
 

 
 
 

האוכל דבר שטיבולו במשקה 
שרובו מי פירות ומיעוטו מים 

 האם חייב בנטילה
ב אושעיא כל אמר רבי אלעזר אמר ר)קטו.(  בפסחיםאיתא 

 שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים.
כגון ירק בכותח או בחומץ צריך נטילת ידים  רש"יופי' 

משום משקה שהידים שניות וכל הפוסל את התרומה 
 מטמא משקין להיות תחילה.

פי' הקונטרס אע"ג  - )שם ד"ה כל שטיבולו( התוס'וכתבו 
גסי הרוח, הנוטל ידיו לפירות הרי זה מ)חולין קו.( דקימ"ל 

כל הפוסל את )פרה פ"ח מ"ז( כיון דאיכא משקין וקיי"ל 
התרומה מטמא משקין להיות תחילה, הוה להו הנך פירות 
כמו נהמא וצריך ליטול כמו בנהמא. ואין נראה לפרש כך 
וכו', ונראה דנטילה דהכא לא משום קדושה ונקיות, אלא 
שלא יטמא המשקין להיות תחילה ויהא אסור לשתותן 

פסול את גופו וכו'. ולפי זה נראה דאין לברך על אותה ול
נטילה כיון דליכא הכא מצוה לשמוע דברי ר"א בן ערך 

וכ"ש אנן שאין אנו נזהרין מלטמאות עצמו )חולין קו.(, 
ומלאכול אוכלין טמאין, ואין אנו צריכין לאותה נטילה, 

 והמברך הרי זה מברך ברכה לבטלה.
פי' כדברי הקונטרס דכל שטבולו  )חולין פ"ח סי' י'( והרא"ש

במשקה צריך נטילת ידים לפי שהמשקה עלול לקבל 
 טומאה הצריכו נטילה משום סרך תרומה. 

ולכאו' לדבריו בעי נטילה בברכה. וכן נראה מסתימות 
וכשבא לאכול יטול ידיו  -שסתם וכתב )סי' קנ"ח(  הטור

ר קודם ואפי' לחולין, ולאו דוקא כשאוכל פת אלא לכל דב
 שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים.

)פ"ו מהל' ברכות ה"א(  הרמב"םוכן נראה מסתימות דברי 

כל האוכל פת שמברכין עליו המוציא צריך נט"י  -שכתב 
תחילה וסוף וכו', וכן כל דבר שטיבולו במשקין צריך 

כל הנוטל ידיו  -נטילת ידים תחילה. ובהל' ב' כתב בסתמא 
לתפילה מברך תחילה אשר  בין לאכילה בין לק"ש בין

 קדשנו וכו'.  
לדעת התוס' ופסק )סי' קנ"ח ס"ד(  המחברומ"מ לדינא חשש 

דכל דבר שטיבולו באחד מז' משקין שסימנם י"ד שח"ט 
 ד"ם  ולא נתנגב, צריך נטילה בלא ברכה.

הנה במג"א הביא בשם הלחם  -)ס"ק כ'(  המשנ"בוכתב 
להם על מה חמודות דהעולם נוהגים שלא ליטול, ויש 

שיסמוכו, הינו על מקצת הראשונים, אבל הרבה אחרונים 
החמירו מאד בדבר וכתבו דהעיקר כרוב הפוסקים דצריך 
נטילה מדינא אף בזמן הזה וכו', ולכן אף דהעולם אין 

 נוהגים לברך, עכ"פ אין להקל לאכול בלא נטילה. ע"ש.      
אולם  ויל"ע בדבר שטיבולו במשקה שרובו אינו מז' משקין

יש בו מעט מאחד מז' משקין, אי אזלינן בתר רוב המשקה 
 או דאף המיעוט מאחד מז' משקין מחייב נטילה.

והנה דין הנטילה הוא מחמת דהמשקה מקבל טומאה, 
וא"כ יל"ע אי משקה שרובו מי פירות ומיעטו אחד מז' 

 משקין מקבל טומאה.
וכן מי  -שכתב )פט"ז מהל' טומאת אוכלין ה"ד(  ברמב"םומצינו 

פירות שנתערבו במשקין הולכין אחר הרוב, נתערבו במים 
 כל שהן הרי הכל משקה ומטמא טומאת משקין ומכשיר.

שם השיג על הרמב"ם דאין זה לא במשנה  הראב"דאולם 
ולא בתוספתא, אלא מי פירות שנפל לתוכן מים כל שהן 
טמאים דברי ר"מ, וחכמים אומרים אחר הרוב, ולא חלקו 

לשאר משקין, ור"מ הוא שהיה מחלק ואין הלכה  בין מים
 כמותו בתרומות ירושלמי )פי"א ה"ב(.

דאפשר דהיתה גי'  הכ"מולבאר דברי הרמב"ם כתב 
 בתוספתא הפוכה מגירסת הראב"ד ופסק כחכמים.

ונמצא דגבי תערובת של אחד מז' משקין לכו"ע אזלינן בתר 
"ד אי הרוב, חוץ מתערובת מים  דבזה נח' הרמב"ם והראב

אזילנן בתר רוב המשקה או דאף מיעוט המים גורם 
 למשקה שיטמא טומאת אוכלין ויכשיר לקבל טומאה.

