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השבת אבידה: חשיבותם של סימנים )2(

בשבוע שעבר פתחנו את הדיון בדיני השבת אבידה. כפי שהערנו, הלכות אלו חשובות לאורך 

השנה, אך הן באות לידי ביטוי מיוחד לקראת חג הפסח, כאשר כמעט ואין בית )בוודאי מוסד( 

שלא נמצאים בו אבידות שיש להשיב )עד כמה שאפשר( לבעליהן. 

השבוע, נעבור לדיון בנושא של סימנים – סימני היכר שדרכם ניתן לזהות אבידה. המשמעות 

ההלכתית של סימנים רבה מאד, וניתן לומר שרוב המקרים של אבידות יוכרעו, לפחות בחלקם, 

על-פי קיום וטיבו של סימן.

כפי שהזכרנו בשבוע שעבר, קיומו או היעדרו של הסימן קובע )יחד עם קריטריונים נוספים( 

אם הבעלים מתייאש מאבידתו, או שהוא ממשיך לתלות תקווה שהאבידה תחזור אליו. שאלת 

ייאוש הבעלים תלויה באפשרות של מוצא להחזיר את החפץ לבעליו: עד כמה שהמוצא אינו 

יכול להחזיר את האבידה לבעליה – כך המצב כאשר אין סימן – הבעלים מתייאש ממנה )ומותר 

במקרים מסוימים למוצא לשמור את האבידה לעצמו(.

מה אפוא נחשב לסימן על-פי הלכה? איך יש להחזיר אבידה שיש בה סימן לבעליה? איך יש 

לנהוג במציאה שאין בה סימן? מה ההלכה של מציאת כסף שיש בו סימן? בשאלות אלו, ועוד, 

נעסוק בהמשך הדברים.

הכרזה על מציאה

כאשר אדם מוצא חפץ אבוד, וכאשר ברור למוצא שהחפץ אכן "אבוד" – למשל, כאשר הוא 

נמצא ברחוב וברור שאם יישאר שם הוא יינזק או ייגנב )עוד נדון בע"ה בהגדרות של חפץ "אבוד" 

בהזדמנות עתידה( – הצעד הראשון בהחזרת החפץ לבעליו הוא כמובן זיהוי הבעלים. זיהוי זה 

נעשה על-ידי תהליך של הכרזה: על המוצא להכריז על מציאת אבידה, בתקווה שהבעלים יוכיח 

את בעלותו על-ידי שיספק סימני היכר.

השולחן ערוך )חושן משפט רסז, ג( פוסק כי יש להכריז על אבידה בבתי כנסיות ובתי מדרשות 

– מקומות שנקהלים שם רבים. הסמ"ע מוסיף שיש להכריז בין תפילת מנחה לבין ערבית, כדי 

שלא להפריע לסדר התפילה. כיום, המנהג הנפוץ הוא להשתמש בשלט או פתק כתוב, במקום 

הכרזה בעל-פה. על השלט להיות תלוי במקום ציבורי וגלוי לעין, כדי לוודא סיכוי גבוה )כמה 

שיותר( שעוברים ושבים יקראו אותו.

מצורע תשע"ו

מה  הסימנים.  בדיני  ומתמקד  אבידה,  השבת  בהלכות  לעסוק  ממשיך  השבוע  מאמר 

נחשב לסימן לעניין השבת אבידה לבעליה? איך יש לנהוג במציאה שיש עליה סימן, 

ומה עלינו לעשות כאשר מוצאים אבידה שאין בה סימן? מהו סדר ההכרזה שעל-פיו 

יש להשיב אבידה לבעליה? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

"ושלח  דברי הפסוק בפרשתנו,  על 

השדה",  פני  על  החיה  הצפר  את 

אומר הרב שמשון רפאל הירש: 

ביאר  נג(  )פסוק  כהנים  "בתורת 

מחוץ  החיה  דרור  בציפור  שמדובר 

אופי  מייצגת  הדרור  ציפור  לעיר. 

בלתי חברתי, שהרי אין הן מקבלות 

כבשדה.  בבית  דרות  והן  מרות, 

לערכים  גמור  ניגוד  היא  זו  תכונה 

שובו  את  המתנים  החברתיים, 

לשותפות  המצורע  של  וכניסתו 

זו הדרישה  החברתית של האדם... 

לשותפות  שנכנס  למי  המופנית 

את  "ושחט  האדם.  של  החברתית 

הצפור" )שם ה(, הווה אומר שעליו 

משולחת  הבהמיות  את  לשעבד 

הרסן להטיל עליה את מרות הרצון 

האנושי".

