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הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

ביתך,  תוך  אל  ואספתו  כתיב  ולא  לאחיך  תשיבם  השב  כתיב  קמא  בקרא  טעמא 
מאחר שלא חייב כלל להכריז על האבידה ורק להשיבה לבעליו.

וי"ל שבקרא קמא מדובר שיודע מי הוא בעל אבידה שמכיר שחפץ זה שייך לו, 
ללמד  דשמלה  דרשה  שם  מוזכר  ולא  לאחיך  תשיבם  השב  רק  ביה  כתיב  ולכן 
שמחזירים על פי סימנים, שהרי הוא מכיר על פי טביעות עין של החפץ את בעל 
עה"ת  הרמב"ן  כתב  אחיך  קרוב  לא  אם  ביה  דכתיב  השני  קרא  אולם  האבידה, 
או  להשיבה,  לשם  ללכת  לטרוח  חייב  ולא  בעירו  גר  האבידה  בעל  שאין  שמיירי 
שמיירי שאינו יודע מי הוא המאבד, על אופנים אלו אמרה תורה ואספתו אל תוך 
ביתך עד דרוש אחיך אותו, ולכן נכתב שם קרא דשמלה ללמד שמחזירה בסימנים 

מאחר שלא מכיר את בעל האבידה.
אולם קשה אם חיוב הכרזה הוא רק מתקנת חכמים, ממה שאיתא במשנה לקמן 
חייב  סימנים  לו  שיש  לה  שדמיא  דבר  שכל  דשמלה  מקרא  שילפינן  ע"א  כ"ז 

להכריז וחזינן שהוי חיוב מהתורה כמ"ש הקרי"ס הנ"ל.
וי"ל שהדרשא מדאורייתא משמלה זה שילפינן משם שלא חייב להגביה אבידה 
כדי לשומרה עד שימצאו בעליה וישיבה להם, רק אם היא דומיא דשמלה שיש לה 
סימנים שיכול להתברר על ידם מי הם בעליה, אבל דבר שאין בו סימן אין מצוה 
הרעק"א  שכתב  וכמו  בעליו,  הם  מי  לברר  אפשר  שאי  משום  ולשומרו  להגביהו 
בדו"ח בסוגית יאוש שלא מדעת ובהגותיו על השו"ע סימן ר"ס על הסמ"ע ס"ק 
מ"ב, וכן הביא האמרי משה בסימן ל"ז סק"ה מהר"ן בחידושיו על ב"מ כ"ו שכתב 
ומה  בעליו,  נתיאשו  לא  שעדיין  בזמן  גם  סימן  בו  שאין  חפץ  ליטול  מצוה  שאין 

שאמרה המשנה חייב להכריז זה משום שמיירי אחרי שתקנו חכמים חיוב 
הכרזה והוא מדרבנן בכלל מצות השבת אבידה, נקטה המשנה לשון 

הכרזה כשדרשה את קראי דמצוה זאת.
והרעק"א  הר"ן  על  הקשה  שמחה  מאיר  הג"ר  בחידושי 

חיוב הכרזה באבידה
הרב יוסף יצחק לוי

חיוב  לן  מנא  לעיין  ויש  להכריז,  חייב  ואלו  איתא  מציאות  אלו  פרק  ריש  במשנה 
הכרזה שבקרא רק כתיב והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבותה לו ולא נאמר 

שצריך להכריז ולחפש אחרי המאבד.
הקרית ספר פי"ג מאבידה כתב שחיוב הכרזה הוא מהתורה, ודייק זאת מהמשנה 
בב"מ כ"ז ע"א שאומרת מה שמלה יש לה סימנים ויש לה תובעים אף כל דבר 
הכרזה  חיוב  זה  מקרא  שילפינן  ומשמע  להכריז,  חייב  ותובעים  סימנים  לו  שיש 

שאם לא מכריז איך יהיה לו תובעים הרי לא יודעים בעליו שזה אצלו.
והמשך חכמה עה"ת פרשת כי תצא כתב לבאר את מה שכתיב לא תראה את שור 
אחיך או את שיו נדחים וגו' השב תשיבם לאחיך, ואח"כ כתיב ואם לא קרוב אחיך 
אליו וגו' ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרוש אחיך אותו ובקרא קמא לא 
כתיב ואספתו, משום ששם מדובר שגר המאבד קרוב למוצא ומיד שמגביה מכריז 
וע"י כך יגיע אליו ונותן לו את האבידה, אולם בקרא שלאחריו שמיירי שלא קרוב 
המאבד אליו ולא שומע את ההכרזה ולא יודע מי הוא המוצא, כתיב ואספתו אל 
תוך ביתך עד שידרוש את האבידה מעצמו, וא"כ סובר שחיוב הכרזה הוא מהתורה 

כמו  שדקדק משינוי לישנא דב' הקראי.
אולם בחידושי הדרכי דוד עמ"ס ב"מ כ"ב ע"ב כתב שדין הכרזה על אבידה היא 
אותו  אחיך  דרוש  עד  כדכתיב  להכריז  חייב  לא  שמהתורה  חכמים,  מתקנת  רק 

שמשמע שאין עליו חיוב לבקש את המאבד, ורק להכניס את החפץ לביתו עד 
הבעלים  שידעו  כדי  להכריז  שצריך  חכמים  תקנו  ורק  בעליו,  שידרשנו 

שהחפץ אצלו ויבאו לדרשו.
ואמנם לפי דבריו הדרא קושית המשך חכמה לדוכתיה, מאי 

"מנין אברכים" בבנין ישיבת מיר
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~~~~
שיחתו של המגיד מישרים

הרה"ג רבי יוסף בנימין פינקוס שליט"א
בלילות שבת קודש בשעה 9.00

*
שיעור להשלמת הדף היומי של ימי שישי-ושבת

מאת הרה"ג ר' יצחק שולזינגר שליט"א
בלילות שבת קודש בשעה 9.30

*
שיעור בהלכות שבת

מרא דאתרא מו"ץ ד"שארית ישראל"

מורנו הגאון רבי דוד ארי' מורגנשטרן שליט"א
יום חמישי בערב בשעה 9.35 בעזרת הנשים

*
שיעור במסכת ברכות בעיון 

הרה"ג רבי יחיאל מיכל טיקוצינסקי שליט"א
ימי ראשון שלישי וחמישי

 בשעה 8.30 בערב בעזרת הנשים

מזלא טבא וגדיא נאה

לאיש האשכולות, המשדד מערכות, ומטעים את צוף נועם התורה,
אשר מים רבים באשד נחליו, והכל צריכים למי בארו

שנחקקו בעוצם משענתו,
ותרומה מתרומות תורתו נשקפה על פני ישימון ה'עומקא דפרשה',

ה"ה הרה"ח הגאון ר' דב גדליה דרקסלר שליט"א

בעת משוש לבו,
לרגל נישואי בנו יחי',

הנועדה ליום ב' פר' תרומה

יתן ה' ויהיה הבית בנוי עדי עד, ישכנו בו אהבה אחוה שלום ורעות,
מתוך שמחה וטוב לבב,

וירוו ההורים הנאדרים בקודש, רוב נחת דקדושה.
מאחלים ומייחלים , מקרב ולב, עמוק,

שומעי לקחו
השותים בצמא את דבריו,

מפיו ומפי כתביו



הנשגבות הללו שכלל ישראל זכו במתן תורה, שהם קדושה ודבקות במקום ברוך 
בן  של  מצוות  על  הפרשה  בכל  כמעט  מדובר  משפטים  בפרשת  כאן  ואילו  הוא. 
אדם לחברו, עבד עברי, חבלה, גניבה, שומרים, הלוואה אם כסף תלווה את עמי, 

וכך כל הפרשה וכל נושא ונושא כולו מלא וגדוש במצוות של בן אדם לחברו.
ומעתה היה צד לומר שעניני בן אדם למקום, ועניני בן אדם לחברו הם שני נושאים 
שלא שייכים זה לזה, ועיקר מתן תורה הוא בשביל להשיג את הדרגות העצומות 
של קרבת ה', אבל המצוות של בן אדם לחברו זה רק בשביל שהאדם יחיה טוב 
עם בני האדם ולא קשור לענין של קרבת ה'. לזה בא הפסוק לומר "ואלה" מה 
הראשונים מסיני אף אלו מסיני, שכל הענין של בן אדם לחברו כולו מסיני שגם 
בן אדם לחברו הוא מצות ה' ודבר ה'. וכשם שהאדם צריך לדקדק בשיא הדקדוק 
בבן אדם למקום, כך בענינים שבן אדם לחברו צריך לדקדק ולהזהר בזה בשיא 
כמו  ה'  קרבת  לאדם  מביאים  הם  וגם  בסיני  נאמרו  האלה  שהמצוות  הזהירות, 
מצווה של בן אדם למקום, ואדם שלא נזהר בזה כמו שצריך לא חסר לו רק בבן 

אדם לחברו, אלא חסר לו גם בבן אדם למקום שאינו מקיים רצונו של מקום.

ופניהם איש אל אחיו
פורשי  הכרובים  "והיו  כ')  פסוק  כ"ה  (פרק  בפסוק  כתוב  תרומה  בפרשת  והנה 
כנפיים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו אל  הכפורת 

יהיו פני הכרובים".
"והיו  הדרוש  בדרך  וי"ל  שנתבאר,  הענין  את  הזה  הפסוק  בדברי  לרמז  ונראה 
הכרובים פורשי כנפיים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפורת - שגם כאשר אדם 
למעלה,  כנפיים  פורשי  בבחינת  ותפילתו,  תורתו  מכח  בה'  גדולה  לדבקות  יגיע 
אסור לו לחשוב שבמעלה נשגבה כזו בטל ממנו המצוות שבן אדם לחבירו, אלא 
גם במעלות הללו עדיין צריך להיות בבחינת ופניהם איש אל אחיו - להאיר פנים 

ולדרוש בשלום חברו".

אדם השלם
חמש  אחד  בצד  כתוב  היה  סיני,  הר  במעמד  שקיבלו  הלוחות  בשני  גם  והנה 
דברות של בן אדם למקום, ובצד השני היו חמש דברות של בן אדם לחברו. לרמז 
ששלמות האדם היא רק כאשר הוא שלם בשני הענינים הללו, הן בבן אדם לחברו 
והן בבן אדם למקום. שרק כך הוא נחשב "אדם השלם", אשר אפשר לומר עליו 

את הפסוק "נעשה אדם".
ובתפילת שחרית אומרים כל בוקר, "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי", 
ומבארים "לעולם יהא - אדם", שהדבר הראשון שצריך להיות הוא "אדם" טוב 
ולהתעלות  להמשיך  שייך  אדם  הוא  שהאדם  אחרי  ורק  לבריות.  וטוב  למקום 
האדם  יסוד  את  שחסר  זמן  שכל  ובגלוי",  בסתר  שמים  "ירא  המעלות  בהמשך 
שהוא פגום, כל העבודה תהא פגומה ואי אפשר להשיג כראוי את שאר המעלות, 

ואי אפשר להתקדם כראוי גם בענין ירא שמים בסתר ובגלוי.

יארצייט מרן הגרי"ס
והנה מעניין מאוד שבדיוק בשבוע של פרשת משפטים יוצא היארצייט של מרן ר' 
ישראל סלנטר זיע"א, בכ"ה בשבט (כ"ה-כה תאמר לבית ישראל), והרבה פעמים 
את  ללמד  נפשו  את  מסר  שהוא  משפטים.  פרשת  בשבת  בדיוק  יוצא  היארצייט 
אדם  בבן  שלו  והזהירות  לחברו.  אדם  בן  ומצוות  המוסר,  תורת  את  כולו  הכלל 
לחברו היתה נשגבה להפליא, ולכן זכה שבדיוק בפרשה הזו שמסר נפשו עליה 

אז הוא יום היארצייט שלו. אשרי לו ולתלמידיו הצדיקים יסו"ע זיע"א.
והנה בספר מליצי אש, כותב על הגרי"ס "אם פגע אדם בכבודו לא הקפיד, ורמז 
להאיש שלא יוסיף לעשות כן לבני אדם ולגרום להם צער, והשתדל אז להטיב 
לאיש הזה, או לתת לו מתנה. ואמר שלמד כן ממדותיו של הקב"ה, אשר בשעה 
שפוקד עוונותיו של אדם, מזכיר גם פועל צדקתו. שהקב"ה לא תבע כבודו של 
את  שהמית  שאול  עוון  הקב"ה  שתבע  בשעה  אלא  כהלכה,  נספד  שלא  שאול 
הגבעונים, אז תבע כבוד שאול שלא נספד כהלכה. כמו שכתוב בגמרא ביבמות 
נספד  שלא   - שאול  אל  הדמים",  בית  ואל  שאול  אל  ה'  "ויאמר  ב'),  ע"ח  (דף 
כהלכה, ואל בית הדמים - שהמית את הגבעונים, שבאשר שם משפטו שם פעלו. 

