
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 שכר  שומר           

 )ל"א מ'(  ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני ֹחֶרב ְוֶקַרח ַבָלְיָלה ַוִתַדד ְשָנִתי ֵמֵעיָני

 ,עד מתי שומר שכר חייב לשמור)צ"ג ב'(  איתא בגמרא בבא מציעא  
כלני  ביום אהייתי  ,  בשומרו את צאן לבן  עד כדי האמור ביעקב אבינו

בלילה  חורב דאיירי    .וקרח  בגמרא  מתא]ואמרינן  החייבים    בחזני 
 .[דרך השומריםלשמור יותר מ

. שקיבל שכר עבור שמירתו  יעקב אבינו היה דין שומר שכרחזינן ד
 שכר ושכירות פועלים:בדיני שומר ונביא כמה נידונים  

 
 שומר שכר יהא שוחט 

ומר דאיכא שוחט שהוא ש  ב'(  צ"ט)   בבא קמאבגמרא  מבואר  הנה  
 .שכר  רומשהוא  וחט ששואיכא    נםח

לי  ו ו  שוחטכל  הא  קשיא  פרוטה דרב   מרויחאם כן  קעביד מצוה 
נימא דמשום    ואם כן , לתת צדקהפטור באותה שעה ששוחט ד ,יוסף
 . כרמר שהוה שוהכי  

 . מצוה קיומית א
  (י"ט   ק"ס ביאורים    סי' ע"ב)שכתב בנתיבות המשפט    פי מהליש ליישב  הנה  

דעוסק  שכר, ליכא פטורא  עליו  יבת ויכול ליקח  ידבמצוה שאינה מחו
 . צדקה   במצוה וחייב לתת

עי ג') באמרי בינה    יןאך  אות  י"ג  סי'  יואב  ( או"ח  )קבא דקשייתא    ובחלקת 

 . המשפט  על הנתיבות  שנחלקו  ה"ה(פ"א בהגקושיא 
 מכשיר  ק . שחיטה רב

   עליה.  ןשיר אע"פ דמברכינ דשחיטה הוה רק מכיש ליישב  תו  

ס'  סי' כ"ח)באבני מלואים    ןיי עהנה  ו חשיב  ד  לענין שחיטה  דןד  ( ס"ק 
והקשה דאם כן אמאי  , ניתנו ת מצות לאו ליהנודאמרינן קיום מצוה ו

וכנת  בשוחט בסכין של עכו"ם דאסור בבהמה מס   ( א'   ח'   )חולין  אמרינן 
באה    דגם כןאה  טבילה באיסורי הנב  וכמומצות לאו ליהנות ניתנו,  הרי  

דשחיטה  חזינן    [.טבילה בזמנה אינו מצוהאם    אףהתם  דאיירי  ]  ר כך.לו הנאה אח
   כקיום מצוה.חשיב  

 מצוה של אבידה לאו דוקא  . ג
תימא דכולענין  דרק    וכי  אמרינן  אבידה  דיהא  ו שומר  התורה  נת 

דגם שומר על המשכון שומר  )שבועות מ"ד ב'(    חזינן  הריאך  .  שומר שכר
 לואה. דמקיים מצות ה  שכר מפאת

 אשתכח דלא היה מצוה . ד
לדון   דניבל  ליישב  יש  דלא  דהיכא  מצוה  אשתכח  ואע"ג  עביד 

נפטר   השחיטה  בתחילת  מקום  דבמציאות  דנפטר מכל  אשתכח 
 ריך עיון. וצ  .בטעות

 

 אם מפסיד דמי השכירותה
ראיתי   אישבחזודדן  הנה  קמא )  ן  י"ח  בבא  ס"ק  ז'  שכר   (סי'  בשומר 

על   בר שכר חיימייב לשלם להמפקיד, דשווח  הפקדוןממנו    נגנבהש
הנידון  גניבה,   מפסיד  האלא  דיכסף  אם  לומר שכירותו,  דדוקא    ש 

שכירותו מפסיד  דת  ,בקרקעות  הכא  השכירואבל  חמורת  ייב ת 
 .ולא הכריע  .ו לא יפסידבאחריות

 מן: תא בהאי נידון וכדלקאך לכאורה יש לדון דליכא נפקו
 כוי דמי השכירות יבנישלם . א

על  דאף אם מפסיד שכירותו, פשיטא דישלם    בחזון אישהוסיף    הנה
הפסידו על  לא בה רק דמי החפץ בניכוי השכירות, שהרי הבעלים יגנה

הגניבה   החפץידי  כל  אם החפץ    ,את  משלמים  ה  הישהרי  היו  קיים 
 . חסכו דמי השכירות  גניבת החפץל ידי  נמצא דעשכירות,  

אף אם לא מגיע  "ל, דהרי  מעתה לכאורה ליכא נפקותא בנידון הנ 
פץ בניכוי דמי  ישלם דמי הח  ירות, מכל מקוםלהשומר שכר דמי השכ

 . השכירות
 א יגבו מהיורשים למת השומר  .ב

אם יש   נידוןיש נפקותא בהאי    כל מקוםמד ם()שכתב בחזון איש   אך
ז שנגנב,  לו  אע"פ  בשכירות  השאיר  ש  באופןכות  ולא  השומר  מת 

דהנידון רק נמצא  ,  על הגניבה   לא יתבעו היורשיםדאחריות נכסים,  
להיורשים דמי    לא ישלמו דאם מפסיד השכירותת, לענין דמי השכירו