הציפור,  משחיטת  העולה  המסר 

המכוון את האדם להתרחק מיצריו 

רסן  משולח  מ"חופש"  הבהמיות, 

ונטול הקשר חברתי, הוא הוא המסר 

אתו  בפסח,  חמץ  באיסור  הגלום 

ממצרים.  בצאתנו  כאומה  נולדנו 

זה  של  אחר  עצם  מכל  בשונה 

העולם, תכונת החמץ היא להתרחב 
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אך למעט כפרים קטנים, מקומות שיש בהם מוסדות ציבוריים מועטים, עדיין השאלה של מקום 

ההכרזה צריכה בירור. ברוב הערים והשכונות יש כיום עשרות אם לא מאות בתי כנסת. יתרה 

מזו, לא כולם מגיעים לבית הכנסת. שמא האבידה נפלה מאישה, ולא מגבר הרגיל להגיע לבית 

)עי' במשנה,  לכל מי שאולי אבדו לתבוע אותו בחזרה  היא לאפשר  הכנסת? מטרת ההכרזה 

בבא מציעא ב, ו, לתיאור התהליך בימי הבית, אז הוכרזה האבידה במועד העלייה לרגל, ונמשכה 

למשך שלשה רגלים(. מהו גבול חובת ההכרזה? 

סופר'  ה'חתם  מקומי.  בעיתון  )חינם(  פרסום  על-ידי  היא  כיום  להכרזה  אחת  אפקטיבית  דרך 

)חושן משפט כב( פוסק שפרסום בעיתון נחשב להכרזה כדין )הוא מתייחס לאבידה של משרתת 

שבעל הבית איבד עמה את הקשר(. ייתכן אמנם שהבעלים אינו קורא רגיל של העיתון המקומי, 

אך יש להניח שמי שאיבד אבידה, ומודע ל"מדור אבידות" בעיתון המקומי, יקרא את המדור 

בניסיון לקבל בחזרה את אבידתו.

ביחס לאבידות הנמצאות בסמוך למבנה ציבורי כלשהו, כגון ליד תחנת אוטובוס, אופציה סבירה 

היא לתלות שלט )כאשר הדבר מותר על-פי חוק( על התחנה. עצה זו מניחה שמי שאיבד את 

החפץ יחזור על עקבותיו בניסיון למצוא את החפץ, ויקרא את המודעה התלויה במקום.

הצורך בסימן

ניתן להכריז על אבידה רק כאשר יש בה סימן על-פי דין, לפיו הבעלים יוכל לזהות את האבידה, 

ולתבוע את השבתה. בהיעדר סימן כדין, החפץ האבוד אינו יכול להיות מוחזר לבעליו, מחשש 

מהשבה לאדם הלא נכון )אם בטעות, ואם בכוונת הטעייה(. מה אפוא נחשב לסימן על-פי דין?

"סימן" הוא סימן היכר ייחודי, שיוכל להוכיח את תביעת הבעלים על אבידתו. סימן שנוצר על-

ידי הליך של ייצור המוני, גם כאשר מדובר בייצור מוגבל )שעדיין יש ממנו עותקים רבים(, אינו 

יכול להיחשב סימן על-פי דין )עי' בסמ"ע, חושן משפט רסו, כח; ט"ז, שם(.

עיקרון הסימן אינו למעט את הסיכוי הסטטיסטי לטעות. סימן חייב להיות הוכחה חיובית של 

בעלות, והוא חייב אפוא להיות די ייחודי. צבע של חולצה או מידתה אינם מהווים סימן, כיון שיש 

עוד חולצות דומות בעיר. סימן מתאים להחזרת חולצה היא רק סימן אינדיבידואלי: כתם, קרע, 

סימן היכר, וכך הלאה.

ואולם, האמור לעיל נכון רק במקום שידוע לנו קיומם של חפצים דומים באותו האזור. כאשר 

אין אנו מודעים לחפצים דומים, כגון כאשר נמצא פריט ביגוד שאינו נמכר באותו העיר, ייתכן 

שמותג הבגד עצמו יהיה סימן ראוי. 

שאלה חשובה אפוא היא אם יש בכלל לחשוש לפריטים דומים באותו מקום. בעידן הגלובליזציה, 

התשובה לעתים קרובות תהיה שכן: יש לחשוב בכל מקום לקיומם של פריטים דומים, כך שיהיה 

צורך בסימן יותר ייחודי.

סימני היכר

סוגיית סימנים נוספת, מחוץ לתחום של השבת אבידה, היא השימוש בסימנים כדי לזהות את 

המת. כאשר יש צורך בזיהוי המת כדי להתיר את אשתו להינשא לאחרים, ואין עדים היודעים 

לזהות את הגופה, ניתן לזהות את המת על-פי סימנים. למשל, כאשר יש לגופה שומה במקום 

מסוים, ועדים מעידים שלאדם שכעת חסר הייתה שומה דומה, נחשב הדבר ל"סימן מובהק" 

המועיל לזיהוי המת ולהתיר את אשתו להינשא לשוק.

