
 

בבגד ללא ציצית  המתעטף
 האם עובר על ביטול מ"ע 

 בעצם הלבישה
בפשטות נראה דדבר זה קאי במח' ראשונים, 
דהנה המרדכי ]הל' קטנות רמז תתקמ"ד[ כתב 

אומר ה"ר שלמה מדרוש שאם נפסק לאיש  -
חוט של טלית בשבת שאסור ללבושו עד 
שיתקן אותו, שאם לבשו עובר בעשה דיש לו 

י דליתיה כדמוכח ד' כנפות. והשיב לו ר"
בשמעתין דאע"ג דאיפסיק בכרמלית דרבנן 
שרי משום כבוד הבריות דלא דחינן אלא לאו 
דלא תסור, לכן נראה לר"י דמ"ע דציצית אינו 
אלא להטיל בו ציצית כשילבשנו, ולא אמר 
הכתוב בלשון לא תלבש בגד שיש בו ד' כנפות 
בלי ציצית דאז ודאי היה הדין עימו, אלא 

גרידא להטיל בו ציצית, ומ"מ אין מצות עשה 
הטלית אסור ללבוש וגם אין עובר כיון שאין 
עתה יכול להטיל בו ציצית שהוא שבת, ובחול 
ודאי עובר כל שעה שלובשו בעשה דהטל בו 

 ציצית.
אולם מלשון הרמב"ם ]פ"ג מהל' ציצית ה"י[ 

האיך חיוב מצות  -משמע דלא כהר"י, דכתב 
לעשות מצוה זו ציצית, כל אדם שהוא חייב 

אם יתכסה בכסות הראויה לציצית יטיל לה 
ציצית ואח"כ יתכסה בה, ואם נתכסה בה בלא 
ציצית הרי זה ביטל מצות עשה. עכ"ל. 
ומפשטות לשונו משמע דמצוותה להטיל בה 
ציצית קודם שיתכסה, ואם נתכסה בה בלא 

 ציצית מבטל מצות עשה בעצם הלבישה. 
ב'[ דבדברי וכ"כ החמד משה ]סי' ח' ס"ק 

הרמב"ם הנזכרים מבואר להדיא דאסור מן 
התורה ללבוש בגד בלא ציצית. והוסיף 
דאפשר דזה מוכח מלשון הכתוב גדילים 
תעשה לך וכו' אשר תכסה בה, אשר כיסת בה 
לא נאמר כ"א אשר תכסה, משמע אשר תרצה 

 לכסות. 
איברא דבגמ' ]יבמות צ:[ מבואר להדיא דאי 

י איסור בשב ואל נתינת ציצית בסדין הו
תעשה. ואי נימא דאיכא איסור בעצם הלבישה 

 הוי איסור בקום עשה.
 -וכבר עמדו בזה התוס' שם ]ד"ה כולהו[ וז"ל 

וא"ת סדין בציצית היכי הוי שב ואל תעשה 
דכי מכסה בטלית דבת חיובא ואין בו ציצית 
הרי עובר בידים, וי"ל דבשעת עיטוף אכתי לא 

דכסותך משמע מחייב עד אחר שנתעטף, 
שאתה מכוסה בה כבר, ואשר תכסה בה אתא 
לדרשה אחרינא כדאמרינן במנחות ]מא.[, 

 ולאחר שנתעטף דמחייב שב ואל תעשה הוא.
)ועיין בשו"ת חתן סופר ]שער הגדילים 
והכלאים סי' ט"ז[ דכתב דדעת הרמב"ם 
דעובר איסור מיד בשעת העיטוף, ודייק לה 

דדרשינן  מלשון הפס' "אשר תכסה", ואע"ג
לה במנחות מ"מ אכתי איכא לההיא דיוקא 

 ע"ש(. 
ומיהו  -אלא דהתוס' גופא סיימו בדבריהם שם 

קשה מדמברכינן להתעטף בציצית משמע 
דבשעת העיטוף עביד מצוה, ומלשון להתעטף 

 מוכיח נמי בה"ג דציצית חובת גברא.
ובתוס' רא"ש ]ביבמות שם[ כתב ליישב 

כה להיות מעוטף קושיא זו די"ל שכך פי' הבר
בציצית, ומשום דמברך עובר לעשייתו צריך 
לברך להתעטף. וכתב דמכאן הורה ריצב"א 
דאם נפסק לאדם ציצית בשבת או ביו"ט יכול 
להתעטף בטליתו אפי' לכתחילה, דדוקא בחול 
אסור ללובשו בלא ציצית שהוא מחויב לעשות 
בו ציצית שילבשנו, אבל בשבת ויו"ט דא"א 

עיטוף ליכא עבירה גם אין  לעשותו ובשעת
עבירה שהוא מעוטף בו בלא ציצית כיון שא"א 

 לעשותו.    
והנה אי נבאר דברי הרמב"ם כפשוטם דאיכא 
איסור בעצם העיטוף דמתעטף בבגד ללא 
ציצית, נמצא לכאו' דדברי הרמב"ם נסתרים 

 להדיא מדברי הגמ'.  
 –ועוד יש להקשות דהנה בב"י ]סי' ח'[ כתב 

ם בסוף פ"ג שאם נתכסה בבגד כתב הרמב"
שהוא חייב בציצית ולא הטיל בו ציצית ביטל 
מצות עשה. ואם יש בזה חילוק בין שבת לחול 
אכתוב בס"ס י"ג. עכ"ל. ושם הביא דברי 
המרדכי בסתמא. ולא הזכיר כלל דדברי 
הרמב"ם סותרים לדברי המרדכי. )וכבר עמד 

ותמהני על  -בזה החמד משה הנזכר וכתב 
י שלא הביאו )לרמב"ם( שם כלל בסי' הרב ב"

 י"ג, וגם האחרונים לא הביאוהו(.
והנה המעיין בב"י ]ס"ס י"ח[ יראה ששינה 

  -מעט מלשון הרמב"ם והוסיך על לשונו וכתב 
שאם נתכסה בבגד שהוא חייב בציצית ולא 
הטיל בו ציצית ביטל מצות עשה. וכ"כ בשו"ע 

ל נתכסה בבגד שהוא חייב בציצית ולא הטי –
 בו ציצית ביטל מצוות עשה.