דמי    יםאם לא הפסיד השכירות, חייב ליתן ליורש משא"כ  ,  השכירות
 .  השכירות

 . שעבודא דרבי נתן ג
חזיקו השכירות לעצמם מפאת חוב קותא דיאין נפ  רהאמנם לכאו

מש  דרהאב  נתן,  עבודא  מטלטלין  בי  הא  דהאידנא  במטלטלין  ואף 
  (, סי' ט"ו ס"ק ל"ד ד"ה לאחר  בא קמאב) ן איש  דיתמי משתעבדי וכמבואר בחזו 

 . דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי  ראאך הנפקותא היא לדינא דגמ

 

 השני הרויח  םסיבת התשלועל ידי 
בחייב   מהו  לדון  יש  אמנם    לשלםהנה  ידי  להשני,  סיבת  על 

מנכיהת האם  לחבירו,  ממון  הרויח  השלומין  סכום  ן    מכסף אי 
 התשלומין.  

 ן איש:ולכאורה יש לשאול דמצאנו בזה סתירה בדברי החזו
 כוי דמי השכירותדמי הגניבה בני. א

שמנכין, דהרי הבאנו לעיל    בדברי החזון איש  בוארהנה לחד גיסא מ
מפסיד שכירותו,  השומר שכר  דאף אם   (סי' ז' ס"ק י"ח)דכתב בחזון איש  

דישלם  פ השיטא  שהרי  יגנעל  השכירות,  בניכוי  החפץ  דמי  רק  בה 
היה  שהרי אם החפץ    ,את כל החפץהפסידו על ידי הגניבה  לא  הבעלים  

חסכו דמי    גניבת החפץל ידי  נמצא דעקיים היו משלמים שכירות,  
 . השכירות
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 מסתפק אם מנכין . ב
אידך גיסא לכאורה מבואר מהחזון איש במקום אחר  אמנם ל

ד כך,  קמא  בב  מראבג  אמרינןהנה  לא  עא'(    כ"ח) א  שעלה  גבי שור    ל 
נפל  שורו ועל ידי זה  התחתון ושמט את  שור  חבירו להורגו, ובא בעל  

אם השור העליון הוא תם, פטור, דעביד איניש דינא   ,עליון ומתהשור 
יקבל רק חצי נזק, אבל אם העליון  דהרי    היכא דאיכא פסידא  הלנפשי 

ישלמו לו הכל,    הכי  לאושב  כיון  מועד, בזה אסור לו להפסיד העליון
התחתו אם  משלם  ולכן  מאות,  שלש  שוה  והעליון  מאתיים  שוה  ן 

 התחתון לעליון. 

איש  וכתב   בחזון  זה  קמא  על  כמה    (ב'  ס"ק   ד'י'  ס)בבא  להסתפק  דיש 
משלם, אם כל השלש מאות, שהרי הזיק לו שור שוה שלש מאות, או  

מט  שוי  ישלם רק מאה, דיאמר בעל התחתון, הרי אם לא הייתדילמא  
הי  שורי,  לשורי  האת  הורג  לי  שורך  חייב  נמצא  והיית    מאתיים, 

וא והרווחתי לך מאתיים,  אשלם רק    ם כןדהפסדתי לך שלש מאות 
 עיון. בצריך    שבחזון אי ונשאר    .ההפרש

,  הפשיטא לי התם  אמאי  סתירת דברי החזון איש, ד  ריך עיוןצמעתה  
לימיבהכא  משא"כ   דמהעיא  שנא,  ד  אי  ידי  ח  מרוי באופן  העדר  על 

העדר השור דלא    ל ידידמרויח ע  אי שנאומ  ,רות השור דלא ישלם שכי
 שור מזיק. ה   המשלם נזקין שהי

 חלק בין הנידונים. לג
דכיון דהחזקת החפץ עולה חפץ    חדא,,  ליישב  ב' דרכיםשמעתי  הנה  

כפחותה  לשויותו  דמי    ,חשבינן  גורמת  לולא  החפץ  שהחזקת  היכא 
 . ך תלמודיר וצ  .יק דזה ענין אחרן מז לבעליו תשלומין מדי 

נימא ממזיק  שנית,  שומר  ה   ,דחלוק  השתעבד  אלא    שומרדלא 
 .ם זה צריך תלמודוג   .להפסד ממש

 מתנה על מנת להחזיר  קהזי. ד
והזיקו אחר באופן    ,במי שקיבל מתנה על מנת להחזיר  ש לעייןיהנה  

, כמה ישלם המזיק, דהרי לא הופסד  ושגם אחרי הנזק יוכל להחזיר 
דתנאי מילתא  דחייב בתשלומין  מא  צריך להחזיר, ואם ני   הכיו  דבלא
 . דריך תלמווצ  .דונים דלעילימהנ  אי שנאמ  ם כןא א  יתאחר

 
 בלאו הכי היה נוסע שם 

  וכל   נוסעים  וד ע  עם  לעיר  יר עמ  במכונית  שנסע  במי   עובדא הוה הנה  
  הנוסע ביקש לעיר  סמוך המכונית  ובהגיע, הנסיעה ורעב שילם אחד

  מנת  על  יותר  ארוכה  בדרך   ולנסוע  הקבוע  המסלול  את  להאריך  מהנהג
  לנהג   ישלם  זאת  ותמורת,  ברגל  ללכת  יצטרך  ולא  חפצו  למחוז  שיגיע

  ילהרג  המסלול  של  דבמקום  ראו  לעיר  הנהג  ובהכנס,  נוסף  תשלום
  מחמת   המקום  את  ףהקיל  צריכים  היו   המכוניות  וכל  התאונ  היתה

