„ ‡È·ÓÂ:  

ÒÂ˙‰„ 'ה באומר''ד' מ א''ט ע''בבא מציעא צ  Â·˙Î דאם המשאיל בעצמו

היה מושך הפרה לרשות השואל היה דינו כמו שאילה בבעלים 

וכן כתב בנתיבות , אף דהשימוש היה רק בהתקרבות החפץ הנשאל

  .'ק ג''ה ס''מ סימן ש''המשפט חו
  

·‡·ËÈ¯‰ Ï''Ì˘ ‡: מביא חולקים שסוברים דבהושטת החפץ 

  .הנשאל אין זה שאילה בבעלים
  

·‡ÂÈ ˙˜ÏÁ‰ ‰Ó˙ÓÂ: ולא ראיתי לשום אחד מהפוסקים שיביא 

  .מחלוקת ראשונים זו
  

ÒÂ˙‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ ·‡ÂÈ ˙˜ÏÁ‰ ‰˘˜ÓÂ ' ˙Ë˘Â‰„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò„

ÌÈÏÚ·· ‰ÏÈ‡˘ È¯˜Ó ıÙÁ:אמר א''ז ע''מ צ''ב'  מהא דאיתא בגמ 

נימא ליה , א האי מאן דבעי למישאל מידי מחבריה וליפטררב

ומדוע לא נתן רבא עצה , אשקיין מים דהויא שאילה בבבעלים

יותר פשוט שיקריב המשאיל את החפץ לשואל וכך יהא פטור 

  .ויהא שאילה בבעלים
  

·‡ÂÈ ˙˜ÏÁ‰ ı¯˙ÓÂ : משום דלפעמים הוא טירחא למשאיל ואין

  .ילמדרך המוסר לשואל שיטריח למשא
  

·‡ÂÈ ˙˜ÏÁ‰ ˜ÈÒÓÂ: דהא דפשיעה בבעלים פטור הוא דווקא 

אבל בנידון דידן שהלך לחוץ והניח הדלת , היכי שפשע בשוגג

ם דפשיעה דינו כמו מזיק ''ע חייב ומודים להרמב''פתוחה זה לכ

  .דחייב אף בבעלים
  
  

  

  מטעמי אשר 
  בעניני שואל ושאילה בבעלים

Ú·‰ ‰Ê˘ ·˘ÁÂ Â¯È·ÁÓ ıÙÁ Ï‡˘˘ Ì„‡Á‡Â ÌÈÏ'' Î

¯ÂËÙ Ì‡‰ ÌÈÏÚ·‰ ‡Ï ‡Â‰˘ ¯¯·˙
 ÔÈÂÎ˙‰ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ 

ÂÓÚ ÂÈÏÚ·˘ ÔÂÈÎ ÌÈ˜Ê
‰ ÏÚ „·Ú˙˘‰Ï? ח''משפטים תשס  

ÌÈÓ˘ È
È„· ·ÈÈÁ ÂÓÚ ÂÈÏÚ· Ì‡‰? ח''משפטים תשס  

 ÍÈÈ˘ ‡ÏÂ ÏÈ‡Â‰ ÌÈÒ
Â‡· ·ÈÈÁ Â
È‡ Ì‡‰ ¯ÙÒ Ï‡Â˘ Ì‡‰

Â
˙È
 ˙Â
‰ÈÏ Â‡Ï ˙ÂÂˆÓ„ ÂÏ˘ ‰‡
‰ ÏÎ ¯ÓÂÏ? ט''מקץ תשס  



    

  
  

úáùá úåøð ú÷ìãä éøçà úåù÷á ù÷áì äùàì øúåî êéà úáùá úåù÷á ù÷áì øåñà éøä 
 ú÷ìãä øçàì úåù÷á ììôúäì íéùðä åâäðã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî

úáù ìù úåøð , úáùä úà äéìò úìá÷î úåøð ú÷ìãäá éøä øúåî êéà äù÷å øàåáîë

îøä éøáãá"éñ à 'ñø''é óéòñ â 'áéùç íà àìéîîåù÷áú ãöéë úáù íåéë äãéã éáâì à , éøä
úáùá åéëøö ù÷áì øåñà ,íúöøúå.  

