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   הלנת שכר  | שכירות פועלים סימן שלט
 1סעיף א 

 שכר שכיר ב
   שו"ע. – מצוה לתת שכר שכיר בזמנו, ואם אחרו עובר בלאו -  דברים כד טומטור 

ילפינן לה ]ב"מ קי"א ע"א[ מדכתיב ]דברים כ"ד ט"ו[ לא תבוא עליו השמש. ובסמוך ]סעיף   -סמ"ע 
מ"מ לא כתבו הרמב"ם ]פי"א משכירות    ב'[ יתבאר דהכובש שכר שכיר עובר בחמשה לאוין,

עובר אא"כ   ה"א[ והטור ]סעיף א'[ והמחבר כאן אלא דעובר בלאו, משום דאאינך לאוין אינו
זמנו אף שדעתו   דעובר מיד שעבר  דלא תבוא כו'  בלאו  כלל, משא"כ  לו  דעתו לשלם  אין 

ות עשה ליתן שכר שכיר בזמנו דכתיב  ולא כעיר שושן ששינה לשון הרמב"ם והטור והמחבר וכתב ז"ל, מצלשלם לו.  
לפנינו. ולא דק, דבעל הבית שאינו נותן כו' עד ואם אחרו עובר בלאו דכתיב בה כמו שיתבאר  ]ויקרא י"ט י"ג[ לא תעשוק

בזמנו ודעתו ליתן לאחר זמנו, אינו עובר משום לא תעשוק, אלא משום לא תבוא עליו השמש. וגם לא דק לחלק בין הא  
 למ"ש בסמוך: 

 שכירות בהמה 
 שו"ע.  –אחד שכר אדם או בהמה או כלים, -יליף לה מקראי  קיא. ושם קיא:משנה ב"מ 

שר  לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך מגרך א]דברים כ"ד י"ד[ מדכתיב  ]שם קי"א ע"ב[ ילפינן לה  -סמ"ע 
חייב, על שכר אדם או  דמדכתיב לא תעשוק שכיר כו' אשר בארצך, ילפינן שעל כל אשר בארצך  בארצך בשעריך,  

 בהמה או כלים. 

 שכירות קרקע 
ומשום דכתיב )דברים כד, יד( כל אשר   בי"א.  שו"ע  –  אינו עובררקע  אבל על שכר ק  -טור בשם רמ"ה   .א

בארצך ולא ארצך ע"ש. והוא בפרק המקבל )ב"מ( דף קי"א )ע"ב( שם אין לי אלא שכר אדם מנין לרבות בהמה וכלים  
 ח. קצוה" –רצך אלא ארצך ממש אין לנו לרבות. "ש. ומשום דשכר קרקע לא מיקרי כל שבאת"ל בארצך כל שבארצך ע 

]קכ"ו[ הביאו  , לפי דבסמ"ג לאוין קפ"א ובספר יראים מצוה  חמיר אף בקרקע ממשמ  -]סק"א[    שער משפט .ב
ה"ט[ כו', ומסיים,   בל תלין, וכן הוא בתו"כ שלפנינו פרשת קדושים ]פרשה ב'לשון התורת כהנים, דאף בשכר קרקע עובר ב

נא  תשהקשה שדין זה דווקא לת"ק אך ל   . ועיין ביאור הגר"א ז"ל ]סק"א[ "שפת  -  , לכן אין להקל באיסור לאו דאורייתא
 ה " קע בכלל, אמנם בירושלמי משמע כדעת הרמשל המשנה אף קר 

"א י מ"ש הרמואפילו לפוף חיברו, כיון שהוא תלוש ולבס לדעת הפוסקים דבית מיקרי תלוש -קצות החושן 
דלענין איסורא    אכתי יש לחלק בין איסור לממונאע"ש,   דבית הו"ל דין קרקע בסימן צ"ה )סעיף א'(

ועיין   הוי,  )סק"חתלוש ולבסוף חברו דין תלוש  צ"ה  ולכן  ש"ך סימן  ועיין מ"ש שם סק"ג.  לענין דנראה  (  הכא 
, ועיין מ"ש  ל דין תלושיש לחוש לדעת הפוסקים דהו"איסור בל תלין שהוא איסור דאורייתא 

 : בסימן שי"ז סק"ג 

 חיוב תשלום פיצויים לעובד 
בזמן הזה אם שכר יהודי ועבדו זמן מרובה או זמן מועט צריך להעניק לו  אף    –מצוה תפב ספר החינוך  

 מהרש"א. גיליון   –בצאת מעמו מאשר ברכו ה' 
 2סעיף ב 

 איסור כבישת שכר 
  ]ב"מ קי"ב ע"א[ פינן לה בגמרא יל  שו"ע.  –  כאילו נוטל נשמתו  כל הכובש שכר שכיר  -  שם קיב.טור ברייתא  

מדכתיב גבי שכירות ]דברים כ"ד ט"ו[ כי אליו הוא נושא את נפשו. ופליגי בגמרא, חד אמר נפשו של נגזל וחד אמר נפשו 
 : ועי' פרישה  -של גזלן, 

  שו"ע.  – ועובר בחמשה לאוין ועשה -מגיד  שם קיא.ברייתא 
 : הןאלו וובחמישה לאוין   עשה דביומו תתן שכרו ]שם[ב וכן עובר –סמ"ע 
 מריבית ואונאה, ע"ש בריש פרק איזהו נשך ]ס"א ע"א[[, ]ויקרא י"ט י"ג[ ]דלגופא לא איצטריך דנילף לא תגזול  .א

 
 סעיף א  1

מצוה לתת שכר שכיר בזמנו, ואם אחרו עובר בלאו; אחד שכר אדם או בהמה או כלים, אבל על שכר 
 קרקע יש מי שאומר שאינו עובר. 

 
 סעיף ב  2

 ועשה.  משה לאוין כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נשמתו, ועובר בח
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 ]דברים כ"ד י"ד[ לא תעשוק שכר שכיר  .ב
  ]ויקרא שם[, לא תעשוק את רעך  .ג
   ]שם[, לא תלין  .ד
  ם ט"ו[, ]דברים שלא תבוא עליו השמש  .ה

כיון דשם מ"מ  ,  וכמו שיתבאר ]בסק"ה[ ואף על גב דקצתם כתיבי בשכיר יום וקצתם בשכיר לילה    -  "יב
 סמ"ע. - שכירות חד הוא נתחייב גם בשכיר יום אמה שנאמר בשכיר לילה וכן איפכא

 3סעיף ג 

 השכר נת הלאיסור זמן 
לו כל הלילה; לא נתנו    נו ו זמן ליתיום יש ל  נו, שכיראיזהו זמ  -  שם קי:טור רמב"ם משנה וברייתא  

לו, עובר עליו בבקר משום בל תלין )ויקרא יט, יג(. שכיר לילה זמנו ליתן לו כל היום; לא  
 שו"ע.  – נתנו לו, עובר עליו בערב משום ביומו תתן שכרו )דברים כד, טו(

 בזמננו  פועלים
, שאין עושין מלאכה עד ופועלים דידן -ד"מ   "ה שכירותקי: ד רא"ש בשם תוס'  ב"מ סז: נימוקי יוסף ב"י 

ואם עשה  )דברים כד, טו(;    הלילה, כיון ששקעה עליו חמה עובר עליו משום ביומו תתן שכרו
)בפירוש כן, ודאי( אדעתא דהכי אגריהמלאכה עד הלילה, יש לו זמן כל הלילה     –   אף על פי שלא שכרו 

הטעם כמ"ש בגמ' משום דשכירות אינה משתלמת אלא  ו  "עאף על פי שלא שכרו אדעתא דהכי. כצ"ל וכ"ה בסמ רמ"א.
 . ביאור הגר"א -  לבסוף והרי לא גמרו מלאכתן:

   דהו"ל כשכיר שעות או שכיר שנה דבסעיפים שאחר זה: -סמ"ע 

 4סעיף ד 

 שכיר שעות 
לה רב שם קיא. דקיי"ל נדה כד: הלכתא כרב באיסורי. רי"ף    וכדמפרש  :קי  שםטור רמב"ם משנה  

שעות, אם כלה שכירותו ביום יש לו תשלום כל אותו יום; אם כלה בלילה,   ירשכ  -ב"מ סח.  
   שו"ע. – יש לו תשלום כל אותו הלילה

 5סעיף ה 

 שבת/שבוע /חודששנה/  שכיר
כל אותו   ום גובהשכיר שבת, שכיר חדש, שכיר שנה, שכיר שבוע, יצא בי -  שם  ק"יטור רמב"ם משנה 

   שו"ע. – היום; יצא בלילה, גובה כל אותו הלילה
 6סעיף ו 

 
 סעיף ג  3

, עובר עליו בבקר משום בל תלין  איזהו זמנו, שכיר יום יש לו זמן ליתנו לו כל הלילה; לא נתנו לו 
)ויקרא יט, יג(. שכיר לילה זמנו ליתן לו כל היום; לא נתנו לו, עובר עליו בערב משום ביומו 

הלילה, כיון ששקעה עליו חמה עובר עליו    ן מלאכה עדהגה: ופועלים דידן, שאין עושי   תתן שכרו )דברים כד, טו(.
עשה מלאכה עד הלילה, יש לו זמן כל הלילה אף על פי שלא שכרו )בפירוש   משום ביומו תתן שכרו )דברים כד, טו(; ואם

 כן, ודאי( אדעתא דהכי אגריה )נ"י בשם תוספת פרק המקבל(. 

 
 סעיף ד  4

תו יום; אם כלה בלילה, יש לו תשלום כל שלום כל או שכיר שעות, אם כלה שכירותו ביום יש לו ת 
 אותו הלילה.  