ופרש"י, באשר משפטו, במקום שדנים האדם שם מזכירין פועל צדקותיו".
ונראה להוסיף בזה, דהנה שמעתי ממו"ר ראש הישיבה הגר"ח שמולאביץ זצ"ל, 
בשיחה שמסר בישיבה, שכאשר אדם מטיב לחברו הוא מגיע לידי אהבה, שהדרך 
להשיג מעלת אהבת הבריות היא רק כאשר האדם הוא "נותן". שאם אדם הוא רק 
בגדר "מקבל" שמקבל טובות מאחרים, זה לא יוצר אצלו מעלת אהבה. ולפעמים 
רואים כאלו שמקבלים טובות מאחרים, ובמקום להשיב להם טובה ולהוקירם על 
כך, הרי הם באים בטענות מדוע אינו נותן לו יותר. אבל כאשר אדם מתנהג להפך 

שהוא מטיב ומכבד את הבריות, זה עצמו גורם לו אהבה כלפי הבריות.
גרם  הוא  עליו,  והקפידו  בו  שפגעו  לאלו  הטיב  שהגרי"ס  שבזה  י"ל  וממילא 

מעשים  שעשה  שבכך  כלפיהם,  השנאה  רגשות  כל  את  מלבו  לעקור 
של  רגש  כל  מלבו  עקר  עצמו  זה  כלפיהם  לאהבה  לו  שיגרמו 

קפידה ותערומת. וממילא במקום ליצור בקרבו רגש 

הנ"ל, מהגמ' בב"מ כ"ו ע"ב שאומרת שאם ראה סלע שנפלה ונטלה לפני יאוש 
על מנת לגוזלה עובר גם משום לא תוכל להתעלם, וכן בהמתין ולא נטלה עד 
לאחר יאוש גם עובר בלאו זה, והרי סתם סלע אין בו סימן ובכ"א עובר על מה 
יש מצוה  קודם יאוש  בו סימן  שלא הרימה, ולכן פליג וכתב שגם בדבר שאין 

להגביהו ולשומרו אצלו עד שיתברר מי בעליו ע"י עדים וכ"כ השו"ע הרב.
ולישבם,  לדחות  נראה  והר"ן  כרעק"א  שלא  הנ"ל  מהגמ'  שהוכיח  מה  אמנם 
שהם מיירי רק באופן שלא יודע מי הם הבעלים של האבידה אמרינן כיון שגם 
אין בה סימן ולא עומד להתברר מי הם בעלי החפץ לא נתחייב בהגבהתו, אולם 
סלע  ראה  הגמ'  כלשון  אדם  מאיזה  שנפלה  שראה  מיירי  הנ"ל  סלע  של  הגמ' 
שנפלה, וכיון שראה ממי נפלה וידוע מי הם בעליה מחויב שפיר להגביה אותה 
ולהשיבה להם, וכמו שנתבאר שעל כך קאי קרא דלא תראה חמור אחיך שכתיב 
ביה רק השב תשיבם ולא ואספתו, שמיירי שיודע מי הם בעליו והם עמו בעירו 
ויכול  להשיבם לו מיד, ולכן לא כתיב שם דרשה דשמלה וסימנים שלא צריך 

אותם, ובאופן זה גם לר"ן ולרעק"א יש מצות השבה הגם שאין בחפץ סימן.
קודם  אבידה  הגביה  שאם  שמה  שסובר  שלרמב"ן  שם  האמר"מ  כתב  אמנם 
שנתיאשו הבעלים לא זוכה אחר כך ביאוש, שזה משום שכיון שנתחייב במצות 
השבת אבידה בהגבהתו נעשה שומר עליה וידו כיד בעלים, בהכרח שגם בדבר 
שאין בו סימן קודם יאוש יש מצוה ליטלו, שהרי מבואר בגמ' בב"מ כ"א ע"ב 
שלאביי שיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש אם הגביה דבר שאין בו סימן קודם 
שנודע לבעלים לא זוכה בו כשנתיאשו אחר כך, ובהכרח שזה משום שנתחייב 
גם בחפץ זה במצות השבת אבידה שמא יבררו הבעלים שזה שלהם ע"י עדים 

ונעשה שומר עליו ולכן לא חל היאוש על חפץ זה.
והנה בחידושי הריטב"א החדשים שם גם חזינן כן, שכתב שגם בדבר שאין בו 
סימן לאביי אם יטלנו קודם יאוש נעשה עליו שומר וידו כיד הבעלים ושוב לא 
חל בו היאוש ואינו יכול לזכות בו כשנתיאשו אח"כ בעליו, אמנם בסו"ד כתב 
שמה שאמרינן כי אתא לידיה באיסורא אתי לידיה לאו באיסורא ממש שהרי לא 
מתכוין לגזול וחייב ליטלו בדבר שיש בו סימן, ודייקו מזה שרק בחפץ שיש בו 
סימן סובר שיש חיוב ליטלנו ויש בו מצות השבת אבידה, וקשה ממ"ש בתח"ד 
שגם בדבר שאין בו סימן אם הגביהו קודם יאוש לאביי נעשה עליו שומר ומהני 

ביה יאוש.
וי"ל שאמנם לא נאמר איסור דלא תוכל להתעלם על דבר שאין בו סימן, מאחר 
ולשומרו,  ליטלו  התורה  חייבתו  לא  בעליו  הם  מי  להתברר  עומד  שאינו  שכיון 
וצריך  תשיבם  השב  במצות  נתחייב  לידו  שהגיע  כיון  ונטלו  שעבר  כל  מ"מ 
הבעלים,  כיד  וידו  שומר  עליו  נעשה  ולכן  בעליו  הם  מי  שיתברר  עד  לשומרו 

ולפ"ז י"ל כן גם ברמב"ן ואין הכרח כהאמר"מ.
כן  לחלק  בסו"ד  שכתב  דשתיך  ד"ה  ע"א  ס"ו  לב"מ  בדו"ח  ברעק"א  ומצאתי 
בדעת הרמב"ן, שהגם שאם הגביה דבר שאין בו סימן קודם יאוש לאביי נעשה 
עליו שומר מ"מ אין עליו חיוב ליטלו, ועיי"ש שגם ר"ל כן בדעת התוס' כ"ה ע"ב, 

ובשיעורי הג"ר שמואל על ב"מ סימן ה' אות ח' האריך בדבריו עיי"ש.

בן אדם לחבירו
הרב אבא קליינרמן

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". (פרק כ"א פסוק א').
ופרש"י, "ואלה המשפטים, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה 

מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני".
ונראה בס"ד לבאר את הענין הזה שהפסוק צריך לרמז ולומר "מה אלו מסיני 
אף אלו מסיני", בטוב טעם ודעת. דהנה בפרשת יתרו בענין מתן תורה, מבוארות 
ועיקר  תורה.  במתן  זכו  ישראל  שכלל  והנשגבות  העצומות  המעלות  באריכות 
המעלות הללו היו בענינים שבן אדם למקום, שנתקדשו בפרישות יתירה ועלו 
ונתעלו בדרגות עליונות של קרבת ה', וכמו שכתוב בפסוקים "וירא העם וינועו 
ויעמדו מרחוק" שראו מראות אלוקים נשגבות. ובדברים בפרשת ואתחנן (פרק 
ד' פסוק ל"ה) כתוב "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו", 
וכתב רש"י, "הראת, כתרגומו אתחזיתא כשנתן הקב"ה את התורה פתח להם 
שבעה רקיעים, וכשם שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים וראו שהוא 
יחידי לכך נאמר אתה הראת לדעת". ומבואר בכל זה שהמעמד של מתן תורה 
לא היה רק מתן תורה בלבד, אלא זכו לקבל את התורה מתוך מראות אלוקים 
גדולות ונשגבות, עד כדי כך שראו עין בעין "כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו".
ובפרקי דרבי אליעזר (פרק מ"ו) מאריך על הדרגות העצומות שזכו במתן תורה, 
עד כדי כך שהתעלו ונעשו כמלאכי השרת, ועליהם נאמר הפסוק בתהלים (פרק 
פ"ב) "אני אמרתי אלוקים אתם". וז"ל: "ר' אלעזר בן ערך אומר כשירד הקב"ה 
כנגד  מלאכים  של  ריבוא  ששים  עמו  ירדו  לישראל  התורה  ליתן  סיני  הר  על 
ששים ריבוא של גיבורי ישראל, ובידם זינות ופטרות ועטרו את כל ישראל כתר 

טובים  היו  מעשה  לאותו  באו  שלא  עד  הימים  אותן  וכל  המפורש,  שם 
לפני הקב"ה כמלאכי השרת, ולא משל בהם מלאך המוות וכו'".

המעלות  כל  בארוכה  מבואר  יתרו  בפרשת  והנה 

 



של קפידא, הוא עשה מעשים שיצרו בלבו רגשות של אהבה.
לזכות  שכדי  לחיים,  גדול  יסוד  הם  הללו,  שמולאביץ  הגר"ח  דברי  [ובאמת 
שישרור בבית אהבה ואחווה ושלום, העצה לכך הוא שכל אחד יתן ויכבד את 
השני, שבזה שכל אחד מכבד את השני, האיש את האשה והאשה את האיש, 
בביתם  תשרור  והשכינה  בשלמות  יהיה  בית  והשלום  ואחווה,  לאהבה  יזכו 

ובמעשה ידיהם].
להתבונן  ראוי  המוסר,  אבות  אבי   - הגרי"ס  של  הזיכרון  יום  שהוא  עתה  והנה 
רגעים  כמה  של  קביעות  ואפילו  המוסר.  בלימוד  ולהתחזק  וללמוד  בדרכיו 

בלימוד המוסר בקביעות כל יום, זה עושה רושם רב.
ומרן הסטייפלר זצ"ל אמר לי ללמוד עם הילדים כל יום 7 דקות מוסר כל יום, 

שזה מועיל ומשפיע.
היא  המוסר  שתורת  שמסר,  מוסרית  בשיחה  זצ"ל  וולבה  שלמה  רבי  ומהגה"צ 

במעלה יותר גבוהה ונשגבה מלימוד הקבלה.
* * *

אם כסף תלווה
"אם כסף תלווה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנושה לא תשימון עליו 
נשך. אם חבל תחבול שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו". (פרק כ"ב פסוק 

כ"ד-כ"ה).
ופרש"י, לא תהיה לו כנושה, לא תתבענו בחזקה, אם אתה יודע שאין לו אל תהי 

דומה עליו כאלו הלויתו, אלא כאילו לא הלויתו כלומר לא תכלימהו".
רואים מזה כמה התורה מקפידה שלא לבייש את הלווה, ולכן כשיודע שאין לו 

צריך להתנהג בצורה של "לא תהיה לו כנושה" שלא תביישהו על כך.
וידוע לי על כמה צדיקים נבונים שכאשר מלווים כסף לחבריהם, ורואים אותו 
לו  יגרם  ולא  אותם,  יראה  שלא  בכדי  ממנו  משתמטים  הם  הרי  בדרכו  הולך 

הרגשה לא טובה ונעימה. ואשרי להם.