 . שיסעו  הנוסע  חפץ  בו  אשר  בצד   הכביש  דרך  ולנסוע  התאונה

,  תשלום התוספת נהגהל לשלם רוצה שאינוהנוסע  קאמר והשתא
צריך   ההי  מבקשו  ההי  לא  אם  גםד  ,מחמתו  שלא  גם  שם  נסע  שהרי

 עמו  פסק  זו   נסיעה   תמורת  כל מקוםדמ  טוען  הנהגאך  ,  שםלנסוע  
 .שם  דרך  נוסעיה  ו הכי הדבלאהא    נוסעהלזה שייך    ומה  דמים

 אנפי:  ד'ע נכונה ב שטענת הנוסויש לדון  
 בלאו הכי היה נוסע  .א

  מוכרח   ההי   הנהג  שהרי,  נכונה   הנוסע  טענתיש לדון ש  רהלכאו  הנה
  שם   נסע  לא  כאילו  דדמי  ונמצא  ,יותר  לו  ישלם  ומדוע  שם  דרך  לנסוע
 . לו  ישלם  לא  והלכך

  קיבל  והנה  אחת  בעיר  נמצא  אם  עצמך  דהגע  ש לדון לא כך,י  אך
  ורוצה   נוסע  ובא,  ללדת  עומדת  אשתו  כי  מיד  לעירו  לחזור  שעליו  ידיעה
  ודאי ,  הנהג  של  אשתו  שנמצאת  לעיר  נהגה  בה  שנמצא  מהעיר  לנסוע

  נמי  הכא   ןם כוא,  נוסע   ההי   ו הכיבלא  שהנהג  פ"אע  לו  לשלם  יצטרך
 . דכוותה

 ל פסיקה ה עסיק. פב
ו  דבלא  אהיכ  אף  דודאי,  נכונה   הנוסע  טענתמטעם אחר ש  דוןש לי  אך

מקום  דמ  לשלם  הנוסע  חייב  נוסע  ההי   הכי   את   מהנהג  קיבלכל 
  וכיון  לעיר  רמעי  להביאו  התחייב  הנהג  דידן  בנידון  אבל,  פעולתו

היתה    דהתחייבותו  נמצא  לנסוע  לו  אפשר  אי  הרגילה  שבדרך
  פסיקה   שייך  איןהרי    ,התוספת   ישלם  למה  כן  םוא   ההשני   בדרךלנסוע  

 . מוכרח  חילוק  האי  אם  ריך עיוןצ  אך  .לשלם  פסק  שכבר  מה  על

 יותר  לו  שישלם  לנהג  אמר  הנסיעה  בתחילת  אם  הנידון  אכתי  אמנם
  ולא   הנסיעה  מתחילת  שכירות  הוהו ,  המסלול  ךרוצה להאריש  בגלל
 . הנוסע  דחייב  וןדל  יש  ובזה,  [ בו  לחזור  יכולינו  א   גםו]  ,נוספת   ותשכיר

 עתא דהכי לא נתחייב . אדג
יש לדון דאינו   מתחילת הנסיעה, אכתיעם הנהג אם פסק  אמנם גם 

נתחייב,   לא  דהכי  דאדעתא  לשלם,    שכתב  במי  עובדאבוכגון  חייב 
  , המודעה  ראובן  וראה,  מסוימים   חפצים  לקנות  שרוצה  בעיתון  מודעה

  את   לו  אמר  ולא  נהוק  לו  שיש  לשמעון  ובא  למכור  רוצה  ששמעון  ויודע
  לפני   ויום,  לפגישה  זמן  וקבעו  תיווך  שכר  וליקח  פגישםלה   צהור  שמו

  , עמו  והתקשר  קונה  עוד  לו  שיש  וחשב  המודעה  שראה  המוכר  אמר  זה
לראובן    לשלם  רוצה  אינועון  ומשום הכי שמ,  הקונה  אותו  שזה  ונתברר

 . טרחהר  שכ

ו'  ט"י  פרק)  יםמתווכ  תהלכו  פרבסבזה    וראיתי   מדברי   תייאי ד  (ס"ק 
  לא  דהכי  דאדעתא  ,טרחה  שכר  הלי  לית  גוונאאי  דבכה  נויזמנ  חכמי

 . בעצמו  לשם  מגיע  השהי  כיון  נתחייב

  לכתחילה   הנהג  עם  בקצץבנידון הנ"ל,    וא הדיןדה  לדון  ישואם כן  
 ,הדרך  להאריך  חייב  ההי   ו הכישבלא  נתברר  ר כךואח  הדרך  שיאריך

 . עיוןריך  וצ  .לא נתחייב  דאדעתא דהכי
 יכול לחזור בו  .ד

  כלל  למיבעי  ליכא,  בו  לחזור  ל הביתהבע  דיכול  נאוגו שלמא  ב  הנה
  ודאי  אז  ,בו  לחזור  יכולהנוסע היה  ש  באופן  אם כןו  ,שלםדאינו חייב ל 

גון  כ   בו,  לחזורינו יכול  שא  אבגוונ  הנידון  וכל,  יקה מהפס   פטור  הנוסע
 .[ דלקמן  שפטר המשעב תייכדאי]   .חוזר  אינו  דציבור  ,הורושכ  דרבים  באופן

 
 בנידון הנ"לב' ראיות 

 הנה יש לדון בעובדא הנ"ל בב' ראיות: 
 מבית האסורין  בורח  .א

יבמות    חזינןנה  ה שא'(    ו"ק)בגמרא  האסורין  במי  בורח מבית  היה 
  , ואין לו אלא שכר  ,מהמחיר  יותר  ממנו  ורש דווהיתה מעברא לפניו,  