 
 סעיף ה  5

שכיר שבת, שכיר חדש, שכיר שנה, שכיר שבוע, יצא ביום גובה כל אותו היום; יצא בלילה, גובה כל 
 אותו הלילה.  

 
 סעיף ו  6

ו  נו לו אפילכל זמן שהטלית ביד האומן אינו עובר. נת  נתן טליתו לאומן לתקנה בקבלנות, וגמרה,
היא   יג(, שקבלנות  יט,  )ויקרא  תלין  בל  משום  עובר  חמה  עליו  כיון ששקעה  היום  בחצי 

 כשכירות לפורעו בזמנו. 
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 מן או נת שכר הל
ברייתא   רמב"ם  ביד   -.  קיב  שםטור  זמן שהטלית  כל  וגמרה,  בקבלנות,  נתן טליתו לאומן לתקנה 

 ע. שו" –אינו עובר. האומן 
אין פעולת שכיר מוטל על בעל הבית לעבור עליו, שהרי תופס משלו משום שהטעם  –סמ"ע  .א

   כנגדו:
. שלום שכירותו כל זמן שהוא בידותנו לו, מוחל לו על תהטעם דכיון שאין האומן נו -לבוש  .ב

   ."שתפ -
יש ללמוד שאם נותן משכון לפועל,    הסמ"עטעם  ל  –מלאדי ]הלכות שאלה ושכירות סעיף י"ג[  ר"ש זלמן  לגע"ה  שו

 ש. פת" – אין ללמוד מזה למשכון אחר אך לטעם הלבוש    "ש פת  -.  אינו עובר כלום, אף אם יש לו מעות כו'
שקבלנות    )ויקרא יט, יג(, לו אפילו בחצי היום כיון ששקעה עליו חמה עובר משום בל תלין    נונת  -שם  

אומן קונה בשבח כלי, דאליביה   ב ע"א[]ב"מ קי"כתב כן לאפוקי ממ"ד    שו"ע.  –  ירות לפורעו בזמנויא כשכה
פועל משלו ולא מחשבי  כשהשביחו עשה השבח לעצמו, וכשאח"כ מסר הכלי עם השבח לבעל הבית הרי הוא כמכר לו ה

[ והו"ל שכר  סימן ש"ו סעיף ב'הדמים שכר פעולה אלא כהלואה, קמ"ל דקי"ל דאין אומן קונה בשבח כלי ]וכמ"ש לעיל 
משום דרוב שכירי   וי"לקשה דמשום ביומו תתן שכרו הוה ליה למימר.  הועי' פרישה שסמ"ע.    -  פעולה לגבי בעל הבית:

בל תלין, משו"ה נקטיה ג"כ כאן, וכאילו אמר חיובא דבל   כו' וכנ"ל ]סק"ה[ אלא משום אינן עוברין משום ביומו תתןיום 
 : פרישה - תלין דעלמא הוא חל כאן מיד ששקעה החמה. 

ראובן שצוה לסופר שיכתוב לו כתובה והסופר כתבה    -)שו"ת תורת אמת( סי' קי"ט תשובת מוהר"א ששון 
ימן ש"ו סעיף ב'( ואף על גב דאיפסקא הלכתא )בס  לו שכרועובר בבל תלין אם אינו נותן    איןוחתמה כו'  

דאין אומן קונה בשבח כלי, מכל מקום היינו באומן שאין לו כלום בכלי אבל באומן שהכלי עצמו הוא שלו נראה דודאי 
דהוי  נאמר דדמי למכר, וק"ו ממה דהוי ס"ד דאומן קונה בשבח כלי והוי הלואה כו' מכל שכן הכא שהכלי עצמו הוא שלו 

 :חקצוה" – ע"שמכר והלואה 
ל זמן שהטלית ביד האומן, אף על פי שנתן לו רשות כ -  בשם הר"ר יהונתןשיטמ"ק ב"מ קי"ב ע"א  

זמן שיש   כל  בשביל שכירותו, אפ"ה  רוצה לעכבה  ויוליכנה לביתו שאינו  שיטלנה מביתו 
 "ש.  פת -נו עובר, משכון תחת ידו אי

ומזה יוצא לנו דין מחודש דשכירות שנתן בעל  ן זה, ומסיק וכתב,  בעני  האריך  -  סימן ע"ב ס"ק כ"גצוה"ח  ק
הבית לאומן משכון עליו, אף על גב דהחזיר לו המשכון, כיון דכבר קנה במשכון נגד שכרו  

 "ש: פת -תו ליכא בל תלין, 
 7סעיף ז 

 שכר פועל ע"י שליח 
ור לי פועלים, ושכרם  ושכ  : צא האומר לשלוחו  -.  קיא  שם קי: וכדמוקי לה    שםטור רמב"ם ברייתא  

דהא הבעל  שו"ע.  – על בל תלין )ויקרא יט, יג( ואמר להם: שכרכם על בע"ה, אין שום א' מהם עובר 
 : ע סמ" – הבית לא שכרם, והשליח אין פעולתם עליו אלא אמר להם שבעל הבית יתן להם

ך ושוב )משלי  אמר לרעך למשום אל ת  ע"ה עוברומיהו ב  -  שם בד"ה אמר לה לשמעיה וכו'טור מדברי תוס'  
 שו"ע.  - ג, כח(. אם אינו טרוד ומכוין לדחותם

אפילו לא אמר להם שכרכם עלי, אלא   לא אמר: שכרכם על בע"ה  ואם  -  הרב המגיד  טור רמב"ם
 שו"ע.  - )ויקרא יט, יג( שכרם סתם, הוא חייב בשכרם, לפיכך הוא עובר משום בל תלין 

מיהו אם הפועלים יודעים שאין המלאכה שלו, אין השליח עובר   -לדעת הרמ"ה  רא"ש  טור בשם  
 רמ"א. –בסתם 

 8סעיף ח 

 
 סעיף ז  7

האומר לשלוחו: צא ושכור לי פועלים, ושכרם ואמר להם: שכרכם על בע"ה, אין שום א' מהם עובר 
לך ושוב )משלי ג, כח(.   תאמר לרעך ויקרא יט, יג(, ומיהו בע"ה עובר משום אלעל בל תלין )

להם   אמר  לא  אפילו  בע"ה,  על  שכרכם  אמר:  לא  ואם  לדחותם.  ומכוין  טרוד  אינו  אם 
שכרכם עלי, אלא שכרם סתם, הוא חייב בשכרם, לפיכך הוא עובר משום בל תלין )ויקרא 

) הגה: מיהו אם הפועלים יודעים    יט, יג(. ם הרא"ש שהיה  טור ס"ז בששאין המלאכה שלו, אין השליח עובר בסתם 
 האומר כן לדעת הרמ"ה(. 

 
 סעיף ח  8

עבר זמנו, אין בע"ה עובר משום בל תלין )ויקרא יט, יג( ומכל מקום חייב ליתן לו מיד, ובכל עת 
 שישהה עובר על לאו של דבריהם, שנאמר אל תאמר לרעך וגו' )משלי ג, כח(.  
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 דרבנן לאחר שעבר הזמן איסור 
עבר זמנו, אין בע"ה עובר משום בל   -: דאינו עובר אלא עד בוקר ראשון קיטור רמב"ם ברייתא שם 

 שו"ע.   –תלין )ויקרא יט, יג( 
 שו"ע.  – מידן לו ומכל מקום חייב לית - שםמימרא דרב 

שנאמר אל תאמר לרעך וגו' )משלי עובר על לאו של דבריהם,  ובכל עת שישהה    -   שםכדמפרש רב יוסף  רמב"ם  

 שו"ע.  – ג, כח( 
 9סעיף ט 

 כשהשכיר ידע שלא יקבל בזמן 
שכיר שמכיר בבעל הבית שאין דרכו להיות בידו מעות   -מימרא דרבה בר רב הונא  .  קיאב"מ  טור  

פירוש, ואפילו   שו"ע.  -תלין )ויקרא יט, יג(, אפילו יש לו מעות;    ו עובר בבלאלא ביום השוק, אינ 
 תבעו בבוקר ראשון, דהא מתחילה אייאש נפשו שלא יתן לו עד יום השוק, ואז לאו בר אעבורי לאו הוא וכנ"ל ]סעיף ח'[ 

 : ע סמ" –

 שו"ע.  – ובר משום אל תאמר לרעך וגו' )משלי ג, כח(ומיום השוק ואילך, אם אינו נותן לו ע  -שם 
בדבר שודאי חייב לו בלא חשבון, מ"מ לאו בר חיובא הוא כיון    אפילו תבעו בזמנו  -  שםנמוקי יוסף  

 : עסמ" – דלא הגיע זמן פרעונו עד שיחשבו והרי עדיין לא חשבו
ו עם הפועלים, אינם עוברים עד וה"ה הני שאין דרכן לשלם עד שיחשב  -ד"מ    ב"מ סז:נימוקי יוסף  

 רמ"א.  –שיחשבו עמהם 
 10סעיף י 

 שולחני  המחהו אצל/ותבע שכר שכיר שלא
  – אין בע"ה עובר משום בל תלין )ויקרא יט, יג(, אא"כ תבעו השכיר;  -.  קיא  שםטור רמב"ם משנה  

 שו"ע. 
  או שהמחהו   או שתבעו ולא היה לו מעות ליתן לו  לא תבעו  - .  קיבושם בברייתא    שםרמב"ם ממשנה  

פטור, ומפרש  לשון רמב"ם וקיבל הרי זה  שו"ע. –ר וקבל עליו ליתן לו, אינו עובאצל שולחני ליתן לו 
 ב"י  - ליתן לו יבל עליו )שם( רבינו דהיינו שק 