  

íñøåôîä ïåàâä èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë   
äøä''èéìù êééø ïñéð éáø â'' àùîù úéá æðàö ììåë  

èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî áøä'' àíéìùåøé  
äáä''éð øáåå øæòìà ç'' åàæìòá úáéùé íéìùåøé  

ò õøúì äàøð''äáø äéìàä éøáã ô øåà''à ïîéñ ç 'ñ''å ÷ 'äøåà ùåáìä íùá àéáäù  úùøôá

 ïðçúàåæå''åéå úáùá ïåðçú íéøîåà ïéàã àä ì'' íãà ìù åáì úøáåùä äðçúá åðééä è
éùä åì ïúéù äù÷á ìáà''øúåî úåáø úåðúî ú ,äæå úåãîòîá úåù÷á åøãñù íòè 

ò úáùá''ðä éôì ë''úåù÷á øàùë àéåä íéáåè íéãìé ìò äù÷áù øéôù éúà ì ,òå'' ô
úáùá íéøîåàù úåù÷á äáøä ìò àçéð äæ ãåñé.  

  

èéìù ïééì÷ ãåã äîìù éáø ïåàâä'' àçî ïåãðåì''úåéåöîä úåìàùì úåáåùú øöåà àìôðä ñ 
äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç â'' àâ ììåëçî ïéì÷åøá øå''íééç ç÷ì ñ  
äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé   

õøúì äàøð ,ò''æøîä éøáã ô'' ååñ àø÷éå äáø ùøãîá''ì ô'' ã óàå åá ìéâø àåäù øáã ìëã
úáùá äðçú øåñéà íåùî åá ïéà äëøáä êåúá åððéàù , íâ íà úåëéøàá íé÷ñåôä åðãå

 øúéä åá ùé úáùå úáù ìëá íéøîåàù äîá íåé ìëá ìéâøù äî à÷ååã åà äæ øåëæ ïééò

â ÷ìç éòì÷ìà íäøáàì 'ù úëøòî ' úáùá ÷ø íéøîåàù äî íâã ì÷äì âäðîä èùôúð íðîàå
 äæ øúéäá ììëðéøäî éèå÷ì ïééò''á ÷ìç ç 'úáù ìéì øãñ.  

  

äøä''èéìù õéáåðéáø ïåéö ïá óñåé â'' àíéìùåøé ãåã ñçðô ïåøëæ ììåë  
ñ ìòáî õåøú ïééöì äàøð àåä úåøð ú÷ìãä úòùá äìôú ïéðòã áúëù êìîä úåöî éøô

úåøð ú÷ìãä ìù äåöîä óåâî , íäøáà ïâîä äðäãøåà''ñø ïîéñ ç'' â éîìùåøéä íùá àéáî
íìåò ìù åøð äúáë àéäù äùàä ìò úìèåî ä÷ìãä úåöîù , ä÷ìãä óåâ ÷ø àìù øîåì ùéå

äã äæ ìù ÷ìç àåä äìôúä íâ àìà øðä äúáëù äîì ïå÷éú àéä øð àåä éúéîàä øåà äð
 äæå íéðáá íìåòä øéàäì áåù äëæéù ä÷ìãä úòùá úììôúî äùàä ïëìå øåà äøåúå äåöî

íìåòä äúáëù äîì ïå÷éú ,úáùá óà ììôúäì øúåî ïëìå.  
  

äøä''èéìù øâééâ ÷çöé éåì â'' à÷øá éðá  
à áøä .à .â .èéìù'' àäå÷ú çúô  
äáä''éð äìøô äùî ç'' åìàøùé øåà úáéùé éòöìíéø   

úåéîùâ ìò ÷ø ììôúäì åøñà àìã õøúì äàøð , øåñéà àëéì úåéðçåø ìò ìáà
úáùá ììôúäì ,ðä éôì''øéôù éúà ì.  

  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
èéìù âøáãéøô á÷òé éëãøî áøä'' àíéìùåøé øåâã ìàøùé úéá ììåë  

õøúì äàøð ,ò''ñåúä åáúëù äî ô 'î úåáåúë''ò æ'' àñåúã øåñéàì ÷ø àåä úáù úô
ãáìá äëàìî ,àå'' ù÷áì øåñéàäã úáù úôñåúá úåù÷á ù÷áì øúåîã øéôù éúà ë

äîöò úáù ìò øîàð úåù÷á .  
  

äøä'èéìù ïîöìåä ìàùé â'' àãåãùà  
äøä''èéìù øâéöðã äùî äãåäé ìàéçé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  

õøúì äàøð ,ò''ùá øàåáîã äî ô'' òøåà''îù ïîéñ ç'' áìëù éøáãî íéøåñàù íéøáãä 
äåöî øáã íù àäéù àåäå úåùîùä ïéáá íäéìò åøæâ àì íéøôåñ ,à äæ éôìå'' ïëìã ù

úåùîùä úéá åøæâ àìã ïðáøã øåñéà éåäã úù÷áì åøñà àì ïàë , íéøåîà åðéøáãå
úåáù ìò åøæâ àì úáù úìá÷ øçàì óàù úåèéùì ,åñ äëìä øåàéáá àáåîë''ñø ñ''à.  