   .משטה אני בךדיכול לומר לו  

 חייב  שנישה  פ"אע  ריות  לשלם  חייב  ההי   אטענת  האי  דבלא  חזינן
 דון דידן. נמי בני  ים כן הכ וא,  חייל  שפסק   מה  כל מקוםמ  אך  להצילו

  כיון   פעמיים  ישלם  ומדוע  שילם  כבר  דהכא  דחילקנו  מאי  לפום  אבל
 . ה ראי  אין  ם כןא,  הקודם  חיובו  הוה  יועכש   דנסע  דמה

מקוםומ מקוםדמ,  מוכרחת  הסברא  אין  כל   הדרך  על  השתא  כל 
 . ריך תלמודוצ  .תוספת תשלום  לשלם  התחייב  הרי  דשהחה

 ועל חזר בו בעל הבית חזר בו ואחר כך הפ. ב
שכר פועל, ואחר ש   הבית  בבעל  (ג ס"ק א'"של   'סי)   טמשפ  בשערדן    הנה

  מת  לו  מת  כי  לחזור  חייב  ההי   נמי  שהפועל  נתברר  ר כךואח  ,בו  חזרכך  
   .שלם להפועלהאם בעל הבית חייב ל,  וב  צאכיואו  

 שכר  שלם להפועלל  חייב  ל הביתדבע)סי' נ'(    א"רמ  בותמתשו  תייואי
  דטעמא   תבוכ  ,כן  דאינו  קמאי  מדברי  הכריח  משפטר הבשע  אך  .בטלה

  , ורגע  רגע  כל  עלתחייב  מאלא    ,מתחילה  הכל  על  חיוב  אינה  דהשכירות
  , קמא צ"ט א' ד"ה ואבעיתבבא  ו,  דכו"עדושין מ"ח ב' ד"ה  קיב)תוספות  קיימא לן    ריהד

  הלכך,  סוף  דלה ועיח תמ  תרוכיישנה לשד  בבא מציעא ס"ה א' ד"ה שכירות(ו
 . לחייבו  א שייךלהפועל חזר בו  השתא ש 

הרי  ד  שכירות  לחייבולא שייך  נימא ד  ן דידןונמי בנידהכי  עתה  מ
 . שכירות  בזה  שייך  לא  השתא

  כיון חייב  הבית לע ב איןד ער המשפטבש התםשאני  דאך יש לחלק, 
לאו הכי היה  ב  הפועלד   הנידוןש   הכאמשא"כ  ,  בו  רזח  הפועלהנידון שד

 . עושה
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 בישול מלאכת   - 'הענף   - הלכות שבת
 . שיעור בן דרוסאי בביצה א

מהו  ש לעיין  והנה י.  תנן אין נותנים ביצה לצד המיחם בשביל שתגלגל
שיעור בן דרוסאי בביצה, אם שליש או חצי מביצה קשה, או שליש או חצי  

כל צורכו,    והנה משמע דביצה   .מביצה רכה ומדין  רכה הוי בישול שלם 
כן וא רכה  ם  מביצה  שליש  או  חצי  דרוסאי  בן  עיון.וצ  .יהא  ואולי    ריך 

 . בביצה ליכא כלל דין בן דרוסאי

ביצים מבעופקא מינה  ונ יוםלענין שהיית  , דשרינן לחנניא משהגיע  ד 
מהו בביצים, ולכאורה כיון דבכל תבשילין איכא בן דרוסאי,    ,לבן דרוסאי

 וצ"ת.  . יהא הדין דשליש או חצי ביצה רכה ם כןבביצים, וא י נמי כה

אם היתה ביצה רכה ובישלו אותה לביצה קשה, מי נימא    ש לעייןתו י
ולכו   הדהו יהא דומה  ילמא  פטור, או ד  לי עלמא כבישול לאחר כל צרכו 

עיין  ]  קמאי.  תבישל כל צרכו דהוא פלוגת   ר כךלנתבשל בן דרוסאי ואח
 ד"ה אפילו[. ע' ד'סי' שי"ח סביאור הלכה 

 ב. חייב על כל תוספת בישול 
 ן אישדע דלהסוברים דיש בישול לאחר בן דרוסאי, מתבאר מדברי החזו 

דלאו דוקא כשעושה מבן דרוסאי לכל צרכו, אלא    ( או"ח מועד סי' ל"ז ס"ק ט"ו)
 .חיובכל תוספת בישול יהא בה 

דאם   )שבת ד' א', שולחן ערוך סי' רנ"ד סע' ו'(  מא לןבזה בהא דקייונפקא מינה  
להוציא  חייב  להאפות,  ועומדת  בשבת  בתנור  פת  התנור    הפת   הניח  מן 

שיעבור   דמוטב  רדיה,  איסור  שיש  דרבנן על  אע"פ  הפת   איסור    דרדיית 
אם הניח תבשיל בטעות על    וא הדין וה . איסור דאורייתאעל מאשר יעבור  

יהא חייב להסירו,  בהסרתו מכל מקום  אף אם יהא איסור דרבנן    ,האש
משום  כגון   התבשיל  בן  בנאסר  דנתבשל  כיון  דנאסר  מפאת  מוקצה 

  מכל מקום מוקצה,    ם כן הוה או מפאת שמא יחתה אסרינן וא  , דרוסאי
 יסירנו מן הכירה כדי שלא יעבור איסור.