מה נחשב לסימן ראוי לעניין זה? מתי צריכים לחשוש שמא אדם אחר, חוץ מאותו אדם החסר, 

היה לו שומה דומה, ומתי אין צורך לחשוש לכך? הבית שמואל )אבן העזר יז, עב( כותב שכאשר 

הסיכוי הסטטיסטי למצוא שומה דומה הוא אחד מאלף )0.1%( או פחות, נחשב הסימן כראוי 

מספיקה לזיהוי – "סימן מובהק". ניתן אפוא להניח שהגופה שייכת לאדם החסר, ולהתיר את 

אשתו לשוק.

שום  ללא  וביה'.  'מיניה  ולהתפשט 

העיסה  תופחת  מבחוץ,  תוספת 

מצד עצמה; השאור שבעיסה גורם 

את  ולשבור  גדותיה  על  לעלות  לה 

גבולותיה.

באותה  אליו  פונה  אדם  של  יצרו 

הגבולות.  את  שבור  הבקשה: 

מעליך.  המעצורים  עול  את  פרוק 

המצמצמת  מהמרות  השתחרר 

קריאת  היא  החמץ  קריאת  אותך. 

להתנהגות  קריאה  הדרור,  ציפור 

גבולות  ללא  התנהגות  רסן,  חסרת 

וללא תכלית.

לידת  עם  ממצרים,  יציאתנו  עם 

אין  נכון,  החמץ.  לנו  נאסר  האומה, 

השנה  במשך  לחיות  יכולים  אנו 

השאור  חמץ.  איסור  תחת  כולה 

של  מהותי  חלק  מהווה  שבעיסה 

החיים, ובלעדיו לא היינו מתפקדים 

ימים,  שבוע  במשך  אך  כראוי. 

לאורך חג הפסח הבא עלינו לטובה, 

של  מעולה  ישראל  עם  משתחרר 

החופש המדומה, ושם את מפעמיו 

לקראת הר סיני.

החירות  את  אנו  מוצאים  שם 

האמיתית. "אין לך בן חורין אלא מי 

שעוסק בתורה."

לחג  אחרונות  הכנות  כדי  תוך 

הפסח, נישא אפוא כפינו בתפילה: 

גאולה  עלינו  תביא  הפסח  שחירות 

שיר  לשיר  מהרה  ונזכה  חדשה, 

חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו.
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צורך  )אין  מובהקות  של  יותר  פחותה  בדרגה  די  אבידה,  השבת  לצרכי 

של  סיכוי   – מובהקות  דרגת  שאותה  ספק  אין  ולכן  מובהק"(,  ב"סימן 

מכאן  לבעליה.  אבידה  השבת  לעניין  גם  מספיקה   – מאה  מתוך  אחד 

די  שיהיה  בוודאי  מאלף,  אחד  של  ברמה  למדי,  נדיר  הוא  הסימן  שאם 

בכך כדי לסמוך על הסימן לצורך זיהוי הבעלים.

השלכה נוספת של הגדרה זו תבוא במקום שנמצא פריט שרשום עליו 

שמו של בעליו. השם עשוי להוות זיהוי קונקרטי כיון שהסיכויים של שני 

הוא פחות מאחד מתוך  אותו השם  הנושאים את  באותו העיר  אנשים 

אלף. מכאן שאין המוצא צריך לחשוב שיש עוד איש בעיר הנושא את 

אותו השם, ושאף הוא אינו מוצא חפץ דומה.

מציאת כספים

לעתים קרובות אנו מוצאים כסף אבוד – מטבעות ושטרות. האם סימן 

יכול להועיל להחזיר את הכסף לבעליו? אין סימנים מזהים במטבעות 

רגילות. העובדה שהמטבע הוטבע בשנה כזו או אחרת אינה יכול להוות 

סימן, כי יש כמובן מטבעות רבים של אותה השנה )שולחן ערוך, חו"מ 

רסב, יג(. 

עוד נפסק בשולחן ערוך )על-פי הגמרא( שאפילו כאשר יש סימן מיוחד 

דין  על-פי  סימן  בכך  אין  עדיין  עליו,  שנכבו  שם  או  סימן  כגון  במטבע, 

כדי להחזיר את המטבע לבעליו. הסיבה לכך היא שדרכם של מטבעות 

לעבוד מיד ליד, ולכן יש לחשוש שמי שתובע את המטבע איבד מטבע 

אחר עם אותו הסימן, ואילו המטבע אבוד שייך למישהו אחר.

מודע  שהמאבד  להניח  ניתן  לכסף  שביחס  וכיון  סימן,  בכסף  שאין  כיון 

לנפילת כספו )ולכן כבר התייאשר ממנו(, מותר למוצא לשמור את הכסף 

לעצמו.

