
  

  

  
  
  
  

 

  

  במקום מיעת רווח ז.  .מגו דזכי לפשיה ו. .משלם לשליח  ה.. ממה חברו שליח ד. .עבר ותפס ג. .טעם האיסור ב. .תופס לבעל חוב כשחב לאחרים א.

  . בועיםקמקומות  יב.. עי המהפך יא.. פקיד הותן גם עבור חברו  י. .בוריתיתחבורה צ ב  ט. .קית זכות ישיבה במקום ח. . (תפיסת תור)

  תופס לבעל חוב כשחב לאחרים א. 
תופס לבעל חוב אדם שבא מאליו  ופרש"יהתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קה.  )(י. ובב"מ (יא:) גיטיןבשיו 

(מפסיד) זה חב  ותופס ממון חבירו בשביל חוב שיש לאחר עליו ובא לקדם עד שלא יתפסו בעל חוב אחר ומצא תופס
שלא לא קה כדאמרין בכתובות דלאו כל כמייה להיות קופץ מאליו וחב לאלו מאחר  ,בתפיסתו את הושים האחרים
  . (חו"מ סי' קה)הטשו"ע  וכן פסקו . ע"כ ,עשה אותו הושה שליח לתפוס

  האיסור טעם ב. 
הקשה א)  ק "ס שם( תהקצואולם  הוי כשליח לדבר עבירה.בכה"ג כי  קההטעם דלא ש 'כתש  )ד"ה את: דכתובות פ (י "פ ב ועי'
לא אמרין  ו המשלח לא עבר עבירה,מ"מ  ,ג דהשליח עבר אמימרא דרחמאע"אד ,בזה אין שליח לדבר עבירה  יךיש אלש

(סי'   משפטשער וב הטעם משום דמאן דעלך סי, לחברך לא תעביד. 'כת (שם) הקדשים ובכסףבזה אין שליח לדבר עבירה. 

אף דלעין תופס  אין שליח לדבר עבירה אף אם ותן לו שכר,דבעלמא דלא ס"ל כהפ"י שהרי כתב  עכ"פ משמעקפב ס"ק א) 
דאף אם תן כסף  (שם אות יב) ה"שור עב הואוכן  ,ס"ק ב) שם( הפת"ש והביאו. בכה"ג לבע"ח במקום שחב לאחרים מהי

   ., אע"פ שלעין תופס לב"ח הביא מח' בזהאין שליח לדבר עבירהאמרין לשליח 
  . עבר ותפס ג

מוציאים מידו. וכן משמע   איןשאם תפס ותן לבעל חוב    (כלל קיב סי' י)  גאויםבדברי  הביאו    )חו"מ ח"א סי' ט(  אליהו  קולב  וכתב
[עיי"ש שקט שאם תפס אין התופס חייב לשלם לאחרים מדין מזיק דאע"פ שעשה  ד' תל' ח"א סי' תמט)ה(מ ומשיב שואלב

סי'  ( הקצות, ועי' מש"כ בזה )קהסי' ( הערך שיוכן קט  ,שם סי' יא)( ברי גאויםהד הביאו ועבירה מ"מ לא הזיקו היזק יכר. 

  בדיעבד זכה.   ,ול עבור חברו והביא )מספר שקיבל  כגון( תור]. ולפי"ז אם תפס )קז ס"ק יא
  שליח   חברוממנה . ד

משמע גבי פד:) ( כתובותדב ,אין ראה ,"משום דלא עשאו שליחה"ל "מה שפירש רש"י שכתבו ד ד"ה תופס)שם ( 'תוסבועי' 
ה מטעם זכייו  ,שלוחו הואד  ועוד  שחב לאחרים לא קי אפילו עשאו שליח.עובדא דיימר בר חשו דתופס לבעל חוב במקום  

 .)ו ח"ז"(  י"ורהו  ה ריש ע"א)גיטין ( הר"ן "כוכ ,(ב"מ שם ד"ה מאי טעמא) הרמב"ןוכן קט  .לו:)( ובדרים י:)( בב"משליחות כדמוכח 
  "חור  ,אין יד השליח כיד המשלח לחוב לאחריםשעשה בעל חוב שליח וכתב לו הרשאה    'אפידסי' כז)  ב"מ פ"א  (  הרא"שוכתב  

   .כ"ע ,פוס קה דיד בעלים הואאבל אפוטרו ,כתב דדוקא שליח
עשאו שליח בהרשאה דהקה לו הממון שיש לו ביד פלוי הוה ליה כאילו תם לו שרש"י  כוותד' תשכ) אות א( בב"חוע' 