אם חבול תחבול
ובפסוק "אם חבול תחבול שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו", פרש"י "חבול 
תחבול כפל לך בחבלה עד כמה פעמים, אמר הקב"ה כמה אתה חייב לי, והרי 
ואני  לפני  ומתחייבת  וחשבון  דין  ונותנת  ואמש  אמש  כל  אצלי  עולה  נפשך 

מחזירה לך, אף אתה טול והשב טול והשב".
מבואר בזה את החסד הגדול של הקב"ה שהוא מחזיר לאדם כל בוקר ובוקר 
את נשמתו, שהנשמה עולה לפני הקב"ה כל לילה ונותנת דין וחשבון ומתחייבת 

לפניו, ובכל זאת הקב"ה מתנהג לפנים משורת הדין ומחזיר לו את הנשמה.
בי  שהחזרת  וקיים  חי  מלך  לפניך  אני  ואומרים "מודה  בוקר  כל  קמים  וכאשר 
נשמתי בחמלה, רבה אמונתך", צריך לומר את זה בהרגשה של הודאה גמורה, 

שמי יודע כמה לפני משורת הדין היה בזה שהקב"ה החזיר את הנשמה.
לך",  הפקודות  נשמותינו  על  לך,  אנחנו  "מודים  שאומרים,  מודים  בברכת  וכן 

כמה הודאה צריך להודות לו ית"ש על כך.
והנה בקצות החושן (סימן ד') מביא שכאשר אדם הפקיד אצל חברו פקדון, יש 
איסור על הנפקד לעכב בידו את הפקדון בשביל חוב שהמפקיד חייב לו. ומביא 
נשמתו  את  מפקיד  שאדם  הקב"ה  מדרכי  ללמוד  שיש  שכותב  מהזוהר  כך  על 
אצל הקב"ה כל לילה, והקב"ה מחזיר לו את נשמתו אפילו שהוא חייב להקב"ה 
בעוונותיו. וכתב את לשון הזוהר בפרשת במדבר, "ובר נש בעי לאקדמא ולמפקד 
בידיה פקדונא דנפשיה כפקדונא דבר נש דיהיב פקדונא לאחרא, דאע"ג דאיהו 
אתחייב לגביה יתיר מההיא פקדונא לאו כדאי לאתאחדא ביה, הואיל ופקדונא 
הוא  קדישא  מזרעא  דלאו  אבתריה  נבדוק  ודאי  ביה  יסרב  ואי  לגביה,  אתמסר 

ולאו מבני מהימנותא וכו'".
ובזה יש לפרש מה שאומרים בימים הנוראים בתחילת הסליחות "לך ה' הצדקה 
ולנו בושת הפנים", שכל יום ויום הקב"ה עושה עימנו צדקה במה שמחזיר לנו 

נשמתנו בחמלה רבה.

ספק השבת אבידה; לקולא או לחומרא 
הרב אריאל בן שלום

 א] הרמב“ם והרא“ש לכאורה סתרו משנתם בזה.
דהנה אבידה שהיא במצב של ’הינוח‘ – שלא נפלה מהבעלים, אלא זה באופן 
של ’הינוח‘ - אין בזה דין של ’השבת אבידה‘. ובספק הינוח, שזה ספק השבת 
הרמב“ם  ושי‘  ולהכריז,  ליטול  שצריך  הרא“ש  שי‘  הראשונים:  נחלקו  אבידה, 
וצריך  שלו,  שאי“ז  לעצמו  לקחת  יכול  לא  הרי  נטל,  אם  [אולם  ליטול,  של“צ 

להכריז].
הרמב“ם  מחלוקת  בעוד  זאת,  מחלוקת  תלה  סק“ח)  (קנה  הגר“א  בביאור 

והרא“ש; 
דהנה בספק הרחקת נזיקין, וכגון בחופר בור מים, בסמיכות לכותל חבירו, 

את  וממיסים  מחלחלים  שהמים  בכך  הכותל  את  מזיק  הבור  והרי 
’הרחקת  שמדין  יז.):  (ב“ב  במשנה  נאמר  לכך  הכותל, 

 

הבור  את  ויסיד  טפחים,  ג‘  חבירו  מכותל  בורו  להרחיק  הבור  בעל  צריך  נזיקין‘; 
סד  וגם  הרחקה,  גם  תרתי;  בעינן  אי  בגמ‘  ומבע“ל  המים].  יחלחלו  [שלא  בסיד 
בסיד. והרמב“ם פסק לחומרא, וברא“ש פסק לקולא. ע“כ. כלומר יש בזה ספק 

הרחקת נזיקין, ונחלקו הראשונים אם פוסקים לחומרא או לקולא. 
וביאר רבי ברוך בער, [ב‘ברכת שמואל‘ ב“ב סי‘ טז], המחלוקת בהרחקת נזיקין; 
ממון  ספק  דהוה  ס“ל  והרא“ש  מזיק.  של  איסור  ספק  שזה  ס“ל  הרמב“ם  דשי‘ 
ג),  אות  (שם  הברכ“ש  [מוסיף  פטור.  לכתחילה  אף  ובאמת  לקולא,  ממון  וספק 
ספקדהאם  ודאי  ה“ז  ממון,  ספק  בזה  לומר  שייך  מה  הרא“ש,  שי‘  על  ומקשה 
נומר שבספק מזיק נניח שהבהמה תלך ותזיק לכתחילה, דהא ברור דהדין ”ולא 
ישמרנו“ מחייב אף בספק. ועל כן מייסד שאין בהרחקת נזיקין דין ’מזיק‘, אלא 

טענה בהל‘ שכנים שירחיק הזקיו, וטענה זאת מוגדרת ל‘טענה ממונית‘].
והגר“א תלה בזה מחלוקת הנ“ל בספק בהשבת אבידה, והיינו; דנחלקו אם דין 
ספק  הוה  וממילא  איסורא,  הוה  להתעלם“]  תוכל  ”לא  [האיסור  אבידה  השבת 

איסור לחומרא, או שזה ממונא וממילא הוה ספק ממונות לקולא.
ב] אלא דלפ“ז יהיה סתירה ברמב“ם וברא“ש; דהא הרא“ש בהשבת אבידה מחמיר 
בספק ומצריך להכריז, והיינו דס“ל שזה איסורים, ומאידך בהרחקת נזיקין ס“ל 
מקיל  אבידה  השבת  דבהל‘  להפך;  תקשי  וברמב“ם  גרידא.  ממונות  ספק  דהוה 

ואומר של“צ להכריז, משא“כ בהרחקת נזיקין פסק לחומרא. 
קו‘ מילי דנזיקין),  בסוף  קנא  הגרעק“א (תשו‘  עפ“ד  יש ליישב  [ובשי‘ הרמב“ם 
להרחיק.  אם  והספק  מזיק,  ודאי  כאן  שיש  מחמת  מחמירים  נזיקין  דבהרחקת 
משא“כ היכא שיש ספק אם הוא בכלל מזיק, אף להרמב“ם נקיל. וא“כ בהשבת 
אבידה שזה ספק אם זה בכלל אבידה, שפיר אף להרמב“ם יש להקל. אולם בשי‘ 

הרא“ש הדק“ל].
ג] ונראה, דהנה יסוד דין אבידה, זה לא רק דין לדאוג על ממון של חבירו בכה“ג 
בעתיד.  אף  יאבד  שלא  חבירו  ממון  שמירת  דינו  יסוד  אלא  הממון,  שנאבד 
וכדחזינן בב“מ ל: שזה דין אף בקרקע העומדת להיפסד, שצריך לשמור שהמים 
לא ישטפוה, [ושם אין זה קשור לאבידה, שהרי עוד לא נאבד כלום]. ולמדו מזה 

האחרונים [ע‘ קה“י ב“ק סי‘ א‘] דילפינן מניה מכ“ש דאסור להזיק. 
שמירה  דאדרבה  הפסד,  איכא  שודאי  באופן  דוקא  אינה  דשמירה  ברור;  ועתה, 
באה למנוע במקום שיש חשש להפסד [והגע עצמך; וכי רק במקום שהמים ודאי 
ישטפו את הקרקע, חייב להציל, ולא בספק.], כי כל מהות השמירה באה למנוע 

חששות [ולא רק בודאי הפסד]. נמצא, דכל ספק אבידה זה חיוב ודאי!.
ונראה, דבהא גופא נחלקו הרמב“ם והרא“ש, אם גדר ’השבת אבידה‘ הינו חיוב 
שמירה, וממילא הוה חיוב ממוני אף בספק. או שאי“ז חיוב ’שמירה‘ וממילא זה 

חיוב ממוני גרידא, דספיקא לקולא.
ועתה, גם בהרחקת נזיקין יש לחקור זאת, אם זה חיוב שמירה על ממון השכן, או 
שזה איסור ממוני גרידא – שלא להתקרב לשכינו באופן שיכול להזיקו. נמצאף 
שני  [שה“ז  בזו;  זו  תלויות  המחלוקות  שני  דאין  אלא  זהה,  המחלוקות  שיסוד 

דינים שונים], ושפיר ליכא סתירה בדברי הרמב“ם והרא“ש.

השבת אבדה
הרב נחום באדנער

והנה  עטים.  שם  שנשכח  המדרשות,  בתי  כותלי  בתוך  כמטע  יום  בכל  מעשים 
אם חוזר למחרת למקומו ומוצא עט מונח שם, שהוא אותו סוג עט שנאבד לו, 
ומסתמא זהו שלו, אלא, שאין לו סימן. ואפילו ”טביעת עין“ אין לו, כי הוא חדש. 
האם הסתברות זו שמסתמא זהו עטו שנשאר מאתמול מספיק שיקחו, או שמא 
צריך לחשוש ששלו נאבד, ובפרט שאינו זוכר איפה השאיר העט, ואילו עט זה של 
אחר. ואולי זה נחשב כמו ”סימן של מקום“, שאף שלא ידע שנמצא שם, עכשיו 
שם  הניחו  מסתמא  (כי  מקום“.  בכלל ”סימן  הוי  שם,  שהיה  ויודע  שם,  שמצאו 

בעת לימודו, אלא שמחמת שקיעתו בלימודו שכח מה עשה עם עטו).
ויש עוד מקום לצרף, שאפילו על הצד שאינו יכול לנקוט שהוא שלו, כיון שאין 
לו סימן, וצריך לחשוש שנאבד ע“י אדם אחר, מ“מ גם השני אבדו בלי סימן, והרי 
הוא  שעט  גם  לנקוט  צריך  זה  (ולצירוף  זה.  מצד  לקחתו  יכול  ולכן  הפקר,  הוא 
דבר שאדם ממשמש בכיסו בכל שעה ושעה, וא“כ הוא ”בהתירה אתי לידיה“ כי 
הוא אחרי יאוש.) ומאידך יש צד שאפילו שאין לו סימן, אולי הונח שם ע“י אחר, 

והמקום הוא סימן שלו. ולפי צד זה יהיה אסור לו ליקח. 
עוד יש להסתפק אם מצאו ברצפה מתחת למקומו, האם יכול להניח שנפל לו 
שם, או שמא צריך לחשוש שהוא נדחף או נגרר ממקום אחר למקומו. (ול“צירוף“ 
הנ“ל, כ“ש שיכול לקחת שהרי אין סימן בעט, וגם אין סימן מקום, וא“כ אפילו 
תימא שאינו מבורר שהוא עטו שהשאיר אתמול, מ“מ הפקר הוא, ויכול לקחתו). 

***
שחידש  למי  מזכירים  שאם  אברהם)  אור  ספר  (בעל  שליט“א  ממו“ח  שמעתי 

אם  שיל“ע  והוסיף,  אבדה“.  ”השבת  משום  בזה  יש  ושכחו  תורה  דבר 
קיים המצוה בזה, (ושגם יעבור על הלאו אם לא השיב) ועכ“פ 

ענין המצוה בודאי יש.



הוא  השבה  חיוב  וכשאין  מהבעלים  הופקע  אבוד  שחפץ  משום  יאוש  בעינן  לא 
שייך למוצא וחולק על הב“ח עי“ש.