ואולם, הרמ"א )חו"מ רסב, יג, בשם הרמב"ן( מוסיף שישנם סימנים שכן 

מועילים אפילו לעניין מטבעות, כגון סדק במטבע )וכנראה שהוא הדין 

סימן  הוא  שהסדק  שכיון  מבאר  הרמב"ן  בשטר(.  מסוים  במקום  לקרע 

שאין  כשם   – אחרת  ליד  עבר  שהמטבע  חוששים  אנו  אין  שוב  ייחודי, 

את  מכר  כבר  סימנים  על-פי  בעלותו  את  שמוכיח  שמי  חוששים  אנו 

החפץ לאחרים. חשש זה קיים רק כאשר אנו מניחים שיש כמה מטבעות 

הנושאים את אותו הסימן.

דעת הטור נוטה שלא מועיל שום סימן לעניין החזרת כסף לבעליו, שכן 

נוקט  הט"ז  אך  אחרים.  של  לידיים  עבר  שהמטבע  לחשוש  יש  לעולם 

מכאן  להלכה.  מקובל  וכך  הרמ"א,  דעת  על  חולק  אינו  ערוך  שהשולחן 

חובת  כך  בשל  אין  לסימן.  ייחשב  שטר  על  )למשל(  סידורי  שמספר 

מספרים  על-פי  שטרותיו  את  המכיר  האדם  הוא  נדיר  שכן  הכרזה, 

סידוריים. ואולם, כאשר אדם מגיע ומוסר את המספר הסידורי של שטר 

הנמצא, חובה להחזיר את השטר לבעליו.

כמו כן, כאשר כסף מסודר באופן מסוים, המראה שהכסף הונח באותו 

המקום בכוונה, כמות הכסף הוא מקומו המדויק מהווים סימן על-פי דין 

)חו"מ רסב, יב; עי' שם בסמ"ע(. יש לציין שמיקום יכול להוות סימן היכר 

רק ביחס לחפצים שאין דרכם לשנות מיקום מפני עוברים ושבים וכדו'.

בנוסף, חז"ל ופוסקי ההלכה מתייחסים בעיקר למטבעות, שכאשר נפלו 

אופן.  ובאיזה  נפלו,  מטבעות  כמה  לדעת  לבעליהם  דרך  אין  לבעליהם, 

ביחס לשטרות, הבעלים ידע לעתים קרובות כמה שטרות היו באוגדן של 

שטרות, כאשר מדובר בשטרות שהוזמנו מבנק או שטרות המקופלים 

ומי  השטרות,  מציאת  על  להכריז  יש  אלו,  במקרים  השני.  בתוך  אחד 

שנוקט בסכום המדויק יזכה בהם בחזרה.

חפצים ללא סימן

ניתן  לא  )כאשר  מצלמות  עתים,  סימן.  נעדרי  הן  כיום  המציאות  רוב 

לזהות את הבעלים על-פי תמונות בזיכרון(, מגבות, מאכלים, וכך הלאה 

– כל אלה אין בהם בדרך כלל כל סימן. למען רישום השם או סימן היכר 

מיוחד, תיאור חפצים סטנדרטיים מעין אלה אינו יכול להוות סימן על-פי 

דין. איך אפוא יש לנהוג כאשר נתקלים בחפצים אלה במצב של אבידה?

ניתן להניח – למעט מקרים מיוחדים – שהמאבד  בניגוד לכספים, לא 

מודע לאבידה, וכי הוא כבר התייאש ממנה. מכאן שגם במקום שלא ניתן 

להחזיר את האבידה על-פי סימנים, עדיין אין היתר למוצא לקחת את 

החפץ לעצמו: בעלותו של הבעלים עדיין תקיפה על החפץ. איך יש אפוא 

לנהוג?

אם לא יגביה המוצא את החפץ, יש סיכוי סביר שהחפץ ייגנב או יינזק 

על-ידי אחרים. מנגד, הגבהת החפץ על-ידי המוצא אינו עשוי להועיל 

לבעליו, למעט האפשרות שמישהו יבוא ויעיד על בעלותו עליו. בשולחן 

ערוך הרב )מציאה, סעיף ב( כותב שמחמר האפשרות של עדות כאמור, 

יש למוצא להגביה את החפץ גם כאשר אין בו סימנים. כן פסק בתהילה 

לדוד, ולדעת רבי עקיבא איגר )ב"מ כו, בביאור דעת הנימוקי יוסף( עולה 

שיש חובה להגביה את החפץ גם כאשר אין אפשרות של השבה על-פי 

עדות.