 דחה דבריו.) שם( והש"ך ., דלא כהרא"ש ה"ל, ע"כהשליח חשוב כמו הבעלים בעצמןשבמתה ולא יוכל לבטל השליחות 
  מש"כ ליישב דעת רש"י. (ב"מ שם)בצל"ח ו )שם(בפ"י  עוד ועי' .ברי רש"ייצא ליישב ד  )סי' קה ס"ק א( והקצות
כל המוחזק וימ"מ  ד(תורת אמת סי' סז)  מהר"א ששון בתשובה  העת  וד  .פסק דלא מהי שליחות  )סי' קה סע' א(  שו"עה  ,ולמעשה

  .(אלא דעיי"ש שקט ביאור אחר ברש"י כמבואר להלן) (ס"ק א)הש"ך  והביאו ו שליח מהי.אעשדבלומר קים לי כרש"י 
  לשליחמשלם . ה

דלא תקשי מאי  ה"ל רש"י תוכו וזהו  ,דמהיא)  ק "(שם ס הש"ךוהיכי ששילם לשליח עבור התפיסה, ועשה פועל, דעת 
והא פשיטא דאין פועל משועבד לבעל הבית כעבד כעי דימא   ,משי התם בפרק קמא דמציעא שאי פועל דידו כיד ב"ה 

 :)בי( שם ללקט מציאות כדאיתא בש"ס לעצמו א"ו שאי פועל ששכרו בד עברידהוי כיד בעל הבית עצמו דהא מציאת ע
שער  הוכן קט    ., ע"כמודים לזה לדיא  םוראה שכל הפוסקי  ,ו הוי ידו כידו כןמצא דהוי שלוחו וכיון ששכרו להיות שלוח

  .(סי' קפב ס"ק א) משפט
לא אמרו אלא בסלקא  שקט דמהי שליח דאין חילוק ולעולם לא זכה, ואף רש"יקט  (ס"ק א ואורים ס"ק ג) התומיםאולם 
היה אצל בעל הבית פועל ותפס משל לוה לא מהי לגבי   'דאפימסתימת הפוסקים (ועיי"ש שרא' לא למסקא.  אבל דעתך

 שכרו להיות שליח לא מהי, דלא כהש"ך.  'אפיד   ב)  ק"ם ס(ש  בתיבותכן קט  ו  .)צל הלוה כלוםיל ולית ליה לפועל אחוב הוא
שהסכים עם הש"ך לדיא ולא   מו"ה אברהם ברוידא ז"לבשם מורו הגאון    )אות ד  גיטין סי' יג(  הק"בשם  כת'    )ס"ק ד(הפת"ש  ו

מטעמיה, אלא משום כיון דשכרו אית ליה מי זכות בהאי תפיסה, דבהאי תאי שכרו אם יתפוס יטול שכרו, ומסתמא 
זכי מי  ס, וכיון דזכי בהאי תפיסה לפשיההתה עמו מכל מה שיתפוס יהיה לו שכרו כך וכך, ויש לו זכייה בכל מה שתפ

ג דחצר  "עא ,לכו"ע המלוה הוה תפיסה בחצראם היה חפציו של הלוה כת' שש )אות ג(בערוה"ש  ועי'[לחבריה כו', ע"ש. 
  .])ס"ק ב( בפת"שועי' עוד בזה  ).ה  ק"קד ס(סי'  שער משפטה. וכבר קט כן מ"מ דמי לפעמים גם לידו ,תמטעם שליחו קוה

  תפס לא מוציאים מידו (אפילו עדיין לא תן לו).ועכ"פ ראה דלכת' אין לתפוס עבור חברו אף אם מהו שליח, אבל אם 
  מגו דזכי לנפשיה . ו

  מרדכיוה  (שם)  הרא"שוכן פסקו  אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחן המגביה מציאה לחבירו קה חבירו.    )י.(  בב"מואיתא  
תופס לבעל חוב לא קי דדאית ליה לרבי יוחן    ע"גאד(ד"ה א"ר יוחן)    'התוסוכתבו  .  (ספר הישר חי' סי' קו)  ת"ר בשם    סי' שכח)(גיטין  

  . , ע"כאבל במציאה דאיכא מגו קה ,הייו דוקא היכא דלא שייך מגו דזכי לפשיה דאין הלוה חייב כלום לתופס
 סד"ה ואם תאמר)   (שם הרמב"ןוכ"כ  איכא מגו. אאם היה התופס ושה בו קה חבירו דה  "זלפידכתב (ב"מ י. ד"ה אמר)  הר"ן כןו
  , ע"כ.וע את שלודהרשות בידו לתתו לחבירו ולחזור לתב 'תפס סתם קא 'דאפי  (שם) הב"יוביאר  .)שם( מרדכיוה
  ק "ס( סמ"עבועי' (אם הלוה חייב גם לתופס, זכה בתפיסתו, מגו דאי בעי זכי לפשיה, זכי לחבריה.  ב) '(שם סע השו"ע כתבו