[וע“ע בנדון זה בגליון מהרש“א יו“ד קמ“ו א‘ ובשערי ישר ד‘ פ“ח] 
להשיב  שחייב  אויבך  משור  שדורש  יאשיה  שר‘  מפרש  לספרי  בפירושו  הנצי“ב 
אבידה לגוי מיירי כשיש חילול ה‘ כמבואר בב“ק קי“ב שמחויב להחזיר מדרבנן 
אף  שזהו  לכאו‘  ונראה  אקרא  אסמכיה  יאשיה  ור‘  רס“ו  חו“מ  בשו“ע  נפסק  וכן 
דעת תוס‘ בב“מ ל“ב ב‘ ד“ה ואי שמקשים וא“ת והלא בספרי דורש שונאך אפילו 
שונא עכו“ם וי“ל דאסמכתא בעלמא הוא דבפסחים קי“ג מוקי לה בשונא ישראל, 
כן  מובא  במכילתא  רק  עכו“ם  לרבות  דרשה  אין  שבספרי  עיניים  היפה  ומקשה 
בשם ר‘ יאשיה ומישב דאפשר שיש ט“ס בדבריהם שכתבו ספרי במקום מכילתא 

ולפי“ז שתוס‘ מדברים על ר‘ יאשיה מבואר שדברי ר‘ יאשיה הם אסמכתא 
ה. בסהמ“צ עשה ר“ד שציונו להשיב האבידה לבעליה והוא אומרו השב תשיבנו 
לו [משפטים כ“ג] ובלא תעשה רס“ט שהזהרנו מהתעלם מן האבידה והוא אומרו 
לא תוכל להתעלם וכפל האזהרה בזה הענין לא תראה את שור אחיך [כי תצא 

כ“ב] 
לאחיך  תשיבם  השב  שנא‘  מ“ע  לישראל  אבידה  השב  ה“א  גזו“א  י“א  ובפרק 
את  תראה  לא  שנא‘  בל“ת  עובר  והניחה  ממנה  ונתעלם  ישראל  אבידת  והרואה 
שור אחיך והתעלמת מהם וביטל מ“ע. ובה“ב: לקח את האבידה ולא השיבה בטל 

מ“ע ועבר על שני לאוין וכו‘ 
מזכיר  ונתעלם  אבידה  ובראה  לו“  תשיבנו  ”השב  העשה  את  מזכיר  שלא  ויל“ע 
ל“ת ד“לא תראה את שור אחיך וכו“ וכשנטל ולא השיבה מביא ל“ת ד“לא תוכל 

להתעלם“

מצא מציאה וקודם שנטלה בא אחר וטען שלי
הרב יהודה שניידר

שאלה: ראובן ראה אבידה ובא ליטלה כדי להשיבה וקודם שנטלה קפץ שמעון 
המציאה  את  ראובן  שראה  דמשעה  או"ד  נאמן,  שמעון  האם  היא,  שלי  ואמר 
ליטול  אבידה  השבת  דמצות  מחיובא  חייב  ולפיכך  להתעלם  תוכל  בלא  נתחייב 

האבידה ולהחזירה רק ע"פ סימנים.
נאמן  אדם  כל  אבידה  דבכל  כתב  סק"ג  רנ"ט  סי'  המשפט  הנתיבות  א]  תשובה: 
לזה  לשלם  חייב  ואכלו  אחר  וכשבא  אחר,  ליד  שהגיע  קודם  שלו  שהיא  לומר 
אומר  והאי  דידי  אומר  דהא  ארבא  מהאי  לזה  וראיה  שלו,  שהוא  מקודם  שאמר 
דידי דקאמר התם דאם בא אחר וחטפו חייב לשלם לכאו"א, ואע"פ שאין לשום 

אחד עדים, אלא דלעולם נאמן התובע בתביעתו קודם שבא ליד אחר.
ויש לחקור לשיטת הנתיה"מ דקודם שהגיע ליד המוצא נאמן הטוען על האבידה 
אלא  המציאה,  את  ראה  כבר  שהמוצא  אפי'  מיירי  הנתיה"מ  האם  שלו,  שהיא 
שעדיין לא הגיעה ליד המוצא, או"ד דאם ראה הרי כבר חל עליה חובת השבה 
בסימנים, וצריך המוצא לתפוס האבידה קודם שיתפוס הטוען שלי, וכ"ד הנתיה"מ 

הם קודם שראה המוצא את המציאה.
ב] ב"מ כ"ו: אמר רבא ראה סלע שנפלה וכו' המתין לה עד שנתייאשו הבעלים 
ונטלה אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם, והרמב"ן והרשב"א ל'. הוכיחו 
דהשב תשיבם חל רק משעת הגבהת המציאה, אבל קודם לכן אם לא הגביה עובר 

רק בלא תוכל להתעלם. 
והר"ן פליג דמיד חל עליה עשה דהשב תשיבם, אלא דאינו מבטל את העשה כל 
זמן שיכול שעומד ליד המציאה ולא הניחה והלך, אבל אם מניח האבידה והולך 

עובר גם משום השב תשיבם.
ממנה  ונתעלם  ישראל  אבידת  דהרואה  ה"א  גזו"א  מהל'  פי"א  ברמב"ם  וכ"א 

והניחה עובר בלא תעשה דוהתעלמת ובטל מצות עשה דהשב תשיבם.
והר"ן,  הרמב"ם  עם  והרשב"א  הרמב"ן  במחלוקת  הנ"ל  החקירה  לתלות  ויש 
י"ל  א"כ  האבידה,  הגביה  שלא  כל  דהשבה  מ"ע  חל  דלא  והרשב"א  דלהרמב"ן 
דשפיר זוכה הטוען שלי, ולהרמב"ם והר"ן דחל מ"ע דהשבה א"כ הוי כמו אחר 

שנטל האבידה דתו אין הטוען זוכה בטענתו. 
ג] רעק"א בדכ"ו. מחדש דראה אבידה שאין בה סימן אין חייב ליטלה אפי' דאם 
נטלה חייב להשיבה, וביאר דשאני אחר שהגביה, דנעשה שומר אבידה, ולפיכך 
אין נפטר מהשבה, אבל קודם שנעשה שומר אבידה לא חל עליה חיוב ליטול דבר 

שאין בו סימן. 
מ"ע  דחל  והר"ן  הרמב"ם  לשיטת  דאפי'  חזינן  לכו"ע,  שיטתו  רעק"א  ומדסתם 
דהשבה, עכ"פ חלוק קודם הגבהה מאחר הגבהה, דקודם הגבהה עדיין לא נעשה 

שומר אבידה, וממילא לא חל עיקר החיוב. 
ולפ"ז יש לדון דה"נ במקום שלאחר שראה את האבידה וקודם שהגביהה קפץ 
אחר בטענה שהאבידה שלו, דלא יחול חיוב השבה, משום דהרי מדיני הממון יש 

לדון את האבידה שהיא של הטוען.
ד] השערי ישר ש"ו פי"ד הקשה האיך אמרה תורה באבדה שלא להחזיר 

אלא ע"פ סימנים, והרי מאחר דבדיני הממון כל הטוען ברי ואין אחר 
טוען כנגדו זוכה הטוען בהממון, (וכנ"ל בשם הנתיה"מ) 

השבת אבידה ואבידת גוי
הרב יעקב פורייס

לע“נ א“מ הר“ר אבגדור שמחה ב“ר לוי צבי ז“ל
יא“צ ה‘ אדר

ד‘   כ“ג  משפטים  לו“  תשיבנו  השב  תעה  חמרו  או  אויביך  שור  תפגע  ”כי  א. 
אולם בפר‘ כי תצא כ“ב א‘ נאמר: ”לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים 
שבפ‘  את השנויים  מבאר  שם  וברמב“ן  השב תשיבם לאחיך“  מהם  והתעלמת 
משפטים נאמר ”שור אויביך או חמורו תועה“ ובפרשת כי תצא נאמר ”שור אחיך 
או שיו נדחים וע“ע בפסוק ב‘ שמבאר עד היכן חייב ללכת ולהחזיר לבעלים ואת 

דעת הספרי בענין.
ב. וכן שינתה התורה שבפרשת משפטים נא‘ ”כי תפגע שור אויבך“ ובכי תצא 
נא‘ ”לא תראה את שור אחיך“ והספרי בדברים כ“ב דורש ”לא תראה יכול אפילו 
הוא רחוק ממנו מלא מיל ת“ל לא תראה הא כיצד שערי חכמים אחד משבעה 

ומחצה במיל שהוא ריס“ וכן הוא במכילתא פר‘ משפטים
יאשיה  ר‘  דברי  אלילים  עובד  זהו  אויביך  שור  עה“פ  במכילתא  מבואר  עוד  ג. 
וכו‘ ר“א אומר בגר שחזר לסורו וכו‘ ר‘ יצחק אומר בישראל עבריין וכו‘ ר‘ נתן 
אומר בישראל עצמו וכו‘ שעשה עמך מריבה נעשה אויב לשעה ת“ל שור אויבך 
מ“מ א“כ למה נאמר אחיך מלמד שלא דברה תורה אלא כנגד היצר דמפרש כר‘ 
נתן דמיירי באחיו במצוות שאסור לשנאותו ועשה שלא כדין ודברה תורה כנגד 

היצר. וע“ע בהסברו של המשך- חכמה פר‘ כי- תצא.
וצ“ב בדעת ר‘ יאשיה שמפרש דשור אויבך זהו עובד אלילים מהמהבואר בב“ק 
קי“ג ב‘ מנין לאבידת הכנעני שהיא מותרת שנאמר לכל אבידת אחיך. לאחיך 
אתה מחזיר ואי אתה מחזיר לכנעני. ואף שבא לידו אינו מחזיר לכנעני , שרבינא 

דורש מומצאתה דאתאי לידיה ואפ“ה פטור מלהחזיר לגוי.
חייב  צבע“ח  דכשיש  ומישב  משפטים  פ‘  יפות  הפנים-  כן  שהקשה  וחזיתי 

להחזיר לגוי כדאיתא בב“מ ל“ב.
ונראה לכאו‘ דסובר שאף שאין דין השבה לגוי אינו רשאי לקחתו לעצמו ולכן 
אם לא ישיב יהיה צבע“ח שאם רשאי לקחתו לעצמו לא יגרם שום צער לבע“ח 

[ועיין לקמן דעת הב“ח ועוד בענין זה] 
הזית רענן לבעל המג“א בביאורו לספרי מישב שר‘ יאשיה סובר דכשבא לידו 
חייב להחזיר לגוי ויל“ע דהואיל ואין מצוות השבת אבידה לגוי מדוע כשנטלה 

יהיה חייב להשיבה.
ומצאתה  שדורש  רבנאי  על  כ“ב  אות  ב‘  לב“מ  שמואל  ר‘  בשיעורי  מקשה  וכן 
היכא  עכו“ם  רחמנא  מיעט  כי  תימא  דלא  רש“י  ומפרש  משמע  לידיה  דאתא 
דלא אתא לידיה דישראל דבשלמא לראשונים בב“מ כ“ו שעשה דהשב תשיבם 
להתעלם  תוכל  דלא  בלאו  עובר  רק  לכן  וקודם  המוצא  לידי  כשהגיע  רק  חל 
אפשר לפרש שהיתה הו“א שהתורה מיעטה אבידת עכו“ם מהלאו ולא מהעשה 
של  בעשה  מחויב  הראיה  שמשעת  ה“א  גזו“א  בפי“א  שסובר  הרמב“ם  אבל 
והשיב ואפ“ה יש מיעוט באבידה של גוי, מהו ההו“א לחייב בהשבה כשבא לידו 

[ועיי“ש שמחלק מזקן ואינה לפ“כ שמחויב כשהכישה וכהסבר האבן האזל]
ומביא מהגרנ“ט שמבאר שאמנם ידענו שפטור מלהשיב אף כשבא לידו אך ס“ד 
שאסור לו להשתמש בו לכך ילפי‘ מומצאתה שרשאי להשתמש באבידת הגוי. 
אבידת  שאף  פשיטא  עכו“ם  גזל  שמתיר  למ“ד  שמואל  ר‘  מקשה  עדיין  אולם 
עכו“ם מותרת, ואמנם לדעת היראים המובא במג“א או“ח תרל“ז סק“ג שאע“פ 
שגזל עכו“ם מותר אינו שלו לקדש אשה וכן מובא בנתה“מ שמ“ח סק“א א“ש 
שהפסוק מחדש באבידה שקנויה לו לגמרי, אולם לשיטת הב“ח יו“ד סי‘ קמ“ו 
שאף אבידת עכו“ם שמותרת אינה שלו שוב יקשה מה הוצרכו פסוק באבידה, 

וע“ש שמתרץ דנ“מ למקרה שהתגייר.
עדיין  כשנטלה  להשיב  מחויב  יאשיה  שלר‘  שמפרש  רענן  הזית  בדעת  אולם 
קשה לשיטות שיש חיוב השבה מיד כשרואה ואפ“ה בגוי אין מצות השבה א“כ 

הו“ה שפטור אף כשהגביה 
עוד יש לעיין לראשונים שסוברים שהמצוות עשה של השבה חלה רק כשהגביה, 

מהפסוק כי תפגע וכו‘ שמבואר שחיוב השבה חל מיד כשרואהו 
ד. מחידושו של היראים שאע“פ שגזל עכו“ם מותר לא נעשה שלו ולדעת הב“ח 
אף באבידת עכו“ם הדין כן. ומצאנו שנחלקו הרמב“ם והטור בדין אבידה מדעת 
אם שייך למוצא וכפי שמבארים האבן האזל והגרנ“ט בב“מ סי‘ קנ“ב וכן תלוי 

בזה דין אבידה פחות משו“פ שפטור מהשבה  האם שייך למוצא
משו“פ  בפחות  השבה  דין  שאין  שאע“פ  שמפרש  מ“א  סוכה  בתורי“ד  ויעוין 
עכו“ם  אבידת  גבי  שכותב  קי“ג  בב“ק  המאירי  מלשון  אולם  למוצא  שייך  אינו 
וחזרתו  הוא  קנין  מקצת  שמציאה  להחזירה  חייב  אינו  אבידתו  שמוצא  ”שמי 
דרך חסידות ואין אנו כפופים לחסידות למי שאין לו דת ” ומשמע שהאבידה 
נצטוה  חסידות  מדרך  ורק  קנין  מקצת  יש  ולמוצא  הבעלים  מרשות  הופקעה 

להשיבו ובגוי שאין מצות השבה ה“ז שייך למוצא וכהסבר הגרנ“ט דילפי‘ 
זאת מומצאתה דשייך למוצא.