ונראה דהמחבר והרמ"א ס"ל דמ"ש הרמב"ם 
יטיל בה ציצית ואח"כ יתכסה בה, אינו ר"ל 
דעיקר חיוב מצוות ציצית להטיל הציצית 
קודם הלבישה, אלא ר"ל דמפני דלאחר 

 
 בס"ד

 מיקתאעא מעתש

  האם חייב להחזירו משום השבת אבידה ,בקבוק של תינוקמצא 
 דהיא. מצות השבת אב

, והרואה אבידת ישראל ונתעלם ממנה והניחה עובר "השב תשיבם לאחיך" (א 'פסב "כפדברים )' אלישראל שנ אבידה להשיבצות עשה מ
לא תוכל "לאוין על  ב'לקח את האבידה ולא השיבה בטל מ"ע ועבר על ואם . ובטל מ"ע ,לא תראה את שור אחיך והתעלמת מהם )שם(ת שנ' "בל

ת' בסה"ס  שבת אבידה כהלכתהה) הגרשז"א זצ"לודעת  .סי' רנט סע' א( )חו"מ שו"עוב ב(-אה" א"פי )גו"א רמב"םב כמבואר ",לא תגזול"ועל  "להתעלם

 . הלאו מ"מ לא תיקן את דאם התעלם ואחרי זמן חזר ונטל האבידה והשיבה אות יט(
 דת מומרידת עכו"ם ואביב. אב

אתה מחזיר ואי  "לאחיך", "אחיךלכל אבדת " 'שנא מותרת דכל זה באבידת ישראל, אבל אבידת עכו"ם )קיג:( "קבבדמבואר  אלא
סי' רסו סע' חו"מ ) טשו"עהו)גזילה פי"א ה"ג(  רמב"םה. וכן פסקו הבמקום שיש חילול השם אפי' אבידתו אסוראלא דאתה מחזיר לכנעני 

שמצאו במקום שרוב ישראל, והגוי לא יסבור שנפלה ממנו האבידה אלא  פירושו "במקום דאיכא חילול ה'"ד 'שכת בב"יועיי"ש  .א(
. 'אומד בהה"ג חייב בהשכשב (תבוא אות חי כ פר' שנה א) ן איש חיבבועי' ] .)שם ס"ק ג(הסמ"ע והביאו  ,ם שם גנבוה ממנויישראלים המצוי

נקט שחיוב השבה בגזלת עכו"ם  )סי' קלח( במהרי"ו וכן עיי"ש, ()סנהדרין נז. ד"ה ישראל רש"יאולם יש לעיין בדברי הבא"ש לפי מש"כ 
 .[, ואכמ"ל)אע"ה סי' כח סע' א( הרמ"אשהוא מפני חילול ה' אינו אלא מדרבנן. וכן נראה דעת 

ז "והמינין מישראל והאפיקורוסים ועובדי ע ,אוכל נבילה להכעיס הרי הוא מין לישראאם הכן ש ב(-א פרק יא  )גו"א רמב"םביעויין ו
 השא"כ תשובה בסוה״ס) ינשטייןיהגר"מ פודעת  .סי' רנט סע' א( )חו"מ שו"עה וכן פסק .ומחללי שבת בפרהסיא אסור להחזיר להן אבדה כגוי

. דיינינן להו כתינוקות שנישבו בזמנינו דלענין מצוות השבת אבידתם (ב סעי׳ ח"פ שם) שליט״א נ"קוהגרזצ"ל א "הגריש ,עמ' קעה אות כב(
 .ה' לענין דין תינוק שנשבה בזמנינוועי' בגליון 

 מקום שחשיב אבידהג. 
במקום שהוא חייב להשיב משם, ובמקום שראוי  דוקאאלא אם אינו משיבה אינו עובר דסי' רנט סע' ב(  )חו"מ השו"ע כתבמ"מ ו

או במקומה,  שיש סימן בגופה ושתהא בענין שמוכח שהיא אבידה ושלא תהיה מדעת, ושיהיה בה שוה פרוטה,להסתפק בה באבידה, 
ועי' ]  מכל אלו, אינו חייב להשיב אבידתו 'אבל אם חסר א ,ושתהיה של מי שחייב להשיב אבידתושהיה מטפל בה אם היתה שלו, 

דאינו חייב להפסיד ממונו לקיים מצוה זו,  סע' א() ה"סי' רסבמחזירים. ועי'  לענין על מי וע"פ איזה סימנים סע' ו() ז"סי' רסב בשו"ע
 [.דאף מניעת רווח אינו חייב להפסיד אות לג(הל' אבידה ) בגר"זועי' 

נתן ישראל  'אפי ,כו"םאפי' רובה ישראל ומצאה במקום שרוב העוברים שם עאו  ,מצויים עכו"םבמקום שרוב ש)שם סע' ה(  בשו"עעי' ו
טוב וישר לעשות לפנים  ומ"מ ,וע"כ יתייאשו ממנה הוא מדברים שיש לתלות שידע מיד בנפילתואם  ,סימן אינו חייב להחזירבה 

ועי'  .לעשות לפנים משורת הדין "צא כתב אבידה עשירהאם הוא עני ובעל עיי"ש דו] .ןלישראל שנתן בה סימ המשורת הדין להחזיר
אבידה במקום שרובן עכו"ם תלינן שנפל מגוי ואף במקום שאין תליה שהבעלים התייאשו הרי  שכל שמצא סי' רנט ס"ק ו וט() בסמ"ע

יש להסתפק ברחובות שרוב ו. כו"םבמקום שרובה ע 'בד ספרים לא מייאש מינייהו, אפיידאם אדי"א  )שם סע' ה(ברמ"א ועי'  .הוא שלו
ש להחשיב אותו מקום כרובם עכו"ם לענין זה. יאם מצוה זו,  וע"כ אין מדקדקים לקייםהינם אינן שות"מ )ר"ל(  ברים ושביםעוה