 'אם היה השליח איו ישראל לא זכה בעד משלחו אפישכת' שמ"מ  )אות ג(ובערוה"ש  וחי' ס"ק ד) (ביאורים ס"ק א תיבותב ,)ב
  . ), ע"כין לו שליחות כמ"ש בסי' קפ"חאם הלוה חייב גם לו דא

דחה  ג)  ק" (סוהסמ"ע , עבור חברו יכול לתפוס גם יותר מחובו תופס לעצמושקט בפשיטות שמכח מגו אם  )שם( בב"יועי' 
ג)   ק" (ס והתיבותה)  ק"(ס התומיםאולם  ,ב"יהסכימו ל ב) ק" (ס ותוהקצב)  ק" (ס והש"ך. דבריו שבאופן זה לא אומרים מגו

, מעות דיכול להתפלג בין ,זכהש 'אלו וכוכדו' שטלית מחלק בזה בין  (מד' תל' ח"א סי' תמט) ומשיב השואלו. סמ"עהסכימו ל
  .)ס"ק ה( הפת"ש והביאו  .קים לי כהש"ך דאפשר לטעוןפסק  )חו"מ סי' יז   'ק'  הדמ( י"והוב עיי"ש. ועי' להלן בשם הרמב"ן. 

(ע"י הזכיה, דמציו קיית זכות קדימה, כגון לעין מצות   וכדו' עבור חברו כיון שהוא חב לאחרים  יוצא שאסור לתפוס תור
וציא ובכה"ג יתור אם גם הוא צריך ומ"מ רשאי לעשות כן  ד בגליון שס"א).", כמו שבארו בסוכדו' ע"י קין סיטומתא

זכות לחברו במקום שיש לו זכות ישיבה יכול אף לזכות לחברו. אלא שעליו ל  כמו כןעבור חברו ואח"כ יוציא עבור עצמו. ו
   הב"י אם זוכה בבת א' לשיהם גם מהי.דעת . ולכ"ל ואח"כ לעצמו

  ) תור וכדו'תפיסת וח (ובמקום מניעת ר. ז
המגביה  דעל הא  ה"ל    שהביא קושית התוס'  )(ב"מ י. ד"ה ואם  ן"רמב בללא הטעם דמגו י"ל דרשאי לעשות כן, דעי'    ובאמת אפי'

לאו קושיא היא, דהכא משום דאיו חב לאחרים הוא דכיון דלא זכה בה אדם לאו חובה  ע"ז ד 'כתו כו', מציאה לחבירו
מפסיד היא לו אם איו מוצאה, ובעל אבדה גופיה הואיל וכבר היא אבודה ממו ומצויה אצל כל אדם בהאי הגבהה לא 

ון ערבין ביה מי שמוציאן מרשותו ד, אבל גבי ב"ח "אולא מידי יותר משאר בכסוהי איע"כ. ושעבודו חב הוא לו ,  
ועוד הביא התירוץ של תוס' ושוב כתב בשם הרמב"ן "אות א)  סי' רסט( הערוה"ש  אולםלא הביא דברי הרמב"ן.  הב"יוהה 

  ", ומלשוו שם משמע דלא פליגי. חב לאחרים שאיו אלא מיעת ריוח דמציאה לא מקרי

 

 

 

 

אמר ר' אלעזר לעולם יסדר (קיט:)  בשבתאיתא  -א 
אדם שולחו בע"ש אע"פ שאיו צריך אלא לכזית. 

ו במוצאי ואמר ר' חיא לעולם יסדר אדם שולח
 שבת אע"פ שאיו צריך אלא לכזית.

לאחר דיי  (סי' ש') בטור ובשו"עודיא דר' חיא הובא 
הבדלה, דלעולם יסדר אדם שולחו במוצאי שבת כדי 

 ללוות את השבת אפי' איו צריך אלא לכזית. 
דפת דוקא כמו בערב (בהגהותיו לשו"ע שם)  הגר"אוביאר 

 איתמר בגמ'. שבת, דמימרא דר"א ור"ח כהדדי
ומפשטות דברי הגמ' ראה דסעודה זו היא חיוב גמור 

 כדיא דר' אלעזר גבי ערב שבת, וכמ"ש הגר"א.
כתב דא"צ להקדים סעודה ג' (סי' ש' ס"ג)  הגר"זאולם 

בשביל שיאכלו סעודה רביעית כראוי, שסעודה זו 
 איה חובה כ"כ אלא מצוה מן המובחר.

ודע דמ"מ סעודה זו  -(ס"ק ב')  המש"בוכיוצ"ב כתב 
איה חובה עליו כמו השלוש סעודות של שבת דשם 
אסמכוהו אקרא וזהו רק מצוה בעלמא, ופק"מ 

(שם ס"ק ט')  ובשה"צהיכא דאיו יכול לקיים כולם. 