ולהלכה פוסק הביאור הלכה בסי‘ תקפ“ו שבאבידת נכרי 

 



א"כ איך אמרה תורה לקיים מ"ע ע"י גזילת ממונו של אחר, דהא המוצא מחזיק 
ממון שיש עליו טוען שזוכה בטענתו לפי דיני ממונות, ומעכבו אצלו כדי לקיים 

השב תשיבם ע"פ סימנים. 
ותירץ השער"י דשאני הכא דאין זה מ"ע רק על הגברא, וגוזל ממון כדי לקיים 
סימנים,  ע"פ  אלא  להחזירה  שלא  האבידה  בגוף  נאמרה  דהמ"ע  אלא  מ"ע, 
היא  המ"ע  עיקר  כל  אדרבה  אלא  מ"ע,  לקיים  כדי  ממון  כגוזל  אי"ז  וממילא 

לברר את הבעלים ע"פ סימנים.
ולפ"ז יש לדון דאמנם אחרי שבאת המציאה ליד המוצא כבר חייל עליה מצות 
השבת אבידה וכבר מחוייב הוא לברר את הבעלים ע"פ סימנים, ואם כעת יבא 
תורה  דאמרה  השער"י  וכביאור  טענתו,  על  לסמוך  אסור  שלו  שהאבידה  טוען 
שבאת  קודם  הטוען  בא  אבל  סימנים,  ע"פ  בעליה  את  לברר  האבידה  דדין 
כדי  חבירו  ממון  יגזול  דהאיך  השער"י  כקושיית  לדון  יש  המוצא  ליד  המציאה 
לקיים מ"ע, וא"כ כאשר קפץ אחר וטען שהאבידה שלו קודם שהגביה המוצא 
את האבידה, לא יוכל המוצא לעשות מעשה גזילה ליטול האבידה כדי להחזירה 

בסימנים, וצ"ע.
ה] הפני יהושע כתובות י"ב: הקשה וז"ל, קשיא לי אמאי איצטריך קרא לאהדורי 
אבידה בסימנים וכתיב נמי עד דרוש אחיך אותו דרשהו אם רמאי הוא ותיפוק 
ברי  שטוען  כיון  עין  בטביעות  אלא  סימנים  בלא  אפי'  מהדרינן  דבלא"ה  ליה 
חזקת  למוצא  ליה  לית  הא  ותו  שמא,  טוען  והמוצא  בברי  מכחישו  אדם  ואין 
ממון כמ"ש התוס' סופ"ק דב"מ ולשיטת התוס' דמחלקין בין היכא שהברי טוב 
והשמא גרוע א"ש וכו' ומיהו לשיטת הרמב"ם וסייעתו דלא מחלקי בכך קשה, 

ויעו"ש מה שתירץ ונתקשו האחרונים בתירוצו.
והחת"ס בחי' ב"ב כ"ג: תירץ דטענת ברי אינה מתורת בירור כלל, דאין הטענה 
אבל  הטענה,  ע"י  לזכות  להטוען  כח  יש  ממונות  דבדיני  אלא  האמת,  מבררת 
מצות השבת אבידה המושתת על המוצא היא לברר מי הבעלים באמת, וזה אינו 

מתברר ע"י טענה כלל.
ברי  טענת  דין  שביאר  בתוס'.  ד"ה  שם  בכתובות  אזיל  לשיטתו  דהפנ"י  ונראה 
לא  ברשיעא  איניש  ואחזוקי  לו  יש  אא"כ  תובע  אדם  אין  חזקה  משום  שהיא 
בירור  הוא  אלא  בלבד,  ממונות  בדיני  מסויים  כח  הטענה  אין  ולפ"ז  מחזקינן, 

האמת, ולפיכך שפיר הקשה דנמי לגבי מצות השבת אבידה תועיל טענה.
ולא  בממון  רק  דהוא  הטענה  דין  ביאר  הרא"ש.  ד"ה  ט':  כתובות  יעקב  הבית 
באיסורין, משום דטעמא דטענת ברי הוא מכיון דהמוחזק אינו יודע אם הממון 
שלו לפיכך אין מתירין לו להחזיק בממון אחרים מספק, וממילא זוכה זה שטוען 

ברי דהוא מחזיקו בודאי.
ולפ"ז מיושבת קו' הפנ"י דשאני הכא דהמוצא מחזיק בידו ממון אחרים במצות 
התורה לפיכך אינו צריך להתחשב בטענת ברי, דהחזקתו במצות התורה אינה 

כמעשה גזילה. 
אמנם קודם שבאת המציאה לידו, הרי כמש"כ השער"י הנ"ל לא התירה התורה 
ולהחזיק  לבא  היתר  להמוצא  אין  וממילא  חבירו,  ממון  גזל  ע"י  מצוה  עשיית 

ממון שיש עליו טענה שהרי הוא כבא לקיים מצוה ע"י גזילת ממון אחרים. 
הממון  להשיב  דהיינו  ממונית  מצוה  היא  אבידה  השבת  דהנה  נראה  עוד  ו] 
לבעליו, וא"כ צריך הדין להיות כמו בספק גזל דהביא הקונה"ס בסי' א' סק"ו 
איסור  דשאני  משום  לחומרא,  איסור  כספק  דאי"ז  שביארו  האחרונים  מגדולי 
גזל דהאיסור נגרר אחר דין הממון, ורק אם בדיני הממון הוי גזל חל עליה איסור 
גזל, וה"נ מ"ע דהשבת אבידה נגרר אחר הדין הממוני, וממילא לא יחול מצות 

השבה על ממון שיש עליו טוען שלי. 
אם  דע  אמנם  וז"ל,  הנתיה"מ,  ע"ד  פליג  ונטען  טוען  מהל'  פ"י  שמח  האור  ז] 
מיד  מפקינן  לא  בה  וזכה  אחר  ובא  הוא  שלי  אחד  ואמר  אבידה  נראית  היה 
הזוכה בלא סימנים, ואע"ג דכאן בספינה אם בא אחר בלא טענה מוציאין מידו 
זה דוקא במידי דלא הוי אבוד ודרך הספינה להיות בנהר ותחת חזקת בעלים 
קיימא, אבל במידי דהוי אבוד שנמצא חפץ ברה"ר מקום שאין דרך להניחו בלא 
אבידה או שכחה והדבר בחזקת אבוד, בזה אם בא אחד ואמר שלי הוא וקדם 

אחר וזכה אין מוציאין מיד המחזיק וזה פשוט, עכ"ל.
וצ"ב בכונתו דמה לי אם החפץ אבוד, והא עכ"פ יש לו בעלים ושמא זה הוא 
הבעלים, וי"ל שחפץ המונח בדרך של אבידה הרי הוא בחזקת שאין לו בעלים 

והוא מוחזק כהפקר, וממילא לא מתקבלת טענת הטוען בלא סימנים.
ונראה דלפ"ד הפנ"י דטענה הוי בירור משום חזקה אין אדם תובע אא"כ יש לו, 
א"כ הוי בירור גם כשטוען על אבידה ברה"ר, וטעמו דהאו"ש מתקבל רק א"נ 

דטענה אינה בירור, וכשי' הבית יעקב והחת"ס.  
של  אגודה  או  שטרות  של  תכריך  בדלוסקמא  או  בחפיסה  מצא  תנן  בד"כ'.  ח] 
שטרות הרי זה יחזיר, ובדכ"ח. מוכיח בגמ' מהא דסימנין דאורייתא, והנה הרי 
התם ודאי יש טוען קודם שמצא המציאה, דהרי יכול לשאול את פי הלוה מה 
טוען בדבר המציאה, ומוכח א"כ דגם בטענה קודם ראה המוצא אין בכדי לזכות 

דזוכה  הנתיה"מ  דברי  עיקר  כל  וצ"ע  סימנים,  נתינת  בלא  בהמציאה 
הטוען בטענתו באבידה, ושמא י"ל דכל דלא טען בפועל עדיין 

לא זכה מכח מה שיכול לטעון אם נשאלנו.

 

גדר זמן הקיום המצוה של השבת אבידה ומילה.
הרב אברהם גולדשטיין [מוהל]

בנימוקי יוסף מסכת בבא מציעא [טז, א] הביא את קושיית הראשונים בסוג‘ שם 
בהא דאמרינן דאין עשה דהשבת אבידה דוחה עשה ולא תעשה, דלמה לי מהאי 
טעמא, תיפוק ליה דעשה דהשבת אבדה אינו בעידניה דעבירת הלאו, דלא מקיים 
לעשה עד דמהדר ליה למרה. ותירצו דלרווחא דמילתא אקשו הכי. והרנב"ר ז"ל 
מתעסק  דהא  בצרעת,  כמילה  העשה,  קיים  אלאו  דעבר  בשעה  נמי  דהכא  תירץ 
הוא במצות השבה בשעת עקירת הלאו. ואף על פי שלא גמרה מה בכך, גם מצות 
מילה לא נגמרה עד דפרע, דקי"ל מל ולא פרע כאילו לא מל. אבל הרב רבי יהוסף 
ז"ל כתב בלשונו בנמוקיו, דשאר המפרשים ז"ל לא סברי הכי, דיכולים לומר דלא 
דמיא למילה, דמילה כל מה שנעשה בה הוא גוף המצוה עצמה, ואם לא גמרה 
וכן  כנפיו,  בשתי  אלא  ציצית  הטיל  לא  שאם  כמו  המצוה,  חצי  אלא  נעשית  לא 
בתקיעת שופר אם לא השלים התקיעות, אבל גבי השבת אבדה עיקר גוף המצוה 
מכשירי  כעין  הוי  והשאר  המצוה,  כוונת  גוף  עיקר  שזהו  הבעלים  בבית  השבה 

מצוה. עכ"ל.
והנה בדין מילה בשבת על ידי ב' מוהלים, שהא' מל והב' פורע, דעת המהרש"ל 
ביש"ש ביבמות פרק הערל סי' ג דהראשון חייב כרת משום שמחלל שבת, דהמל 
ולא פרע כאילו לא מל, ואילו הרמ"א בתשו' סימן עו סובר דשרי ע"פ דין, וכ"כ 

בהגהתו לשו"ע יו"ד סימן רסו בסוף.
וכתב בנו של הנודע ביהודה [בהגהה לתשובת אביו באורח חיים מהדורה תנינא 
נפתח  לא  או  מצוה  חצי  הוה  פריעה  בלא  המילה  אי  זה  דבר  'לדעתי  כב],  סימן 
יוסף  בנימוקי  הובא  ז"ל  הלוי  יהוסף  רבינו  ובין  הרנב"ר  בין  במחלוקת  בגדולים 
דהיינו,  ע“כ.  מתעלם'.  שאתה  פעמים  דוהתעלמת  בסוגיא  ל'  דף  ב"מ  במסכת 
שהר“ן הסובר שההתעסקות באבידה עוד לפני שמחזירה לבעלים הוי מצוה, הוא 
סובר שהמילה היא גם חלק מן המצוה, ואילו הר“י מגאש הסובר שרק ההשבה 
היא המצוה, הוא יסבור שרק כאשר סיים את ענין המילה על ידי הפריעה, רק אז 

הוא קיום המצוה והשאר - קרי המילה- הוי כמכשירים.
הותחל  כבר  ופרע,  שמל  כל  שבמילה,  פשוט  כדבר  למד  בעצמו  הנו“ב  אולם 
המצוה למפרע מזמן חיתוך הערלה. ובהגהות ברוך טעם כתב לבאר שדעת הנו“ב 
שמח‘ הר“ן ור“י מגאש היא דווקא בהשבת אבידה, שהמצוה היא השבת החפץ 
האבוד אל הבעלים, ונחלקו הראשונים אם ההתעסקות של המוצא בחפץ האבוד 
היא בכלל ההשבה אל הבעלים. אולם במילה, המצוה היא למול ולפרוע, ובודאי 
שכל חלק מקרי עיקרה של מצוה והוי בעידניה לענין עדל“ת. ע“כ. וכבר העירו 
שגם בלשון הר“י מגאש מבואר להדיא שמחלק בין מילה להשבת אבידה, וצ“ע 

הגהת מהר“ש לנדאו בן הנו“ב.
ובאמת הדברים עתיקים, בענין הגדר של מצוות המילה, האם המצוה היא למול, 
או שהמצוה היא להיות מוסר הערלה, ושאם כן יש מקום לדון בסברת מהר“ש 

לנדאו. ועי‘ בספר ’מילי דמילה‘ בעמוד 379 מש“כ בזה.