 עסה שנלושה במי פירות חיבת בחלה.)פ"ב מ"ב( תנן וגבי חלה 
)הלכות קטנות הל' חלה אות ג' וע"ע שו"ת הרא"ש כלל ב'  הרא"שוכתב 

נח' "ב ה"ג( )חלה פדבירושלמי אות י"ד ובפי' הרא"ש למשניות( 
האמוראים אי הך מתני' אתיא אף כר"ע, או דר"ע פליג 
וס"ל דאין מי פירות מחברין לחלה )וכ"ש לטומאה ע"ש(, 
וקימ"ל דהל' כר"ע מחבריו וא"כ אפשר דאין הלכה כמשנה 
זו, לכן יש להזהר שלא ללוש עיסה במי בצים בלבד בלא 
 תערובת מים כדי לצאת מן הספק על חיוב חלה. והובאו

 . )יו"ד סי' שכ"ט( בטורדבריו 
וסתם ולא פירש כמה מים יערב כדי לצאת מידי ספק, 
ומסתימות לשונו משמע דא"צ שיהיה דוקא רוב מים, וכל 

 דאיכא מעט מים הוי חיבור לחלה ולטומאה. 
וא"כ איכא מהכא ראיה דהרא"ש ס"ל דכל דאיכא כ"ש 
מים סגי ]אא"כ נימא דיש לחלק בין חיבור לחלה 

 מאה, לבין הכשרת העיסה לקבלת טומאה[.ולטו
ונ"ל  -וכתב  )פ"ו מהל' ברכות ה"א( השער המלךוכן הבין 

דדוקא נקט תערובת מים, אבל תערובת שאר משקין לא 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

האם רשאי להשתמש  ,התחלפו כליו במקום צבורי
 שהושארבכלי 

כשיש ה.  .כשהגביה לפני יאושד.  .כשיש לתלות שהתייאשו הבעליםג.  .צבוריכליו במקום נתחלפו ב. . נתחלפו כליו בבית האומןא. 
לעשות מצוה  לאינישניחא ח.  .ע"מ להשתמש בו ודמי לשוםז.  .הבעליםיאשו ייתשעד להגביה ע"ד שלא לזכות בחפץ ו.  .טביעות עין

 .המנהג למעשה במקומות צבוריים. י .לתלות שהבעלים מוותרים אחד לשני. ט .בממונו
 

האם רשאי  או שאר כליו במקום צבורי, במי שנתחלפה טליתו בטלית חברו בבית הכנסת ,ש לדון בדבר השכיחי
 . יומבעלורשת ללא הסכמה מפ ,שהושאר בכלי להשתמש

 האומן בבית כליו נתחלפוא. 
 אדםד ,כו' שלו את ויטול הלה שיבא עד בהן ישתמש זה הרי האומן בבית בכלים כלים לו נתחלפו ר"ת )מו.( בב"באיתא 

 נתנו לו, ובניו אשתואם  אבל ,נתן לוהאומן כש אלא שנו לא נ"דר בריה חייא רב אמר ,טליתי לי מכור לאומן לומר עשוי
 פירשוהוא, ע"כ.  דידיה טלית לאו האיד ,לא טליתךאם א"ל  אבל סתם טלית ל"דא אלא אמרן אל נמי והוא ,לא
והלכך איכא למימר שהאומן מכר כליו  מכורל לאומן לומר"א דרך בנכי בו יכול להשתמש ד (אמר רב חייא)שם ד"ה  רשב"םה

עד  ותו של זה ונתן לו טלית זו מדעתטלית אחת שהוא מתקן במצות בעל הבית שצוה לו למוכרו וטעה האומן ומכר טלי
  .)שם סע' ב(והטשו"ע  )גזלה פ"ו ה"ו( הרמב"ם ווכן פסק ., ע"כנתן לו מותר להשתמש בהוכיון דמדעתו  ,שיחזיר לו את שלו

 צבוריבמקום  כליו נתחלפוב. 
 לאד בגמ' שםמבואר , וכיוצא בזה בבית המשתה ,בבית אבלאבל  ,בנ"א לתת לו למכור כליו שדרך בית אומןוכל זה ב

אסור ד)ס"ק א(  הסמ"עוביאר  .)שם סע' ב(והטשו"ע  )שם( הרמב"םשלו, ע"כ. וכן נקטו  את ויטול הלה שיבא עד בהן ישתמש
ולפי"ז מבואר דמי שנתחלפו כליו  ., ע"כשם אין רגילין לומר לעושה המשתה ולהאבל שימכרו טליתםלו להשתמש כי 

 שתמש בשל חברו.לה במקום צבורי וכדו' אסור לו
 נטלו אחר חמור לו ונתנו חמורו את מוכסין נטלו)קיד.(  בב"ק תנןד ע"פ הא שכתבקמא( -)ב"ק סי' קמ במרדכי וכן מצינו

 שבא מעשה על ראיה יש מכאן .מהן מתייאשין שהבעלים מפני שלו אלו הרי  אחרת כסות לו ונתנו כסותו את לסטים
 היהודים מן אחרת סדין נטלה והכותית ,אחת סדין ואבדה יהודים לכמה יםבגד רוחצת שהיתה כובסת כותית על לידי