ביד   אפילו אין לבע"ה  -  פ"ט סי' מגרא"ש    קיב. ד"ה חוזרתוס'    סח.רי"ף    שם במשנה קיא. ד"ה המחהוטור רש"י  
 שו"ע.   – שולחני כלום

ורבה   דרב ששת  מקום    -,  שםרא"ש    שם קיב. פלוגתא  השכיומכל  רצה  לקבל אם  בו שלא  לחזור    ר 
יקא  הל' כרבה דלא חשיב ליה מחילה דמתניתין די   שו"ע.  –  מהשולחני אלא מבעל הבית, הרשות בידו

דאי בקנין פשיטא דאינו חוזר וכו' ואפ"ה אמר רב ששת דאינו חוזר משום דמחל    כותיה ומכאן ראיה דמחילה לא בעי קנין
 פסק כרבה   שםורי"ף ד"ה חוזר שם  'ליה מחילה ע"כ וכן כתב התוסחשיב  שום דלאחוזר מ רא"ש(  -  אינו) לו ורבא דאמר 

 ועיין לעיל סי' צא סעי' ג  רמ"א. –ואם קנו מידו, לא יוכל לחזור בו  -טור ד"מ  שם פ"ט סי' מגרא"ש 
 11סעיף יא 

 דיני שכיר שנשבע ונוטל, נתבאר בסימן פט -שו"ע 

 זיבת העבודה עהחזרת בגדי עבודה ב
כההוא   אם יצא תוך זמנושכיר שנשכר אצל ע"ה לזמן ידוע וקנה לו בגדים    -  סי' לבפ"ד  ובות  כתרא"ש  

כיון דידוע  אבל אם יצא בזמנואדעתא דהכי לא יהיב ליה  פועל חוזר אפילו בחצי היום ב"מ עז. דאמרינן 

 הגולה.ר אב –גמר ומקני ליה בזמני' איבעי לי' לאתנוי ומדיהיב לי' בסתם   בה דאורחא דשכיר למיפק

 
 סעיף ט  9

ות אלא ביום השוק, אינו עובר בבל תלין )ויקרא  ות בידו מעשכיר שמכיר בבעל הבית שאין דרכו להי
לו מעות; ומיום השוק ואילך, אם אינו נותן לו עובר משום אל תאמר   יט, יג(, אפילו יש 

ג, כח(. ברים עד שיחשבו  הגה: וה"ה הני שאין דרכן לשלם עד שיחשבו עם הפועלים, אינם עו  לרעך וגו' )משלי 
 עמהם )נ"י פרק המקבל(. 
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   | אונס ומתה מחמת מלאכה שאלה סימן שמ
 1סעיף א 

 אונס חיוב ב
נאנסו  והשואל מחבירו בהמה או מטלטלים    -  . מט  שבועות.  צג  ומשנה ב"מ]שמות כג יג[  מפורש בתורה  טור רמב"ם  

 שו"ע. – ואין צריך לומר שחייב בגניבה ואבידהב בידו, כגון שמת או נשבר או נשבה, חיי

 ונשרף משכון  השאיל/אונס מכוח המשאיל 
שעאב"מ    מרדכי ד"מ  בש  סי'  מהר"ם  מכח  -ם  האונס  שאירע  אבל    ודוקא  מכח  השואל;  האונס  אירע  אם 

 רמ"א.  –  המשאיל, פטור.
ועדיין הוא ממושכן אצל הגוי בשביל המשאיל    ולכן מי שיש לו משכון אצל עובד כוכבים  -  שם מרדכי    - פירוש, 

הכי היה    , דהא בלאופטור השואל  והשאילו לחבירו ליקח עליו עוד מעות, ונשרף המשכון
יכול לטעון תן לי מה שנפטרת מחובך עא ומרדכי,  הוביאר שם    רמ"א.  –נשרף מכח המשאיל   "י  ין המשאיל 

 . אגר" – בב"ק קטז.כמבואר  משכוני דמשמיא הוא דרחמי עליה דשואל

ומביאו הסמ"ע לעיל סוף סי' ע"ב    משכוכיון שלא  דלא נקנה לו המשכון  טעם אחר  שםמרדכי  בועוד איתא    -ש"ך  
 סעיף קטן קכ"ז וע"ש: 

אף על גב דמלאך המות מה לי הכא ומה מתה הבהמה חייב  לכאורה תימה, הא בשאלה אפילו    - ביאורים נה"מ
לי התם, וכן אפילו שאל כלי לעשות בו מלאכה בבית בע"ה ונאנס שם חייב, וכן אי לא מיעט רחמנא קרקעות היה חייב  
אף דודאי בלא"ה היה ג"כ נאנס דהא קרקע במקום אחד עומד. ואין לומר הטעם במשכון דפטור כיון דכל הכלי משמש  

ל ומשאיל כאחד לא הוי כל הנאה שלו, דזה אינו, דמ"מ נעשה שואל על החצי דנעשה שותף עמו כמו בשאל ספסל לשוא 

רק שכתב  הוא משום שלא משכו ולא עשה קנין,  ם המרדכי  יקר טעוצ"ל דע  לישב בו עם המשאיל
, ולזה כתב דבלא"ה היה נשרף כלומר וליכא סילוק שמירה. א"נ טעם השני להנך דס"ל דסגי בסילוק שמירה ולא בעי קנין

 . היה קשה לו דליתחייב להחזיר משום זה נהנה וזה חסר, ולזה כתב דבלא"ה היה נשרף וליכא חסרון להמשאיל

 ף ונשר שאל בית 
  פטור.השואל בית מחבירו ונשרף  ולכן -עיר שושן  .א
ד עובש"ך הקשה  . ודין שומרין בקרקעותדבכה"ג בלא"ה פטור דאין    והקש  –ש"ך  סמ"ע   .ב

 : כיון דברשותו הוא הוי מכח השואל בית האונס  שאלששמי 

 מחמת מלאכה 
חמת ל שאירע בה מ אבל כל קלקו  -מטעמה דאמר ליה לאו לאוקומה בכילתא שאילתה  רבא  שם  הכי אסיק  :  צוב"מ  

אם הוכחשה מחמת מלאכה שהוא פטור, אלא אפילו  , לא מבעיא  שאלה בשבילהמלאכה ש
 שו"ע.  – מתה מחמת מלאכה, פטור

ש בה או אחר שחרש בה או שרכב עליה וכו' ומתה חראבל אם מתה קודם ש  -  שםרמב"ם  ממגיד  
 .בשעת רכיבה הרי זה חייב וכו'

והוא שלא   -   צז. וההוא דשאיל דוולא וכו' לקמי' דרב פפא שם    מעובדא דההוא גברא דשאיל נרגא וכו' לקמיה דרבא שם  צו:ב"מ  
 שו"ע.  - לה בשבילהישנה לעשות בה דבר אחר חוץ מהמלאכה ששא

היא קלה ממנה,  אפילו  שאם שינה ועשה בה מלאכה אחרת חוץ מהמלאכה ששאלה בשבילה - מגיד 
 שו"ע.  – תלינן דמחמת אותה מלאכה ששינה מתה

כגון ששאלה לחרוש, וחרש בה ביום ובלילה שלא    ה עצמה אפשר לשנות, ואפילו באותה מלאכ  -מגיד  
   שו"ע. – כדרך כל הארץ

 התחייב גם במתה מחמת מלאכה ששואל 
ולכאורה התנה השואל להתחייב מחמת מלאכה אם בעי קנין או לא.  כשהסתפק    –קצות החושן  

 נחלקו בזה הפוסקים: 
מתנה שומר חנם להיות כשואל בדברים    -  צד, א(  )ב"מ נח, א ד"ה אמר ר' יוחנן( בהא דאמרו )שם  תוס' .א

נמי    בעלמא אי  קנין,  בעי  אפילו משבועה  דפטירי  דהנך  משום  וכתבו  קנין,  בעינן  וקרקעות  ושטרות  כיון  ובעבדים 
ובהאי הנאה משעבד נפשיה עכ"ל, וא"כ לפי מ"ש תוס'   שמתחייב כשואל כסבורים העולם שהשאיל לו

ס"ק )כ"ט(    בסימן ס"ו  הש"ך טפי משואל לא מיחייב אלא בקנין. וכן לפי מ"ש    הטעם משום דסוברין שהשאיל לו א"כ
]קכ"ט[ לחלק בין עבדים ושטרות וקרקעות דבעי קנין ובין מתנה שומר חנם להיות כשואל, משום דהוי ליה כאומר שואל 

פטור ומשום הכי בעי    אני ודומה לאומר הריני כאילו התקבלתי, מה שאין כן הנך דאימעיטו מדין שומרין אפילו שואל
 קנין וע"ש, וא"כ הכי נמי לא מצי מחייב נפשיה ביותר מדין שואל. 
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משמע דמצי לחייב עצמו במתה מחמת מלאכה    -)שם( דף ס"ט )ע"ב ד"ה אמר רב(    שיטה מקובצת .ב
 ע"ש   בדיבור בעלמא,

שהקשו בהא דאמרו סוף פרק מוכח שאין צריך קנין    ד"ה הרי זו מקודשת  נו:  כתובותתוס'  מ  -  ה"חקצו .א
קרא לא שעבד  הפועלים )ב"מ צד, א( במתנה שומר חנם להיות פטור מפשיעה דלא הוי מתנה על מה שכתוב בתורה דמעי 

נפשיה ואילו גבי על מנת שאין לך עלי שאר כסות תנאו בטל ולא אמרינן מעיקרא לא שעבד נפשיה, ותירצו דגבי שומרין  
אין החיוב אלא משום דהתורה ירדה לסוף דעתן של בני אדם שרוצין להתחייב בכך שומר חנם בפשיעה ושומר שכר בגניבה  