 )שם(זצ"ל א "הגרישדעת  אבלבעלים מתייאשים, הודאי  דבכה"ג הגה יז(ב "השא״כ פ) שליט״א "קשליט״א והגרח "קהגרנדדעת שו"מ 
 .[מתייאשים רה ואין בעליםב דרובם נמסרים למשט"דאז ודאי בעלים מתייאשים לבין אבידת חפצים וכיו לחלק בזה בין אבידת כסף

וכמו כן כל מיני  זרוקים, מוצציםו ותבקבוקי תינוק מקומות בכל מינימוצאים שכיח טובא דדיש לדון בשאלה מצויה מאוד בזמנינו ו
עולה במקום שמצאה זה ואין ספק ] האם חייבים להכריז עליהם ולהחזירם לבעליהםויש להסתפק כלים שאינם יקר ערך בימינו אנו, 

 'אפי דדין זה הוא  ,ועיי"ש 'ט 'בסי׳ ר״ס סע אין עליו להוציא המציאה משם כלל כמבואר גדבכה" ,רך הינוח במקום משומר וכדו'בד
  . [ועי' עוד הפרטין בזה בסימן הנ"לנסתפק לו אם דבר זה אבוד או מונח, 

 דה שאין בה סימןיד. אב
ה"א( ו "גזלה ואבדה פט) רמב"םהדהנה דעת  דון אם יכול להשתמש בה.אלא דאם כבר הגביהה ואפשר לתלות שיתייאשו הבעלים יש ל

נסתפק לו הדבר ולא ידע אם דבר זה אבוד או מונח הרי זה לא יגע בו, ואם עבר ונטלו  'פים מצא אבידה דרך הינוח לא יגע בה אאש
 -)כא: דמסקינן בב"מדהא  )ססי' רס( הב"יביאר , ע"כ. ואסור לו להחזירו לשם, ואם היה דבר שאין בו סימן זכה בו ואינו חייב להחזירו

אבל אם עבר ונטלם זכה בהם  ,דיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש משום דהא לא ידע דנפל מיניה היינו לומר דאסור לו ליטלם כב:(
לא זכה בהם משום דכיון שהם בידו ואינו יודע למי יחזירם שהרי אין בהם סימן ולמקום שמצאם אין לו להחזירם כמו שנתבאר ממי

 א מדעת"ל יאוש שלוהכת' דאע"פ ד( ס"ק כו)ש"ך וה, ע"כ. דאין לנו לומר שיעמדו עד שיבוא אליהו אלא היכא דאיתמר הכי בהדיא
והא דקי"ל יאוש של"מ לא הוי יאוש וכדלקמן סי' רס"ב ס"ג היינו דאם נתברר  ,ר יכול לעשות בו מה שירצהימ"מ כיון שא"י למי יחז

ועי' . אבל כ"ז שלא נתברר של מי הוא יוכל זה לעשות בו מה שירצה ,להחזירו ולא אמרינן כיון דנתייאש זכה זה בושל מי הוא צריך 
שביאר אליבא דהרמב"ם דהא דאבידה אף שלא מדעת זכה בה )כי אין לה סימן(, היינו כשהגביה את האבידה )ססי' רס(  בדרישהעוד 

 )שם ביאורים  ס"ק יג( והנתיבות. (אות לג) בביאור הגר"אוכן נקט לזכות בה לאחר יאוש. ע"מ להחזירה ונתברר שאין בה סימן אז מותר 
  .[פירש דברי הרמב"ם באופן אחר

 .כהרמב"ם (ס"ק כו)ש"ך וה )סי' רס סע' ט( השו"ע. וכבר פסקו בידו עד שיבא אליהוהאבידה עמוד ת דבכה"ג )שם( הראב"דמיהו דעת 
שיהא מונח עד שיבוא אליהו  עיקר להחמיר בשל תורהדה)מציאה אות ב( הגר"ז  כהראב"ד. וכן דעת פסק )סי' רס סע' י( הרמ"אאולם 

]ומ"מ בין ולפ"ז אם הגביהה אינו זוכה בה.  .על פי עדים )של אליהו( אפשר לברר הדבר קודם ביאתוואע"פ שאין בו סימן, משום ד
מצוי שדבר ה סימן והכריז עליה ולא נמצאו הבעלים, אם הוא באבידה שאין בה סימן והגביהה קודם יאוש הבעלים ובין שיש ב

)חו"מ  באג"מ. וכמו"כ יכול לכתוב בפנקס ערכו, עי' )סי' רסז סע' כא( שו"עעי'  , אם ירצה,ומשתמש בושם דמיהן ומניחן  ,לקנות בכל שעה

 .[)ס"ק ל( בסמ"עדוקא על חפץ זה, עיי"ש אלא דכ"ז אם הוא דבר דמסתבר שאין הבעלים מקפידים . (ה סי׳ ט"או״ח חו ח"ב ססי' מה,
, האינו חייב להחזיר ואף אם הגביה ,פטור מלהגביהוכדו' באופן שאין בו סימן מוצץ בקבוק תינוק גון עתה י"ל דהמוצא מציאה כמ

ב אף איכא לחשוש שיבואו עדים חייכיון דדמבואר שם  גר"זוב] .י"ל דחייב להחזיר הרמ"אאבל לדעת  .ודעימיה השו"עלדעת 
נשאר בצ"ע בזה. אלא דלפי מש"כ לקמן בסמוך דלא שייך לפעמים שיבואו )חו"מ סי' קיז ד"ה ולכאורה(  והתהל"ד. להגביה כדי להחזירה

)השא"כ פ"א הגה יד(  הגריש"א זצ"ל והגרנ"ק שליט"אאינו חייב להגביה אבידה שאין בה סימן. ושו"מ דדעת בכה"ג עדים שוב י"ל ד