מנגד, אחרים כותבים שאין חובה להגביה חפץ שאין בו סימן, כיון שאין 

דרך סבירה להשיב את החפץ לבעליו. רבי עקיבא איגר )ב"מ כא, ב( כותב 

שזו בדעת התוספות. בחידושי חמדת שלמה )כו, א( מסתפק בכך, ואילו 

האמרי משה )לז, ה( כותב שכך דעת הר"ן, ועולה מדבריו שיש לסמוך על 

דעה זו בהתעלמות ממציאות שאין בהן סימן.

לאחר שאדם מגביה חפץ שאין בו סימן, לדעת פוסקים רבים אין היתר 

למגביה לשמור את החפץ לעצמו, גם אם לאחר מכן נודע לו שהבעלים 

התייאש ממנו. כיון שהגביה את החפץ )בזמן שלא היה ניתן להניח את 

ייאוש הבעלים(, חל עליו חובת השבה, וחובה זו אינה פוקעת לעולם. כן 

נפסק בשולחן ערוך )רסב, ג; עי' בסמ"ע רס, מב וברמ"א רס, י(.

בנסיבות אלה, על המוצא לשמור את החפץ "עד שיבוא אליהו", שעתיד 

להפגיש את הבעלים עם חפציו האבודים. בינתיים, מדובר כמובן בהסדר 

שאינו נוח במיוחד עבור המוצא. הוא, וילדיו אחריו, יצטרכו לשמור על 

האבידה, ללא סוף ניכר לעין )חו"מ רסב, ד; בע"ה נדון עוד בתפקידו של 

המוצא בנסיבות אלו, בהזדמנות אחרת(.
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הכשרת מיקסר לפסח

שאלה:

שלום. נא לפרט לי כיצד להגעיל מיקסר לפסח. לפי הספרדים. )דין קערה,המוט וכו(

תשובה:

שלום רב, נתחיל בהמלצה... כיון שיש לכלי הזה המון חריצים וקשה להיות בטוחים שמנקים היטב, לא כדאי להכשיר אותו לפסח, אבל מעיקר הדין 

זה אפשרי,  למעט כלי הלישה והמקצפים שאין להכשיר, כדלהלן:

מטחנה )כיון שקשה לנקות את החלקים היטב ראוי לכתחילה שכל החלקים יהיו מיוחדים לפסח(. שטחנו בה דברי חמץ )מטחנה שאין טוחנין בה 

חמץ רק בשר או דגים וכדומה ורוצה להכשירה לפסח מחשש שמא נכנס לתוכה חמץ יכול לכתחילה להגעילה בכלי ראשון( יפרק את כל החלקים 

וילבנן ליבון קל, ואם א"א ללבנן מחשש קלקול וכדומה חלקים שאין בהם חריצים יכשירם בהגעלה )כדין מדוכה המבואר בשו"ע דבעי הגעלה וברמ"א 

תנא סעי' טז דנוהגים ללבנו לכתחילה, ועי"ש במ"ב ס"ק פט-צ.(, וחלקים שיש להם חריצים וחורים קטנים שקשה לנקותם מכל הלכלוך שיש בהם 

יש ללבנן ליבון קל. 

מטחנת בלנדר שאין אפשרות לפרק את החלקים, אין אפשרות לנקותו היטב, ולכן אין להשתמש בה בפסח, אלא ינקה אותה כמה שיותר ויצניע 

במקום שמוכר שם את החמץ.

מקורות:

ואין צורך להכשירו, ואם יש בו חריצים יכסה אותם שלא יפלו פירורי חמץ. חלקי החיתוך  ינקה היטב  המנוע שעליו מחברים את חלקי המיקסר 

והמטחנה ילבנן לכתחילה ליבון קל ואם א"א יכשירם בהגעלה ))כדין מטחנה.((. החלקים לעשיית עוגות כגון המקצף וכדומה ראוי לא להשתמש בהן 

בפסח ))דכלי לישה פסק הרמ"א סי' תנא סעי' יז דנהגו שלא להשתמש בהם בפסח והנה דעת המג"א ס"ק לג דהוא משום דנוהגים כמ"ד דלא מהני 

הגעלה לבית שאור וכ"כ החיי אדם כלל קכה סעי' יג והגר"ז סעי' מח, אמנם הט"ז ס"ק כ והמ"ב ס"ק צד כתבו הטעם שהביא הב"י בשם הכל בו לפי 

שא"א לנקותן יפה שלא ישאר משהו חמץ, ולכך כתב המ"ב ס"ק צז דאם הם כלי מתכות דאפשר לנקותן יפה מותר ע"י הגעלה, ויש מחמירים בזה 

עיי"ש בשעה"צ ובביאור הלכה(.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

הנח להן לאבידות

יסכימו שאין חובה להגביה מציאה שאין בה סימן,  ייתכן שכולם  כיום, 

כאשר  כיום,  היוקרתיות.  מן  שאינה  במציאה  מדובר  כאשר  בוודאי 

חפצים סטנדרטיים מיוצרים בייצור המוני, קשה מאד להעלות על הדעת 

שיש  מכאן  הנמצא.  חפץ  על  אדם  בעלות  על  שיעידו  עדים  שיימצאו 

לבעלים עניין ורצון שהמוצא לא יגביה את החפץ, שכן כל זמן שהחפץ 

נשאר במקום אבידתו, יש סיכוי שהמאבד יחזור על עקבותיו וימצא את 

החפץ. לאחר שבא אדם ונטלו, יאפסו סיכויי הבעלים לקבל אותו בחזרה.