בתנור או תבשיל והגיע לבן דרוסאי, הנה    והשתא אם הניח בשבת פת 
דיהא הדין  ש לדון י  כל מקום הוה השתא פלוגתא אם יש איסור בישול, ומ

הפת   איסור    או שיקח  בספק  יעבור  הא  ישאירנו  אם  כי  התבשיל, 
שלא יעבור  כדי  דשרינן איסור דרבנן, לא רק  ש לומרדאורייתא, וממילא י

גם  על   אלא  דאורייתא,  איסור  יעבור  שכדי  ודאי  איסור  ספק  על  לא 
  ד יום אם אינו יודע אם הניח התבשיל מבעומה יהא  וזה תליא    .דאורייתא
, ודן בזה  ן השמשותאם הניח התבשיל בבי  מה יהא  וכן תליא  .או בשבת

א"ה. ועוד עיין בתוספת שבת סי' רנ"ד ס"ק ל'  .  סי' רנ"ד א"א ס"ק כ"א)בפרי מגדים  

 .(מדבריו דיש לרדות הפת כדי שלא לעבור על ספק איסור אורייתא ול"א דמוכח

שהבאנו, יהא מותר להסיר הפת והתבשיל אף    ן אישלדעת החזו מעתה  
כל  , דמאי שבתאם נתבשלו כבן דרוסאי, אף אם גמר הבישול יהא במוצ

בליכא שמא   אף  ל זה כל תוספת בישול יש בה איסור דאורייתא, וכ  מקום
חייב  ם לא כן בלאו הכי  כלי מלא, דא  ל גבידורה או עיחתה, כגון בצד המ

 שמא יחתה.דלהוריד מפאת איסור  

 ג. היאך מותר לקחת קדירה מהאש 
מותר ליטול קדירה מהאש טרם שנתבשלה  תיקשי, היאך  להאמור  הנה  

צרכה,   המאכל  כל  האש  מעל  הקדירה  שמגביה  שעה  באותה  שמא  הא 
 שה מעשה הבישול.  יתבשל, והחזקתו חשיב כמעשה, ונמצא דהוא ע

שכתב בתהלה לדוד דאין איסור מבשל אלא    אם נימא כמוויש ליישב,  
כשמבשל מבן דרוסאי עד לכל צרכו, ולא על כל הוספה, אך עדיין תיקשי  

וכן תיקשי לדברי החזון  דיש לחוש דיגיע בידיו לבן דרוסאי או לכל צרכו.  
כל תוספת  ב  דלאו דוקא כשעושה מבן דרוסאי לכל צרכו, אלאאיש הנ"ל  

 . בישול חיוב

יש ליישב  או    .דדוקא באותם שניות יתבשללא חיישינן  אלא יש ליישב ד
לר'  תיקשי  אכתי  אך  ,  סיק רישיהואינו פ   בר שאינו מתכוון מפאת דהוה ד

דס מתכוון  ד  ובריהודה  שאינו  הלמאמנם    ,אסורבר  שכתבו  פות  תוס ה 
מספק  ד  תי שפיר, דרבנן א מרק  אוסר  דר' יהודה    )מ"א ב' ד"ה מיחם(בשבת  

בר שיש לו מתירין,  הא אסירא מפאת דד  צריך עיון אכתי  אך   ,לא חיישינן
 .[ לענין תיבת הזבוביםג'    ק "ס  סי' שט"זט"ז    עיין]  .גם בפעולותרה דיינינן כך  דלכאו

 בישול ביצה בכלי שני . ד
כקלי הבישול, שיהא אסור לבשלה בכלי   הנה יש לדון האם ביצה חשיב

 שני. ולכאורה מצאנו בזה סתירה,  

שבת   בגמרא  אמרינן  הא  גיסא,  א'(דלחד  כגון    )ל"ט  הבישול,  דבקלי 
כלי שני מבשלו,  האיספנין )פירש רש"י, דהיינו דג שקורין טונינ"א(  קולייס  

גלגל ביצה במיחם חייב    דמשום הכיואמרינן בגמרא  דזהו גמר מלאכתן,  
איש   בחזון  וכתב  סי' נ"ב)חטאת.  י"ט  מועד  דהמבשל (  ס"ק  דשמעינן מהכא 

 .לביצה , דהרי מדמינן קולייס האיספניןחטאת ביצה בכלי שני חייב

איתא במשנה בשבת   הנה  גיסא,  לאידך  ב'(  אמנם  ביצה    דנותנין)קל"ט 
שני   בפירוש  רש"י  ופירש  חרדל.  של  דאיירי  בשם  במסננת  הלוי,  רבינו 

הביצה   שיורדת  תבשיל,  לתוך  אלא  חרדל,  לתוך  הביצה  מכניס  שאינו 
התבשיל.   ומתלבן  לתוך הקערה,  דשרי רק במסננת של חרדל,  מהמסננת  ]והא 

וכתב    וי[.היינו כדי שלא יהא מלאכת בורר בהא שבורר החלמון מהחלבון, אלא הוה בשינ
והיינו דהוקשה להו דמכל    .דאיירי דוקא שמכניס הביצה לתוך כלי שני

מקום יהא בישול מכיון דהתבשיל חם, ומשני דאיירי בכלי שני. ותיקשי  
 דלהאמור, הא ביצה הוה קלי הבישול, ואסרינן גם בכלי שני. 