 שלהם מסדין נתייאשו לא אחרים יהודים אותם שהרי לו להחזיר וצויתי אבדה אשר שלו סדין תמורת לו ונתנה אחרים
רדכי כוון ולדברי המ קנהו, ע"כ. אשר כפי להבעלים להחזיר צריך ,שלהם סדין מפני הכובסת אחר מרדפין היו אלא

שתמה על  )שם( בט"זועי' ). התרוה""ד שציין לדברי )סי' קלו(בב"י  ועי'. )סי' שפא( נימין זאבבבוכ"כ  .)שם(התרוה"ד 
  .(התרוה"ד שלא הביא דברי המרדכי

 ג. כשיש לתלות שהתייאשו הבעלים
חברו יעמוד על הטעות ולא ", משמע שמיירי ששלו את ויטול הלה יבא"ש עד בהןאלא דמזה שאמרו חז"ל ש"לא ישתמש 

באופן שידוע שחברו יתייאש ולא יבא לדרוש , אבל הנ"ל אש מכליו ויבא לדרוש את שלו. וכן משמע מהמרדכיייתעתיד לה
 את שלו, כגון שא"א לו לדעת מי לקח את שלו י"ל דרשאי להשתמש בו. 

 שלו תחת אחר סדין הכובסת לו שנתנהדמי , אחריה מרדפים שהבעלים כתבששיש ללמוד מהמרדכי  )על סע' ב( ט"זהוכ"כ 
 אשימתי ודאי, שלו אחר יחקור שלא אדם לבני א"שא זמן עד אצלו רבים ימים מונח הוא זה י"וע, הוא מי של יודע ואינו
, לו שיחזיר בעדו וטוענים לפנינו באים בשנים אלא מיירי לא ל"הנ ה"דתרווה, אחרים אותן סילקה והכובסת, ממנו
 שם, ע"כ. שנשתהא כל אותו הכובסת סילקה ודאי אמרינן, שלו סדין על וצועק אדם שום בא לא באם כ"משא
 את הבעלים. משום שמסתמא הכובסת סילקא .ב' .משום יאוש א' :תרי טעמיםמתיר מהבין שהט"ז  )ס"ק ב( קצותה והנה

 כ"א, באיסורא לידיה אתיד ומשום קנה לא יאוש כ"ואח רשות שינויד ל"דקי דכיון על טעם הראשוןתמה ועיי"ש ש
על טעם ו '.ג סעיף ו"שנ סימן א"רמ ועי', יאוש הוי לא לידו הכובסת לו שנתנה דבשעה כיון מהני לא נמי רבים ימים אפילו

 הדרי כיפי אשתכח (.לה) מ"בב כדאיתא, לבעלים חוזר בעין ישנו שהסדין כל בדמים אותו סילקה דאפילוהשני יקשה 
 בטעות, ע"כ. שומא דהיו ומשום, למריה

 את סילקה לא אילו ודאי, העיר לבני רק מכבסת שאינה כיון, מסברא כן כתב ז"כתב ליישב דהט )ביאורים ס"ק ב( והנתיבות
 הוא ובודאי, הרדיפה נשמע התהי רב זמן לידו שבא קודם הכובסת יד תחת היה לא אם וגם. הרדיפה נשמע היה האחרים

)ס"ק הפת"ש היאוש, ע"כ. וכן נראה דעת  הוי לידו שבא ומקודם, הרדיפה שוב ענשמ שאינו עד הכובסת יד תחת רב זמן

 .דוקא אם היה יאוש לפני הלקיחה רשאי להשתמשומבואר מדבריו ד .א(
 שהבעלים לתלות שיש אפשר ,לתבוע החפצים בעל בא ולא ימים כמה אצלו החפציםהיו  כתב דאם )אות ב( והערוה"ש

 לו ונתנה אצלה חפציו שנאבדו לזה נתנתם ובכוונה שלה הם שהחפצים או להבעלים שלמה שהכובסת או מזה תייאשוה
בכסף הקדשים ועי' עוד  .כמה תליות, והטעם שרשאי להחזיקו כי יש כאן תמורתן, ע"כ. מבואר שמצדד לפסוק כהט"ז

 .איך שפירשו דברי הט"ז (שם) י"ש בערךו )שם(

להשתמש בו כי באיסורא  לו אסור ולקח, טעהשם במקומו חפץ זהה, מי ונשאר ש חפץבטעות שלקחו שבגוונא י"ל ולפי"ז 
לא בכה"ג העירוני דלכאורה  ,יאושדמהני באות ד' )ואף אם לאחר מכן התייאשו הבעלים, אף לסוברים להלן  אתי לידיה

ס"ק  )סי' שסא תיבותבנ , עי'שלאחר מכן אושדלא מהני י כיון שהוא גרם לחברו להתייאש הוי כמו גזלהלכו"ע  יאושהמהני 

  .חייב להכריזואם יש בו סימן  .()סי' לב ס"ק לח(ובאמרי משה  (ס"ק א )סי' קסג בקצות ,(ב
 כי לא ידע למי להחזיר הלהגביה וא"צאסור ללבוש או להשתמש בו מיד כי אכתי אין כאן יאוש, אמנם מי שלקחו ממנו 

