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רצהשלאדכיוןלדעתיהאמדינן:א"מעשםכת אפילוגביהאגירואכתיעולםהפקרלהפקירו
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'בוחמץשבת,לעניגםחכמיםגזיולכתחלהאבל,ממונולהפנידחכמיםעליוגזיושלא,אחי .בידייםהמזכיותגזיות

ישלהקטיןמפקירהאםאףינמעידיםושניםזוכהאחדשאיןדכיזן,'גבפנישלאמפקידאם,הא
כגון,עיןמיאיתחשששםאיןוגם,שלםבלבשמפקירהלובייאם'ואפי,ייהעימהחששכאן

אבויכןפיעלאף,לנכרייןבהמתושמשכיייודעאדםשוםואין"לתחומימחוץדישהוא
כמשמעדלא)באחיוניםמשמעוכן,דשבתייש"ויא'דתונ7מאדיחויאכמשמעות,לכתחלה

.רבנןיןמלוגדלא("הטורימלשוןלכאויה
מעשילעניןחכמיםגזיוהפקימשאיששינהדכיון,זמןלאחיבהולזכותלחזוישדעתוהיבא'הב

"ממ"דדאוכפירוש,בפירושכןדאמךהיכאאתמך",דבגמואף.גמורהפקרהוהדלאוחמץושבת
מלוגדלאתנהואדוקאדלאו~תהשלמיםותויתחדשופיימשהלהדיכיל"נ,'כוהעולםיטעופן

במנימפקייאםלכתחלהלהשכייאביולמהכןלאראם,תזלדינאל"7ייוהכי.זובגזיהיבנן
,השבתלאחיבהולזכותלחזויההפוניבשעתשדעתומשוםודאיאלא,גמודתהפקישהוא"ת'ג

,מעשרהפקעתדליכאבמטלטליןאףחכמיםעליושגזיו,י''בגמהמבואיהימאיםכהפקרליהוהוי היאכדפייש
היאשוןכפייוששםודעתו,'כומקוםבכלתקנוזהואגבבה"ענוףג"מדףש" גתוךהפקדדיןלוישאחדליוםדמפ7ידתחלהתןשםשכתב

הוהדלאאחיבושזכהקידם'

עליושגזיו,ההפוניימאותלעניןאחדכיוםדינםהפנהימי'חדבלופשוט.הימאיןמפניהפקי ימאותאסו
שלהיאשיניםימים'גכלימ"מ,כןהדבראיןאםואף.ממעשישמפקיעע,7יהמקי

אחייןלקינטורםם.ינ.צ
,משהפקירושעהתוךאפילו,בהמשזכהה"דשםכס דשםל

והטעם)שלשהתוךאפילו,עולאאמרה" מההיינו,כדפרישית'התוסכתבו,ממיסלגירו

מפנישגזרו,שלשהתוךלעניןב"מע,מגשםשכתבו ,(הרמאיכ

שלאהפקרלענין)דמפקראה"דב,יהשבתלא גבפני

.(לנמןהפקרלעניןנמיוהכי,' ,לערמהחששוולאלהומפקירדמסתמאלב

ל"קיירהבי.א,מהנדריםלויבןיהושעכיבילג ,ז"סכעג'סימ"שע"ושובטור

שיכול,יק"סשםך"שוראה,האה"דשם'תוסלד .הפקרתילאולזמרלכפור
,(מחוברלעניןאף)ג"מרמד"סכדלעיללה .(תלושלענין)ד"סשםכדלעיללו
.אחובעניןאפשרדאימטעםשהתירולז כטעם)העיןמראיתמטעםרקלכתחילהשאסרלת

לעילפשקוכוותיה.(שסש"ומא,שמתום'הר ,סיטשם

גםוראה)ופסחבשבתגםלהערמהלחשושלט לכתחלהמועילק"הסמלסברתשדוקא,לעיל

וראה.(כוותיהל"קייולא,'גבפנישלאחמץהפקר ססוףבפנים

הצריךשלא,ט"מכתמה"סולקמן)א" ,'גכפגי)חמוהפקר

,א,מדשםמ בראהמובאמא

רלאלנמןהפקר:א,מהשםש" .הפקושאיתלומוהעולםויטעושכיח
,אחרוןהקונטרסבתחלתלעילשנסמנומב

נמיבוולזכותלחזורכדעתורקהיהאפילו,אלאמג .מועילאינו
לאאם,בשבתאסורגרידאזהמטעסשאףמד .אחובעניןאפשרראיבמקום
.א"הקוכסוףלקמןשיצויינובמוסקיםכמבוארמה שלהחששגםשםאין'גבפניכשמפקירשהוימו