מעוניין  אינו  שהוא  באופן  הבעלים  של  דעתו  את  להניח  שניתן  כיון 

בהגבהת האבידה, הרי שמצוות השבת אבידה לא תחול. בנוסף לכך, כיון 

שהיסוד המרכזי של מצוות השבת אבידה הוא להשיב אבידות לבעליהן, 

מובן הדבר שכאשר הגבהת המציאה רק מרחיקה את המטרה, לא תחול 

סימן  בהם  שאין  לחפצים  להניח  יש  כלל,  שבדרך  נראה  מכאן  המצווה. 

להישאר במקומם.

היוצא מן הכלל: תלמידי חכמים

קובעת  הגמרא  בסימנים,  אלא  אבידה  להחזיר  אין  כלל  שבדרך  למרות 

להשיב  יש  חכם,  תלמיד  שהוא  בבעלים  מדובר  כאשר  הכלל:  מן  יוצא 

קונקרטיים.  סימנים  בה  אין  גם אם  עין",  "טביעות  את האבידה על-פי 

הלכה זו נוגעת רק לחפצים שאינם חדשים, באופן שייתכן שיש לבעלים 

טביעות עין עליהם.

על-פי פסק הרמ"א )רסב, כא(, חובה אפוא להגביה חפץ, גם כאשר אין 

עליו  ולהכריז  חכמים,  תלמידי  בו  ששכיח  במקום  מדובר  אם  סימן,  בו 

כאבידה שיש בה סימן. תלמיד חכם )שאין בו חשש של שקר( יוכל לבוא 

ולהכיר את החפץ כשלו, גם ללא סימנים – בתנאי, כאמור, שלא מדובר 

בחפץ חדש.

לדעת השולחן ערוך, תמיד יש להגביה ולהכריז על חפץ הנמצא, מחשש 

מנגד,  עין.  טביעות  על-פי  לזהותו  שיוכל  חכם  תלמיד  הינו  שבעליו 

בו  הרמ"א כאמור חושש לבעלות של תלמיד חכם רק במקום ששכיח 

תלמידי חכמים, ולא בכל מקום. 
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ברכה על בדיקת חמץ בליל י"ג בניסן

שאלה:

בס"ד

שלום עליכם! יש לי איזה תמצית צמחים שיש בה שבולת שועל ]כתוב על זה אלגרן אז כנראה שזו בכמות קטנה[ האם זה חמץ גמור?

כמו כן, שקית שיש בה עלים לחליטה לתה, צריכה הכשר לפסח?

ושאלה אחרונה, בבית הספר שבו אני מלמד החליטו להקדים את בדיקת החמץ לאור לי"ג בניסן. האם נבדוק בברכה?

תודה רבה

תשובה:

שלום רב

בודאי, חמץ ממש. 

מעיקר הדין לא צריך הכשר. אבל כדאי שכל מה שאוכלים בפסח יהיה עם הכשר לפסח, החנויות בריכוזים החרדיים מלאים בכל המוצרים בהכשרים 

מהודרים לפסח. לגבי הברכה יש ספק, ולכן מספק יש להמנע מלברך.

מקורות:
הריטב"א )פסחים ו א ד"ה לא אמרן(  כתב, שמי שיוצא מביתו תוך שלושים יום קודם החג, ובודק את ביתו כדין, חייב לברך על הבדיקה. אולם, מי שיוצא מביתו 

יותר משלושים יום קודם החג, אך בודק את חמצו מפני שכוונתו לחזור לביתו בימות הפסח, אינו מברך על הבדיקה. הסיבה לכך היא שאין בבדיקה זו קיום מצוות 

חכמים של בדיקת חמץ, אלא חובת בדיקת מפני חשש איסור חמץ. כיון שאין כאן אלא מניעת איסור, אין לברך על בדיקה זו.