כתב פק"מ עוד היכא דיש לו בשר או דגים וכדו' 
 בצמצום  מוטב ליפות בהן יותר את השלש סעודות. 

דכ"כ בגר"ז, מ"מ (ס"ק ח') שציין בשה"צ אולם אף 
שיה מעט מלשון הגר"ז וכתב דאיה חובה כ"כ כג' 
סעודות, ולא כתב דאיה חובה כלל והוי רק מצוה מן 
המובחר. וראה מדבריו דאיזה חיוב מיהא איכא. וכן 
ראה מדבריו דהוצרך לבאר דפ"ק היא היכא דאיו 

, ולא כתב יכול לקיים כולם, או לעין בשר ודגים
 כפשוטם של דברים דפ"ק דאיו מחוייב בה.   

דמשמע בגמ' דיקבע (שם ס"ק ב') וכתב עוד במש"ב 
סעודה זו על הפת לכתחילה כמו בשאר סעודות שבת, 
ואם אין לו או שחושש לאכילה גסה יקימה במזוות 

 או עכ"פ בפירות.
כמה (שבת קיט:)  בגמ'והה גבי הא דאמרין  -ב 

ייב אדם לאכול בשבת, שלש, ר' חידקא סעודות ח
 הר"ןאמר ארבע, ושיהם מקרא אחד דרשו וכו'. כתב 

שאין חיוב סעודות הללו להיותן  דבה"גמשמיה (מג:) 
כדרכן שחרית ומחה, אלא אפי' מפסיק באמצע 
סעודה בברכת המזון ואע"ג דלא מסלק התכא אלא 
פורס מפה ומברך והדר שרי המוציא ואוכל כביצה 

(קיח. ד"ה במחה)  התוס'[אולם ך שפיר דמי. ע"ש. ומבר

כתבו שאין זמה של סעודה שלישית (פט"ו סי' ה')  והרא"ש
(סי' רצ"א  הטור והשו"עאלא מן המחה ולמעלה. וכן פסקו 

 ].ס"ב)
ומבואר בדבריו דבעין לאכול כביצה פת ולא סגי 

(סי' רצ"א) בדיא דסעודה שלישית  הטורבכזית. וכ"כ 

דיהא זהיר מאד לקיימה ואף אם הוא שבע הרבה 
דמ"ש (שם)  הב"ייכול לקיים אותה בכביצה. וכתב 

דשיעורה בכביצה הוא מדברי הבה"ג. וכדברי הטור 
 .(שם ס"א) המחברכתב 

דכביצה לאו דוקא, אלא (שם ס"ק א')  המג"אוכתב 
ילת עראי, יותר מעט מכביצה, דכביצה מקרי אכ

 כמ"ש סי' רל"ב.
כתב דראה דכדי שיברך (שם ס"ק ב')  הב"ח[אולם 

ברכת המזון הצריכו לכתחילה שיאכל כביצה כר' 
יהודה, ואע"ג דלעיל בסי' קפ"ד כתב הטור דהל' 
כר"מ דעל כזית צריך לברך אחריו, ושכן פסקו ר"ח 
והלכות גדולות, יש לחלק דודאי בדיעבד אם לא אכל 

כזית בלבד חייב לברך כר"מ, אבל הכא אלא 
דמצריכין אותו לאכול סעודה שלישית צריך 
לכתחילה שיאכל כביצה. ע"כ. ולדבריו סגי בכביצה, 

 וא"צ מעט יותר].
ובפשטות ראה דאיו דין מחודש בסעודה  -ג 

שלישית. אלא דבכל סעודת שבת בעין שיאכל 
כביצה. דדוחק לומר דבסעודה ראשוה ושיה סגי 

 בכזית ואילו בסעודה שלישית בעין כביצה.
וא"כ צ"ל דמה שכתבו הטור והשו"ע דין זה דוקא 
בסעודה שלישית, הוא משום דכתבו כן בדרך רבותא 
דאם הוא שבע (מחמת סעודת הבוקר) יכול לקימה 

 אפי' בכביצה. 

 
 בס"ד  

 



  

מסברא דלא אמרו התופס לבעל חוב  'כת )ו הש"ך שםיציין לדבר  (סי' לז מהר"ם אלשיךשההביא  ד' ק' סי' קלג)ה(מ  רע"אהאבל   
 (שם) התוס'זהו דברי הרמב"ן, אבל  'כתב עליו, דלכאו והרע"א ,אלא היכא דחב לאחרים, אבל לא במוע ריוח לאחרים 

רק לגבי בעל חוב, דלגבי   המהר"ם דגם מציאה מיקרי חב לאחרים. ואפשר דכות "לא"כ מבואר דסוכתבו חילוק אחר, 
. עיי"ש ,דידיה הוי פסידא, בזה לא מיקרי חב לאחרים היכא דמוע מאחרים רק הריוח, משא"כ במציאה דכולם שוים בה