מטעםלכתחלהאסווודאיאלא,העיןמראית ,א"סישסלעילוראה.הפקרהוילאלזמןדהפקר

והאוסרים,גרבריתפרסםהשלשהי"שע,מתיזיםשיש מהשכירותשיודעיכהרבהימצאושאפשרסוברים

.העיןמראית"ויהמההפקרולא שההפקר)בפיוושאמרלאשאםנאמרואפילומז

ליוסהמפקירדיןלזהאין(אחרליוםרקיחול שםע"ושווטורא,מדשם)חכמיםשגזרו'כואחד

דיןלוישמ"מ,אחרבושיזכהעדיחולשלא(י"פ התםראמוינן,הואשוניםימים'בגהרמאיםהפקר

.חלשאינו(א"מע,מר) תקנתרקהואבומאיןשגםמלשונומשמעשםמת

זהואגה,'גאחרערהפקרהוידלאחכמים .'כותקנו
תוךלעניןרק11סבראכתבש"שהראדאףמט וטעםדין.מ"מ,(לזמןהפקרלעניןולא).שלשה

שםש"הואשכתבהראשוןכפירוש,שוהשניהם ד)

,,בו(שלשהכלה" כלאזי,הפסחלאחרבוולזכותלחזורדעתואסנ

.כר'ג



קנאתמהשמחהלכות

ומצפםיושבשמואכיוןן'אחרבוכס,שלאמן,כל"'ממשכשלומואומריגמורמפקר
:מואבוכמ,ויאחרכמ,ילאשמא

]מפסחימיכלותערששיתשעםמתחילתדמיינומביעורבימןחמץמבערמואיאםג

"]מפקרבמקוםומניחומרשותושמוציאובמםדיולאלגמרימעולםמןלבערוצריך
עשאממתורםכןפיעלואףכללשלוואינובמנאםנאמרכברששיתשעממשמגיעשמרי
מרשותוכשמוציאואףולפיכך]]ימצאודליראםבבלעליושיעבור.שלמואכאלואותו

אחריןקינטרם

דלמנ7נאשפייש")ם"היאולדעת.ש"היאלדעתנופייםמדבייייאהבבלעליועוביהואפנה
הפליעניינישכל,התויה,מיראהבבלעליועוביכ"א,מדאויייתאהפליאינו'גתוך])[דיבנה

אםה"וה,כללהפליאינובוולזכותלחזוישדעתםשהימאיםאמיווהםלחכמיםהכתובמני מ"מ,בידיהםשמחלץנ)ן"הרלדעתוגם.ם"הרא'בפיכדמוכח,שלשהלתוךרדמי,אחדליוםהפקיר

הערמהחששכאןאיןאחדליוםבפיודכשאומי,לדעתוגיועיותיהואז)בפיוכןאומיכשאינו
יכולמשזכהדאד,ההמאיןלהפקראדיבדומההואבפיואומרכשאינוכ"משא,שםהמבאדמטעם

'וע.ש"עי)'כודכיוןלדעתיהדאמדינןמשום,"שזכהקודםפ"ועכ,")לדעתומדאויייתאלחזוי )'בהונ

דלא,לוהשכייהכביאםשבתלעניןן)ל"7ייוהכי.ש"כיאי"יודעתם"כראת"רשדעת" שישבשגם.ממונולהפנידחכמיםעליוגזיו
לאלכתחלהאבל.ן7"ונמהחונפותנביתלומי ו"וטי"הבכהנכמת,שבתלעניןזואנביאבמכינן

והנחלתז"שבתיעילתנ"צד7וצמח]"ולבוש"" ןצבי

:"ןחדשוהפייהשלמיםותויתמשההדיכיכהנכמת,י"חמץלעניןוכן,ן"זוטא'והאלי"