וכיון דלא שעבד נפשיה   וכיון דהתורה ירדה לסוף דעתן של בני אדם שרוצין  ושואל באונסין  לא חייבתו התורה ע"ש, 
להתחייב בכך ואפ"ה בעבדים ושטרות וקרקעות פטרה התורה אף על גב דדעתן להתחייב שוה בהנך כמו בשאר מטלטלין,  

ה ואינו מחויב  א"כ אינו מוסיף באמירה דידיה שאמר שרוצה להתחייב כיון דידענו שרוצה להתחייב ואפ"ה פטרו התור
באמירה יותר אא"כ קנו מידו, אבל בהנך דאית בהו דין שומרין לא חייבה התורה את השומרין ביותר מדעתן ומשום 
  דשומר חנם אין דעתו אלא לחייב בפשיעה וכן כולם אבל היכא דשעבד נפשיה ביותר משומר חנם חייב בדברים בעלמא: 

 , כח מריטב"אוכן מו

יכול לחייב  סק  פ  -מ  נה" .ב בדבריםשלכו"ע  בעשה   עצמו  חייב  שומר  שהרי אל אדם שאינו 
בשעת   ומתה  בשעת  מלאכה  תמות  אם  לומר  השואל  יכול  כן  ואם  מזיק  דהוי  המלאכה 

  ע"ש. . שוניםמהרא  דחה ראיות הקצוה"חו . מלאכה בלא רשות האדם שעשה במלאכה הריני כשאר 

 2סעיף ב 

 סופה לחזור /אין נכחשה ו
על ידו וסופו לחזור באינו נותן לו אלא שבחו  בהכוהו ב"ק פו.בשם חכמי צרפת דקיי"ל כדרבא  פ"ח סי' דש שם "רא

נכחש הבשר מאליו,    -  וא לא משלם אלא נזק ולא שבתדאדם בשור ה  ק ואם כן הכאשבכל יום ויום דלא חשיב ליה נז 
 ע. סמ" – דאין דין שבת בבהמה.  ע.שו"  –וסופו לחזור, פטור. 

אפילו למ"ד שכתבו הטור והמחבר בשמו סוף סימן ש"ז דחייב, ה"מ התם דכתב דנולד    -פרישה  
ד ואליבא  נכחש, אבל הכא כתב דנכחש מאליה,  דחייב לעיל המכה בפשיעה ומכחה  מ"ד 

איירי כאן דנכחש כן באונס, אף על גב דשואל הוא וחייב באונסין, מ"מ כיון דיחזור לבסוף  
ולא כב"י ]סעיף ג'[ דהביא כאן על דברי הטור אותה פלוגתא וכתב דס"ל להטור    וכ"כ בקצוה"ח   ס"ל דפטור,

 : "י[ והעיר שושן וכמ"ש ג"כ בסוף סימן ש"ז ]סק   רמ"אכחכמי צרפת דפטרי, ואחריו נמשך ג"כ 

אבל אם נכחשה מאליה ומתה אחר כך, שהוא חייב לשלם, כיון שאינה בעין משלם כמו שהיתה   -שם  
 : ע. סמ" – דאמרינן תחילת כחישתה תחילת מיתתה היא ומאותה שעה נתחייב לשלם .שו"ע – בשעת שאלה

 3סעיף ג 

 'מחמת מלאכה' גדר 

 בדרך  ליסטים 
באותו הדרך,   םלסטי  השואל בהמה מחבירו לילך דרך ידוע, ובאו עליו  - טור בשם רמ"ה   .א

ואנסוה ממנו, חשיב ש גניבה   שו"ע.   –  פיר מתה מחמת מלאכהאו חיות רעות,  רק בדרך, אבל 
שאפשר לבוא גם בביתו לא מיקרי מחמת מלאכה. ולפ"ז נראה, דה"ה אפילו גניבה של לסטים מזויין, כל שנעשה גניבה  

 מ. נה" – היה מזויין היה יכול ג"כ לגונבה, אין זה אונס השייך לדרך וחייב שלא בפניו שאפילו אי לא
פשר שיבא לה דהרי אף בלא הליכת הדרך אלא מיקרי מחמת מלאכה,  - ב"מ פ"ח סי' דטור בשם רא"ש  . ב

' דפטור קשי'  וכמ"ש הרמב"ן ומביאו ב"י וז"ל והא דאמרי' מתה מחמת מלאכוכ"פ בש"ך  .בי"א רמ"א – אונס כזה
לי מיגרע גרע כיון דכי מתה מחמ' מיתת עצמ' חייב אף על גב דמלאך המות הוא דקטל' ומה לי הכא ומ"ל התם כי מתה  

וכאן  מחמת מלאכ' דשואל דמ"מ איהו גרם לה היכא מיפטר וי"ל דשואל ודאי חייב באונסי' אבל לא בפשיע' דמשאיל  
וכן כתב הרשב"א והריב"ש סי' תכ"ג א"כ כאן שלא    ול' לסבול אות'משאיל פשע בה שהשאילו למלאכ' והיא אינה יכ 

 : פשע המשאיל חייב השואל ול"ד לשונרא דקטלוה עכברים דהשאיל' לצורך עכברים ודוק

 כברים חתול שאכלוהו ע 
העכברים,   כלוה, ואלרדוף עכברים  שונרא אבל המשאיל לחבירו    -  צז."מ  בעובדא דההוא דשאל שינרא וכו'  טור  

   רמ"א. – וכל כיוצא בזה , דבא לה האונס מחמת המלאכהמחמת מלאכה מיקרי

דהו"ל    אפילו אכלה השונרא עכברים טובא וחביל ומת ג"כ פטור  -  בשם הרא"ש]סעיף ז'[    טור .א
ה מחמת מלאכה, ואף על גב דלאו מחמת מלאכה ממש היא כולי האי, דהא לרדוף העכברים שאלה לו ולא לאכול  כמת

מהן, מ"מ כיון דאינה מתה אלא מחמת אכילה מיקרי מחמת מלאכה, וכן הוא בגמרא שם באיכא דאמרי. והו"ל למור"ם  
 ואפשר דס"ל להלכה כלישנא קמא.  לכתוב זה, ומינה נלמד במכ"ש להא דבשעת רדיפה חברו עליה העכברים, 
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תרומת הדשן סי' שכ"ח משמע איפכא, דבאכלה העכברים טובא ומתה הוי מתה  מ  -סמ"ע   .ב
וי"ל דמשו"ה נקט מור"ם לרבותא,    מחמת מלאכה טפי מרדפה עכברים וחברו עכברים עליה ואכלוה,

 ודוק. 

 שנשללו במלחמה כלי זיין 
ונפלו בני העיר  וה"ה שאם שאל כלים להלחם עם השונאים  -דרכי משה  סי' שכ"חתרומת הדשן  .א

והבי' ראיה מהך דינא דחברו עליה    סמ"ע  -  .הוי מחמת מלאכה ופטור  הכלי זיין   ולקחו  ביד השונאים
 . עכברים וקטלוה

שמחמת שתרצה לעשות מלאכת' בעצמה להרוג העכברים חברו   ולא דמי לשונרא  הוי מחמת מלאכהלא    –ש"ך   .ב
יל אבל בכלי המלחמ' ודאי אין הכלים עצמם עושים המלאכ' רק הבעל מלחמ' וקרי מתה עליה וקטלוה וא"כ פשע המשא 

מחמת מלאכ' הבעל מלחמ' שלא נצח מלחמה ומחמת כן נלקחו מהם הכלי זיין ולא פשע המשאיל והלכך על הכלים ה"ל  
 :  אונסים וחייב כן נ"ל ונ"ל דהת"ה סובר כהמחבר בס"ג אבל להיש חולקין חייב ודוק וכן עיקר 

גרע משאל ספר דמצוה קעביד. ואפילו שאל שלא   , דלאאם באו על עסקי נפשות דפטורלחלק שיש  –ביאורים  נה"מ
לדעת ונאנס מידו פטור, דלא גרע מרודף שרדף אחר רודף ששבר כלים בין של הרודף בין של כל אדם דפטור כמבואר  

[, כיון שיש בזה ג"כ הצלת אחרים, ודוקא נרדף שבא להציל עצמו חייב, אבל הכא שיש בו ג"כ הצלת ]ע"ד ע"א  בסנהדרין
ג"כ בלקח  ע"ש. וכן    ותרומת הדשן מיירי שבאו על עסקי ממון,אחרים פטור, דמשום שיש בו ג"כ הצלת עצמו לא גרע,  

 כלים של חבירו להציל מן הדליקה דפטור בנאנס מידו, דדליקה כסכנת נפשות דמיא דהא מחללין עליה שבת. 