הכלבו )סי' מח, ו ע"ד( מביא שיטה אחרת, שאין לברך אפילו על בדיקה של תוך שלושים יום, ורק הבודק בליל י"ד בניסן מברך על הבדיקה. שיטה זו הובאה ברמ"א 

)סימן תלו, סעיף א(, וביאר הגר"א )ס"ק ב( שחיוב הברכה אינו על הבדיקה, אלא על הביעור, ולכן אין לברך אלא במקום שהבדיקה כרוכה יחד עם הביעור. ב'ביאור 

הלכה' )סעיף א, ד"ה לא( מציין את דעת הב"ח וה'פרי חדש' שאף הבודק קודם י"ד מברך, ומסיים להלכה בצריך עיון.

חפצים שנשארים בבית אירוח

שאלה:

שלום רב,

יש לנו בית אירוח ואנו מארחים רק שומרי תו"מ. מטבע הדברים, אנשים שוכחים במקום חפצים. חפצים בעלי ערך אנו שומרים או שולחים לפי 

בקשה. חפצים שאינם בעלי ערך )בגדים, מגבות, צעצועים וכו'( אנשים מבקשים לשמור עד שיבואו לקחת.

השאלה: כמה זמן אנו מחויבים לשמור על חפצים שאינם יקרי ערך? האם אנחנו חייבים להמשיך ולהגדיל את שטח ה"מחסן" שנוצר לנו מחפצים 

שאנשים לא באים לקחת? האם מותר לנו לכתוב שלט שחפצים שלא יידרשו תוך שבועיים עד חודש יהיו הפקר?

תודה רבה מראש!

תשובה:

שלום רב,

העצה לכתוב שלט היא העצה הטובה ביותר ויש לעשות כן בהקדם.

לגבי העבר, לאחר שעברה שנה אתם רשאי למכור את כל החפצים. תצטרכו להביא שלושה אנשים המבינים במחירי יד שנייה ולהעריך את שוויו של 

כל פריט מהאוסף ולרשום בפנקס שקניתם פריט פלוני במחיר זה ואלמוני במחיר זה ולהעביר את הכסף לכשיבוא אליהו. לאחר קניית החפצים אתם 

יכולים לנהוג בהם כראות עיניכם. אם קשה לכם להביא שלושה אנשים, ניתן להקל ולהביא אדם אחד.

מקורות:
לעניין העצה בתליית מודעה, כך שמעתי מרב אחד ששמע מפי הגרי"ש אלישיב וכן כתבו בשו"ת אגרות משה חו"מ חלק ב' סימן מ"ה, בשו"ת מנחת יצחק חלק ח' 

סימן קמ"ו ובשו"ת שבט הלוי חלק ט' סימן ש"ח. בעיקרון יש להשיב את החפצים שאין בהם סימן, כל שבוע לשוכר האחרון, עיין שו"ע חו"מ סי' רס סעיף ג, ואם 
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כן, גם אלו שאין בהם סימן דינם כאילו יש בהם סימן, מאחר שידוע למי חייבים להחזיר. ומאחר ומסתמא מוצאים את החפצים לפני שהבעלים מתייאשים )שהרי 

אם היה נודע לבעלים לאחר זמן קצר מסתמא היו מתקשרים(, מתחייבים בהשבה ולא נפטרים מהחיוב ברבות השנים. מאחר והאחסון כרוכה בעלויות ובעיקרון 

ניתן לחייב את הבעלים לשלם עלויות אלו, ניתן למכור אותם לאחר שנה וכפי זמן למכירה המאוחר ביותר שיש בשו"ע חו"מ סי' רסז.

קופות צדקה למטרות שונות שהתערבו

שאלה:

אני משמש כרב בקהילת... אספתי כסף בבית המדרש במניני שחרית לצורך עני אחד, והשארתי הכסף הקטן במשרדי ארגון שפועל להפצת תורה, 

ששם גם מניחים הילדים הכסף הקטן שהם אוספים לצורך הארגון ההוא. הגיע הבחור שממונה על הכספים הקטנים של הארגון, ולתומו חשב שזה 

שייך גם כן להארגון ההוא, אף שראה שיש בה הרבה כסף, חשב שאירע מקרה שאחד אסף הרבה כסף וכדומה, וערבו ביחד עם שאר כסף הארגון. 

ונעשו לתערובת אחת גדולה. הבחור אומר, שזה ברור, שבדרך כלל אין כמעט מטבעות של 5 ₪ ושל 10 ₪, ועל כן לכל היותר הי' לה ממטבעות אלו 

200 ₪, ועכשיו יש בקופה בערך 1500 ₪ ממטבעות הללו, ועל כן זה ברור שאפשר לקחת משם 1300 ₪ וכדומה. אבל לענין המטבעות האחרות אין 

שום מושג כמה זה היה. מה עלינו לעשות? האם מותר לגבאי הארגון להגיע לפשרה איתי, ולעשות בערך? או שאני צריך להשלים מכיסי כל הכסף?

האם ה1300 ₪ כן מוצדק לקחת מן הארגון ההוא? יורנו רבינו כדת מה לעשות.