תמו"ס'"בגםראה,.וק"סא-ח,היאג"תרםנאתםז"ובם,מן.הםבסוףפרח,אק"מתשהיני"יח והשבתה"דמ"ט

תמד'סילעיל.-המוטבחולהואאםש"ומה"דשהיאדקיק)אק"סא"קווראה,' .בק"סא"קושעיבר)המץמכירתידרבתחלתלקמן.(דרבנןרה'מגז

שטו'.םנזר'אבנוראה.נ"ישב"מחלא'סיכדלעילנב,(צאצאודלראה'בלעל אפמישלשכוהיט

ה"דפא"מ'צבאין.גאיתשמא"ם,ט;יאותמ"חי.א,מדנדרים)לזמןהפקרלי' ר"מ

"
.ג"מכד"םם'שיעירמות'רש,מהאך,('"םג מב"פש-דאנ

אמריץלקינטרסצנימם.ג"

.הרמאיןמפנירבהאמרה"דא,מהש"שבואנא ,132,ע1"חטש"לקווראה

הומאיןמפניוכהאמר)א"מע,מדשםנב הוילאראורייתאאכלבהוןוהדריןדמפקירין

.ד,כצריצמחד"ממוראה.(הפקר זושדהתבאאמרראם:רישאה"דא,מרגג

,לרמאיןלמיחשלימאג"ככהאחרליוםמופקרת ביהוליזכירליהדרדאפקריהבעידנאדעתיהדאי

לאפקריה,ידועלזמןלהפקירוליהלמהלאלתר נפקאלאכיהולמנכילמהדרדדעתיהדכיוןלגמרי

גמרשהפקירוומןלאותוודאיאלא,מידיליה מדיןללמודאיןב"וא)כללהערמהכלחוהפקיר

.(לנמןהפקרלדיןימים'גתוך אחראוהשבתאחרבוולזכותלחדרבדעתורקנד

.הפסח וכהראפילולומוראויולפיכך:ב"מע,מגשםגה

נגמרלאשעדייןבולחזורמפקיריכולאחרבו כרעת,ט"סשםמ"בחול"קיילהלכהאבל)הפקירו

שריקא,ימיםשלשהכלה"יכ,מגשסש"הוא ,(בולחזוריכולבווזכהקדםכשלא

כאילודינוכוולזכותלחזורשהחושבנאמראםנו שמה,אחדליוסמופקותתהאבפירושאמר

שזכהקודםרקלחזורשיכולשםבבוייתאמפווש

ליהניחאלא.,כועולםהפקרלהפקירורצהשלאט ,מדן"ו)אידךכיהדזביעדמרשותיהדליפוק

מהנידלאמורהזהשלשוןלעילונתבאר,(א"סע ,מדאורייתא

לאת"לרהרמאיםשהפקר)המפקירה"רב,מרנח ולח,התורהמןהפקרהוי

.(מדרבנןי" רקהפקראיםלזמןשהפקר,ש"הראבדעתנט

שבתלעניןהתירוולכן,העוסהמחששמדרבנן ,אחרכעניןאפשרכשאי

בהפקרחוששיםאין(יפסח)שבשבת,ל"הנט .להערמה
שלא,י"הבמסקנתשפירש,רק"סוסו"סמא אחשיפקירנהמהעליסמוך

.'גבפניכ" .גסעיףסב
,לה"ססג .גסעיףסד
,גק"סטה שמסיק,טק"סרבהאליהראהחבל)הק"ססו

.(להתירח"כהב .ק"הסמסברתעלממכינןלאסו
כשברעתושאסרו,א"הקובתחלתלעילשנסמנוטת ,הפסחאחרבוולזכותלחזור



(יגסו,משןג,י_ןקכעקב.י.

ממשברשותומונםהואכאלוהתורהשעשאתוימצאזבליראהבבלעליועוברהואהרי
ששוםבעניןלאיבודשישליכנו(ב)דמיינולגמריהעולםמןשיבערנואלאתקנהלוואין
כיוןמקוםמכלממנהגליהנותיכולותאמרותשבריותפ"ואעממנוליהנותיוכללאאדם