 ספק אם מחמת מלאכה 
אחר כך, או נכשלה בדרך  ומתה    ונתחממהשנתייגעה במלאכתה    מההב  -  פ"ח סי' ד  שםטור בשם רא"ש  

 א. רמ" – ונפלה ומתה, מיקרי מחמת מלאכה.
מתה מחמת ודוקא שהרגיש בעודו במלאכה, אבל אם לא הרגיש מיד, לא יכול לישבע ד  -  שםרא"ש  

ם מדעת הרמב"  אח"כ לאפוקיאם מתה מיד והא דנקט וכ"ש    . רמ"א –דדילמא בלאו הכי נמי היתה מתה  מלאכה,  
 ג. באה" – בשם רמב"ן ורשב"א ומגידוכמ"ש הטור 

אדרבה זה ראי' לומר דכיון  דאטו משום שמא מחייבי' ליה  על הרא"ש וטור  הקשה    –בדק הבית   .א
 ולכן השמיטו בשו"ע.  דמתה בדרך מסתמא מחמת מלאכה מתה ואינו צריך לישבע אלא שמתה בדרך ופטור עכ"ל

שיודע בבירור אבל כשא"י א"כ חייב ש"ד ואין לק"מ דכל שומר צריך לישבע דתירץ  –ש"ך  .ב
יודע   באינו  לעיל  נשבעין ש"ד  רצ"א סכ"ווכמ"ש  עיקר סברתו דמסתמא מחמת   סי'  בכמה דוכתי ואפשר  וכן 

  . מלאכה מתה אבל ג"ז אינו כיון דלא הרגיש בה עיפא וטורח הדרך

שכתב בענין שומר ש"ך ציין לנמוק"י  כן הו,  ת הש"ךכדע לא משמע  ב"ק )לט, א בדפי הרי"ף(    נימוקי יוסףמ–ה"ח  קצו
]הרא"ה[ ז"ל, ונפקא מיניה בשואל חמור לרכוב עליה שלוחו ומתה  מאימת מתחייב משעת משיכה או פשיעה ע"ש בשם  

בדרך ואינו יודע אם מחמת מלאכה ]מתה אם לאו[, כיון דאינו חייב עד שעת אונסין פטור דהו"ל איני יודע אם נתחייבתי, 
שאי להשאיל  אבל השואל חמור לרכוב עליה ונתנה לשלוחו והדבר ספק אם מתה מחמת מלאכה חייב שהרי אין השואל ר

ונראה מדבריו דלא אמרינן בשומר   ומתחייב משעת פשיעה והרי הוא כאומר איני יודע אם פרעתיך שהוא חייב עכ"ל. 
שטוען איני יודע דליהוי מחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם דאל"כ בשואל חמור לרכוב עליו שלוחו לחייב השואל 

 . ע"ש ל הרא"השהקשה ע  ס"ק מ"ד  ועי' ש"ך סי' רצ"א משום מתוך. 

 4סעיף ד 

 בהמה השאולה לת זמן חיוב מזונו 
מימרא  כתובות נד:  רי"ף נה. השוכר את הפרה משעת משיכה חייב במזונותיה וה"ה לשואל  צא.רמב"ם מגיד ב"מ   .א

 ע. ו"ש – השואל בהמה, חייב במזונותיה משעה שמשכה עד סוף ימי שאלתה-  דרב פפא
ן משיכה, אלא מיד נילא בע  -  סי' טו  ח" שם פ"ו סי' טז ופרא"ש    "ה כךד תוס'    ב"מ צט.טור כדעת ר"י   .ב

   .סעי' ב  ושז סעי' ה ריש סימן רצא וע"ל  .בי"א  רמ"א –שנסתלקו הבעלים 
 שו"ע.  – ואם כחש בשרה כחשא דלא הדר, חייב לשלם מה שפחתה בדמים - ם ש

כה, פטור, וישבע שבועת השומרים שמחמת  חש מחמת מלאואם היה הכ  -שם צו:    דרבא  מימרא
 שו"ע. – מלאכה כחשה

 שואל שלא משך והמשאיל לא הסתלק 
לישב עליו בחצר    כגון ששאל ספסלשואל שלא משך וגם לא היה סילוק שמירה ונשתמש בה,    -נה"מ ביאורים  

 דודאי חייב בזה, נראה  המשאיל ואצל המשאיל או ספר ללמוד ממנו ולמד ממנו בלא הגבהה ומשיכה ונאנס מידו
דאמר רב הונא השואל קרדום מחבירו ביקע בו קנאו, וכתב השיטה מקובצת שם ]ד"ה   דף צ"ט ]ע"א[מב"מ    וראיה

מחייב באונסין אף דלא תיקנו משיכה בשומרין, מ"מ חייב באונסין משום דקבלת הנאה של    אמר[ מטעם, הא דמשיכה
השואל הוי ככסף ובהנאה זו מחייב עצמו באחריות, ולפ"ז לרב הונא בביקע בו חייב באונסין אפילו בלא משיכה דהא  

בשומרין ס"ל דאפילו משיכה   איכא הנאת שימוש דהוי כקבלת כסף. ולפ"ז הנך דפליגי ארב הונא וס"ל דתיקנו משיכה

מפשינן.   לא  פלוגתא  ואפושי  בזה,  שחולקין  מצינו  דלא  קונה,  ג"כ  דביקוע  דס"ל  ודאי  אבל  דלא קונה,  ועוד, 
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שהוא  כגון  מאונסין  פטור  שכבר שימש  אף  שואל  דלפעמים  לומר  פוסק  שום  אישתמיט 
 ברשות המשאיל, אלא ודאי דכששימש חייב באונסין לכו"ע. 

 5סעיף ה 

 מתה מחמת מלאכה כששלחה ע"י שליח 
או ביד שלוחו או  , ושלחה לו המשאיל ביד בנו השואל פרה מחבירו -כשמואל . צט ושםשם צח: רמב"ם משנה 

ומתה קודם שתכנס לרשות השואל,  ביד עבדו או ביד שלוחו של שואל,    ביד עבדו, אפי' שלחו לו ביד בנו או
ביד בני או ביד עבדי או ביד שלוחי או ביד בנך או ביד עבדך    לי  שלחהר. ואם אמר לו השואל:  הרי זה פטו

ביד בנך או עבדך או ביד שלוחך או ביד בני   הריני משלחה לך: או שאמר לו המשאיל  העברי או ביד שלוחך, 

 שו"ע. – הרי זה חייב , ושלחה ומתה בדרך, ואמר לו השואל: שלחאו ביד שלוחי, עבדי העברי  או ביד

 שמירהרגע קבלת ה
 עיף ו ס

 כנעני שלחה ע"י עבד 
שלחה לו המשאיל ביד עבדו הכנעני, אף על פי שאמר ליה השואל:  -  ב"י בשם רשב"א בתשובה ד"מ

ברייתא שם צט. ביד עבדו פטור,  מ  שו"ע. –  רשות המשאילשידו כיד רבו ועדיין לא יצאה משלח, ומתה, פטור,  
 . בעבד עברי כאוקימתא דשמואל דלעיל ומתני' צח:ומוקי לה בעבד כנעני, 

 סעיף ז 

 המשאיל הכישה במקל לבקשת השואל 
אמר לו השואל: הכישה במקל והיא תבא מאליה, ועשה המשאיל כן, אין    -  שםכשמואל  רמב"ם  

ששמואל  ]שם[  לפי הנראה בסוגיא  ש.  צטפסק דלא כרב שם    שו"ע.  –  רשותו השואל חייב בה עד שתכנס ל
מדמייתי סייעתא לרב מברייתא ודמי לה רב אשי משמע קצת   סף משנהועוד כ' הכ המגיד. הרב  – עיקרכן חולק אף בזה ו 

 ר. שם ד"ה באומ ר"ן בשם נימוקי יוסף שם נז. בשם ר"ח שם ד"ה אמר תוס' ' דלא סביר' לן כוותי
 ח סעיף 

 החזרת החפץ לשליח 
וכן בשעה שמחזירה השואל לבעלים, אם שלחה ביד אחר  - שם ד"ה וכןרש"י  צח:שם במשנה  .א

 שו"ע. – באחריות השואל שעדיין היאה קודם שהגיע לרשות המשאיל, הרי זה חייב, ומת
  -   ונאנסה, חייבהוא הדין אם החזירה ליד אשת המשאיל    -בתשובה ד"מ  ב"י בשם רשב"א   .ב

   בסימן ע"ב סל"א ובס"ס ק"כ מ"ש מזה ועיין לעיל סי' רצ"א סעיף כ"א(.)ועיין לעיל  . אי"ב רמ"א
 שו"ע.  – פטור איל ע"י אחר ומתה,אם שלחה מדעת המשו - שםמשנה 

דו הכנעני, אף על פי שאמר לו המשאיל: שלח, אם מתה  שלחה ביד עב  -מבואר במ"ש לעי סעי' ו  
 שו"ע.- ין לא יצאה מיד השואל. שיד העבד כיד רבו ועדי בדרך, חייב, 

 חר ימי ההשאלה אחריות השואל לא
אחר ימי  אם החזירה  אבל    בד"א, כשהחזירה תוך ימי שאלתה  -  פא.  מימרא דרפרם בר פפא א"ר חסדא שם

דהוי כשומר   איבעיא שם ופשטה אמימר שו"ע. –  והרי הוא כשומר שכריצתה מדין שאילה שאלתה,  
 . להיות שומר שכר עד שתגיע ליד בעלים שכר הואיל ונהנה בשאלתה מהני

והוא הדין אם הוא עדיין  - שם פ: ד"ה אבל לאחר מפירוש רש"י  ב"י ד"מ לשון המחבר  ב"מ סי' שעומרדכי  
 שו"ע. – שומר שכררו ימי שאלתה יצא מדין שואל והרי הוא כבביתו של שואל, כיון שעב

 ומת  'שלח'  יל שאמרמשא
ואם אמר לו: שלח, ועד שלא הספיק    -  ממהרי"ח  שם פ"ח סי' יגאשר"י    ד"מ והגהות  ב"מ סי' שעהמרדכי  

  – ; ואם שלח, ספק אם חייב באחריותו  דהא נפל קמי יתמי  לא ישלח, ,  ]פירוש, המשאיל[   לשלוח מת
 ב"י הרבה דינים מדיני שאלה שהביאם בספרו בית יוסף בסי' זה סעי' יב. הששם הביא ועיין סי' עב  .רמ"א
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 סעיף א 

 סתם שאל 
כלי   השואל מחבירו  -רמב"ם    מכות פ"א סי' דרא"ש    שבת קמח. ד"ה הלויניטור בשם רש"י  רמב"ם   .א