לקחת החפץ לכו"ע כי יש כאן רשאי את שלו, יאש מלמצוא שחברו גילה טעותו והתי מסתבראם , אבל )עי' בזה להלן(
סימן כי במקום שהדרך להניח כלים כאלו לא הוי  אינו בכלל בנ"ד "כרבד האבידה שנמצא שם מקוםוה] .יאוש מדעת

 [.)ח"ג סי' יז(במנח"י וכ"כ  .)סי' רסב סע' ט( ברמ"אסימן כמבואר 
 לפני יאוש הד. כשהגבי

 יש לומראם הוא דבר שאין בו סימן  ,תייאשוהנודע לבעלים ואפשר לתלות שזמן שפרק תין והמ לפני יאושאם הגביהה ו
נסתפק לו  'פים מצא אבידה דרך הינוח לא יגע בה אאשה"א( ו "גזלה ואבדה פט) רמב"םהדעת דהנה  .ומש בתיכול להשד

ו להחזירו לשם, ואם היה דבר שאין הדבר ולא ידע אם דבר זה אבוד או מונח הרי זה לא יגע בו, ואם עבר ונטלו אסור ל
דיאוש שלא מדעת לא הוי  כב:( -)כא: דמסקינן בב"מדהא  )ססי' רס( הב"י, ע"כ. וביאר בו סימן זכה בו ואינו חייב להחזירו

אבל אם עבר ונטלם זכה בהם משום דכיון שהם בידו  ,אסור לו ליטלםועל כן משום דלא ידע דנפל מיניה  , היינויאוש
דאין לנו  ,למי יחזירם שהרי אין בהם סימן ולמקום שמצאם אין לו להחזירם כמו שנתבאר ממילא זכה בהם ואינו יודע

  , ע"כ.לומר שיעמדו עד שיבוא אליהו אלא היכא דאיתמר הכי בהדיא
ל והא דקי" ,ר יכול לעשות בו מה שירצהימ"מ כיון שא"י למי יחז ,א מדעת"ל יאוש שלוהכת' דאע"פ ד( ס"ק כו)ש"ך הו

סי' רס"ב ס"ג היינו דאם נתברר של מי הוא צריך להחזירו ולא אמרינן כיון דנתייאש כמבואר ביאוש של"מ לא הוי יאוש 
שביאר אליבא )ססי' רס(  בדרישהועי' עוד  .אבל כ"ז שלא נתברר של מי הוא יוכל זה לעשות בו מה שירצה ,זכה זה בו

ן לה סימן(, היינו כשהגביה את האבידה ע"מ להחזירה ונתברר דהרמב"ם דהא דאבידה אף שלא מדעת זכה בה )כי אי
פירש  (ביאורים ס"ק יג )שם והנתיבות. (אות לג) בביאור הגר"א הביאמן אז מותר לזכות בה לאחר יאוש. וכן שאין בה סי

ם עי' ]ולפי סברת הש"ך היה מקום לומר דאף אם יש סימן רשאי להשתמש בה. אול ., עיי"שדברי הרמב"ם באופן אחר
  אסור לו להשתמש[.אף להש"ך שכת' דבכה"ג  (אות במציאה ) בגר"ז

 "ו| ה'תשע גליון " | פר' ה
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)בפט"ז מה'  הרמב"םמהני אא"כ הרוב מז' משקין, וכמ"ש 

ועי' בראב"ד שם שהשיג עליו וכתב דאפי'  טומאת אוכלין דין ד'(,
 עינן דוקא רובא. ע"כ.בתערובת מים ב

שיש )סי' רי"ט(  הסמ"קדהביא דברי )סי' שכ"ט(  בב"יעוד מצינו 
להקפיד שלא ללוש שיעור חלה במי ביצים )אע"ג דס"ל 
דהלש במי בצים חייב בחלה ודלא כהרא"ש(, מפני שהחלה 
טהורה, כיון דאין מי פירות מכשירין, וא"כ מה יעשה בה, 

רה, ולאוכלה אינו יכול לשרפה אינו יכול כיון דהיא טהו
כיון שאין רובנו טהורים. וכתב הב"י דנכון לערב עם 
הביצים מים או יין או שמן זית או דבש דבורים כדי שתהא 
מוכשרת על ידיהם וה"ל חלה טמאה ונשרפת. וכן כתב 

 . )סי' שכ"ט ס"י( בשו"עלדינא 
ומסתימות דבריו נראה דבתערובת כל שהוא סגי. מיהו 

אף הרמב"ם לא פסק כן אלא במים, אבל לא א"כ צ"ע דהא 
הנזכר כתב להעיר על  השער המלךבשאר ז' משקין. ואכן 

דברי הב"י דה"ל לבאר דבשאר ז' משקין צריך שיערב בהם 
על השו"ע ציין  הרעק"ארוב משאר משקין. ובהגהות 

לדברי שער המלך דדוקא במים סגי בתערובת כ"ש אבל 
 ו מז' משקין.בשאר ז' משקין בעינן שיהיה רוב

]ואפשר דהב"י ס"ל דבדברי הרא"ש לא משמע דדוקא 
תערובת מים בעינן. אך אכתי מ"מ קשה שה"ל לב"י לבאר 

 דדבר זה תלוי במח' הראשונים, וצ"ע[.
שדן גבי )ח"ב סי' י"ח ס"ק ב'(  מטה יוסףויש להעיר בזה על הרב 