בעניין תוכנית החיסכון לכל ילד 
הרב שלמה לנדא

הדברים שלהלן כמובן אינם למעשה, ולא באו אלא לפלפולא, ולדינא יש להחמיר

א

א) דנו מורי ההוראה אם יש להחמיר ולבחור מסלול הלכה1 [ורובם החמירו, אך 
שמעתי דהגרמ“מ שפרן אינו מצריך מעיקר הדין], ובאתי להעמיד צדדי ההיתר 

לפלפולא בעלמא2.  

שם  ע.  דף  בב“מ  הגמ‘  ומדברי  מדרבנן,  הוא  לאסור  הנידון  קטן,  הילד  בעוד  ב) 
נתבאר דאסור להלוות מעות של יתומים קטנים בריבית מדרבנן ולשון הגמ' שם 
דביאר  ברשב"א  שם  וראה  שבקייהו',  בתר  ליזלו  דידהו  דלאו  דאכלי  'יתמי  הוא 
דהאיסור מדרבנן, אך יש גם נידון בדאורייתא, חדא מצד הלווה, עיי“ש בתוספות, 

ועוד מגיל י“ג עד י“ח, דהוי גדול.     

דחזו  טעמים  ושלושה  עיקריים,  טעמים  משלושה  דשרי  לעיקר  ונראה  ג) 
הטעם  לו,  הוא  חוב  אלא  לילד,  זכין  דין  כאן  דאין  הראשון:  הטעם  לאיצטרופי, 
השני: דאף אם יש דין זכין שהממון יהיה שלו, מכל מקום גוף הלוואת הריבית 
היא באופן של גזילה, דלא ניחא ליה בהך איסורא, והטעם השלישי: דיש פנים 
לומר דאינו בעלים גמור על הממון, אלא יש כאן שיור בקניין לטובת המדינה, שבו 

חדא  בממון,  לזכות  טפי  דעתו  פנסיה  שבקרן  היא  שאומדנא  לנידו“ד,  פנסיה  קרן  בין  לחלק  ויש   .1
משום שהוא רשת הביטחון שלו לגיל הפרישה, וביותר מחמת שהוא חלק משכר עבודתו, ומופרש 
ממנו ומהמעסיק, והוא בכלל ה'עלות העסקה', משא"כ בנידו"ד שבסתם אין הילד מכוון לזכות בממון 

זה מראש.   
2. ואין הדברים אמורים כלפי החמישים שניתן להוסיף מקצבת הילדים.  



יכול  הוא  אין  שהרי  לריבית,  ההלוואה  מחשיבים  היינו  לא  ההלכה  מסלול  את 
למונעה ולהשתמש במעות, אם כן אף לאחר שיש מסלול הלכה, אין זה משנה 
את גוף הגדרת הבעלות, שאין הוא בעלים על הממון לעניין הנעשה עם הממון, 

וכל בעלותו היא לעניין שמחר הוא יקבל אותו. 

[ד,רמב]  הרשב"א  לדברי  בעלים,  חשוב  הקטן  אם  הנידון  שהשוו  יש  והנה,  ג) 
שהוזכרו בבית יוסף חו"מ רלה,יג, דאם קיבל אדם חפץ עבור קטן אסור לו למוסרו 
לו, והוי אפוטרופוס על החפץ, אך יש לחלק, דהתם אינו מוסרו לו כדי שהקטן 
לא יאבדו, אבל אם הקטן צריך לממון לקנות לו כסות וכדומה, בוודאי יקנה לו, 
משא“כ בנידו“ד שאין הקופת גמל רשאית לקנות לו כלום, ואינה אפוטורופסית 
באופטרופסות  לדון  ויש  משיגדיל,  אף  ברשותה  הממון  כאן  שהרי  ועוד,  כלל, 
נתינה  אלא  אפוטרופסות  כאן  דאין  מוכיחה  הדברים  צורת  מקום  ומכל  לגדול, 

מעיקרא על דעת שיקבלו רק בגיל י“ח.       

צרכים  ויש  במידה  כי  נקבע,  החיסכון  שבתקנות  בעלים,  דחשיב  שטענו  ויש  ד) 
רפואיים שיש בהם סכנת חיים [וכן אם הוא נפטר ח“ו], יוכל למשוך את המעות 
אין  כי  נקבע,  החיסכון  שבתקנות  לומר,  יש  מאידך  אך  עשרה,  שמונה  גיל  לפני 
שיור  של  באופן  רק  לחול  יכולה  כזו  וקביעה  ועיקול,  לשיעבוד  ניתן  החיסכון 
בבעלותו לעניין זה, היינו שאין הקטן בעלים על המעות ולכך אין המעות יכולים 

להשתעבד לחובותיו שנתחייב מבן י“ג.

ה) סוף דבר, גם אי תימא דבעצם הממון שייך לילד, וכל ההגבלות והתקנות של 
המדינה הם בגדר ’שיור‘ בעלמא, מכל מקום אפש“ל, דאת עצם ההלוואה בריבית 
שיירה המדינה לעצמה, שדורשת היא מהקופות להלוות המעות בריבית אם לא 
ואל  בשב  נוקט  שהקטן  כמה  שעד  ונמצא  אחר,  במסלול  להשקיע  הקטן  הורה 

תעשה, הרי יש למדינה בעלות בממון לעניין להשקיעו בריבית, ועוד צ“ע בזה. 

לשיעבוד  [ולא  להעברה  ניתן  אינו  זה  שכסף  מפורש  נקבע  החוק  ובתקנות  ו) 
ולעיקול] ואם כן לא מצי הבן להקנותם במעמד שלשתן, וחזינן מזה דאין הוא 

בעלים גמור.      

ז) וראיתי שהעירו, דלפי הצד דהקטן זוכה בממון ולכך יש בזה ריבית, הלא דין 
לתובעו  האב  יוכל  כן  ואם  לאב,  שייך  אביו  שולחן  על  הסמוך  הבן  דממון  הוא 
בהגיעו לגיל שמונה עשרה, ואין לומר דהמדינה נותנת על מנת שאין לאביו רשות 
בו, עי‘ קידושין כג:, שהרי המדינה לא קצצה שלא יהיה לאביו רשות בו, ומבחינת 

המדינה אין מניעה שיתן הכסף מייד לאביו.            

ח) ולדרכנו באמת אין האב זוכה, הואיל וכל קנין הבן הוא בשיור, וחלק מהשיור 
הוא שאינו יכול להעבירו לאחר, כך נקבע בתקנות החיסכון, ושפיר יש לדמותו 
לבעלך  שאין  ע“מ  גבי  כג:  ריטב“א  בו, [וראה  רשות  לאביו  שאין  מנת  על  לזכיה 

רשות בו דאינו תנאי אלא שיור, אך עיי“ש ברמב“ן].    

ט) ואין כאן דין עבד כנעני לומר שהמדינה קוצצת הלוואת הממון שלה [אי ליכא 
זכין] בנתינת הריבית לקטן [עי' גר"ח פ"ה ממלו"ל וחזו"א חו"מ ג,יז], שהרי כאן 
של  הגוביינא  לאחר  מהקרן  הכסף  מקבל  הוא  אלא  הריבית,  מקבל  הקטן  אין 

הריבית, וגביית הקרן והריבית נעשית ברשות המדינה. 

י) ולשיטה זו דלא זכה הקטן במעות, ילה“ס האם מותר להורים לבחור מסלול 
עם ’סיכון מוגבר‘, ולכאורה אין לחוש בהכשלת המדינה שתלווה בריבית, דיש לה 

ע“מ לסמוך, ובשוא“ת במסלול ברירת המחדל בוודאי אין לחוש.  

השמטה

שביתת בנו; מדין שבת, או מדין ”לא תאכילום“
הרב אריאל בן שלום

ובתך"  ובנך  אתה  מלאכה  תעשה  "לא  דבקרא  משנתו.  סתר  לכאורה,  רש"י,  א] 
כתב רש"י: אלו קטנים... וזהו ששנינו (שבת קכא.) קטן שבא לכבות אין שומעין 
לו מפני ששביתתו עליך. מבואר ברש“י; דשביתתו מחייבת שגם בנו וביתו ישבתו 

ממלאכה.

צופה  שהתינוק   [  - אביו  דעת  על  בעושה  [בד“ה:  כתב  קיד.  ביבמות  וברש“י 
באביו ורואה שנוח לו בכך ואביו עומד עליו דהוה כאילו הוא מצוהו לעשות. ע"כ. 
והיינו, שאי"ז דין מיוחד בשבת שמחויב על שביתתו, אלא שאסור לצוותו לעשות 

איסורים, דהוה כ'ספי ליה איסור בידיים' דילפינן מ"לא תאכילום".

והנפ“מ בזה, עי‘ בשו“ת אחיעזר או“ח סי‘ פג, בשם הגר“ח: דכאשר האיסור מדין 
שבת, חשיב האב מומר, אולם אם זה רק מצד ”לא תאכילום“ אינו נעשה מומר.

מעמידה  התורה  מדוע  דא"כ  לתמוה,  יש  [ביבמות]  רש"י  דברי  ובעיקר 
האיסור ד"לא תעשה מלאכה אתה ובנך" – דוקא באב ובנו, דהא 

נקבעו כללים שונים, כגון שלא יוכל למוכרו, לשעבדו, להשתמש בו עד גיל י“ח, 
וכן שיושקע הממון בריבית.            

אינם  חברה  אג“ח  שמא  האחד:  הם:  לאיצטרופי  דחזו  הטעמים  ושלושת  ד) 
לצווח  הקטן  יכול  השני:  האגר“מ,  וכדעת  בע“מ,  חברה  שהם  משום  ריבית 
וכדחזינן  למפרע  מהני  ולכאורה  במעות,  לזכות  חפץ  דאינו  ולומר  משיגדיל 
ד‘הגדילו יכולים למחות‘ [כתובות יא.], והשלישי: וכן יש לדון דאין כאן מעשה 
הוי  הבנקים  במחשבי  וירטואלי  באופן  הסכום  שבהעברת  לן  לימא  ומאן  קנין, 
בגדר זכיה, אמנם הכרעת פוסקי זמננו דיש בזה סיטומתא, ומסברא הוא צ“ב 

שהרי אין כאן שום ממון ממשי.         

הטעם הראשון דאין כאן דין זכין

שיש  במעות  שיזכה  הוא  דחוב  זכין,  מדין  במעות  זוכה  הקטן  אין  לכאורה  א) 
בהם איסור ריבית, ויש שאמרו, דיש כאן שני שלבים, שלב ראשון שמפקידים 
הביטו“ל כסף לקופה“ג, וזה הויא זכות גמורה, וזוכה הקטן, ורק אח“כ משקיעים 

קופה“ג את הכסף באג“ח, ואז הוי ריבית.    

ג) אך חלוקה זו לשני שלבים היא תמוהה למאוד, שהרי כל הזכיה של הקופ“ג 
היא על מנת כן שתוכל הקופת גמל להשקיע המעות באג“ח, ואם כן מעיקרא 
אין הזכיה של הקופ“ג בגדר ’זכות‘ לקטן מחמת שכל זכיה זו היא בכדי להלוות 

בריבית, ופשוט.   