ב"ם איתא מחזירו. מרב  שו"ע.  –שו"ע.  – בכל עת שירצה.  רמ"א.   –  תובעו  או בהמה סתם, הרי המשאיל
ת חבירו סתם אינו רשאי לתבעו פחות מל' יום אלא בהלואה  וה אהמל  :ג   מכות ברייתא שםשלא אמרו  ,  ופירש הרב המגיד

השאילני לא אתי למיכתב    גבי מ"ש  . קמז  תפירש"י ז"ל בשבאה אבל שאלה שהיא חוזרת בעין אין לה זמן וכן  צשנתנה להו 
 . וכו' וכן עיקר ב"מ פ"ח הי"א אפתבתוסכריחו רמב"ן ורשב"א וכן מוכח הו

 . כמו בהלוואה סתם זמן השאלה ל' יום.בשאלה  –ר"ת  .ב
 "ש: פת -כל זמן שלא תבעו מותר להשתמש וחייב באונסין לעולם   -]משה"א סק"א[ תיבות המשפט נ

 ואל[ ]מת הש  שאל לזמן קצוב
כיון שמשך וזכה בו, אין הבעלים יכולים    שאלו לזמן קצוב  -. ותניא כוותיה  צטלעזר ב"מ  רבי אפסק כ

 "ע. שו – להחזירו מתחת ידו עד סוף ימי השאלה
ואפילו מת השואל, הרי היורשים משתמשים בשאלה עד סוף   -. קיבוב"ק מימרא דרבא : לדכתובות 

 שו"ע.  – הזמן
אמרינן סתם שאלה שלשים יום הני מילי  ]לר"ת ד[ אפילו    -)כתובות לד, ב ד"ה ולי נראה(  שיטה מקובצת  

 :חקצוה" – לגבי דידיה אבל לא לגבי יורשין
איזה דבר כגון קרדום לבקע בו, צריך להניחו פעם  אם השאילו ל  -סימן ע"ג ]אורים[ סק"ד  אורים ותומים  

 "ש. פת -דהו"ל לאותו דבר כמשאילו לזמן אחת לבקע בו, 
 סעיף ב 

 ד'[ וכ  שאילת חלוק/לנישואין/לשביתה /ללינהפונדק ]  לצורך מסויים שאל
ללינה, אין פחות מיום אחד; לשביתה, אין    השואל פונדק מחבירו -ב"מ פ"ח הי"א  תוספתא  מרמב"ם  

 שו"ע.  – פחות משני ימים; לנשואין, אין פחות משלשים יום
שאל חלוק מחבירו לילך בו לבית האבל כדי שילך ויחזור, שאלו לבית   - טור בשם רמב"ם   .א

 שו"ע.  – משתה כל אותו היום; שאלו לעשות המשתה שלו, אין פחות משבעה ימיםה
לבית האבל אינו רשאי ליטלו עד שיצאו ימי אבילות, וברגל   -  מכות פ"א סי' דטור בשם רא"'ש   .ב

"ד ובי קשה שהשו"ע פסק  ו  .י"אב  רמ"א  –הרגל, ובמשתה עד שיצאו ימי המשתה    עד שיצאו ימי 
 . עסמ"  –כדעת הרא"ש וכאן פסק כרמב"ם סעי' לה  סימן ש"מ

 השואל תמ
 סעיף ג 

 במושאל היתומים   שימוש
הניח להם אביהם פרה שאולה, משתמשים בה כל ימי שאלתה, ואין    -  שםטור רמב"ם מימרא דרבא  

  שו"ע. – חייבין באונסיה אפילו נשתמשו בה

דס"ל דגרועי גרעיה הוי פשיעה, אלמא דס"ל   רצ"א סעיף כ"וא משכירות ה"ד[ לעיל בסימן  דהא להרמב"ם ]פ"   קשהה  -נה"מ  
בהג"ה דכל היכא דאסור להשכיר שייך השכירות לבעלים, וכיון   שס"ג סעיף י'דשואל אסור להשכיר, ומבואר בסימן  

דמיירי בבנים    . וי"ל דאין לו רשות בחייו להשכיר לאחרים ממילא אין לו כח להורישה לבניו
, דאלת"ה קשה היכא דבניו אינם רגילים להשאיל ודאי דיכול המשאיל לומר האב  הסמוכים על שלחן אביהם

ואין רצוני כלל להניח הבהמה   מהימן לי בשבועה ואתם אינם מהימנין לי בשבועה ואולי אח"כ תטענו בשקר שנאנסה 

יון דכל המשאיל וככול ]ים[ לכופו שיניח הבהמה ברשותם, אלא ודאי דמיירי בבנים שהן בני ביתו, אצלכם והיאך י
[, ממילא לא קשה אפילו להרמב"ם, דכיון דבחייו  עיין ב"מ ל"ו ע"א] ומפקיד על דעת בני ביתו הוא מפקיד  

הבנים אינן אלא שומרי חנם,  ודאי דיכול להניח להבנים לעשות מלאכה אפילו שלא בפניו, דאף שמגרע השמירה דהא  
דכיון דכל המפקיד על דעת אשתו ובני ביתו הוא מפקיד הוי כאילו התנה בכך, רק שבחייו היה שייך הריוח מהמלאכה 
שעושין אשתו ובניו לו ועתה במיתת האב זכו הבנים בהריוח, וכיון דגם בחייו היה להם רשות להחזיק הבהמה ברשותם  

 ולא היה יכול המשאיל למחות, כן גם עתה שהריוח שלהם ג"כ א"י למחות. לעשות בה מלאכה לצורך האב 

ובעיסקמעות  הקשה מהמקבל    -סמ"ע   .א הנותן לסלקוה  א'  לעיל סימן שכ"ט]   מת שיכול  [, סעי' 

 .  ותירץ דשאני שאלה דכל ימי שאלתה הוי כקנוי לו וכל הנאה שלו וחייב באונסין
יכול לסלק הבנים אפילו מפלגא מלוה, והפלגא מלוה ודאי דהוי כקנוי לו וכל הנאה שלו דהא  על הסמ"ע   הקשה  -"מ  נה .ב

כמ"ש לעיל   בשאלה היה לו רשות בחייו לבניו לעשות מלאכתו בהדבשלמא  וי"ל  וחייב באונסין עליה. 
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]סק"ג[, ממילא גם אחר מותו א"י לסלק הבנים, אבל בעיסקא כ  יון דקי"ל דכל מקבל עיסקא מחוייב להעמיד  בסמוך 
המעות בעין תמיד ואפילו למשתי ביה שכרא אסור, ואסור לאחר לעסוק בהן כמבואר בסימן קע"ו, וכיון דאפילו בחייו 

 אסור לעשות כן מש"ה ג"כ אחר מותו יכול לסלק הבנים מלישא וליתן. 

 ם על המושאל חריות היתומיא
והיינו כשידעו שהיא שאולה, אבל    שו"ע.   –  אבל חייבים עליה כשומר שכר  -  א.  ב"ק פ"י סי'טור בשם רא"ש  

 ע. סמ" –כסבורין של אביהן פטורין, דהא אפילו אכלו פטורין ]לקמן סעיף ד'[. 

דגניבה לא בא מחמת הפשיעה שלא   -סמ"ע   דאונס  דפטורין,  יראה  נכסים  הניח אחריות  ואפילו 
י אשלמינהו  דכשסוברים שהיא שלהם טפי מזהרי בה, כדמוכח בסוף פרק המפקיד מ"ב ]ע"א ע"ב[ גב   הודיע להבנים,

, ואפשר דאם היה מודיע ועוד, דהא הבנים אין חייבין כלל לשמורלאימיה ולעיל בסימן רצ"א סעיף כ"ג.  
 להם שלא היו רוצים כלל לקבל שמירה על עצמם, 

, דהא לא באו מחמת פשיעותא דאב, כמו דלא חשבינן  אפילו אם פשעו היורשים פטוריםלפיכך    –סמ"ע   .א
שהוא של אחרים ע"ש, ודוקא אכילה דהיתומים בא מחמת פשיעה דאב דאי  התם פשיעה להבן במה דלא אמר להאם  

 סי' עב סעי' ו  ועיין לעילאמר להו לא היו אוכלין, משא"כ פשיעה דידהו לא בא מחמת פשיעה דאב. 

  . חייבים בפשיעה - ]ב"מ נ"ו ע"ב מדפי הרי"ף אות א'[שלטי גבורים  .ב
   שו"ע. – אפילו לא נשתמשו בה - מגיד בשם רשב"א ד"מ  נימוקי יוסף ב"ק לט.

רא"ש שם   לי הפרה שהשאלתי את אביכם או קבא  אם   -טור  לו  מר המשאיל ליתומים: החזירו 
 . בי"א שו"ע  – עליכם חיוב אונסים, שומעין לו 

 

 כשאביהם היה שוכר 
 ך.ש" –ודוקא שואל אבל שוכר אפי' נגנב פטור   - "יי"ח רממהר ב"מ פ"ח סי' ד'הגהות אשר"י 

כי סתם שכירות אינה משתלמת אלא  שאביהם עדיין לא נתן שכירות,  נראה דמיירי דוקא    -נה"מ ביאורים  
לבסוף, משו"ה פטורין היורשין בנגנב, כיון דאם לא ירצו להשתמש בו לא יצטרכו היורשים ליתן לו שכירות, לא מיבעיא  

לעיל בסימן  משלהם ודאי דא"צ ליתן, אלא אפילו אם הניח אחריות נכסים ג"כ פטורים, כמו בשכר בית ומת בתוך זמנו  

או אפילו לא שילם להיש חולקין לעיל בסימן  אבל כשכבר שילם האב השכירות,    ,רמ"א של"ד סעיף א' ב
אם הניח להם אביהם נכסים, וא"כ השימוש הוא בחנם אצלם,   דס"ל דחייבין היורשים לשלם שאר השכירות  ]של"ד[

ממש לשואל וחייבין בגניבה ואבידה, דהא יש להם , דמי דהא השכירות אפילו לא שימשו צריכין ליתן
 הנאה מרשות השימוש שיש להם. 