 צויים שיכולים להכירה בטביעות עיןדאם מצאה במקום שת"ח מ )שם הגה טו( הגרנ"ק שליט"אוהוסיף  .בכה"גדאינו חייב להגביה 
 .[)חו"מ ח"ב ססי' מה( ובאג"מ )דרו"ח כא:ד"ה אמנם( ברע"א עוד . ועי'וךמ, ועי' לקמן בסיגביהה

 . כשיש טביעות עיןה
 כמבואר אבל אם י"ל דיש לבעליה טביעות עין חייב להכריז תו העיןדלא שייך ששבע בכלי חדש לדעת השו"ע ודעימיה היינו דאףאלא 

שטבעתו העין חייב להכריז,  ואם היה  ,המוצא כלי מכלים שצורת כולם שוה, אם כלי חדש הוא הרי הוא שלוד א"ב סע' כ"סי' רסב
)שם ס"ק  בסמ"ע]ועי' עוד  ., ע"כרין אותואם הכירו ואמר שלי הוא מחזי ,חייב להראותו לו ו טביעות עיןיש לי בדויאמר  "חא תושאם יב

תלמיד ותיק ]ות"ח הינו  .בו טביעות העיןלו ו ה"ה בנ"ד אם הכלי אינו חדש הרי חייב להכריז שמא יבוא ת"ח שיש ירולפי דב .[כח(
י אם בדברים או במסכתא או בפוריא או באושפיזא וכל ת"ח הוא בחזקת שאינו משנה כ משנה בדיבורו כלל אלא בדברי שלוםשאינו 

ג"כ יש  בזה"זצ"ע אם ד ס"ק מו(שם )בסמ"ע  דכת' . אלא)שם( שו"ע ורמ"א, עי' הנזכרים לעיל, עד שיביא המוצא ראיה שאינו נזהר
הטעם צ"ל כיון כלל זה ודכל ת"ח הוא ב למעשה נקטינןד כת' (זקס 'ח"א סי) שבות יעקבב. אולם (יח )אות הגר"זוהביאו  ,הלת"ח דין ז
 ע"פ (על הסמ"ע שם) הרע"א וכן פסק ,(שם על סע' כא) הט"זכבר נקט כן ו. , ע"כו של המוצאו למה נפסיד ת"ח בחנם אף מספקשבודאי אינ

 .[(טו אות ג 'סי) הברכ"י מסקנת שכן נר'ו (ס"ק ב) פת"שוה )שם אות כה( הערוה"ש ,(זאות קמ) גן המלךה
 א"כא שטבעתו העיןכלי על אף  להכריזאין חיוב דמ"מ  שנקטו)ס"ק מג(  עסמ"הו)שם(  רמ"אה )שם( הטור אכתי יש להקל בזה לפי מיהו
אומר וסובר בדעתו שהמוצאו במקום שת"ח דת"ח האובדו, ה אשילא נתידבמקום שהת"ח יושבין, כגון בבית המדרש  אותו מצא

 אולם .)אות כה( ערוה"שוה ת כ()או הב״ח ,)אות כא( הלבושפסקו  כןו .מצויים שם חושב שמא מת"ח נפל ומשיבו לו ונוטל ומכריז
כל זה אם אין בו סימן, אולם בדאיכא ו .(אות כ) בב"חו בב"י בזה בדעת השו"ע, ועי' (שם) הסמ"ע , וכ"כחולק ע"זש שם משמע מהשו"ע

יא בכלל אבידה מדעת שהרי המוסר חפץ לקטן בכלל אבידה מדעת ה הם]ועוד בכלים הנמסרים לתינוק להכריז. ו להגביה סימן חייב
בשו"ע . ועי' עוד )ס"ק ט( והביאור הגר"א )ס"ק א(הנתיבות  )ס"ק א(הקצה"ח  ,)סי' רסא על סע' ד( הט"ז , וכן פסקו)פז:( בבב" כמבואר 

 אם באבידה מדעת רק פטור מלהשיב או זוכה נמי בה[. )סי' רסא סע' ד(רמ"א בו
 . כשאינו שווה פרוטה בעיני הבעליםו

 ה פרוטה בשעת אבידה ובשעת מציאה אינו חייבושו הכל אבידה שאינש (רסב סעי׳ א סי׳) בשו״ע פסק אכתי יש לדון בזה שהרי מיהו
 בטעם הדבר. (לז )אות ובגר"ז (ס״ק א) בסמ״ע ועי' .להכריז

ה פרוטה לאובד ולא למוצא והמוצא דבר שהוא שוש משה ידבר בשם )סי' רסב( שער אשר ספר בשם (ה לדגבה)פ"א  בפתחי חושןועיין 
 .אות ד( עמ' קעהשא"כ תשובה בסוה״ס ) בעל האג"מ וכן פסק .ייב בהשבה, ולהיפך אינו חייב דבתר אובד אזלינןח

ולפ"ז שוב י"ל דדברים שאין ערכם חשוב ואין בעליהם מחשיבים אותם כשווה פרוטה לטרוח אחריהם אין חייב להכריז עליהם. 
וע"כ כתב דעט פשוט שאין בו סימן וכדו' א"צ להכריז עליו  נטרס השבת אבידה עמ' לא()השא"כ פ"ב בהגה, וקו הגריש"א זצ"לושו"מ שכן דעת 

 כיון שאנשים מחשיבים אותו כפחות משוה פרוטה.