  

ú ù÷áì øúåî íàäúáùá äìéî úéøáá äëåá ãìéäù ïîæá úåðéç  
 ììôúäì øúåî íàä úáùá äìéî úéøá ùéùë íàä íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî
 é÷ñáéð÷ íééç éáø ïåàâäã íúàáäå øåñà àîìéã åà ÷åðéúä éëá úòá úåøöä ìò

èéìù'' àò äçéù êøã åøôñá''ñ î 'íéðá ìò úåøð ú÷ìãäá ù÷áì øúåîù åîë øúåîù áúë ,
æù ïåéëìâåñî ïîæ ä.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
øéòäì äàøð ,á÷äù ïåéë úåøð ú÷ìãäáã'' íéðá ìò ù÷áì ìâåñî ïîæ äæ æàù òá÷ ä

øúåîù äàøðë ,úåúéøá íéøéñç éëå ìåçä úåîéá úéøáá ù÷áì øùôà úéøáá ìáà .  
  

äøåú øåñéà àéåä úáùá áùçîá äáéúë íàä  
äî éåìä èáù úòã íúàáäå äøåú øåñéà àéåä úáùá áùçîá äáéúë íàä íúðãù 

äøåú øåñéà àéåäã.  
  

èéìù âøáöéèù óñåé ìàåîù éáø ïåàâä'' àîåã''çî ùîù úéá øåâ éãéñçã ö''åëå äëøá éøòù àìôðä ñ'  
 éáø ïåàâäéøà '÷ðéôèéìù '' àîåã'' éãéñçã öàæìòá ùîù úéá   

ùøâä úòãã ïééöì äàøð''åà æöæ êòáøé'' ïî äøåñà äðéà úáùá áùçîá äáéúëù ì
ïðáøã øåñéà ìò ÷ø øáåò åá  áúåëäå äøåúä , íéé÷úî åðéàù áúëë áùçð äæù íåùî

 úåéúåàä éøäùåéðåøè÷ìàäúúèòåî äòùì àìà êñîä ìò úîéé÷úî íðéà  , àáåî
ñ ÷øô äúëìäë úáù úøéîùá''éø äøòä å''à , úòã ìáà íåìù óñåé éáø ïåàâä

ùééìàèéìù áé'' àäøåú øåñéà àéåäã ,ñùú äøåú é÷éôà õáå÷á ïééò''ò å''ö÷ î''â.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
øéòäì äàøð ,àúééøåàã äáéúë äðéàã øáúñéîã ,íéé÷úî åðéà áúëä éøäã , íàã

áúëä ùìçð úøîâð äéøèáä.  
  

 äáøä íäì ùé éøä äøåúä úåëæ íéùðä úåëéøö òåãîúåáééç íäù úååöî  
îâá àúéàã àä ìò íúù÷äù äî 'é úåëøá''ò æ''à ,ë äèåñ ïëå'' à íéùð àééç éáøì áø äéì øîà

ïééëæ éàîá,àúùéðë éáì åäééðá ééåø÷àá  ,ïðáø éá åäééøáâ ééåðúàáå , åäééøáâì ïéøèðå
ïðáø éáî åúàã ãò ,ãì ùéúåù÷äïééëæ éàîá íéùð äéì àéù÷ éàî , ååèöð éøä áúåöî 
íéùðàë äùòú àì,àîøâ ïîæä ïéàù äùò úåöî ìëá ïëå  ,à''êéøö äéä òåãî ë 

åäééðá ééåø÷àá úåìúì ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù ïäë äéøà éáö áøä'' àøãðñëìà ììåë ÷øá éðá  
èéìù ïîæééø òùåäé áøä'' à àæìòá úéø÷–ùîù úéá   

õøúì äàøð ,äéá ÷éñòã àðãéòá ÷ø íéðéâî úååöîä ìëã ,ùîà''ú ë'' äéðãéòá íâ ú
 äéá ÷éñò àìãðä éôìå"à ìøéôù éú.  

  

äáä''éð ïééèùãìåâ óñåé ç'' åäå÷ú çúô íéøéòöì ìàøùé øåà úáéùé  

øâä éøåîî éúòîùù äî ïééöì äàøð''èéìù èëéåãìåâ é''ò õøúì à''á øàåáîä ô øôñ
 äáåùú éøòùâ øòù äðåé åðéáøì 'ð÷ úåà'' åæå'' ììòåúä äãåäé éðáì ãîìì ÷ñòá úåàöîðä úå

äøåúä ,äøåúì úåááìä åôñëé ïòîì , ÷ñò ãåáë øãä åòãé ãåîìì íäá çë ïéà øùàå
åúòéãéá åëæéå äøåúä ,àáä íìåòä ïî íùôð ãáàú àìå ,à'' úåëæä ø÷éòã øàåáî ë

ò äæ àáä íìåòì''îâä äù÷ä øéôù ïëìå äøåúä é 'íäì ùé äøåú úåëæ äæéà , ïëìå
åú úåëæ éîð íäì ùéã õøúîòù äø''àáä íìåòì åëæé é.  