תערובת מים או מאחד משאר ז' משקין במי פירות, והביא 
ירושלמי בתרומות פי"א ודברי התוספתא במכשירין דברי ה

 פי"ב, ולא הזכיר כלל דברי הרמב"ם והראב"ד.
דכתב דמדברי הרמב"ם )סי' קנ"ח ס"ק ג'(  בערך השלחןוע"ע 

מתבאר דלענין תערובת מים סגי בכל שהוא, ודלא כהרב 
הביא )סי' קנ"ח ב"ק י"ז(  הא"ר. ואף )סי' קנ"ח אות ה'( מטה יהודה

 ב"ם וביארם ע"ש.  דברי הרמ
ולכאו' כיון דבדברי הפוסקים הרמב"ם, הרא"ש, הטור 
והשו"ע, מפ' לדינא דדבר שטיבולו במשקה צריך נטילה. 
ובדברי הרמב"ם מפ' דע"י תערובת מים כ"ש המשקה 
מקבל טומאה, וכן נראה מסתימות הרא"ש הטור והשו"ע 

 בהל' חלה. היה נראה דאין להקל בתערובת כ"ש מים.
למעשה יש מקום להקל בדבר, ע"י צירוף דעת התוס' אולם 

דדבר שטיבולו במשקה אינו חייב האידנא בנטילה ידים, 
לדעת הראב"ד דאין משקה מקבל טומאה אא"כ רובו 

 ממים )או אחד מז' משקין(.
דכתב לדינא דכשטובל )סי' קנ"ח א"א ס"ק ה'(  בפמ"גויעויין 

ן יי"ש מי דבר ביי"ש לא הוי דבר שטיבולו במשקה, כיו
פירות הוה, ואף שנותנים בו במים מ"מ בתר רובו אזלינן 
בכל ונתבטל במי פירות ואין מקבל טומאה. ויל"ע דלא 

 הזכיר כלל דברי הרמב"ם.
כתב להעיר על דברי  )הל' נטילה ידים סי' קנ"ח( בדעת תורהואכן 

הפמ"ג מדברי השער המלך דדבר זה תלוי במח' הרמב"ם 
איכא ס"ס להקל דהא לשיטת כמה והראב"ד, אלא דמ"מ 

   פוסקים ליכא דין טיבולו במשקה.
דכתב דמי פירות )סי' קנ"ח ס"י(  בערוך השולחןויעויין עוד 

שמערבין בהם מעט מים א"צ נטילה, כמפ' בסוגיא 
, ועל דברי הרמב"ם כבר תמהו בבכורות )כב.( גבי ציר

 , ע"ש. רבים
לשין קיכאל"ך כתב דכש)ס' שכ"ט ס"ג( יל"ע דבהל' חלה ו]

מביצים יפריש בלא  ברכה, וזהו כשאין שם מים כל שהוא, 
אבל כשיש מים חייב בחלה בברכה, כמבואר בלשון הטור, 
וכן הוא בירושלמי שם. הרי דפסק דסגי אפי' במעט מים 

 להכשר טומאה. וצ"ע[.
כתב נמי כדברי הפמ"ג )דיני נטילה ידים ס"ק ח'(  ובדרך החיים

ת, ואף אי מזוג במים מ"מ מועט הוא דיי"ש הוי מי פירו
 חזו"אה. ואכן )ס"ק כ"ו( במשנ"בוא"צ נטילה. והובאו דבריו 

העיר על דברי המשנ"ב דאין כן דעת )או"ח סי' כ"ה ס"ק ט"ו( 
הרמב"ם אלא דמי פירות שנפל לתוכן מים כ"ש דינם 

 כמים.
 

 
 
 

 

 (ה) קדששבת ב התורה לימוד
"איתא  - מעלת התורה בשבת שאין בה שכחה

תלמידי חכמים נקראו שבת, בשבת ניתנה תורה, 
א"כ כפי התורה שנמצא באדם הוא אצל השבת, וגם 
כפי שמירת שבת כך זוכין אל התורה. ובשבת כתיב 
כי אות הוא ביני וביניכם, וזוכין להתקשר בדביקות 

ית' הרי עליון ע"י השבת, נמצא הת"ח שדבוק בו 
הוא עצמו אות כמו השבת. וכעין שאמרו חז"ל 

 בשבת א"צ תפילין שהוא עצמו אות...
וכבר כ' מזה במקום אחר, כי מ' יום הכנה אל 
התורה, כמו ששת ימי המעשה הכנה אל השבת 

 שהוא תכלית מעשה בראשית.
כמו כן מ' יום נגד ציור הולד, דהיינו התפשטות 

, ובזה יש עוד התורה ברמ"ח ושס"ה בציור האדם
התחברות אל הגוף והטבע ויש בו שכחה כי הטבע 
משכח... וכמו כן שבת כלל ימי המעשה והוא יומא 
דנשמתא, יומא דזכירה דלית בי' שכחה, דכל 
השכחה מצד הגוף. ובשבת נתגלה זה שורש התורה... 
והתורה שלומדין בשבת אין בה שכחה". )שפת אמת 