 "ג| ה'תשעגליון קכ"ב | פר' וישלח 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 

 בעמוד הבא[ ]המשך



 

הלבישה מחוייב מיד להטיל בה ציצית ואל"כ עובר 
סה בה בעשה, ע"כ מצוותה שיטיל בה ציצית ואח"כ יתכ

כדי שלא יעבור בעשה אחר לבישתה. ומ"ש דאם נתכסה 
בה בלא ציצית הרי זה ביטל מצות עשה, ר"ל אם נתכסה 
בה ולא הטיל בה מיד ציצית הרי זה ביטל מצות עשה. 
וכלשון הב"י. ובזה נתיישבו שפיר דברי הרמב"ם עם 

 דברי הגמ' דסדין בציצית הוי בשב ואל תעשה.
]או"ח סי' א'[ דאף לדעת  וכיוצ"ב כתב האמרי בינה

הרמב"ם עיקר ביטול מצות העשה בציצית הוא בשב 
ואל תעשה כדאיתא בגמ', והיינו דאסור להשהות עליו 
הבגד ללא ציצית, אלא דמכח האיסור לבטל מצות ציצית 
חל עליו נמי איסור בשעת הלבישה שלא לגרום לבטל 
עשה. וע"כ בסדין דעקרו רבנן העשה בשב ואל תעשה, 

רו דשרי להשהות עליו הבגד בלא ציצית, תו ליכא ואמ
איסור בלבישה, כיון דאינו גורם בלבישה זו לביטול 

 עשה )אחר שנעקר מכח תקנת חכמים(. 
ועי'  –ובפמ"ג ]בפתיחה להל' ציצית[ כתב בזה"ל 

רמב"ם ]פ"ג ה"י[ אם נתכסה ולא הטיל ציצית הרי זה 
י סי' ביטל מצות עשה. אין ניגוד לסברת המרדכי בב"

י"ג, כי בחול דאפשר לעשות ציצית עובר בכיסה בלא 
 ציצית כי היה לעשות ציצית. ובפנים אי"ה יבואר.

ועי' רמב"ם ]פ"ג  –ובא"א ]סי' י"ג ס"ק ח'[ כתב 
מציצית הל' י'[, והמחבר בסי' ח' הביא, אין מכאן 
סתירה, דלא מבעיא אם נאמר  ציצית לאו שב ואל תעשה 

לא כמרדכי דכי עובר בלבישה דלא כתוס' יבמות צ: א
מיד בחול, ובשבת מותר "דעשו" להם ציצית אמר 
רחמנא ובשבת לית כאן עשה כלל דעשו, ואפי' אם נאמר 

 דהמרדכי כתוס' ממש, נמי יש ליישב. עכ"ל.
ומבואר בדבריו דאף אם עובר מיד בשעת הלבישה, י"ל 
דהיינו דוקא היכא דאיכא לצווי של "ועשו", אבל בשבת 

 צווי של "ועשו" תו אינו עובר בשעת הלבישה.  דליכא
וע"פ דבריו לכאו' י"ל דאף אי נפרש דברי הרמב"ם 
כפשוטם דעובר בעצם הלבישה, מ"מ אכתי ל"ק מדברי 
הגמ' ביבמות, דכיון דעיקר האיסור נובע מדברי התורה 
שכתבה "ועשו" להם ציצית, וכל היכא דליכא בכלל 

א"כ נמצא דעקירת  "ועשו" ליכא איסור בשעת הלבישה,
חיוב ציצית היא בשב ואל תעשה, דע"י דעקרו ההיא 
דינא ד"ועשו" בשב ואל תעשה, תו ליכא איסור בעצם 

 הלבישה. 
אלא דזה אינו דומה כ"כ, דשאני בשבת דמדאורייתא 
אינו בכלל ו"עשו", וע"כ י"ל דליכא כלל איסור 
בלבישה, אבל בסדין דרק מדרבנן אינו בכלל "ועשו", 

דעצם הלבישה שפיר חשיב ביטול מצוה דאורייתא י"ל 
 בקום עשה. 

)איברא דבעיקר דברי המרדכי דא"א להטיל ציצית 
בשבת, יש לדון טובא אי איכא בזה איסור מדאורייתא, 
דהלא דעת הרמב"ם והרי"ף דמדאורייתא אינו אסור 
אא"כ הוי קשר של קיימא וגם מעשה אומן, וכדבריהם 

כבר העיר זאת בחמד משה ]סי' פסק המחבר בסי' שי"ז. ו
י"ג ס"ק א'[. וצ"ע טובא דהב"י לא העיר בזה  מידי. 
ובפמ"ג גופא ]סי' שי"ז א"א ס"ק כ'[ כתב לדון אי איכא 
 איסורא אף לדעת הרמ"א,ע"ש. ובבה"ל ריש סי' שי"ז(.    
ומ"מ מבואר בדברי הפמ"ג דאף אם נאמר דהמרדכי 

מ"מ יש כתוס' ממש דליכא איסור בעצם הלבישה, 
ליישב דברי הרמב"ם עם המרדכי, ואפשר דהיינו 

 כמשנ"ת לעיל. 
)ובעיקר נידון דידן ע"ע בשו"ת שאגת אריה ]סי' ל"ב[, 
שו"ת חתן סופר ]שער הגדילים והכלאים סי' ט"ו[, 

 ובפתח הדביר ]סי' י"ג ס"ג ס"ק ב'[(.
   

 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 פניני מוסר 
 (4)נשמה יתרה  -קדש  שבת עניני

כת' אבן עזרא עה"פ " - הרגשת הנשמה יתרה בשבת

ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו, פי' ברכה 

תוספת טובה, וביום הזה תתחדש בגופות דמות כח 
והשכל. והרמב"ן הביאו בתולדות ובנשמות כח ההכרה 

"ודברו נכון שיתחדש בנשמה יתרון השכל וכת' ע"ז 

כי אין זה מושג בהרגש לאנשים, ומסיים  למאמינים בו"
 ..."ותשכיל כי בשבת נפש יתירה באמת".הרמב"ן שם 

שמש"כ )המשגיח הגר"י לוינשטיין זצ"ל( הוא היה אומר 

א"א הרמב"ן הנ"ל ודברו נכן למאמינים בו, ר"ל שאע"פ ש
לברר זאת בדרכי השכל, המאמינים וחשים זאת יודעים 

שדברו נכון. וידוע שרבנו הגרנ"ט זצ"ל היה מכין שיעריו, 

שבהם נופת צופים, ביום הש"ק, כי אמר שיום זה מסוגל 
לזאת יותר. ורבנו החפץ חיים זיע"א אע"פ שכל השבוע 

היה עיקר עיסוקו בגפ"ת, מלבד שקבע עיתים להתבונן 

שק קבע עצמו לעסוק בחלקי התורה הפנימיים, ביר"ש, ב
 וכן נהג בעל החידושי הרי"ם זיע"א.