ד) ויש שהוכיחו מדברי הר“ן בהשולח [לז.], דכתב [גבי זכיית קרקע ללווה כדי 
לכתוב פרוזבול] ’ומסתברא דמאי דאמרינן מזכהו בשדהו כל שהוא שאם היה 
שם וצווח לא מהני שאין אדם זוכה בעל כרחו, ומיהו אם לא היה שם משמע 
דמהני, ומכאן נ"ל דמאי דקי"ל זכין לאדם שלא בפניו כל שהדבר בעצמו זכות 
אף על פי שנמשך ממנו חוב שהוא יתר על הזכות זכה וקנה דהא הכא כשמזכהו 
קרקע כל שהוא מתחייב הוא בכך שאין שביעית משמטת חובו ואפ"ה אמרינן 
במאירי  שם  וכן  פרוזבול',  מקולי  זה  שאף  ולומר  לדחות  שאפשר  אלא  דמהני 
ידו  על  מתגלגלת  שחובה  אלא  הוא  זכות  מ"מ  לו  הוא  שחוב  פי  על  'ואף  כתב 
אלא שאני חוכך בה אם זכות כזה נעשה שלא בפניו אלא שאיפשר שהתקנה כך 
היתה והפקר בית דין הפקר', וא"כ הכא נמי עיקר הזכיה במעות היא זכות, ומה 

שאח"כ מתגלגל חוב אינו מבטל את הזכות.       

ה) והנה, נתבאר שם בר"ן דאם הוא צווח לבסוף בוודאי שרי, ואם כן יוכל הקטן 
הריבית,  ובאיסור  במעות  חפץ  הוא  דאין  לכשיגדיל  הפחות  לכל  לצווח  הזה 
יש  לכאורה  צווח  אינו  אם  אך  יא.],  [כתובות  למחות  יכולים  דהגדילו  וכדינא 

לחוש לצד שכתבו להסתפק בו דיש כאן זכות.  

ו) אך נראה דיש חילוק בין דבריהם לנידו"ד, דבנידו"ד כל הזכיה היא רק באופן 
שהקופת גמל זוכה בעבורו למטרת השקעת איסור, וזו כל הזכיה, וזו היא כל 
המסלול  לפי  ההשקעה  את  שיבצעו  כדי  גמל,  בקופת  נמצא  שהכסף  המטרה 
שהוגדר בעבור הקטן הזה, ואם כן הוי חוב גמור, דעד כמה שהוא אסור בוודאי 
שכל זכיה זו ומטרתה היא לדבר עבירה, אטו אפשר לזכות לאדם חמץ בפסח, 
הא וודאי חוב גמור הוא, משא"כ בנידון הר"ן, הלא הבעלות על הקרקע בעצמה 
אינה לעניין איסור והפסד, אלא הבעלות על הקרקע לכשעצמה היא חיובית, רק 

שממילא מתגלגלת חובה מצד אחר, ודקדק לשונם.   

הטעם השני:

הממון  את  מלווה  שהמדינה  מה  מקום  מכל  שלו,  שהממון  דאף  לדון  יש  עוד 
איסור  לעבור  מסכים  הוא  אין  בוודאי  שהרי  ממנו  גזל  אלא  כאן  אין  בריבית, 
לאפוטרופוס  דאסור  ע.  דב“מ  ובהא  זכיה,  בגדר  בריבית  ההלוואה  ואין  ריבית, 
להלוות, התם הוא במינוי בית דין, אבל כאן אין שום מינוי בית דין, אלא החלטה 
שרירותית של המדינה, ולא ניחא לילד לעבור על איסור ריבית, ואם כן כל מה 

שהמדינה משקיעה במסלול הלא כשר אינו אלא גזל.     

הטעם השלישי:

א) עוד יש לדון להתיר, שהרי אין הוא זכאי להשתמש בממון כלל, וכל הזכות 
שהמדינה נתנה לו היא שבהגיעו לגיל שמונה עשרה יוכל לקחת המעות, ואם 
לעניין  כעת  בעלים  דהוא  העתיד,  שם  על  בעלות  רק  היא  שלו  הבעלות  כל  כן 
בקניינו,  שיור  אלא  חיצוני,  תנאי  זה  ואין  היום,  שיהיו  הרווחים  ולעניין  המחר 
דנותנים לו בעלות לקבל המעות מחר רק באופן שהמעות יהיו מושקעים היום, 
ונמצא, דכלפי מניעת ההשקעה אין הוא בעלים כלל, שהרי מעולם לא ניתנה 
לו האפשרות שלא להשקיע, ואם כן נראה לומר שאין הוא חשוב בעלים לעניין 

הלוואת הריבית, שהרי הלוואת הריבית אינה תלויה בו.       

ב) אמנם, יש לפרוך טענה זו, דהואיל ורשאי הוא להשקיע במסלול הלכה, אם 
יש  וכן,  מהריבית,  להימנע  יכול  שהרי  זה,  לעניין  כבעלים  הוא  חשוב  כן 

לדון דהוא בעלים גם ממה שהוא רשאי לשנות החיסכון מקופה 
היה  לא  ואם  דהואיל  לטעון,  יש  מקום  מכל  אך  לקופה, 

 



"לא תאכילום" קאי אכו"ע. 

ב] ואף הרשב“א [בשבת קנג: ד“ה 'כשהיא מהלכת'] לכאורה סתר משנתו. דכתב 
דאורייתא  איסורא  נמי  איכא  שבת],  [מלאכת  למיעבד  לקטן  אמרינן  אי  וז"ל:  
דכתיב "לא תאכלום" וקרינן ביה "לא תאכילום". ובסו"ד כתב: ועובר בזה משום 
"לא תעשה מלאכה אתה ובנך“. עכ“ד. פתח דהאיסור מצד ”לא תאכילום“ וסיים 
ב“לא תעשה מלאכה“. [ולא כתב זאת בתור שני חיובים, אלא בתור חיוב אחד].

ג] והנה האמרי בינה [דיני שבת סי‘ ז‘] מייסד, ליישב שי‘ הרשב“א; דלא שייך 
לאסור מלאכת קטן מצד ”לא תאכילום“, כיון ד‘מלאכת מחשבת‘ אסרה תורה, 
בנו  שביתת  באיסור  קרא  גלי  וע“ז  מחשבה,  אין  דלקטן  (יג)  בחולין  ואיתא 
דבצירוף דעתו של האב, שפיר איכא בהא ’מלאכת מחשבת‘, ואסור מצד ”לא 

תאכילום“. [ועי‘ בשו“ת אחיעזר או“ח סי‘ פג דהשיג ע“ז]. 

האב,  בצירוף  אלא  עבירה,  מעשה  אין  עצמו  מצד  הבן  כלפי  דא“כ  תימה,  וזה 
נמצא שזה עבירה בשיתוף האב, [דהא מלאכת מחשבת אינה תנאי גרידא, אלא 

חלק ממרכיב המלאכה], ומהכ“ת דבכה“ג איכא ”לא תאכילום“.

במה  רק  תלויה  אינה  השבת  שמירת  דהנה  בנו;  שביתת  דין  ביסוד  ונראה,  ד] 
שהוא שומר השבת, אלא במה שדואג שגם אחרים ישמרו; וכדאיתא ביומא פה:, 
לגבי היתר לחלל שבת בפיקו“נ; "ושמרו בני ישראל את השבת" - אמרה תורה 
חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. ע“כ. ובמכילתא פ‘ כי תשא 
הלשון: חלל שבת אחת כדי שתשמור שבתות הרבה מבואר שבזה שדואג להציל 
אדם ממיתה, אותו מציל [שחילל שבת] - שומר שבתות הרבה, הרי ששמירת 
השבת אינה תלוה דוקא במניעה שלו ממלאכות, אלא מבמה שדואג שאחרים 

ישמרו השבת.

אלו  של  שבת  בשמירת  דחייב  וביתך“,  בנך  מלאכה...  תעשה  ב“לא  הגדר  וזה 
מישראל  נפש  להציל  שהאחריות  [וכמו  עליהם.  אחריות  לו  שיש  בו,  שתלויים 

מדין ”לא תעמוד על דם רעך“, הינו חלק מחיוב השבת].

ועתה מובנים היטב דברי רש“י; דכאשר הילד רואה שנוח לאב שעשה מלאכה, 
הרי חילול השבת של הבן מושפע מהאב, ובזה ודאי שיש לו אחריות, ובהא ודאי 

מתחייב ב‘שמירת השבת‘ של הבן.

האב  של  אחריות  שזה  רק  שלא  בקרא  דנאמר  עוד,  מחדש  הרשב“א  ובדברי 
הילד  את  מצוה  דכאשר  האב;  אל  מתייחסת  הבן  של  שהעבירה  אלא  בנו,  על 
תאכילום“],  ”לא  [מדין  שציוהו  זה  אל  מתייחסת  העבירה  הרי  עבירה,  לעשות 
וה“נ בשבת; אף שכלפי הילד עצמו ליכא חילול שבת, דחסר ב‘מחשבת‘ [– וכד‘ 
שבת  שמירת  עליו  מוטל  שהרי  האב,  של  שבת  חילול  בזה  יש  עכ“פ  האמ“ב], 
של בנו, דחשיב שבצירוף למחשבתו של האב - האב לא שמר את השבת של 
הבן. נמצא, דב“לא תאכילום“, וב“לא תעשה מלאכה... בנך ובתך“ - נאמר אותו 

עיקרון – שהמעשה מתייחס אל האב שציוהו לעשות העבירה.

ה] מעתה יובנו היטב דברי השו“ע. 

דהנה בסי‘ שמג כתב בשו“ע [-בכותרת הסימן] ”דיני קטן בשבת“. ובסעיף א‘ 
וכלל  וכד‘,  נבילות  אכילת  כגון  תורה  איסורי  מכלל  להפרישו  חינוך  דיני  כתב: 
בזה מלאכות שבת שיש להפרישו. ומבואר שלמד דאיסור ד“לא תעשה מלאכה 
אתה ובנך" אינו מיוחד לדיני שבת, אלא מדין "לא תאכילום", וכך לומד ה'שפת 

אמת' בשבת קכא. בדעת השו"ע.

וזה פלא; דפתח ב'הלכות קטן בשבת' [מבואר שזה דין מיוחד לשבת], ומסיים 
בהל' קטן בכל התורה [והיינו, שאינו דין מיוחד לשבת כלל]. ועוד, דהשמיט בזה 
דעת הרש"י עה"ת וכן הרמב"ן [שלומד כרש"י, והביאו החינוך במצוה לב], דס"ל 
כדאיתא  מדרבנן  הוה  חינוך  דמצות  ועוד  בשבת.  מיוחד  איסור  דהוה  להדיא 

בסוכה ג:, והכא זה דאורייתא מדין "לא תעשה מלאכה... בנך ובתך".

ובהקדם נומר; דאף שמצות חינוך דרבנן, הרי עצם החינוך שאדם יש לו אחריות 
על בנו זה ודאי דאורייתא, וכדאיתא במשנה בקדושין כט. שחיוב הבן על האב 
דאורייתא  דזה  שם  [ומשמע  וכד'  אומנות  ללמדו  בחיותו,  שתלויים  בדברים   -
האב.  באחריות  שהבן  כלומר:  וכו'],  ולמולו  תורה  ללמדו  דחייב  מהא  וילפינן 
אלא שאי"ז חיוב חינוך להדיא אלא אחריות כללית של האב, וע"ז רבנן תיקנו 

חיוב פרטי של חינוך. 

ועתה בשמירת שבת, החינוך יהיה חיוב דאורייתא, דעד כמה שיש לאב אחריות 
על הבן, הרי שמירת השבת של הבן תלויה באב, מדין "ושמרו" דקאי על אחריות 

של שמירת שבת - על אחרים שתלוים בו [כפיקו"נ, דמחויב מדין"ושמרו" 
מצד שהצלתו תלויה בו].

 

הערות לפרשת השבוע
 "לא תצא כצאת העבדים"

כ' הרמב"ן להלן ודרך הפשט בפרשה זו, שיאמר כי ימכור איש את בתו הקטנה 
לאמה, לא תצא כצאת העבדים האלה הנזכרים בשביעית וביובל, שלא יוכל האב 
להוציאה מביתו לעולם אם תיטיב הנערה בעיניו [דהאדון] ותשא חסד לפניו, אבל 

יקחנה לו לאשה כרצונו וכו'. 