 ום, סדר הלימוד בשבת(סדר הי)". פרשת כי תשא, תרס"ב(
 

 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת

 סי' רס סע' ט(חו"מ ) השו"ע . ולענין הלכה דעתבידו עד שיבא אליהוהאבידה עמוד ת דבכה"ג )שם( הראב"דדעת אולם 
 .ן דעת רוב הפוסקיםכי כ להחמיר( שם)הגר"ז  והכרעת .כהראב"ד סע' י( שם) הרמ"אאולם דעת  ,כהרמב"ם (ס"ק כו) ש"ךוה
 .אוש(חזיר )אחר היפטור מלהודעימיה  השו"עלדעת אין בו סימן אם  חפץ שמצאהעתה י"ל בנ"ד דאף אם כבר הגביה מ

שיעידו ממי נפלה, לחשוש שיבואו עדים  מבואר דכיון דיש (שם) ובגר"ז] .יהיה מונח עד שיבא אליהו הרמ"אאבל לדעת 
הגריש"א  הכרעתו. נשאר בצ"ע בזה )חו"מ סי' קיז ד"ה ולכאורה( והתהל"ד. יבואואם  להחזירה על מנת חייב אף להגביה

דאם מצאה  )שם הגה טו( הגרנ"ק שליט"אוהוסיף  .דאינו חייב להגביה בכה"ג)השא"כ פ"א הגה יד(  זצ"ל והגרנ"ק שליט"א
 .[וךמה, ועי' לקמן בסנבמקום שת"ח מצויים שיכולים להכירה בטביעות עין יגבי

 כשיש טביעות עיןה. 
המוצא כלי ד )סי' רסב סע' כא( השו"ע, לפי מה שפסק או שנראה כחדש בכלי חדשמיה אין להקל אלא יאף לשו"ע ודעאלא ד

שטבעתו העין חייב  ואם היה  ,[)שם ס"ק כח( בסמ"ע]ועי' עוד  ה, אם כלי חדש הוא הרי הוא שלוומכלים שצורת כולם שו
 ., ע"כאם הכירו ואמר שלי הוא מחזירין אותו ,ש לי בו טביעות עין חייב להראותו לוידויאמר  "חא תולהכריז, שאם יב

תלמיד ]ות"ח הינו  .ולפי דבריו ה"ה בנ"ד אם הכלי אינו חדש הרי חייב להכריז שמא יבוא ת"ח שיש לו בו טביעות העין
וכל ת"ח הוא בחזקת שאינו  ,אותיק שאינו משנה בדיבורו כלל אלא בדברי שלום או במסכתא או בפוריא או באושפיז

)שם בסמ"ע . אלא דכת' )שם( שו"ע ורמ"א, עי' משנה כי אם בדברים הנזכרים לעיל, עד שיביא המוצא ראיה שאינו נזהר
למעשה ד כת' (קסז 'ח"א סי) שבות יעקבב. אולם (יח )אות הגר"זה, והביאו ג"כ יש לת"ח דין ז בזה"זצ"ע אם ד ס"ק מו(
, ע"כ. וכן הטעם צ"ל כיון שבודאי אינו של המוצאו למה נפסיד ת"ח בחנם אף מספקו ,כלל זהבדכל ת"ח הוא  נקטינן

 .[(טו אות ג 'סי) הברכ"י מסקנת ושכן נר' (ס"ק ב) והפת"ש )שם אות כה( הערוה"ש פסק
שהת"ח במקום  אותו מצא א"כא ,שטבעתו העיןאף על כלי  להכריזאין חיוב )ס"ק מג(  והסמ"ע)שם(  הרמ"אלפי ד אלא

אומר וסובר בדעתו שהמוצאו במקום שת"ח מצויים שם חושב דת"ח האובדו, ה אשילא נתיד ,יושבין, כגון בבית המדרש
וכן  ,חולק ע"ז )שם( הטור. אולם )אות כ( הב״חו )אות כא( הלבושכן פסקו ו. שמא מת"ח נפל ומשיבו לו ונוטל ומכריז

 בגליון קכ"ב.' ועי .מצדד להחמיר)אות כה(  בערוה"שו .(שם) בב"י' , וכן נראה מהסמ"ע בדעת השו"ע, ועימהשו"עמשמע 
   הבעלים ואשייתישד שלא לזכות בחפץ עד ע" ביהגלהו. 

 שלאחר מכן,יאוש הלא מהני  דיאוש שלא מדעת )סי' רנט ס"ק א( בקצותהובא  : ברי"ף(יד)ב"מ מלחמות  הרמב"ןוהנה דעת 
 ,ע"מ לגוזלה גביהאבל אם ה ,כשהגביה ע"מ להשיבה הוז .)הבעלים( תשומר של הבעלים והוי יאוש ברשו משום דנעשה

בחי' רבינו ועי' בביאור דבריו ] .)סי' רנט על הסמ"ע ס"ק י ודרו"ח( וברע"א (ב)שם אות  בגר"זהוא  וכן. שלאחר מכן יאושמהני 
וש משום שהיא בטעות דהרי אין יא דלא מהני )סי' לז ס"ק י( ובאמרי משה )ב"מ סי' כ( בחי' הגר"ש שקופ ,)ב"מ כו:( שמחה