 לדון ליישב בכמה אנפי ה. 
 הנה יש לדון ליישב קושיא הנ"ל בכמה אנפי: 

א'  תיר בשבת    -וץ  תוספות  כתבו  כל(  הנה  ד"ה  א'  האם )ל"ט  דרכים  ב' 
אבל   ככלי ראשון,  דהוה  מכלי ראשון,  בעירוי  רק  הבישול  בקלי  אסרינן 
מותר בתוך כלי שני, או דילמא אסרינן גם בתוך כלי שני דמיחזי כמבשל, 
ושרינן רק עירוי מכלי שני. וקיימא לן להחמיר בכלי שני. ויש לדון ליישב 

הראשון, דדוקא עירוי מכלי ראשון    דרךרבינו הלוי, דנימא דסובר כ  דעת
 אסרינן אבל להניח בתוך כלי שני שרינן. 

ב'   מגדים כתב  הנה    -תירוץ  ל"ה(    בפרי  ס"ק  א"א  שי"ח  קלי  )סי'  דשרינן 
ולפי זה יש לומר דכוונת רבינו הלוי דכתב כלי שני,    .הבישול בכלי שלישי

כתב דמה  )שם(    כלי שלישי. אך בחזון אישהוה לאו דוקא, אלא יהא שרי ב
 דמיתסר בכלי שני מיתסר נמי בכלי שלישי.  

)שם  יש ליישב דסבירא ליה לרבינו הלוי דהא דמדמינן בגמרא    -תירוץ ג'  

ביצה לקולייס האיספנין, היינו רק כי היכי דבקולייס האיספנין    ל"ט א'(
אך    כלי ראשוןבגמר הבישול בכלי שני, הכי נמי בגלגול ביצה דוקא    הוה

לגבי כלי שני בגלגל על כלי ראשון לא יתחייב ו]  .לא  הרי היה צד בגמרא דבביצה גם 

דילפו מהכא דכל קלי הבישול מתבשלים )תוספות שם, ועוד(  והפוסקים    .[ חטאת
 וחק גדול. בכלי שני, יצטרכו לומר דלא כרבינו הלוי. אמנם הוא ד

לתרץ  –'  דתירוץ   לדון  אינה    יש  הביצה  דמסננת  בהא  אמאי  דהטעם 
מתבשלת בכלי שני, דאיירי התם דהביצה אינו בעין, אלא נמצא ברוב של 
תבשיל רגיל. אך לא משמע הכי, אלא משמע דהביצה נמצאת בפני עצמה.  

קלי הבישול, דנהי    וגם הדין אינו ברירא לומר דבכהאי גוונא כבר לא הוה
דהשאר לא יתבשל, מכל מקום הביצה יתבשל. ]ויש לעיין היכא דתבשיל 

 קיבל טעם מקלי הבישול על ידי כבישה, אם יש בזה בישול בכלי שני[.

חשיב קלי הבישול היינו דוקא  ביצה  דהא דלחלק    עוד יש  – '  ה תירוץ  
וכן לומר  מנא לן הכי. אך ביצה בקליפתה, דעל ידי הקליפה מתחמם טפי,  

 דדוקא החלבון קלי הבישול ולא החלמון, נמי מנא לן הכי. 

דון מפאת  יסוגיין דגלגל מאי, דאין הנ   רשאולי נימא דרש"י פי  -תירוץ ו'  
האור, תולדות  מפאת  אלא  מלאכתן,  מדאורייתא  האם    גמר  על  חייב 

אך   )שם(. שבתכת בריטב"א החדשות למס  רשפיך וכ,  תולדות האור או לא
ונת סוגיין מפאת תולדת האור אלא  ו דאין כ  רש לשיטתו פי)שם(    אישן  בחזו

 דון של גמר מלאכתן. י מפאת הנ

 . לדון ליישב עוד דהוה שינוי לענין מבשל ו
דחשיב  יש ליישב, דכשם שאין כאן בורר בהך דמסננת,  תו    -'  ז תירוץ  

 מלאכת בישול.  שינוי לענין מלאכת בורר, הכי נמי חשיב שינוי לענין 

אך אינו נראה כלל מכמה טעמי, חדא, דנהי דלענין בורר הוה שינוי, אבל 
לא הוה שינוי לענין בישול. והרי חזינן דהזורק אבן על עץ להשיר פירותיו,  
הוה שנוי לענין מלאכת תולש, ואטו נימא שאם העיף ברשות הרבים ונזרק  

 ין צריך עיון. ברשות היחיד יהא שנוי לענין מלאכת הוצאה. ועדי

זרוע אור  מהר"ח  בתשובות  שכתב  למה  ל"א(    תו,  מלאכת  ד)סי'  שאני 
גוף  דוסברתו,  בישול, דחייב אף אם מניח הקדירה על האש שלא כדרך,  

כדרך. הוה  מתבשל,  דהאוכל  הא  דהיינו  שייך    המלאכה,  לא  ולדבריו 
הדור   מגדולי  מאחד  שמעתי  אך  בשינוי.  דפטור  בישול  במלאכת  למימר 

 יחידאה.  בשאר הפוסקים, הלכך הוהשליט"א, שמכיון שלא הובא 

רי תו, דליכא לבאר כן בדעת רבינו הלוי, שאם כן אמאי אמרינן דאיי
אם  דהרי  שרי,  ראשון  בכלי  הדין  הוא  הא  שני,  כלי  שהוא  בקערה 

 הפטור משום כלאחר יד, אם כן אין חילוק בין כלי ראשון לכלי שני. 
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 '[א] ענינים שונים
 את יצרו  ףלכו

ב'(  )תא בגמרא בבא מציעא  הנה אי  ,אוהב לפרוק ושונא לטעוןל"ב 
כל  מ  ל חיים,ה משום צער בעדבכל מקום פריקה קודמת לטעינ  ע"פא