  . רמב אות ב)  (חו"מ סי'במהרי"א ועי'  .(סי' קה ס"ק ג) הפת"שוהביאו 
. כמו כן במקום כיון דאין כאן אלא מיעת ריוח חשש בזהתור עבור חברו אין ם במיעת רווח יוצא שהתופס ולפי המקילי

וכן בכל כגון דא. אלא שלמעשה מדי מח' לא יצאו ועוד דלפי . עבור חברו מותר בחדר אוכל וזוכה בהשיש מה מיותרת 
לצרף דעה שיש  שעת הדחק רא'בובכלל מיעת רווח וא"כ ה"ה ב"ד.  האלשיך אבידה אידעת הרע"א אליבא דהמהר"ם 

   , ועכ"פ אם כבר תפס לא מפקין מייה.זו
  (בבית הכנסת, בתחבורה ציבורית)  ישיבה במקום קנית זכות ח. 
 את התופסה קו לכאורה איך ד ,אם מועיל תפיסה ,וכדו' בכלי תחבורה, בבית הכסת לעין תפיסת מקומותיש לדון ו

ישיבתו או  ב חזקת תשמישים ע"י זמן סיעתו זמן התפלה או משךלכה לשימוש אותו מקום ושזראה ו המקום לשימוש.
ן שתי השדות ועשו המוכר או הותן לחבירו שדה בצד שדהו, כיון שדש המצר שבי.) ק - : (צט ב"בבאיתא ד .החת חפצים

 מועיל הילוך  אין אומרים וחכמים ,"אר דברי הילוכו מקום קה, קה. אבל אם הלך בה לארכה ולרחבה, 'שתיהן כשדה א
  .כחכמים סי' קצב סע' ז)חו"מ  ( הטשו"ע וה פסקכללהו. שיחזיק, ע"כ עד כלום

 הואיל םכרמי של בשביל א"לר חכמים מ"מ מודים, ךהילוע"י קרקע איה קית ש כרבן ל"ידאע"פ דקי שםעוד איתא ו
 ע"והסמ .האתו דרךדזה  בהילוך  קה שביאר שבכה"ג אליעזר)' ור ה"סד ק.  שם( ן"ברמבועי' . בהילוך קהש להילוך ועשה

מ"מ הצעת מצעות ושכב עליהם חשיב חזקה ד ,טיחת פירות איה חזקהסע' י"א שפסק שש שם קט בדעת הרמ"א יז) ק"(ס
שהאה איה  דטעמא משום ע"כ לומר ,מצעות בהציע גם הרמ"א חולקס"ל שד (ס"ק יא) הגר"אאולם (ו הה. פכיון שגו

  .)חשיבא חזקה
 המחזיק  שהגוף   כיון  ,מצעות  בלא  קוה ע"י ישיבה בעלמאבבהכ"  שהקוה מקום    כת'ש  אמם)  לא ד"ה   (סי'  בימין  משאתב  עי'ו

 כ"משא  ,בכך  שדרכו  התם דשאי  ,קי  לא  בעלמא  בישיבהש  הגר  בכסי   תמצעו  דמציע  לההוא  דמי  ולא  ,המקום  מגוף  הה
 שדרך כרמים של שבילמ וראיה ,בלא מצעות בישיבה  אפי' קי ,בישיבה רק מצעות להציע דרך איןש כ"בה במקומות
(סי'   תיבותב הואוכן  .(על סע' ט)הרע"א ו (שכירות סי' א) "אמחה ,(על סע' ז) ז"הט קטו וכן ., ע"כלכו"ע קי בהילוך תשמישו

כתב   סע' ו)(על  בכסף הקדשיםו .(חו"מ סי' א ד"ה ולכל) בדברי יציבו )שם( פתים במחת על דבריו וועי' מה שהעיר .ס"ק ז) חי'  קצב
 ) שמ ס"ק ח (סי'  תיבותב[ועי'  ראה שהוא כקין חזקה, ע"כ. ,כדומהסידור ו  ,מקומות בית הכסת החת מטלטליו שםבש

 מחת פתים. ועי'  משפט  הדברי. וכן דעת  ל וכדו' מ"מ מתחייב ע"י השימוששקט לעין שואל שלא משך אלא ישב על ספס
  ]. שהביאו מהשט"מ שמשמע דלא כהתיבות )ח"ב סי' סח( ואמרי יושר )סי' שו(

מהג במקום יש  אותה תפילה וכדו'), ומ"מ אם  (ב  שםהשימוש  כה בזכות  וז  שימושע"י  הכ"  התופס מקום בבשלפי"ז   וי"ל
מקום  לתפוסשייך  לאד י"לבורית י כלי תחבורה צאמת בבשאלא הולכים אחריו. ואפשר לומר דה"ה לעין כלי תחבורה. 