הנה מה דפירש בדרך הפשט דאמר הכתוב דלא תצא בשש וביובל באם תיטיב 
לו  לקחה  כבר  באם  וביובל  בשש  תצא  דלא  ר"ל  לאשה,  לקחתה  בעיניו  הנערה 
וביובל  בשנים  יוצא  שהוא  בעברי  יש  וכו'  ת"ר  יח.  בקדושין  איתא  כך  לאשה, 
ובמיתת האדון מה שאין כן בעבריה וכו', אמר רב ששת כגון שיעדה, יעדה פשיטא 
הילכתא,  ופרש"י  קמ"ל,   מינה  הילכתא  ליבטלה  לא  דתימא  מהו  בעיא,  גיטא 
נמצא  קמ"ל,  תצא,  גט  בלא  מאלו  בא'  לצאת  רצתה  ואם  העבריה,  אמה  הלכות 

דהא דקמ"ל הברייתא, אף הכתוב קמ"ל זאת בדרך הפשט.

הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

דהך  מבואר  מח:  יבמות  ובגמרא  יב)  כג,  (שמות  והגר“  אמתך  בן  ”וינפש  א. 
בשביעי  שינוח  כאן,  הרמב“ן  וכתב  איירי.  מהול  שאינו  ובעבד  תושב  בגר  קרא 
בן אמתך והגר להיות כלם עדים במעשה בראשית. עכ“ל. והנה הגר תושב אינו 
אסור במלאכת עצמו אלא במלאכת ישראל בלבד, וכמבואר בדברי הרמב“ן עצמו 
מזהיר  שהכתוב  היא  ישראל  בלצורך  שמעתין  אלא  וז“ל,  הגר  ד“ה  מח:  ביבמות 
לישראל שלא לעשות מלאכה בשבת ע“י עבדו בין שהוא ערל ומהול בין ע“י גר 
תושב וגזירת הכתוב היא אף על פי שאין גר תושב זה קנוי לו, שאלו בגוי אמירה 
לגוי שבות אפילו לעשות מלאכה לצורך ישראל. עכ“ל. ואי טעם איסור המלאכה 
שנא  ומאי  עצמו,  במלאכת  מותר  אמאי  בראשית,  במעשה  עד  שיהיה  כדי  הוא 

מישראל דאסור בכל מלאכה.

ב. כתב רש“י יבמות מח: דהא דחייב גר תושב בשביתה הוא משום דמחלל שבת 
כעובד עבודה זרה. והקשו התוס‘ עליו דאם כן נפישי להו משבע מצוות. ועוד דגוי 
ששבת חייב מיתה. ופירשו מכח זה דרק במלאכת ישראל אסור. ויש לעיין טובא 
בדבריהם, דבגמרא כריתות ט. איתא, ת“ר גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת 
לעצמו כישראל בחולו של מועד ר"ע אומר כישראל בי"ט ר' יוסי אומר גר תושב 
להו  דסבירא  ור"ע  ת"ק  בדעת  ומבואר  וכו'.  בחול  כישראל  לעצמו  בשבת  עושה 
דחייב בשביתה ואסור במלאכה שאינה צורך המועד או אינה אוכל נפש, והשתא 
תקשי לדידהו קושיות התוס' דנפישי להו שבע מצוות, ודנכרי ששבת חייב מיתה.

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

נא' מתנה ע"מ שכתוב בתורה, הנה בתו' כתובות נו' מבואר דמקדש אשה ע"מ 
שאין לך עלי שאר וכסות צריך תנאי כפול ויעוין חידושי מרן הגרי"ז דשאר וכסות 
הוה ג"כ מתנה ע"מ שכתוב בתורה דהקידושין מחייבים שאר וכסות אלא דע"י 
התנאי מילתא אחריתי מונע מהחיוב מלחול והנה התו' נזיר יב' הקשו איך אפשר 
בשליחות  איתא  דהקרבנות  ותירצו  בשליחות  ליתא  והא  בנזירות  תנאי  לעשות 
תנאים  מהדין  אי"ז  בנזירות  דתנאי  הגר"ח  מרן  בשם  הגרי"ז  מרן  חידושי  ויעוין 

דב"ג ובנ"ר אלא מהדין דהאדם בשבועה ומה"ט אי"צ למשפטי התנאים. 

וד"ז  למשפטי התנאים  אי"צ  קונו  לבין  שבינו  דבדבר  מבואר  קכו'  ב"ב  וברמב"ן 
נוגע לתנאי במצות ויעוין רע"א ואכמ"ל.

נב' ע"ב הביכורים, המנ"ח כתב דתשלומי ביכורים צריך לאכול בירושלים ואסור 
דין  דינים  ב'  יש  הגרי"ז דבביכורים  מרן  שיסד  לפ"מ  דנראה  דז"א  ונראה  לאונן. 
תרומה ודין מע"ש והא דנאכל בירושלים ואסור לזרים היינו מהדין תרומה שבו 
והא דנאכל בירושלים ואסור לאונן הוא מהדין מע"ש שבו והא דתשלומי ביכורים 
דינם כביכורים היינו הדין תרומה שבו ולא דין המע"ש שבו וא"כ מותר לאכלו חוץ 

לירושלים ומותר לאונן ודברי המנ"ח צ"ע.

תגובות
והמשך  לאומי  בביטוח  חיסכון  בעניין  שליט"א)  כהן  מ.  ש.  הרה"ג  (לד'  תגובה 

מהכתב בגליון פר' בא
דין  בנידו"ד   דשייך  (במוסגר)  בא  לפר'  בגליון  מש"כ  על  להוסיף  ברצוני 

כסף  מעביר  לאומי  הביטוח  של  דכשהבנק  והיינו  כנעני,  עבד 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
*

תרומה - מלאכת המשכן

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

לו  אסור  הציבור  עם  כשעומד  הציבור-  לתפילת  תפילתו  להקדים  לא  א. 
להקדים תפילתו לתפילת הציבור (סי‘ צ‘ סעיף י‘), והיינו שעומד להתפלל 
עם הציבור ומקדים להתפלל שמו“ע, יש בזה איסור מפני שנראה כמבזה 
את הציבור, ומשמע בגמרא, דאפילו אם הוא רוצה לעשות כן בשביל לימוד 
התורה, כגון שיש לו שיעור קבוע ללמוד תורה אצל אחד נמי אסור (ס“ק 
יצא  לדרך,  שיוצא  כגון  תפילתו,  למהר  הוא  צריך  דאם  הב“ח  כתב  ל“ד) 
מבית הכנסת ויתפלל בביתו (מ“ב שם). וזו נפ“מ במי שצריך לצאת מוקדם 
שלו  שמו“ע  תפילת  יקדים  שלא  לצאת,  שמותר  מסוים  לצורך  מהתפילה 

לתפילת הציבור בבית כנסת, אלא יצא החוצה. (עיין שם ס“ק ל“ה). 
 ב.  מהו עיקר תפילה בציבור- ועיקר תפילה בציבור הוא תפילת שמו“ע 
שחושבים  כמו  ולא  ביחד,  גדולים  שהם  אנשים  עשרה  שיתפללו  דהיינו 
ההמון שעיקר להתפלל בעשרה הוא רק לשמוע קדיש וקדושה וברכו, ולכן 
על  חובה  ולכן  טעות,  וזהו  כנסת,  בבית  עשרה  שיהיו  רק  מקפידים  אינם 
האדם למהר חובה לבית כנסת כדי שיגיע להתפלל שמו“ע בציבור [מ“ב סי‘ 

צ‘ ס“ק כ“ח בשם הח“א].
שנשים  שנפסק  מכיון  תפילה-  בזמן  שחרית  הנשים  שיתפללו  להקפיד  ג. 
חייבות בתפילה [שו“ע סי‘ ק“ו סעיף א‘ ובמ“ב ס“ק ד‘]. וכן נוהגות היום 
הרבה מאוד נשים [באופן שאין הן פטורות מצד הדין] לכן חייבות להקפיד 
להתפלל בזמן תפילה. דהיינו רק עד סוף ד‘ שעות [ובזמן הזה הזמן הוא 
כמה דקות אחר השעה עשר בבוקר]. ואף שמי שלא התפלל עד ד‘ שעות 
פ“ט  [סי‘  בזמנה  תפילה  של  שכר  לו  אין  אבל  חצות,  עד  להתפלל  לו  יש 
סעיף א‘]. וצריך לגמור תפילת שמו“ע בתוך שליש היום- עד סוף ד‘ שעות 
הנשים  אצל  שקורה  הזמנים  ובבין  בשבתות  נפ“מ  וזו  ה‘].  ס“ק  פ“ט  [סי‘ 

שקמות מאוחר ומפסידות זמן תפילה.
לעצמן  מזמנות  ”נשים  בזימון-  חייבות  הגברים  עם  יחד  שאכלו  נשים  ד. 
והא  ז‘]  סעיף  קצ“ט  [סי‘  חייבות“  האנשים  עם  כשאוכלות  אבל  רשות, 
דחייבות היינו שיש שלשה אנשים זולתן ואין צורך כלל לצרופן לענין חיוב 
לזמן  שנגשים  בשעה  נמצאת  לא  שהאשה  מאוד  ומצוי  י“ז].  בזימון [ס“ק 
מחמת טיפולה בילדים ועניני הבית, וכיון שחובה עליה לזמן צריך להמתין 
כשם  בדיוק  זמן,  לוקח  הדבר  אם  אפילו  ולזמן  לשולחן  לבוא  שתוכל  עד 
ששלשה שאכלו ביחד ונתחייבו בזימון, השלישי צריך להמתין לזימון, גם 

אם רוצה למהר ולצאת.
ה. כמה שאלות בענין כבוד בתי כנסיות ומדרשות- 

מדוע למלא את כוס הקפה [הנלקחת למקום בו לומדים] עד שפת הכוס 
באופן שהיא מטפטפת בדרך?

מדוע כשנופל לאדם עט או שקל על הרצפה של בית הכנסת הוא מרימו, 
ואין הוא נוהג כך בטישו הנופל לו? 

מדוע פירורי הלחם או המזונות נותרים על שולחנות בית הכנסת? 
מדוע בסיום הסדר נשארות כוסות מפוזרות ברחבי בית הכנסת?

מדוע לעיתים אדם מדבר בנייד בקול רם באופן שמפריע ללימוד לכל מי 
שנמצא מסביבו?

2]

0722-613-613

לבנק של הקופת גמל חשיב הבנק (של הביטו"ל) כאדם שנותן כסף לאדון (- בנידו"ד 
הקופת גמל) ע"מ שהאדון יהא חייב לשחרר את העבד ובנידו"ד היינו ע"מ שהבנק של 
הקופת גמל יהא חייב 50 שח לילדים, וא"כ שייך בזה דין עבד כנעני, ואף א"נ שאין 
הבנק מעביר כסף בעין לבנק השני מ"מ מהני לזה דין סיטומתא דיחשב כנתינת כסף 
וכבר נתבאר בגליון הקודם בארוכה, וכיון שיש כאן דין עב"כ שייך אף עי"ז דין זכין. 
[ועוד יתכן דכאשר קונים ע"ש הילדים מניות וכדו' ונרשם הרכישה ע"ש זה גופא ג"כ 

הוי סיטומתא].
בענין אי מחמת האיסור הוי חוב, הבאתי שם אף את ד' הנקוה"כ והמחנ"א,

בענין אם יש רווח באי הודעה על בחירת מסלול, ביארתי שם דההודעה לכה"פ אינה 
מעלה ואינה מורידה, דאם אין קניין אף ע"י ההודעה אין קניין, ואי הוי חוב אין ההודעה 
הופכת לזכות דעניין החוב הוא דבר מהותי ואינו משתנה ע"י הודעה, ועוד דמי שמעביר 
ככל  מאיסור  להנצל  כדי  זה  ובכלל  מאיסור  להנצל  כדי  כוונתו  בודאי  כשרה  לקרן 
האפשר, וא"כ אף א"נ דיש איזה חשש איסור בקופות הכשרות לצד זה עדיין יחשב חוב 
ולא זכה לצד זה בכלום [דאין בכלל כוונת המודיע או ההודעה שעיין בסוגיא והחליט 

דאין חשש איסור], ועי"ש במש"כ ודוק ואכמ"ל. 
ועוד יל"ע דכיון שמודיע לביטוח לאומי ולא לקופת גמל לכאו' הוי רק הודעה בעלמא 

ולא מתקיים בזה דיני שליחות, ודוק.
הרב  א. לוינשטיין

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪
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