 כשאביהם שומר חינם או ש"ש 
דשומר חנם וטבחוה ולא נקט בשומר סתם, ומשום    שאולההיתה להם פרה  )ב"ק קיב, א(  נראה מדנקט בגמ'    -קצות החושן  

, ואפילו להך לישנא  פטורין היורשין אפילו הניח להם אביהם אחריות נכסיםכיון דפטור באונסין  
דשומר מתחייב למפרע, והוא כיון דמת אין לך אונס גדול מזה ובאונסין פטור. וכן הניח להם אביהם פרה שכורה נמי  

ר בגופו כגון שחלה  באונס פטור לפי מ"ש בגמ' פרק המפקיד דגניבה ע"י אונס גדול נמי חייב אלא אם אירע אונס בשומ

. ומיהו בענין שאינו יכול לשומרו ודאי פטור ע"ש, וא"כ פשיטא כשמת דהו"ל אונס בגופו שאינו יכול לשומרו ופטור
בשומר חנם ונאבד בפשיעה אפשר דחייב כי הניח להם אביהם נכסים מדלא פקיד דהו"ל 

 נמי פשיעה דהיה לו לצוות עליהם שהוא פקדון בכדי לשומרו מפשיעה.  
אבל אם נגנבה או נאבדה ביד היורשין אף על גב דאביהם היה שוכר או שומר שכר   -קצוה"ח שם  

הו"ל אונס ופטור אפילו להך לישנא דשומר מתחייב מעידן משיכה, ומשום דפטור באונסין  
 : ועיין מ"ש בסימן ע"ב ס"ק י"בוזה נמי כשמת אין לך אונס גדול מזה. 

 סעיף ד 

 השאולה  בטעות את הפרה וששחטיתומים 
ד  -במימרא דרבא    שםרמב"ם טור   מי בשר בזול,  חשבו שהיא של אביהם, וטבחוה ואכלוה, משלמים 

דיכולין לומר אם ידענו שאינה של אבינו לא היינו אוכלים בשר, אבל שני שלישים משלמין,   שו"ע.  -,  שהוא שני שלישים
 : ע סמ" – לאכול אף אם בלא"ה לא היו אוכלין בשרשכן דרך בני אדם לקנות בשר בזול ו

פירוש, הרשות בידן אם רוצים להחזיק העור בידן ולשלם דמי שוויו לבעליה שהרי קנאו   שו"ע.  –ולו.כ והעור ישלמו  -שם 
דהא אין שינוי קונה רק   ובנה"מ הקשה  סמ"ע.   -בשינוי טביחה והפשטה, אבל אם רוצים מחזירין העור לבעלים בעין,  

 לגזלן ומתכוין לגזול, אבל הנך לאו גזלנין נינהו, מזיקין נינהו, ואין שמין למזיק, והוא פשוט, וכן הקשה בקצוה"ח ]סק"ב[. 

והיינו דרב פפא דבמת' פטורי' דלא רמי חיוב אונסין על השואל עד שעת אונסין  . קיב שםוכלישנא בתרא  שםטור בשם רא"ש 
מתה משלמין הרמב"ם שם דגם ב  הניחו בצ"ע במ"ש  המגידבשם רמב"ן ורשב"א וגם    מגידוהכא כי איתנסא ליתא לשואל  

ובכלל נכסים הוא אפילו  שו"ע.  – ים דמיה מנכסיו, משלמוטבחוהואם הניח להם נכסים  - מנכסיו
סימן רי"ח ]טור סעיף כ"ג ומחבר סעיף כ"ד[ ובסימן רמ"ח ]טור סעיף ט"ו ומחבר  מטלטלים וכמ"ש הטור והמחבר בסוף  

[ ע"ש. והיינו טעמא, דבתר תקנת חכמים שתיקנו דיתומים מחויבים לשלם חוב אביהן אפילו ממטלטלים שירשו  סעיף י"א
וה טור    -אין חילוק בין אחריות נכסים למטלטלים,    בסימן ק"ז ]טור סעיף י"ג ומחבר סעיף א'[,מחבר  וכמ"ש הטור 

 ]סעיף ו'[:
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 סעיף ה 

 חזרת המשאיל לאחר משיכת המושאל 
לעשות בו מלאכה פלונית, כיון שמשך    השואל כלי מחבירו  - .  צטרמב"ם טור מימרא דרבי אלעזר ב"מ  

השואל אין המשאיל יכול להחזירו מתחת ידו עד שיעשה בו אותה מלאכה. וכן אם שאל  
 להחזירה מיד השואל עד שילך בה לשם ויחזור   י, אינו יכולה למקום פלונממנו בהמה לילך ב

   שו"ע. –
 סעיף ו 

 תקלקל[ יעד ש]משתמש   השאילני בטובתך''
השואל כלי מחבירו להשתמש  -מימרא דרב מרי בריה דבת שמואל שם ומימרא דרב נחמן  קג.שם רמב"ם  .א

אלא דבר זה כדרך כל המשאילין, , כלומר אין אתה משאיל לי בו, ואמר ליה: השאילני דבר פלוני בטובתך

אם קנו מיד המשאיל על זה, הרי השואל משתמש בו    קפיד על הזמןכפי טובת לבך ונדבותך שאינך מ 
 שו"ע.  – טל הכלי מלעשות מלאכתולעולם עד שיתב

 שו"ע.  – ויחזיר שבריו או שיריו -מימרא דרב מרי בריה דרב אשי שם ומהדר ליה קתא  משםמב"ם ר
ואין השואל רשאי לחזור ולתקן הכלי או לעשותו   -(  פ"ח סי' לגשם    רא"שטור    ם ד"ה ומהדרשרש"י   .ב

קתא שהוא הבית  ויש מי שפי' שאפי' נשבר מתקנו ומשתמש בו ואינו מחזיר לו לעולם אלא ה  שו"ע.  –  פעם אחרת
 המגיד. הרב  – יד

,  שאול הוא לעולםבטובו,  י כלי זה: השאילנ האומר - טור בשם רמ"ה  ב"מ פ"ח סי' לגטור בשם רא"ש   . ג

. ודוקא שקנו  ואפילו החזירו למשאיל, חוזר ונוטלו ממנו כשיצטרךדבטובו משמע כל זמן שהוא טוב;  

ומיהו לית ליה    רמ"א.  –מחזיר לו שבריו  מן המשאיל, אבל לא קנו מן המשאיל, אינו נוטלו ממנו כשהחזירו. נשבר,  
 אל שאינו רשאי להשאיל וכו'לי לאחריני וכו' כדין השורשו' לאשאו 

 עיף ז ס

 קרדום לעדור פרדס זה' '
בו    -קג.    שםרמב"ם מימרא דרבא   האומר לחבירו: השאילני קרדום לעדור בו הפרדס הזה, עודר 

אותו הפרדס בלבד, ואינו רשאי לעדור בו פרדס אחר, אפילו הוא כמוהו. אמר לו: פרדס,  
 שו"ע.  – אינו שלו. סתם, עודר בו פרדס אחד אי זה שירצה, אפילו

ו אלא שנים שמיעוט פרדסים שנים אבל כשהוא אומר פרדיסיי כל  אבל אם א"ל לעדור בו פרדסים אינו עודר ב   שם בגמ'רמב"ם  

 שו"ע.   –  פרדסים הרבה שלו, עודר בו כל פרדסים שלושאלו לעדור בו    -וכן הוא    . פרדיסיו בכלל ע"כ
  –   מחזיר לו הנצב של עץכל הברזל בעדירה,    ו נשחתואפיל  -במימרא דרבא ומהדר ליה קתא    שם

 שו"ע. 
 .בי"א שו"ע – ה שנה, אבל לא בשנה אחרתדוקא באות -טור 

 סעיף ח 

 ' סתם/י שוקת זההשאילנ'
: השאילני שוקת זה, ונפל, אינו יכול לחזור ולבנותו.  האומר לחבירו  -  שםרמב"ם מימרא דרב פפא  

ח ונפל,  סתם,  שוקת,  השאילני  ליה:  שדואמר  כל  שישקה  עד  ובונה  ליה: וזר  אמר  תיו. 
מקום  ובונה  המשאיל,  בקרקע  שירצה  מקום  בכל  בונה  זה  הרי  שוקת,  מקום  השאילני 

תנה עם המשאיל,  נה כל שדותיו או כל בהמותיו לפי מה שההשוקת שיספיק לו להשקות ממ
 שו"ע.  – והוא שלקח ממנו בקנין על זה
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  ל איהש אין השואל רשאי ל |  שאלה סימן שמב
 סעיף א 

 צווה[ פר תורה ]דבר מ שאל ס
 שו"ע.   – אין השואל רשאי להשאיל - מימרא דריש לקיש כאן שנה רבי וכו' כט:ב"מ  טור

אפילו שאל ספר תורה, שעושה מצוה בשאלתו, אינו רשאי להשאיל    -וכדמפרש שם בגמ'  שם,  ברייתא  
המלאכה ששאלו מחמת  נתקלקל  חייבבשבילה  לאחרים; ואם השאיל לאחרים, אפילו   , 

שיש לו ראיה שמת' אצל  פירוש,    שו"ע.  –  אלא אם כן יש לו ראיה שיכול ליפטר בה אילו היה בידו