אם כבר   אלא אף ,אין לו זכות ישיבה ומצא קוה דבר שאין לו זכות בולא מבעיא אם חברו עדיין לא עלה כי  ,עבור חברו
וכן הדין   .הת באין לו ולא לחברו זכו שוב םקומהמיד שקם מו ,בפועל יושבכש א דוקאיהי"ל דזכות הישיבה ושילם  עלה

  .מטעם ה"ל שלא מועיל דראה לעין תפיסת חיה
  עבור חברוגם נותן  ה. פקיד ט

 'כתד ,דלית לן בה 'ר גם עבור חברו שעדיין לא הגיע, פקיד ותן לואבל אם  ,עבור אחריםבעצמו אם תופס  ומ"מ כ"ז
מבעלי חובות יכולים   'תן מה זה לפלוי זכה לו ואין אאם אמר לו הלוה זכה בחפץ זה לפלוי או  ה"ב) כ פ" מלוה ( רמב"םה

הלוה בעצמו  דהרי    ,סבראמ  ו זהש  (ס"ק ג)  קצותה  'וכת  .(סע' ג)  שו"עהוכן פסק    לגבות מאלו המטלטלים שכבר זכה בהם אחר.
תן את שלו במתה דמטלטלין לאו בי שיעבוד יהו, ולכן בדידיה קיימא שהוא יכול לי  ,יכול ליתן מטלטליו לכל מי שרוצה

  .)(ס"ק ב משפט השערוכן פירש  ., ע"כואין זה חב לאחרים דרשאי לעשות בשלו מה שרוצה ,י זכיה"ע 'למי שרוצה ואפי
  .כןיש לו סמכות לעשות ע"ח אם בו משום תופס לבולפי"ז כשהפקיד ותן מספר עבורו ועבור חברו אפי' איו שם אין 

  פךה עני המי. 
 ועיי"שהמהפך בחררה ובא חבירו וטלה ממו קרא רשע. עי  (ט.) קדושיןד האמשום  יש בכה"גיש לעיין האם אכתי ו
דבהפקר   ר"ת הביאו בשם דחו דבריו וד"ה עי) שם ( תוס' אבלבהפקר ומציאה איכא משום מהפך. אף מבואר ד שרש"י ב

לקות   ,יכול למצואכי    יש משום עי המהפךודוקא במכר או שכירות    ,ומציאה לא קרא רשע לפי שאים מצויים בכל מקום
י"א השי דעת רש"י. ומשמע ב ראשון דעת ר"ת והי"א בהביא שסע' א)  סי' רלז( שו"עבועי'  או להשתכר במקום אחר, ע"כ.

(שם)  והרמ"א .פסק כדעה הראשוההשו"ע שהוכיח (ביאורים ס"ק ב)  תיבותה אבלדס"ל דעיקר הדין כדעה אחרוה כדרכו. 

   .קתא גליון שמ"זיבזה בשמעתא עמועי'  שהעיקר כדעה הראשוה. קט
הפוסקים משמע דמה שמ 'שכת זהרו בממון חבריכםיהבשם ספר ) ועיי"ש פט"ו הגה ג (אואה פ"ט סוף הגה ל  חושן  בפתחישו"ר 
, לכו"ע צטרך הראשון לטרוח ולבזבז זמן, אין זו סיבה שיצטרך לתת לו, ולפי"ז אין בעקיפת תור משום עי המהפךשי

מהג הבא ראשון ה"י אמם אם ידוע שלא כל הממתיים בתור יקבלו, הרי זה כהפקר ומציאה, אלא שאפשר דכיון שעפ
' ותן השירות להקדים לא' ררוצה מ אם "זוכה לקבל ראשון, יש לעולם צד זכות לראשון בתור אע"פ שיש די לכולם, ומ

   ., ע"כמע גם מזהידין עי המהפך, אבל מצד מהג ואפשר שגם מצד עשיית הישר והטוב יש להשאין הראשון יכול לעכב מ
  דר אוכל וכדו')ח, בהסעהב (מקומות קבועים . יא
  .קויים לאחריםאים כש לשבת שם מותר, האם בחדר אוכלובבהכ" כגון  קבועים לעין ישיבה במקומותלדון  ןפש לו

הכ"  בב קוי מקום לו יש אם מושאל מהי לקין אגב וע"כשמקום מושכר או תתקלד וסי' תתקלה)  סי'  א "ח( א"הרשב כתב 
  לישב  ידוע מקום לעצמו מיחד ו"אא שכל אלא ,ידועים לבעלים קויין שאין לרבים מסורין שהן הכ"בואף ב, עליו מקה
  .בבהכ" מותייחד מקולהגו מבואר ש. (סי' רב סע' ז)הרמ"א ע"כ. וכן פסק  ,כמושאל זה אף מקומות  בהרבה  שהגו כמו
 מקום   לו  בירר  או"א  כל  אם  חזקה  בהכ"  למקומות  דיש  'שכת  ר)'  סי  (ח"ה  א"מהרשב  שהביא   (ח"ג סי' קה)   משה הלכותב  ועי'