 . יצרואת  שונא כדי לכוף  מקדים ה  הכאמקום  
נזדמן שהשונא  כל מקום שבדהכי נמי  ג'(    סע' )פ"ד  וכתב באהבת חסד  

לטובה צריך  אוהבו  וגם  טובה  לאיזה  להטיב    ,צריך  ביכולתו  ואין 
 [. מי שהוא שונא שלא כדיןב]ואיירי    .מצוה בשונאו כדי לכוף את יצרו  ,לשניהן

חסד  אך   באהבת  סשם  )נסתפק  החסד  אפילו  ה (  'ב  ק"נתיב  הוא  אם 
ענין פריקה וטעינה דאף  לכמו  דנימא ד  ,ן כה  או  קרוב למעלת  להקדימו  

אפילו הכי    יםלי חימשום צער בעלטעינה  דבכל מקום פריקה קודמת  
לענין   הוא הדין  ,יצרואת  מצוה יותר להקדים טעינת השונא כדי לכוף  

ילו  אפ  ,קודםאו כהן  מצות הלואה ושאר חסד דאף דבעלמא הקרוב  
 בצריך עיון. ונשאר    צרו עדיף.כדי לכוף את יד  ,ם השונאדייק  הכי

 . לא דחינן איסורא מקמי ממונא א
מציעא   בבא  בגמרא  איתא  א'(  הנה  בבית  נמצא  אבידה  אם  ש )ל"א 

  ת אבידה דהשב  עשהד  שוםלא שייך לומר דכהן יחזירנה מ   ,הקברות
   .ינן איסורא מקמי ממונא דח, דלא  טומאה כהן   לא תעשהידחה  

היא  דהשבת אבידה  כיון דהמצוה  דא  טעמד א'( ' ל  ב"מ) רמב"ן  ב  וביאר
 .רייתאבכדי שלא יעברו על איסור דאובור אידך, חייב אידך למחול  ע

להעיר  מעתה   יש  נימא  דלכאורה  חסד  דאהבת  דיתחייב בגוונא 
 השונא למחול בכדי שלא יעברו על הקדימה של כהן וקרוב. 

 הקדימה  גוף המצוה אינו נגד  .ב
נ אינו  באמת  דדוקא  ראהאבל  המצוה,  התורה    כשגוף  כנגד  היא 

ש דבמצוה  ימחולל  אמרינן  ה   ,ממון  גוף  אין  הכא  כנגד  אבל  השבה 

לכוף    השני חיובנמצא ד  ,ף את יצרוהתורה אלא רק גורמת שיהא לכו
ם  העירוני דאין החילוק נכון דעצ]אך    .הקדימה דיני  כנגד    את יצרו הוא

 [. זרה למי שאינו כהן היא כנגד התורהההח
 אדרבה הכהן ימחול. ג

קא השונא ימחול על אבידתו כדי  אמאי נימא שדו ד  ,דחות עוד יש ל
על אבידתו  ימא דהכהן ימחול אדרבה נ, הרי שלא לבטל דיני הקדימה

למחול על ן לכהוכי תימא דאין  ,את יצרו ףכדי שלא לבטל החיוב לכו
סע' מ"ה ני פוסקים  , לה וקדשתו סי' קכ"ח  רמ"א  משנה ברורה שם ס"ק  ב ו  ,)עיין 

ן ימחול על ההשבת אבידה  דכא  ,דסברי דלא שייך למחול, זה אינו קע"ה(  
 . וזה שפיר מצי

 . לא תקום ד
נותן לאוהב מפאת שאינו  דאם    ,הנה יש לעיין בדינא דשונא ואוהב

  נימא דקעבר,ואם    .אם קא עבר על לאו דלא תקוםהרוצה ליתן לשונא  
 שונא. נימא דמהאי טעמא יקדים ה אם כן  
כאשר שניהם שוים אבל אם יש דין קדימה יש לומר דוקא    היינואך  

 . לילך בדיני קדימה אין כאן לא תקום  דכיון דחייב
 קל וחומר ממצות אהבת הגר . ה

א'(  )חזינן  הנה   י"ג  לויהוריות  קודמי  דכהן  דאיכא    ,לגרם  וישראל  אע"ג 
, ודאי  איכא מצות אהבת הגר או לכוף את יצרו  ואם.  מצות אהבת הגר

משנה    אינו   הגר אהבת  דאם ב   ,ל וחומרק ב ואם כן נילף    .ר קודמתאהבת הג
 .לכפות את יצרוכל שכן לענין  סדרי הקדימה 

ד אך   לדחות  ב יש  הרי  יצרו  אדרבה  וש  ן חזינכפיית  לפרוק  ונא  דאוהב 
דהרי  לטעון מצוה בישראל,    רגישראל לפרוק ואך הרי  לטעון מצוה בשונא,  

הקדימהא סדר  בתר  ישר]ואפ   .זלינן  מצוה  ילו  לטעון  וגר  לטעון  אל 
 . ממעלת אהבת הגר  רבה מעלת כפיית היצר עדיףחזינן דאד .בישראל[

 '[ב] נינים שוניםע
 שיעור עיכול בשתיית מים

ב       לדון  לצמאו  רביעית  שתה  יש  כמים  לצמאו,  ואחר  שלא  שתה  ך 
שתה אחר כך דרך צינור ם  הנידון אן  מו כוכ  .מאימת חשבינן שיעור עיכול