כמו    .סמ"ע  -בזה פטור גם השני    עושה בבית שואל הראשון אותה מלאכה הית' ג"כ מתה  השני מחמת מלאכה ואלו היתה
 בסימן רצ"א סעיף כ"ו  שנתבאר

ריח ולכפור בו, כגון בית או ספינה, מותר להשאיל אי אפשר להב מיהו דבר ש  - ד"מ  תשובת רשב"א  
  תובות לד: כשלא תאמר מי שהשאילו לא היה דעתו להשאיל ולעשות חסד אלא לזה דגרסינן    וביאר שם,   רמ"א.  –

סעי'   וע"ל סימן שט"ז  וציינתי לעיל סימן מ"א ס"א הניח להם פרה שאולה משתמשין בה כל ימי שאלתה ועיין עוד שם
 א. 
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   זמן השאלההשואל אחר   אחריות  |סימן שמגשאלה 
 סעיף א 

 ניבה ואבידה פטור מאונס וחייב בג
השואל חפץ או כל דבר, לזמן, מיד כשיכלה הזמן חוזר    -   סדא מימרא דרפרם בר פפא אמר רב חפא. ב"מ טור  

  שו"ע.   –  בביתור השואל מאונסים, אפילו הוא עדיין  הדבר השאול לרשות המשאיל להפט
 סי' שמ סעי' ח ןעיי 

ומכל מקום חייב הוא בגניבה ואבידה כדין שומר שכר. ואם שלחו לו בתוך הזמן ביד עבדו או   - שם
   שו"ע. –סעי' ח  שלוחו של משאיל או של שואל, נתבאר בסימן ש"מ

 סעיף ב 

 שוכר לאחר זמן השכירות 
שמירתו. ואפילו היא  תה  ן שכלה זמנו כללזמן, כיושומר שכר    -ב"י ונלמד מדין השואל הנ"ל ד"מ  

 שו"ע.   – עדיין בביתו, אינו עליה אלא שומר חנם
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  נאמנות השואל ודין השברים  |שאלה סימן שמד
 סעיף א 

 טוען שמתה מחמת מלאכה 
ב.  פגב"מ  טור   יהודה  בן  מלאכה  -  ברייתאכאיסי  מחמת  שמתה  השואל  שעדים   טען  במקום  הוא  אם 

כדבריו ושלא שינה בו. ואם הוא במקום שאין    מצויים, אינו נפטר עד שיביא עדים שהוא
 סעי' ב  בסימן רצ"דכמו שנתבאר  שו"ע. –שבע,עדים מצויים, י 

 שו"ע.  – תנאו ואם התנה שלא ישבע או שלא ישלם אם נגנבה או נאנסה, הכל לפי -. צדמשנה ב"מ 
 רמ"א.  –קנין  אפילו לא קנו קנין על כך, דכל תנאי שומרים קיים אפילו בלא -ד"מ   ב"מ שעטי  דכמר

ודוקא דאתני קודם שבאה השמירה לידו, אבל לאחר ששעבד נפשיה לא מצי   -ד"מ  ב"ק סי' קמרדכי 
  רמ"א. –א לאתנויי בדברים בעלמ

 סעיף ב 

 השברים   ומתש
ד"ה  י שם  רש"טור   ליה תבריה  כרב כהנא ורב אסי דמהדר נרגא וכו' דאיפסקא הלכתאדההוא דשאיל  מעובדא   .זצב"מ    שם

כשישלם השואל, שמין לו השברים, שאם שאל כלי    -  . דשמין לשואל.  יאק  "ב מסיק נמי בריש  דהכי    דינא
  ונשבר שמין לו השברים כמו שהיו שוים בשעת השבירה ונותנים לבעלים, ומשלים עליהם 

 שו"ע.  –
דלכ"ע ההוא פחת    ק טו. " בשור שנגח ונפחת' הנבילה בין שעת מיתה לשעת העמד בדין דאמרי'    מדין  ןמדי   שם פ"ח סי' הרא"ש  

ואם הוזלו בין שעת שבירה לשעת העמדה בדין, שמין אותם כמו שהיו שוין בשעת    -  דניזק הוי
שבירה. וכן אם שאל בהמה ומתה, שמין כמה היתה שוה הנבלה בשעה שמתה, ונותן לו,  

 ו"ע. ש  – יהומשלים לו על
אלא אם כן אמר   פילו נאנסו( השואל חייבנגנבו השברים או נאבדו )וא   -ד"מ ב"י    ב"מ נה:נימוקי יוסף  

דאז פטור בנאנסו וחייב בגניבה ואבידה וביאר שם דהרי הוא כש"ש דהואיל רמ"א.  –למשאיל: טול את שלך  
   שם בשם תלמידי הרשב"א -ונהנה מהני 

 סעיף ג 

 שלם' היה שווה ואכמה  'השבע 
שמעון לראובן: השבע כמה  ראובן השאיל חפץ לשמעון, והפסידו, אמר    -  שובת רא"שטור בשם ת

לך, והשיב בעל החפץ: השבע אתה והפטר, ישבע בעליו ויפרע שכנגדו על   ו היה שוה ואפרענ
 שו"ע.  –  ואינו נקרא מחויב שבועה ואינו יכול לישבע שמשלםפי שבועתו, ואם לא ישבע לא יפרע שכנגדו,  

 סעיף ד 

 כורה או שאולה מתה ספק אם ש
היום ושכרה למחר, או שאלה  ה מחבירו, שאלה חצי יום ושכרה חצי יום,  ל פרהשוא  -  צז וצחמשנה וגמ' ב"מ  

ביום שהיתה שאולה מתה,  )ומתה אחת( מהן, המשאיל אומר: שאולה מתה,    או שאל אחת ושכר אחת

ביום שהיתה שכורה   או שאמר השומר: שכורה מתה, , והשוכר אומר: איני יודע;  בשעה שהיתה שאולה מתה

י יודע, וזה אומר: איני  או שזה אומר: אינ  ורה מתה, והמשאיל אומר: איני יודע;מתה, בשעה שהיתה שכ
יודע, המוציא מחבירו עליו הראיה; ואם לא היתה שם ראיה, בזמן שהמשאיל טוענו ודאי,  

 א ול  חילוק זה לא נזכר לא בטור שו"ע. – ששכורה מתה, או שאינו יודעהשוכר  . "מכ  -שבועת היסת פירוש, ישבע 
שם ראיה ישבע השוכר על השכורה שמתה או שאינו יודע    לא היתה  , וז"ל הרמב"ם שם  . "י ולא בכ"מולא בב  ברמב"ם

מצינו שבועה על טענת שמא וי"ל שהוא צריך לישבע שבועת השומרים וע"י גלגול נשבע    כןהי  תמה)בסוף הסי'(  בדק הבית  ו
והסמ"ע  . י יודע וכו'נ כתוב בזמן שהמשאיל אומר אייצא לו להמחבר לחלק בזה ול זה  ומ . ע"כ , שבשעת שכירות מתה וכו'

 .האריך בזה
ישבע השומר שבועת השומרים שמתה כדרכה, וע"י גלגול    ובזמן שהמשאיל אומר: איני יודע  -שם  

ואפי' הוא מאמינו שמתה כדרכה מ"מ נשבע וכדרך  שו"ע.   – או שאינו יודעשבע השומר ששכורה מתה י

 -  "שו' ע היא שאולה וכבד"ה ביום ש צז. שכתבו תוס' שם 
  ע, וזה אומר אומר: שכורה מתה, או זה אומר: איני יוד : שאולה מתה, וזהוה"ה אם זה אומר -שם 

אם אינו רוצה להשביע שבועת היסת אלא שבועת התור' ישביעו השוכר שבועת השומרים  פירוש,    שו"ע.  –   איני יודע
 ג. באה"  –טענת ודאי והשוכר טוען אינו יודע המשאיל טוען והוא הדין כש  שמתה כדרכה וע"י גלגול ישבע ששכורה מתה

ואם תשאל יהיה מחויב שבוע' שלא נגנב' ולא פשע בה אלא שמתה   -  צז. ד"ה ביום שםתוס' מ מגיד  הרב 
שגלגול    שבע ישלם כדרכה ויגלגל עליו המשאיל שישבע ששכורה מתה ומתוך שאינו יכול לי
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היא שמא למשאיל שאינו  )ושלא פשע בה(  יע' שלא נגנבהי"ל כיון שעיקר התבשבועה מן התורה היא 
גל וטוען שאולה מתה וכו' הוא טוען כן בברי כשהשואל טוען איני יודע ע"פ שהגלגול שהוא מגלא  טוען הפכה בברי

 . ואכמ"לאינו חייב לשלם ע"כ והרבה דקדוקים יש בזה  
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 דין שאל פרה ושכר אחרת   |השאלה סימן שמ
 סעיף א 

 או בזמן השכירות מתה השאלה ספק אם בזמן  
ב"מרמב"ם   בשכירות,   -.  שם צחובגמ'   צז:  ממשנה  היום  וחצי  היום בשאלה  חצי  שאל שתי פרות, 

השאלה והאחרת איני   שאיל אומר: בזמן השאלה מתה, והלה אומר: אחת מתה בזמןהמ
 מודה במקצתוהטעם לפי שהוא  שו"ע.  – יודע, מתוך שאינו יכול לישבע ישלם השתים

 סעיף ב 

 שאולה מתה   אושכורה ספק אם 
מר:  וכן אם מסר לו שלשה פרות, שתים שאולות ואחת שכורה, והמשאיל או  -משנה וגמ'    שםרמב"ם  

ה ודאי אבל השניה שמתה איני  שתים השאולות הן שמתו, והשואל אומר אחת השאולה מת
ע, שהרי אומר: איני יודע,  השכורה, מתוך שאינו יכול לישביודע אם השאולה האחרת או  

 שו"ע.   – ם השתיםישל
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