תשובה:

שלום רב,

מדובר בשאלה מאוד מורכבת, חשבתי רבות עליה והתייעצתי עם אחרים. אכתוב מה שנראה לענ"ד לעת עתה.

כפי שהבנתי כספי העני הם הרוב וכספי הארגון הם המיעוט, אם כן כל הכסף שייך לעני ולא מגיע לארגון אלא הסכום שידוע בוודאות שנאסף עבור 

הארגון. כמובן שמן הראוי שהעני יתפשר עם הארגון ויוסיף לתת קצת מעבר לכך, כדי שיהא ביד הארגון סכום המסתבר שהוא שלו. גם אם הארגון 

כבר לקח את כל הכסף לעצמו, הרי הוא חייב להחזיר לעני.

אם רק במטבעות של 5 ₪ ושל 10 ₪ ידוע שהרוב של העני ובמטבעות הקטנות לא ידוע, יש לחלק שכל המטבעות של 5 ₪ ושל 10 ₪ הן של העני 

וכל המטבעות הקטנות של הארגון. אם מחצית מהמטבעות הקטנות הן יותר מהסכום המינימלי שיש לארגון במטבעות של 5 ₪ ושל 10 ₪, יש לתת 

לארגון מחצית מהמטבעות הקטנות והסכום שיש לארגון בוודאות במטבעות של 5 ₪ ושל 10 ₪ וכל השאר לעני.

מקורות:
לכאורה הארגון אינו נחשב למוחזק, מאחר ואין יד להקדש ולא קנין חצר וכמו שכתב המג"א בסי' קנד ס"ק כג. ועיין בנתיבות בפתיחה לסי' ר' שבמקום שחב 

לאחריני לכו"ע אין יד להקדש. גם בשו"ת חתם סופר יו"ד סי' רמג כתב שאין דין אתי ליד גבאי בכסף המיועד לביהכ"נ. ואף לדברי הקצות והנתיבות שם שביהכנ"ס 

נחשב לממון השותפין, מכל מקום נראה שאין זה אלא בביהכ"נ שהציבור חייב לבנות אותו והוא משתמש בו לצאת ידי חובה, אבל ארגון להפצת תורה אינו ממון 

השותפים ולא ממון הדיוט כלל אלא לצורך גבוה.

מהסוגיא בביצה דף לח ע"ב עולה שממון שאין לו תובעים בטל ברוב וממון שיש לו תובעים אינו בטל ברוב. ועיין בנתיבות סי' רכט שאף כאשר ממון בטל ברוב, 

מכל מקום בעל הרוב חייב לשלם לבעל המיעוט מדין נהנה והביטול נוגע לעניין הבעלות בלבד. ועיין ברמ"א יו"ד סוף סי' רנט אף לעניין צדקה הולכים אחר הרוב 

בכסף שנמצא בין שתי קופות ולא ידוע מהיכן נפל. הנתיבות בכללי תפיסה אות ב תמה על הרמ"א וסובר שיש לצדד לטובת הצדקה מדין 'עני ורש הצדיקו', אמנם 

נראה שכל תמיהתו הוא לעניין חולין וצדקה ולא בשתי קופות צדקה.

ארגון להפצת תורה שאף אחד אינו יכול להשתמש בכספי הארגון לצרכיו )ואף שהארגון מדפיס גם קונטרסים לשימוש הציבור וכדו', מכל מקום אין הכרח שהכסף 

ילך למטרה זו( נראה שהכסף של הארגון בטל ברוב וממילא כל הכסף הוא בבעלות העני ואין עליו אלא חוב מדין נהנה ומאחר והעני הוא המוחזק, אינו חייב לתת 

לארגון אלא מה שידוע בוודאות שהוא לארגון. ומכל מקום, מן הראוי שיתפשר ביותר, מחמת שאצלו מדובר בספק בין כספי הקדש וכספי חולין ואולי יש בזה 

סברא של 'עני ורש הצדיקו'.

גם אם הארגון כבר השתמש בכל הכסף, או הפקיד אותו בבנק, מכל מקום, לכל היותר הרי זה כתפיסה לאחר שנולד הספק בדררא דממונא ואינו מועיל.

אם במטבעות הקטנות לא ידוע אם יש רוב, יש לחלק בין הצדדים בשווה וכדין ממון המוטל ספק ואף אחד אינו מוחזק. עיין רמ"א חו"מ סוף סי' קלט. עם זאת, 

העני רשאי לתפוס בכל המטבעות של 5 ₪ ושל 10 ₪ כנגד המטבעות הקטנות, אף שחלקו של הארגון במטבעות של 5 ₪ ושל 10 ₪ עולה על מחצית מהמטבעות 

הקטנות, מדין תפיסה בדררא דממונא בשעה שנולד הספק.
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