יאוש שלא מדעת לא דשכתבו דהטעם  )ב"ק סו. ד"ה הכא( בתוס'ועי' עוד  .)סי' רנט( במנחת פיתיםועי'  החפץ אבוד ממנו.
 . מהני הוא משום דנתחייב בהשבה. ואכמ"ל[

סתלק מהספק מותר להנביה דכל מקום שיש ספק אם התייאשו הבעלים, ע"מ לה (פ"ב הגה כג שם) הפתחי חושן 'כת "זפוע
ולכוןן בהגבהתו שאינו רוצה לזכות בה ולא להחזיר אלא על התנאי אם ימצא של מי הוא, עד שיתייאשו הבעלים, 

לכאורה ולפי"ז . )השא"כ פ"ה הגה יט( הגריש"א זצ"לוממילא לא נעשה שומר ויועיל היאוש של אחר מכן. ושו"מ שכן פסק 
)ואף שיש  יאושיזכה בו לאחר ר נשכח שם, יגביה החפץ באופן הנ"ל, ויש לתת עצה בנ"ד שאם חזינן שהחפץ הנשא

 ויש לחלק. .יאוש בכה"ג( ידמהנ מ"מ יש לצדד כדבריו בפרט שיש לצרף דעת הרמב"ם הנ"ל ,"ןבחולקים על סברת הרמ
 )ח"ב סי' צה(. בקנין תורה ועי'

 ע"מ להשתמש בו וום דמישז. ל
חפצים שהתחלפו אינם זהים לגמרי ואפשר לתלות שנודע כגון שה) יאושה החפץ שהתחלף אחרי ולפי"ז יוצא שאם הגבי

אוש ואח"כ יתיאשו לפני י אולם אם הגביה. )פ"ד אות יט והגה מה( בפתחי חושןרשאי להשתמש בו. וכן נקט  להם טעותם(
, יהיה ולדעת רוב הפוסקים אם הגביה לפני יאוש. כנ"לעין  טביעות בהאא"כ שייך לדעת השו"ע ודעימיה א"צ להחזיר 

 רשאי להשתמש בה.ד י"ל אחר יאוש ,מונח עד שיבוא אליהו. ואם הגביה ע"מ שלא יהיה עליו דין שומר
מ"מ יכול  ובין אם אין סימן דאף לאוסרים כשבאיסורא אתי לידיה ,ים לא באוומ"מ באופן שיש סימן והכריז והבעל

שיש בה סימן והכריז עליה ולא נמצאו הבעלים, אם בין באבידה שאין בה סימן והגביהה קודם יאוש הבעלים ובין לשום 
)חו"מ  באג"מתב . וכ)ואם שומתו ידוע לא צריך שומה( ומשתמש בושם דמיהן ומניחן  ,בכל שעה ומצוי לקנותשדבר הוא 

)ובכלי משומש שמחמת  יכול לכתוב בפנקס ערכודלא צריך דוקא להניח דמיהם אלא גם  (ה סי׳ ט"או״ח חו מה ח"ב סס"י
. ידוע, י"ל דיכול לרשום המחיר של החפץ כשהוא במצב חדש ולהתחייב להחזיר סכום זה לבעליה כשיבא אליהו( השומהוש אין השימ
 ים מקפידים דוקא על חפץ זה.דכ"ז אם הוא דבר דמסתבר שאין הבעל )ס"ק ל( בסמ"עדעי' אלא 
 לעשות מצוה בממונו לאיניש ניחאח. 

די"ל  באקראירשאי להשתמש בו י"ל ד ,כן שהוא חפצא של מצוה כגון טליתונראה דאף באופנים דליכא יאוש מ"מ הי
ולברך עליה. שלא מדעתו רו מותר ליטול טלית חבד (או"ח סי' יד סע' ד) שו"עבדניחא ליה דעביד מצוה בממוניה. כמבואר 

 מ"בה נקט. וכן באקראילא התירו משום מצוה אלא ד)שם(  והמ"א )אות ב( הב"ח. וכת' וה"ה בתפילין )שם( הרמ"אוהוסיף 
 (אות יא) בערוה"שאלא דיעויין  .(ולא יברך ,דיותר טוב שיכוין שלא לקנותיי"ש בס"ק י"ד לענין טלית שכתב עו) )ס"ק יג(

חזינן דהרבה מקפידים בזה מאד ובפרט כשהטלית הוא חדש ונקי וגם יש בני אדם שאין סובלין כלל  ואננו בזמנשכתב ש
הבן איש חי ובדרך זה כתב  ., ע"כמטעם זיעה ונקיות ונלע"ד שמאד יש להתיישב בדין זה שאדם אחר ילבש בגד שלהם

 ומנהגוהכל לפי מה שהוא החפץ  .)או"ח ח"ה כ אות א( אג"מוב )ח"ב סי' ז( בצי"א ,(שם)  בכסף הקדשים ועי' .(לך לך אות ו)
 .(אה במקום מוצנע אסור לקחתה כי מוכח שהבעלים מקפידיםמצ שאם אות יב(או"ח שם ) בערוה"ש יעוייןו) מקום.ה
 . לתלות שהבעלים מוותרים אחד לשניט