 . תוך גופול
 מסברא היה נראה דאזלינן בסר סוף השתיה אף שלא היה לצמאו. הנה  

הוא  ו   ,עודהשבאכל שיעור ס  (סי' קפ"ד ס"ק י"ח )משנה ברורה  והנה חזינן ב

היה חוזר להיות  משער שבאותה האכילה לבדה היה כבר שיעור להתעכל ו
מיני    עוד משארוהסיח דעתו מלאכול עוד, ושוב נמלך והמשיך לאכול    ,רעב

רכת  נזכר שלא בירך ב  ר כך ואח  ,מזונות ומחמת אלו הדברים אינו רעב
שיעור  דברכת המזון  יכול לברך עוד    אינו  , אחר אכילה הראשונההמזון  
 .הוא מגמר האכילה הראשונהעיכול 

הדעת גרע, אבל בנידון  וצריך לומר דבהסיח    . ותיקשי הא טרם נתעכל
האחרונה. שתייה  דידן שלא הסיח דעתו אם כן נימא דאזלינן בתר

 '[ג] ענינים שונים
 ת הטוב והמטיב ברכהתחיל 

לן  הנה   סיקיימא  קפ"ח  )שו"ע  ו'(  '  וש י  דמסע'  המזון  ברכת  סיים בירך 
אבל אם לא נזכר ששכח רצה, אומר אשר נתן,  ברכת הטוב והמטיב ונזכר  

 . תחילת ברכת המזוןל  לחזורצריך הטוב והמטיב, ברכת עד שהתחיל  

,  "העולם"תיבת    רק עד   ואמר  המטיבברכת הטוב והתחיל  אמנם אם  
, ואחר  דיסיים אשר נתן  (ג"ס"ק כברורה סי' קפ"ח  ובא במשנה  )מכתב בחיי אדם  

  פקפק על זה  )שם(  ר הלכהוובביא  .טוב והמטיבכך יחזור ויאמר ברכת ה
 .ברכה שלישיתהסיח דעתו מ ו  ום כבר התחיל ברכה רביעיתדמכל מק

 התחיל אתה קדוש . א
לעיין  הנה   אדם  דינא  ביש  והתחיל דחיי  הרוח  משיב  בשכח   אמאי 

 .גבורימשיך אתה אי לא אמרינן שאמ של אתה קדוש,  "אתה"

לחל  דוצריך  ה"ק  מלך  אלוקינו  ה'  אתה   מטבע מן    נואי  "לםעוברוך 
דה  ,הברכה החיתדע  דאם  רי  כתב  עצמו  אדם  רביעית  י  ברכה  התחיל 

 .ברכת המזון תחילתחוזר ל  "הקל"אמר והמשיך ו

 ימשיך הזן את העולם . ב
  כטענת הביאור הלכהאלא    דלא כחיי אדםדאף אם נימא    העירוהנה  

, "הזן את העולם"מכל מקום ימשיך לומר  ,  אינו ממשיך לומר אשר נתןד
ב'(  ואע"פ שכתב במשנה ברורה     בתחילת היכא שד)ביאור הלכה סי' ר"ט סע' 

נמלך לסיים כדינו, הוה  , ואחר כך  בברכה אחרת  היה דעתו לסייםהברכה  
ד א'(  גמרא  ספיקא  י"ב  מ יני  דוב)ברכות  לא  הרי  והכא  ,  קילינןדאורייתא 

י יצא את הדאורייתא מפאת  ן דאורייתא, אבל זה אינו שהר וברכת המז 
 מן התורה.  חיוב  דרצה אינו

דאינו יכול לעשות מהחתימה    ('ד סי' קי"ד ס"ק  )רי תשובה  בשעכתב  והנה  
עמא דמילתא,  עיון בטשל מחיה המתים התחלה של מגן אברהם. וצריך  

 בנידון דידן שתיהן התחלות.עכ"פ אבל 

 . לא יצא גם מן התורה ג
דמי    יחה כוללת ח"ד סי' י"א(, ובפתסי' קפ"ז ס"ק ג' )בפרי מגדים  כתב    רי האך  

ג' )התוספות בסוכה    י כדברומן התורה, ידי חובתו יצא  שלא אמר רצה לא  

שאם אינו מקיים המצוה דאורייתא כמו  חכמים אמרו  ש  ד"ה דאמר(  א'
ומשום הכי שמעתי שמי ששכח רצה  .  שהם תיקנו, לא יצא אף מן התורה

הו בודאי  ואיבברכת המזון  ספק אם מחוייבת  הרי אשה לא יצא מאשה, ד
יצא נימא   . לא  דידן  בנידון  נמי  הכי  כן  המזון    ואם  בברכת  חייב  דאכתי 

 שיך בברכה אחרת. מדאורייתא ואינו יכול להמ
א מן התורה  ו יצ ון, שהרי האי דינא דאינאבל לענ"ד האי פיסקא צריך עי 

ואם כן בנידון  פליג,  )כ"ה ב' בדפי הרי"ף(  ר"ן בפסחים  בובפשוטו    , אינו מוסכם
הוכן    .ידן הוה ספק ספיקאד ד]  תוציאנו.אשה  שנידון  לענין  בביאור  והעירו 

 .[האי דינא דתוספות סוכה בפלוגתא ד כהנ"ל  מתבאר  ' ד' סעסי' תרל"ד  ב לכה ה

י הדברים הנדפסים כאן אינם תמיד בלשונו של רבינו זצ"ל, מפאת שלפעמים דרכו היתה לכתוב זאת למודע

בקצרה, ולתועלת המעיינים היה מן הצורך להוסיף תיבות קישור והסבר. הרבה פעמים האריך רבינו בכמה 
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