  

êøãä úìôú øîåì äì øúåî íàä úáùá íéìåç úéáì úòñåðù úãìåé  
 úéáì åéåìîå àåä úáùä íåéá òñåðä äðëñ åá ùéù äìåçá íé÷ñåôä íùá íúðãù äî

ä÷åçø øéòáù íéìåç , åéä íà íéììôúî åéäù êøãë êøãä úìôú ììôúäì íéëéøö íà
ìåç íåéá íéòñåð ,ù éðàù àîìéã åàåéëøö äá ìàùì øåñàù úá , éøä êøãä úìôúå

àéä åéëøö úìéàù ,åéå úáùá äøîåàì ïéà ïë ìò"è.  
  

äøä''èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé â'' àïåãðåì  
õøúì äàøð , äðëñ ú÷æçá íéëøãä ìëã ïåéëã ÷øô úåëøá éîìùåøéá øàåáîù åîë'à '' äøåàëì ë

äìåç ìò ììôúäì øúåîù ïéòë êøãä úìôú øîåì äìåëé øàåáîù åîë úáùá ïëåñî 
ùá'' òøåà''ôø ïîéñ ç''ñ ç''é ÷'.  

  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé éáø â'' àíéáìòù  
äøä''èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  

êøãä úìôú øîåì ïéà úðëåñî êøãä ïéà íàã áúë úãìåéä úøåú øôñáã ïééöì äàøð ,
òàå''÷æçá íéëøãä ìëã âäðëñ ú ,î'' åá ïéàù äìåçî øúåé íéðëåñî íéëøãä ïéà î

úáùá åéìò ïé÷òåæ ïéàù äðëñ , ìëã ïåéëã äëìäá íéðéåöîä íéøòùá áúëù åîë àìå
êøãä úìôú øîåì øúåî äðëñ ú÷æçá íéëøãä , åà äðëñ íå÷îá òñåð íà ìáà

ëì úáùá óà êøãä úìôú øîåì øúåî úæøôåî úåøéäîá òñåðùë''ò.  
  

 ïîì÷ áøäèéìù õéáå÷øî áàæ'' àíééç íéî øàá ììåë íéìùåøé  
èéìù é÷ñìòá ìàøùé éáø ïåàâä úàî éåìä ïçìù øôñáã ïééöì äàøð'' àò''ë î'' à úìôúù áúë

úáùá óà óøãä úìôú øîåì áééçå äòéñðä íöò ìò àìå äá êìåäù êøãä ìò àéä êøãä.  
  

úåøðä ú÷ìãä úòùá íéáåè íéðá ìò ììôú äùàäù øå÷îä ïëéä  
 äùàäù øå÷îä ïëéä íúðãù äîúúåøðä ú÷ìãä úòùá íéáåè íéðá ìò ììôú ,

åøúé úùøô ééçá åðéáøä éøáã úà íúàáäå.  
  

èéìù ïîðéä ãåã áøä'' àáéðåô ììåë''÷øá éðá æ   
 úåéðåîééî úåäâäá áåúë ïëã ïééöì ùéì úåà äìç úåëìä ìò íéòøæ øôñ óåñá ' ïéðòá êéøàîù

ò úåøð ú÷ìãä úð÷ú''éùðä éçàå í''æå áúåë ë''ú ïëáå ìú äòùá ãéîú äùà ììô
 íù éàøéå íé÷éãö íéðá ïîçøä äì ïúéù äéúåëìäá íúåà úîéé÷îå äãéá äåöîäù

êøáúé åîù ïéòãåéå.  

        
ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäãðàøô ÷çöé èéìù'' àíéìùåøé  

 åðá ñðëéä ìâøì  

 øîë íçðîéð'' å  

åðéáà íäøáà ìù åúéøáì  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäñìèî ìà÷æçé èéìù'' àùîù úéá  

 åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäøéàî  ïáñìèî àáé÷ò æ''ì  

ùá ìçä íéùåìùä íåé ìâøì''÷  

áìð"ë ò'' àúù éàä úáè äú.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïîñééå ìãðòî íçðî èéìù'' à÷øá éðá  

åð÷æ úîùð éåìéòì  

 áøäö íäøáàêìîéìà éá   

 áøä ïáàèëéøá ìàøùé æ'' ì  

ë úáùá ìçä íéùåìùä íåé ìâøì''èáù ä  

áìð"ë ò''ú úáè ä.ð.ö.á.ä.  
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