שמא אמרינן  ,היה מקום לדון מ"מ ,יאשו הבעליםלידו לפני שהת שבא להשתמש בחפץ מחמת אין היתרואף באופנים ש
מלשון המשנה אולם  .עים למי להחזיריוד לא "הכי בלא מש בשל חברותשדכל אחד י וותר זה לזהלהבעלים דניחא ליה ל

דאמרו שלא ישתמש  שםלשון הע ממשמש אלא די"ל דהתם ביד השני לחזור אליו כמו ,הכיב מחלקינןהנ"ל משמע דלא 
  .(שם) כסף הקדשיםמה . וכן מוכחנמי שאין לחלקאלא דמסתימת הפוסקים הנ"ל משמע . שלו את ויטולהלה עד שיבוא 

תו יש לתלות דדבעל החפץ לא מודיע על אב ןחזינאם ד פט האבידה סי' רס שעה"צ אות קסט(מש) הגריש"א זצ"לדדעת  משו"
גם הוא להשתמש בחפץ שלו כתשלום עבור דמי שכירות של האחר  ולא הרגיש ומשתמש בחפץ האחר לכן יכדמסתמא ל

נו יודע דהוא גזול אם משלם דמי דתליא בפלוגתת הראשונים במשתמש בחפץ דאי )גזלה סי' ט וסי' ז וסי' יב(מחנ"א ב]ועי' 
דעתו שאינו יכול דבעינן "לכם"  חפצי מצוהאלא דלענין  (השבת אבידה כהלכה פ"ז אות י) הגרשז"א זצ"לוכן פסק  שכירות[.

לענין כלים שנתחלפו  שכת' (מז' סיפ"ג  שם) רא"שב כעין זה מצינובאמת ו ., ע"כלברך עליהן כי אכתי אין החפץ נחשב שלו
  ., עיי"שכמו שהלוקח משתמש בטליתו מן דשמעון רשאי להשתמש בכלי של ראובןבבית האו

אינם כאן  משראה שבגדיונודע לו שבינתיים היה הבעלים כאן ו דאם המחליף הראשון כתב פ"ד הגה מה( שם) בפתחי חושןו
, הרי באיסורא םשמצא שבגדיו הוחלפו ונטלם קודם שהיה אפשר שנודע לבעלים על החילופיוכן מי  ,חזר ונטל את שלו

מ"מ אם עבר זמן רב אפשר שמותר לו להשתמש בהם, דאמרינן שמסתמא נודע אתי לידיה ואסור לו להשתמש בהם, 
ם, ונעשה כמכירה, ובזה מהני החילופין וגם בדעתו שישארו החילופין כמו שהלבעלים על החילופין וגמר בדעתו שישארו 

  [.)פ"ג אות יח ובהגה שם( ובפתחי חושן)ח"ג סי' יז(  במנח"י]ועי'  באופן שבאיסורא אתי לידיה, ע"כ. אפי'
 במקומות צבוריים כמו בית הכנסתלמעשה מנהג ה. י

לים העליונים יבמקומות הגדולים שרבים מתאספים שם ומניחים המע המנהגכתב ש (חו"מ סי' קלו אות ב) בערוה"שוהנה 
רו עד שיתראו פנים ומחליפים את פידין בדבר ומשתמש כל אחד בשל חבאין מק ,בפרוזדור ובצאתם יתחלפו של זה בזה

כל כיוצא ה"ה  וכתב שלאו דוקא מעילים אלא (או"ח ח"ה סי' ט אות ז) האג"מ והביאו. ואין בזה חשש גזילה שכך נהגו ,עצמם
ה"ש, יש וודאי מקומות שליכא מנהג זה. אבל טוב להנהיג זה רומחמת שהמנהג לא נמצא אלא בעש בזה. ועיי"ש שכתב

, שאז יש לתלות שידעו כבר זה כל הנכנסין לביהכ"נ אף בכל מקום ומקום ע"י ראשי הקהל, ויפרסמו זה לכל המתפללים
כתב דלאו דוקא מעיל אלא ה"ה כובע וכדומה ש, ו"הביא דברי הערוה (ח"ו סי' רלח) והשבט הלוי. , ע"כאורח באקראי

  ."קפידין כללוכן ראיתי למעשה כבר הרבה פעמים, ובפרט בזה"ז שדברים אלו שכיחים הם, אין בנ"א מוסיים "
 
 

( שלקח ראשון בטעותלו ולחברו )אסור  ,מקומות צבורייםכמו שמצוי ב בחפץ חברו שלו אם נתחלף חפץא'  עולה לדינא,ה
אולם הראשון )הרי הוא שלו  וממנ התייאשוכבר  ואם הגביה החפץ הנשאר לאחר שסביר להניח שבעלי' ב. בהםלהשתמש 

מסתמא ועל כן תו דע על אבבעל החפץ לא מודש ותיש לתל אם 'ג .(אינו רשאי להשתמש בו יאושאף לאחר  ,שלקח בטעות
זוכה ש שיתכןיש עוד אופנים  'ד .הנשאר במקומולהשתמש בחפץ חברו גם  וליכ ,(שבאמת אינו שייך לו)משתמש בחפץ 

 יש לשאול שאלת חכם. ,, ומחמת שהדבר עלול להשתנות לפי המקום והזמןלעילהמוצא בחפץ כמבואר 

 נגה בת מרדכי ע"היממרת  לע"נהעלון נתרם 
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