 ,במקומו  לשבת  לבא  שבעיר  לזה  אסורו  דהו  כל  חזקה  להם  ישמ"מ    מקומו  קה  לאאע"פ ש  רבים  ימים  שם  וישב  לעצמוידוע  
 מפי  ישן בבית מערביןכו'  "שדרכ מפי אמרו דברים אלו )(ט: בגיטיןוכן מציו . שלום דרכי מפי להם קויים עשאוםד
 קה  ולא  ביד  ותן  טלו  בשלא  ואוקמין  ,גמור  גזל  אומר  יוסי'  ר  ש"רכד  מפי  גזל  משום  בהם  יש  ועוף  חיה  ומצודות  ,ש"רכד

 וגם ,בדייין מוציאין דאין אלא כן לעשות ואסור ש"רכד מפי גזל זה הרי לרבן ה"יואפ מדבריהם אלא גמור קין אותם
   ., ע"כלד)  ק"ס א ' סי  במצות   חזקה מע' (אס"ד שד"חב ועי' ,תתיא)' (סי ח"בס  מציו וכן ., ע"כ (דברי הרשב"א)מהם כא' זה

יש דין  שהגו ליחד מקומות  כל היכן וא"כ ה"ה ,דרכ"שיש משום  הכ"לאו דוקא בבע שוהה מראיית הרשב"א משמ
  . מטעם זה קדימה לרגיל לשבת שם

  

 ,(כגון בישיבה וכדו') וכיוצא בזהאסור לתפוס חוב, תור (ע"י קבלת מספר וכדו'), מה שבחדר  אוכל   א' העולה לדיא,
עבור חברו, כי זה בכלל תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים. ואף אם תפס לא זכה בו חברו, אלא שבדיעבד אם מסר לו, 

 באופן זה, ולהלכה אף תפיסתו המועילו לתפוס מותריש מי שאומר שאם מיה את חברו שליח ' ב זכה (ועי' להלן אות ג').
אם כבר תפס עבור חברו אפילו עדיין לא מ"מ , ומותר אם שילם עבור השליחותמ"מ וי"א ש ,המועילוהתפיסה לא  אסור

 ,תפיסת תור וכדו' יש מקיליןב כגון    ,במקום שבתפיסה אין אלא משום מיעת רווח בלבד'  ג.  ממו  להוציאבידיו  מסר אין  
  יקח יכול לתפוס עבור חברו וגם לתופס יש זכות לקחת לעצמו אם ' ד . ממו להוציא ועל כן בדיעבד אם תפס אין בידיו

זכה עבור עצמו (אא"כ דעת יוכדו' רשאי לקחת עבור חברו ולאחר מכן    חסד  תוועל כן בחלוק  .עבורו ואחר כך לעצמו  קודם
  מוגדדבר ה אא"כ ה,מועילהתפיסה  וכדו' התופס מקום בבית הכסת ע"י פתיחת סידורהמארגים לאסור זאת) וכמו כן 

חפץ וכדו' כסימן שרצוו לשמור המקום  לשיםכיון שהתפיסה איה מועילה אין איסור  באופן זה (ומ"מ מהג המקוםל
כות הישיבה הוא דוקא כי זמקום עבור חברו,    תפיסת  מועיללא  ש  ראה  תחבורה ציבוריתב  ה'  .עבור חברו, והכל לפי העין)

שהוא   בידיעה  גם עבור חברותור וכדו'  פקיד הממוה על הדבר תן    םא  'ו .  וכדו'  תפיסת חיה. וכן הדין לעין  כשיושב בפועל
בבית   מו שמצויכ  ,תקופה ארוכה מקום מסויםברגיל לשבת    חדא אם'  ז  .(אם יש לו סמכות לכך)  עדיין לא הגיע אין איסור

אם יש מ"מ ו ,דרכי שלום מפי רוצה לשבת) הואגם במקומו (כש אחרים לשבתאסור ל ,וכדו' הסעה, הכסת, חדר אוכל
   .מהגהלפי  מהג, הכל
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 (יז)מצות הבדלה 
 

הבדלה הרביעית "בין יום השביעי לששת ימי 
"הבדלה הד' בין יום השביעי לששת ימי  - המעשה"
 המעשה. 