והדבר ידוע שביום השבת מרגישים יותר מלכות שמים 

ומבינים יותר בתפילה, ובקריאת התורה שבכתב 

ובעניני יראת שמים, כי ביום הזה מתחדש בנשמה 

בא וראה  יתרון השכל, ובשבת נפש יתירה באמת.

פ שאומרים בפסוד"ז מזמורי השבת אין שבהוש"ר אע"
אומרים נשמת, וביארו הפוסקים כי רק בשבת ויו"ט שאז 

מתעצמת כח הנשמה אפשר לומר הזמר הנפלא נשמת כל 

 ".חי תברך את שמך, אבל לא בהו"ר שאינו יו"ט באמת
 (הגרי"י בורודיאנסקי שליט"א, שיח יצחק חגים וזמנים ח"ב עמ' נ)

 

 עבודת המועדים"נערך ע"י מחבר סדרת "
 

 לבעליה שלא יגביהוה יףכשמסתבר שעד. ז
, ו משםועדיפא להו שלא יקחנ ,תואבידמאבד ימצא את האין יותר סביר שאם יקחנו כדי להכריז הרי  דבהרבה מקריםעוד ו

אם ד)השא"כ פ"ב בהגה(  הגריש"א זצ"לדעת  ןוכ .[ויש לחלק ,)ס"ק כד( בש"ך ויעויין] י"ל דעדיף שישארנה במקומהוא"כ 
רוב המקרים לא יבואו גם אם יכריז בד אינו חייב להשיבה יקר ערך אף במקום שאינו משתמר האינה מצאה שהאביד

ליטול  מאשר השם דיתכן שהבעלים יבואו לחפש היותר טוב להשאיר וחזר החפץ לבעליםתורצון התורה ש הבעלים לקחתה,
  .(ויח יות יגד אותעמ' קע שם) בעל האג"מ ועי' בדברי. ולהכריז ולא יוחזר לבעלים

 

 

 ות דרבנןומצמ פטור , האםשלא הביא שערותשנים  בן י"ג
בהג"ה אשר"י עול מצוות, וכן מצאנו על אדם חל מגיל י"ג שנים ש ומכאן למדנו". בן י"ג למצות" )פ"ה מכ"א( מס' אבותנינו ש

 )ח"א סוד ישרים סי' ג( רב פעליםב ]ועי' "בכל המצוות האמורות בתורה חייב חדיום או"הגיע לי"ג שנה  הירושלמיבשם  )סוכה פ"ג סי' לד(

דלא בעינן י"ג שנים  (או"ח סי' קעב) חת"סבו(, סי' נג ס"ק יג) "אמב ,(חו"מ סי' לה ס"ק א) ש"ךב ,(קמה  ותשובה או"ח סי' נג)"ח בבי' עו זמן זה.לטעם ע"פ הסוד 

 ובמנח"י )פ"ד הגה יח( בהליכות שלמה )סי' נג אות ד ד"ה ראינו( במגן גבורים בזה ועי' עוד .(על הרא"ש נדה פ"ה אות ה) ברי חמודותהד כמו שר"ל ודלא. לשעות מעל"ע

 .[, ואכמ"ל)סי' נה אות נח( הכה"חשנער נאמן לומר שהוא בן י"ג שנה. וכ"כ הגרשז"א זצ"ל  בשם ות י()פ"ה א בהליכות שלמה. ועי' )ח"י סי' יז ד"ה וא"כ(
איש או אישה אשר יעשו מכל חטאות האדם  )במדבר ה, ה(דכתיב  א'דבן י"ג למצוות,  מנין פירש ב' פירושים)אבות שם(  רש"יהנה ו

 איש"ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי וכו' אחי דינה )בראשית לד, כה( ואינו קרוי איש עד שהוא בן י"ג וכדאשכחן התם  ,וגו'
הוא ושיערו חכמים הבאת  דהלכה למשה מסיני 'דמשהביא שתי שערות בא לכלל מצוות דאו ב'חרבו'" ואז היה לוי בן י"ג. 

י שערות כדין רוב שתי שערות לי"ג לפיכך מכניסים אותו לקיים מצוות ומאותו זמן ואילך מסתמא מחזיקינן ליה בשת
, ואף לפי טעם הראשון של ויום אחד מי"ב שנה לקמן מבואר שנשים חייבות תנדה המובאב]אולם במשנה  תינוקות, ע"כ

כמו שאמרו בינה יתרה באשה יותר מבאיש  ב"ה נתןהקמסברא כי א"נ י"ל דחכמים למדו זה  ,רש"י ע"כ צ"ל דהוא הלמ"מ
 . [בנדה שם

 ,שהרי בהקדמה לפירוש המשניות לא הביא דין זה בין ההלכות שנמסרו למשה בסיני מב"םמהרמוכח וכפירוש הראשון 
במס'  ברש"יעי' ו] שם(אבות ) והגר"א )או"ח סי' ע( הלבוש, שם(אבות ) הרע"בוכן נקטו . )סי' קצב ד"ה גם אשתמטיתיה( החו"י בזה וכמו שהעיר

)סי' ב  בשו"ת מהר"ץ חיות. והביא בשם החיד"א שפירוש רש"י על נזיר אינו מרש"י)נזיר ב.(  בגליון הש"סדאלא  ,הנ"ל הא'שכת' כפירוש  )כט: ד"ה ור' יוסי( נזיר

 . [)ח"ו כללי הפוסקים סי' ח אות ח( בשד"חועי' בזה  ,שאין פירוש רש"י על אבות מרש"י 'כת (אות ג

, והוא הלכה למשה מסיני הואבר עונשים הוא, כתב כפירוש השני של רש"י, שבן י"ג ויום א'  )תשובה טז, אות א( שהרא"שלא א
 .)סי' נה ס"ק מ( המ"ב פסקוכן  )כלל סו אות א( הח"או )אבות שם( התפארת ישראל ,)סי' נא( המהרי"ל "כוכ .ל"מבכלל שיעורין שהן הל