הריממנוליהנותיוכללאאדםששום
~

:העולמתמןביעורנקראה

שנמרךפ"אעפצםנעשהלאאםאבל)פטמיםשנעשהעד,]שורפומבערכיצדך

לאמרעדכלבמאכילתנפסלשלאכיוןבפממלהשהותואמורכלבמאכילתונפסל

~
אולרומןאותוווורהדקיםלפירוריןפוררואו(,]ב"תמ'בסישנתבארכמוהביעורמן

הואהריליםאולנהרויורקנויפררנולאשאםבווכיוצאח"פתהואאםלנהרונורקפורר
לפירוריןכשמפררואבלן][ממנו)ליהנותכמפינההמהלךאדםויוכלהמיםפניעלשם

פירוריןהממץהיהאםאבלןהמיםבתוךונימוסיןנימוסיןהןהרילמיםונורקודקים
המיםלתוךהשקמןמשליכןאלאעודלפררן.צרץאיןבהןכיוצא.ממיםכגוןפירורין

.אדםשוםמהןיהנהולאהמיםפניעל"1מאליהםמתפוריםוהן
אחריןקינמרם

ה"דב"עג"מדףז"ובע,ן"פייויבעיה"דא"עח"כדףי"יש,עינרלאיבודשישלינגו(ב)

תללהחששמשוםהיינוז"בעושחילהבחמץפייוירבעידהאמדמייומבואי,]ליוחוזויה
ז"עמהלכות[ז)"פביישם"הימבאבל,נופייםמדבייהואלכאויהב"וא,ישיאלמזהיהנהשלא
'כוומשמשיהז"עמאבדכיצדכתמו"ה'ח'ובפ'כוומשמשיהז"עלאבדהיאעשהמצותכתם
וכן,ד"[י)נעיףו"מ,'גיד"יוע"שובטוימשמעוכן,לאמידמדאויייתא7צתמשמע,'כושוחץ
לאשמאשינן"ימשכתם'םק"בו"תמ'ניא"בממ"וכ,"ומצהןהמץהלכותמלשונומשמע
החמץלהשהותכךכלחיישינןהוהלאתקלהתששמשוםאלאפייויבעילאואי,]]כדינויפיינו
,י"ישדביינגדבפייושבזהשהכייעהאחיוניםמןלאחדיאיתישלאכיוןמסםומכל.כךבשמיל
,"]יאיראיןלחומיאשפנקואפייםויבינוךה"ומהיז.ע"השוכלשון)]בפניםהדבייםבתמתילכך
ח"מפך"הימבשםמשנההכנףכ"וכ,וחומיאקולאאיכאולמיוחומיא17לאאיבאדלמיכיון

'התונשכתבוכמה,דמיוהומיי"דמיכהומיינ7טינןבדיבנןאףגוונאוכהאי,ן]ז"עמהלכות

לכאויהמוכחת"]ז"דעדמוגיאאיביא.]ה"היזלדעתן]שםן"ביהואוכן,"]רביצהק"פניף
:דאויייתאהואי"לפיישדאף

.שם].,ש,(1ה'1לפה.פר'.בראה,ב.פברשהמשנה.ה.פלקמןנםראה.בק.פ".תבג רברראהכד

,1פף'ליב(בנהמאהא'בהטהא)א,כהא"ת)כת.ב.פט"פפפהיםאליהו' תשןכה

1ש101י.א,א]ף"].ין"
ק.פא.מ.שםמ.הכרדש'לצ,שםם.הימבד1ש'לפ.א.פע.

.(1הי1ש'כפנםי'לההמך'שצי)ב.1';קלב.הע1.נ,יהצדקצמה"הניאה.כאפצץבו
.בק.פא.ק1ויאה.ד1י'פ'בעה.רא,כה'.הםכס.ר.מר'"מממהיםאליהו'רבי ,שםיסף.רבלש"בראהובא)הגאוניתכפסק,כחכמיםשםמשנהבז

,שםמ"כלאאתשומגתק)ן-ועיהכאג"כם-]זרח(ג"םב"פ

אחרוןלק1נטרםם.ינ.צ

.התורהמןשהואלהושסבידאעה,אדעתייהוולאוותטלנוספינהבותפגעשמאסט .(לסמואס,הומב,פסלמהשתמה).הלנהעו.ממנהליהניתישואלבהינשלשלאע
.מאכללוההוראההפוסקיםכלליראהעז,א"היג"פעא ,עדצרקצמחהירושיודאה.איכאה"דא,ידעתנכריי"עט"ביולבערנוהגיןאיןזהשמטעםעב