להאמין אמוה שלמה בחידוש הוא עין שצריך האדם 
העולם ושהוא ית' וית' ברא את עולמו בששת ימי 

  .המעשה וביום השביעי שבת ויפש
ובזה ויש הבדל גדול בייהם כהבדל האור מן החשך, 

יכיר האדם וידע סוד מעלת השבת וישמור אותו 
כראוי ויזכה לועם ה' ולבקר בהיכלו והוא עין קרוב 

שידע והשכיל ועמד בסוד להבדלות האחרות למי 
 .שםה

והה ד' ברכות אלו צריך לאמרם בכווה גדולה ולכוין 
בעין ההבדלות כאשר כתבו ולהאמין בהם אמוה 

 )(סדר היום, סדר הבדלה .שלמה כי זה כל האדם"
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

 

מיהו יל"ע מדברי הגמ' דאמר ר' אלעזר דיסדר אדם 
לא לכזית. דמשמע שולחו בע"ש אע"פ שאיו צריך א

דסגי בסעודת ערב שבת בכזית. וצ"ל דס"ל לבה"ג 
 דבדיעבד סגי בכזית אך עיקר דיה בכביצה.

דתמה (ס"ק א')  המלבושי יו"טהביא דברי  הא"רואכן 
על הא דבעין כביצה, דהא ודאי לא עדיפא סעודה 
שלישית מסעודת ליל שבת דאמרין בגמ' דסגי 

 ב').(ס"ק  התו"שבכזית. וכן הקשה 

דאחר שהביא (שם ס"ק א')  במחה"שאלא דיעויין 
דבריהם כתב דמקור שיעור כביצה הם דברי הר"ן 
בשם בעל הלכות גדולות וידוע דדבריו דברי קבלה. 
ואדרבה מהתם מקור דבריו דכוות ר"א דלעולם 
יסדר אדם שולחו ר"ל בהכת הדברים לסעודה 

ודאי שיהיה ראה כסעודת קבע ולא כאכילת עראי, וב
אי אכל סעודת שבת בלא פריסת מפה ושאר הכות 
יצא אלא שלא עשה מצוה מן המובחר, ויליף מייה 
הבה"ג דכמו שבעין שיהיה ראה כסעודת קבע 
בהכת הסעודה בפריסת מפה וכדו', כ"ש לעין 
השיעור דמצוה מן המובחר שיהיה יותר מכביצה 
 שהוא שיעור קביעות סעודה. ולפי"ז אם אכל כזית

מודה בה"ג שיצא אלא שלא קיים מצוה מן המובחר.  
דכתב דביו"ט (ס"ק י') בסי' תרל"ט  במג"אויעויין עוד 

וצ"ל  ושבת צריך לאכול כזית פת אך לא בעי סוכה.
 דכוותו דמעיקר הדין סגי בכזית וא"צ סוכה.

כתב להעיר על דברי המג"א  שם המחה"שואכן 
"ק ט', ודבריו דכדבריו בסי' תרל"ט כתב בסי' קפ"ח ס

סותרים זה לזה דבסי' רצ"א כתב דבעין יותר 
 מכביצה.
דכתב דאם אמר (ח"א סי' כ"ה)  בקובץ תשובות[ויעויין 

דכוות בה"ג לחייב בסעודה שלישית יותר מכזית אף 
דבסעודת ליל שבת ויומו סגי בכזית וכמבואר 
בפשטות הסוגיא בשבת קי"ט, ע"כ הטעם הוא דדוקא 

ת ויומו דחיובא ברור אמרי' אחשבי' בסעודת ליל שב
וסגי בכזית, משא"כ בסעודה שלישית. ובזה אין 
מקום לתמיהת התוס' יו"ט על הבה"ג, ואין סתירה 

 בדברי המג"א. ע"ש].
דאחר שהביא (סי' רצ"א ס"ק א')  במש"בולדיא יעוי' 

דברי המג"א דצריך שיאכל מעט יותר מכביצה, כתב 
ידי הסעודה, וכון להחמיר די"א דאפי' בכזית יוצא 

 לכתחילה אם אפשר לו.
כתב דבשבת ויו"ט צריך לאכול (ס"ק כ"ג) ובסי' תרל"ט 

כזית פת וא"צ סוכה, ואף דבסי' רצ"א כתב המג"א 
דלסעודת שבת צריך גם כן כביצה ויותר כדי להוי 
סעודת קבע, התם למצוה בעלמא לכתחילה, ובדיעבד 

 די בכזית.
דלעין שיהיה יוצא (ס"ק מ"ג)  בשה"צובסי' רע"א כתב 

באכילתו ידי שיעור סעודת שבת משמע בסי' רצ"א 
 ס"א דבעין שיאכל כביצה.

כיון דבפשטות ראה דלכתחילה יש  -העולה לדיא 
לאכול כביצה פת בכל סעודות השבת, וכן מבואר 
במש"ב. י"ל דהוא הדין לגבי סעודה רביעית. וע"כ 

כל בה כביצה פת. אם אפשר לו לאדם מן הראוי שיא
 והיכא דקשה עליו האכילה ישתדל לאכול עכ"פ כזית.

ואם גם זה א"א לו יקיימה במזוות או עכ"פ 
 בפירות.