  .שהביאו עוד מקורות לזה[ )או"ח סי' נה(ובברכ"י  )שם( במהרי"לעוד  ']ועי
לבן נח שלא נתנו להם  מ,שלפי מש"כ הרא"ש שהוי הלל" )יו"ד סי' שיז( בחת"ס כת'ין עכו"ם נעאבל ל ,כל זה לענין ישראלו

והוסיף  )מצוה קצ אות ח(מנ"ח ה החת"ס וכוון לדבריא בר דעת לאו קטן מקרי וגדול הוי. ]במצות דידהו כל שהו ,שיעורים
)מצוה  המהר"ם שיק ,)תנינא ח"א סי' יד( השואל ומשיבוכן נקטו  .לפני מבן ט' שנים נחשב ראוי לביאה 'ה"ה לגבי עריות אפיש

 [. ()אס"ב פ"ג, ה"ב באור שמח 'ועי .)או"ח ח"ב סי' כב ד"ה ולדעתי מה שכתב הרמב"ם( והמחנה חיים רלג אות ה(
ו שיעורים לא ניתנו לעכו"ם. אולם בעל הפמ"ג בספרדס"ל ד )מלכים פ"ט ה"י( הרמב"םובאמת דברי החת"ס מבוססים על דברי 

והחתן  )שם(חולין הגהותיו בב המהרש"םוכן העיר  .חולק על הרמב"ם )חולין לג. ד"ה אחד נכרי( שתוס'הוכיח  )כלל מה( גינת וורדים
)יו"ד סי' סב מ"ז ס"ק פמ"ג למספיקא ליה  . ולמעשהבחולין שם מרא"כהגהות ב 'ועי ,)שער המקנה וקנין, כללי לפ"ע אות כה( סופר

)ח"ב מע'  בשד"חושו"מ  כ בזה."שמ )שאילתא ו בהגה( ובעמק שאלה )סי' ב אות ג( בשו"ת מהר"ץ חיות '. ]ועיכמאן פסקינן א(

 שמביא חולקים על דברי החת"ס[. ועיי"ש אות ב ד"ה וראיתי( הגימ"ל סי' ו אות יד
 מו.(-)מה: במס' נדה לא"ה בכלל קטן הוא כמבוארבו ,שערותב' ביא אא"כ ה "מ אף קטן ישראל בן י"ג שנים אינו נעשה גדולמו

  .י"ח[-סי' קנ"ה סע' י"ז עועי' עוד באה" ,]ועי' בנדה שם מקומן ושיעור גדלותן .)פב.( ויומא
אלא סימן שע"י ניכרת הגדלות, אבל  ,הגדלות דסימנים אינם עיקר )סנהדרין סט. ד"ה בידוע( תוס' ע"פ )סי' נב( מהרי"טהביאר ו

ספק אין לו שנים ואת"ל יש לו שמא אין לו לפוטרו מחיובו, אין אומרים ס"ס ע"כ ו על ידם, אינה נעשית היא עצמה גדולה
שכת' שער ואונן כיון שהיו  ז( פס' ח"לפ)בראשית ]אלא שלכאורה סותר דבריו בפירושו על התורה  סימנים, שאינו אלא ספק אחד גדול או קטן

 . [. ועי' בפירוש השני של רש"י הנ"לוצ"ע דאיך ניהו גדולים לפני י"ג שנים .או תשע שנים, ע"כ כי לא היו רק בני שמונה 'ראויים להוליד כגדולים משוי להו, אפי
 רי"ףה . וכן פסקו"חזקה דרבאמכח "מסתמא הביא שערות דאמרינן ד )נדה מו.( מבואר שם םשהגיע לי"ג שני כיוןמ"מ לא דא

 .(י סע' קצטסי' ה וסע' נה  סי' או"ח)רמ"א הושו"ע ה ,(שם) רשב"אה ,(שם) רא"שה, מט.(נדה ) תוס'ה ,פ.(יבמות )

, ואף אם אינו מוצאם עתה סימנים אמרינן דשמא נשרו וספק דאו' בחיוביםלחייבו  לחומראלא סמכינן ע"ז אלא מיהו 
. וכן מבואר אינו יכול להוציא אחרים המחויבים במצוה מה"תכיון דמספיקא לא נפקא  מ"מ אבל דאורייתא לחומרא.

 פמ"גוב (ע סי' קנו ס"ק ב"אה) ט"זב ,(שם) רשב"אב פט.(,מלחמות חולין ) רמב"ןב]וטעם הדבר שלא סמכינן בהאי חזקה רק לחומרא, עי'  .ה ס"ק ז()סי' נ במ"א

ע"כ החמירו  ניםשלא מביאים שערות בי"ג ש המצוי דהוא מיעוטכיון דשם טעם אחר בזה  פמ"גבדהיינו כי חזי לברורי. אלא דעי' עוד  (ס"ק ז א"א סי' נה או"ח)

. ומ"מ אף אם בדקוהו ולא מצאו לו קטן(או )סי' לט סד"ה  בביאור הלכה . ועי')סי' נה ס"ק לא(המ"ב , וכ"כ כמו לענין בדיקת הריאה 'דאוחיובים מדרבנן לענין 

שאין אנו  ה"זבזד )סי' תרטז( בחי' רע"אועי'  .(ב סע' תרטזסי' או"ח )רמ"א ב הובא (סי' קנה) ה"דרתב , וכ"כ)מו.( בנדהסימנים חוששין שמא נשרו כמבואר 

נשרו, כגון  אכשאין חשש שמ 'לכן אפיושערות או גומות, לעולם יש לחוש שמא יש לו שערות או גומות,  ב'בקיאים בבדיקת כל הגוף אם לא נמצאו לו 

לקמן מבואר  יםהמובא המ"א והמ"ב. אלא דמ)סי' נה אות ג( במגן גבוריםסימנים. וכן נקט  כשבדקוהו בכל היום שנשלמו לו י"ג שנה, חוששים שמא יש לו