.א.(ו"טסוףשםלקמןראה) טרישעג

.התוספותוכתבוה"ד(ב,ו)עטמצותכיצר:ולא)'כומבערכיצד:ב" דעתכזהיכומרוכן,שפה"הדזדעתכזהשביארפ.(כיעוד
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קנגתמהשמחכלכות
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אתאדםכלשמבמלהבימולבכללהיושלאהביעורמן~לאחרנתחמצואםובפרס)כך
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:"תלאכוללפניונותןשאינוכיוןכלוםבכךאיןממנולאכול
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קנהתמהפסחהלכות
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ותבשילפת
~

)לבמנאםאמוריןמ

מצמץמנאתדמיפדיוןידיעלתקנסלמםואיןבמנאמאמוריןכולןבאמריםנתערבוואם
מוץלנכרילמכרןמותראבל"יל"ק'סיד"ביושנתבארממעםלאיבודםמדמיםשישליך

ומתבשילמפתמדמימתנורבושמסיקמצמץמנאתדמישינכסדמיינו,לשבמןאיסורמדמי
קודםמפתלפררשיומררקבושממיקממצמץכללנמנםשאינודנמצאממנכרישגומל
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ותבשילפתנתערבולאואפילו

~
אםשאומרתמיויש(י)כךפלמכרםמותרבאמריםמ

:מדפקשעתולא]מרובםמפסדשםאיןאםלדבריולמושומזב(")נתערבולא

עציםמצמרפותבלאבלבדמ~במימקשישמתנורבתוךמרבםממץכשמומקמ~וכלי
בושהסיקפיעלאףבלשנישלהתנשיללנשלכדיאונושאפההפתלאפיתכדי
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אחריןקינטרט

:זצז"תמ"בסשכתבתיבמה"עברשאומרמיוהם(ך)

(ה)
"

לאכנגדואבוקהדבאין,ן'יעקבהח7כתבוכך,7צתמשמע"'א"במהנהנרלחרטוב
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להשדעתוותמצא,י,ב"7מ'גיד"יוך"בשהיטבעייןנדבהסקויש(ע
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אףגויםוזהבזהל

.ב"מן-שו,הפאג"תם-רתחע "ה,הק"סא-תעא
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ותה,יאכתיה"רא"מ,תת"סח-פך,י תמב"םלעיליראה.הק"ממוףא"קיראה)'"ם

אשלועתקנהר'התשםשהפריח,בק"מש'רא"קי ,(בלחלחבתערובת

,שםא"הסאףל'הקשבזהפ שרלאשאזפא

תר'ההעצי)גורםוגהזהמטעם' נ"ישוק"מא"נקיכמתואר,(יההטץ

איריןלקינטייםם.ציינ
א,לרתמיוהקג.הצעלאזהשבסימןאצויןטוס:.,הויבצו סא"קושםלקמןוראה,לידינו

,גק" כנגרושכאבוקה,התוםמשמעותשהביא)וק"סצת

,(ראירייתא)נאסיר .זק"סצט
.לדקדקישמ"ומה"דק ,חק"וסרק"סשםקא

.גדףש"ומה"דיק"סקב

,בי"סוסב"פקד סלעילדאהקה

ח"שהפד,כק"סרישא"קותמב" ,כלהלהכתערוכתאפילוזותקנההתירשט

הגיעולאזהשכסימןאחרוןהקונטרסדובקו ,גק"סא"קושםלקמן.וראה,לידינו

.יק"סקו



תמהשמחכלכותקנו

בעצמםבהעציםשגםפיעלאףהעציםבהצטרפותאלאולבשללאפותכריהממץבהימק
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.באכילהאפילו]]מותרין1הותבשילפת'הרלבשלאולאפות
אחריןקינמרם

כמבואילהדדידדמייןבפנהלחמץה"וה,(שםהיטבעכבאידלא)",במשהואוניתז"שהע
מ"הכש"וכמ,"',יותץחדשכתבשלא,',ז"עמהלכותז"בפם"הימבדעתהואוכן.שםמדבייו

מאכלותבהלכותם"הימבדבייהעתיקילכךנ','זונעיף]','דנעיףשםע"בשופנקוכך.שם

דאףליהדנבייאמשום,ני,ז"עלענין'כונן,גויםוזהשזהפ"ואעשבישלהקדידהגביז',אבודות
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