 .[, עיי"ש, וכן העיר בסוף דברי הרע"א הנ"לדעכ"פ בדרבנן סמכינן על הבדיקה

אם הגיע לי"ג ד דינו כנ"לד )נדה ה.( רש"ידעת  ,דרבנן מצינו פלוגתא בראשונים חיוביםאולם לענין  ,כ"ז בחיובים דאורייתאו
 .  [)ס"ק ה ד"ה וכן( בסד"טו ות ז(א)שם  בב"ח, )סי' קצ עמ' ס. ד"ה ואם יש לה( בב"י]עי' נים חייב אין לו סימאף אם שנים 

מנים, ואף כשהגיע לכלל שנים אם בדק ולא הביא ב' שערות ידתרתי בעינן שנים וס (עמ' יז. )תהב"א ב"ז ש"ד הרשב"אדעת  מנםא
המ"א  ו. וכן פסקסי' קצ סע' ב(יו"ד ) השו"ע. וכן פסק ספק דרבנן לקולאו ,ואע"פ די"ל דשמא נשרו אינו אלא ספק ,אהו בכלל קטן

דקטן שלא הביא שערות חייב להתענות ביוה"כ כיון שהוא  ,לענין תענית סס"ק יג(שם ) המ"בו )ס"ק ה(הא"ר  ,)ס"ק ג( ז"סי' תרטב
  .אבל שאר התעניות אינו חייב להתענות ,דאו'

בשבט  'בשם הפמ"ג דמתענים. ועי)ד"ה הכל חייבים(  ר הלכהואבביסימן תק"נ כתב רי עצמו שהרי בסותר דבהמ"ב  ']ולכא
' זה מצד המנהג, והדין עם המג"א, ולענין המנהג, תדבסי' תרט"ז כתב מצד הדין ובסי' תק"נ כשכתב  (אות ב )ח"ו סי' קכב הלוי

בא"א ועי'  .צו( סי' )ח"ח אר משהבב וכ"כ .אם הוא בריא היטב יעשה כהפמ"ג, אבל אין לנו לחייבו כלל כשיטת מג"א
 .[)סי' תקנ( מבוטשאטש

וקטן בן י"ג  ,דרבנן סמכינן על חזקה דרבא ן חיוביםדלעני ועוד מקומותסע' ה' באו"ח סימן נ"ה  ואע"פ דמבואר בפוסקים
אין הדבר  ממ" וכגון להיות ש"ץ וכדו', ,שנים אע"פ שלא נודע לנו אם הביא סימנים מ"מ יכול להוציא את הרבים יד"ח
]אלא דאם בדקו ולא מצאו י"ל דאה"נ  .סותר להנ"ל דהרי היוצאים יד"ח סומכים על חזקה דרבא ואין עליהם לחוש כלל

)סי' נה  במ"ב. ועי' )סס"ק מ( בסי' נ"ה בדבריו , ועי' עוד)סי' נג ס"ק כח וסי' קצט ס"ק כז( במ"בשוב אינו יכול להוציא, וכן מבואר 
. ודעת ע"ע שהוא גדול מר שהוא בן י"ג שנה ולא אחר. ועי' לעיל בהגה לענין אם קטן עצמו נאמן לומרשאב נאמן לוס"ק מא( 

דאם יש אדם היודע באחר שעדיין לא הביא ב' שערות, אין חובה עליו להודיע על כך  )הליכות שלמה פ"ה הגה טז( הגרשז"א זצ"ל
  .[לצבור

בשנים שלא להשלים עד שנעשה גדול מחמת החולשה ן דכיון דנהגו היום לא די"ל דהדין כן דוקא לענין חובת צומות דרבנא
 .י"ל דחייב נוךימכח חעכ"פ כנ"ל, אע"פ שאינו חייבי מעיקר הדין  דרבנן , אבל שאר חיובים)שם ס"ק ט(מ"ב  כמבואר וסימנים

ואם לאו עד רוב  ם יש לו סימני סריסא עד גיל כ' חייבים לחנכו לא הביא ב' שערותדמי ש שמג א"א ס"ק א()סי'  בפמ"גוכן מבואר 
אם לא ברור לן שהביא ב' שערות )וכ"ש אם ודאי  )ססי' ז( רע"אמה משמע וכן הביא דבריו להלכה. )סי' שמג אות יח(ובכה"ח שניו, 

  .יא( והארכנו בזה בס"ד בגליון ע"זלא הב
ינוך שהוא דרבנן ודאי נוכל לסמוך על חזקה דרבא, דחה דברי הפמ"ג, דלענין ח )סי' לז סע' ג ד"ה וי"א( שהביאור הלכה ואע"פ

לקיים מצות . אבל קטן זה אע"פ שהוא בן י"ג כיון שלא הביא שערות חייב )דבזה איירי שם(היינו לפטור את אביו מלחנכו 
 .א"יוכמו שבארנו בס"ד בגליון  ,לפי מה דקיי"ל דחובת חינוך הינה נמי על הבן ,עכ"פ מכח חובת חינוךאף מדרבנן 

דדבר שיש פוסקים המתירין אף  )סי' רסט ס"ק א( המ"אאלא דלפ"ז יוצא קולא גדולה דהרי כבר הבאנו כמה פעמים בס"ד דברי 
עיקר א הביא ב' שערות יהיה רשאי להקל משרי, וא"כ קטן דלהחייב במצות מדין חינוך לגדול, אף דלא קיי"ל כן מ"מ לקטן 

שמצינו שניתן להקל ע"י קטן בדברים האסורים ]עי' בגליון צ"ח[ כן במקומות  . וכמו)בדברים שהם מדרבנן( כדבריהםהדין 
בגליון רפ"ג עוד ועי' ועי' בנוגע לדברי המ"א בגליון פ"ז.  לו לעשות כן מעצמו וכן כל כיוצא בזה, וצ"ע מדרבנן יהיה מותר

 .לענין נאמנות נער בן י"ג בטבילת כלים החייבים מה"ת
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