
 

האם מותר להפקיר חפציו 
 בשבת

מפנין אפי' ארבע וחמש קופות של תבן ]שבת קכו:[  תנן
ושל תבואה מפני האורחים וכו', מפנין תרומה טהורה 

 ודמאי ומעשר ראשון וכו'.
)וא"כ דמאי, הא לא חזי ליה  - ]שם קכז:[ בגמ'ומקשינן 

כיון דאי בעי מפקר לנכסיה והוה  -, ופרקינן מוקצה הוא(
וחזיא ליה השתא נמי חזי ליה, דתנן מאכילין את עני 

 העניים דמאי ואת האכסניא דמאי.
ולכאו' מבואר דשרי להפקיר נכסיו בשבת. וכ"כ בפשטות 

ודאי יוכל אדם להפקיר דבר  -]סי' כ"ה[  בעבודת הגרשוני
דמאי הא ]קכז:[ מה בשבת, וראיה לדבר דאיתא בפ' מפנין 

כסיה וה"ל עני וכו'. לא חזי ליה כיון דאי בעי מפקר נ
דמוכח מכאן דמותר ]שבת קכ"ז:[  וכ"כ בגליון מהרש"א

 להפקיר בשבת. 
)ובחידושי הרשב"א ובמיוחס להר"ן כתבו משמיה דהתוס' דלא 
גרסי' ליה, אולם לא מפני דפליגי אההיא דינא, אלא מפני דקשיא 
להו אמאי אצריך ליה לגמ' למימר דחזי ליה, הא אפי' לא חזו ליה 

 דחזי לעניים ולאכסניא שפיר דמי. ע"ש(.  כיון
דאף לר"א דס"ל דמכשירי מצוה ]קלא[  בשבתעוד אמרינן 

דוחין את השבת, אם צייץ טליתו ועשה מזוזה לפתחו 
 -)ופי' רש"י בשבת, חייב, מ"ט הואיל ובידו להפקירן. 

. וה"נ לכאו' מבואר ונפקי מרשותיה ולאו עליה רמיא חובתיה(
  בשבת. דשרי להפקיר נכסיו

שהקשה אחיו מהר"ר יהודה סג"ל ]ס"ס י"ג[  במג"אויעויין 
זצ"ל למה שרינן ללבוש בשבת טלית שנפסלה מפני כבוד 
הבריות, הלא יש תקנה שיתננה לאחר במתנה, וכתב שם 

דאסור ליתן מתנה ]ס"ק ט"ו[ ולפי מ"ש בסי' ש"ו  -המג"א 
בשבת אלא לצורך שבת, א"כ ה"נ דאסור ליתנו במתנה, 

דקאמר הואיל ובידו ]קל"א ע"ב[ ן משמע בשבת וכ
להפקירן, ולא קאמר הואיל ובידו ליתנם לעכו"ם או 

 לקטן ע"ש.
הרי דס"ל כדבר פשוט דשרי להפקיר בשבת, ורק דליתן 

שכתב ]סס"ק ו'[  בא"ר)ובעיקר דברי המג"א, יעוי' במתנה אסור. 
דמה שתי' המג"א דאסור ליתן מתנה בשבת אלא לצורך שבת, לא 

 .נהירא, דכיון שלובשו בשבת הוי צורך שבת(
דלא אסרו קונה קנין אלא ]ס"ס רס"ו[  התהל"דוכ"כ 

כשיוצא מרשות לרשות דומיא דמקח וממכר, ומה"ט 
 מותר להפקיר בשבת, דאינו מוציא לרשות אחר.

פשיטא ליה דאין מפקירין ]סי' תל"ד סק"ב[  דהפר"חאיברא 
"ג דביטול בשבת ויו"ט, ומכח זה כתב להוכיח דאע

מתורת הפקר נגעו בה, ודאי דלא דמי להפקר, וכמ"ש 
הר"ן ריש פסחים, דהא ביו"ט ודאי אסור להפקיר וכההיא 

אין מקדישין ואין מחרימין ולא מעריכין ]יומא סו.[ דתנן 
ביו"ט, וטעמא משום גזרת מקח וממכר, ואילו הכא קתני 

 מבטלו בלבו אחד שבת ואחד יו"ט.
דאע"ג דביטול ]סק"ב[ בסי' תמ"ד וחזר על דבריו אלו 

דאין מקדישין ]לו.[ מתורת הפקר נגעו בה, ותנן בביצה 
ואין מחרימין וכו', ומשמע דה"ה להפקר, הפקר דהכא 
קיל דבגילוי כל דהו דלא ניחא ליה סגי, ולהכי שרי אפי' 

 בשבת.
ריש  דהרמב"ןובאמת מצינו דכבר דנח' בזה הראשונים, 

ל דביטול מדין הפקר, פסחים הביא דברי ר"ת דס"
ועוד  -והקשה עליו כמה קושיות, ובתוך דבריו שם כתב 

מבטלו ]פסחים ז.[ קשה לי שהתירו ביטול בשבת, כדתניא 
בליבו אחד שבת ואחד יו"ט, והלא הפקר נראה שאסור 

אין ]ביצה לו:[ לאדם להפקיר נכסיו בשבת, כעין ששנינו 
משום מקח מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין גזירה 

 וממכר.
גבי הא דאמרינן התם ואומר  ]שבת קכ.[ הריטב"אוכן 

דאע"ג דאסור להפקיר  -לאחרים בואו והצילו לכם כתב 
בשבת שנראה כמקנה קנין בשבת ואיכא שבות דרבנן, 
שאני הכא שהוא כמפקיר מאיליו והולך לאיבוד ולא 

 מחזי כקנין. 
שיות שהקשו הביא כמה קו]מגן אבות סי' י"ח[  המאיריאולם 

, ובתוך דבריו שם הביא )דס"ל דביטול מטעם הפקר(על ר"ת 
 -דהפקר נראה דאסור בשבת, וכתב ע"ז  ההיא קושיא 

]קכ"ו[ תמה אני פה קדוש איך אמרה, הלא אמרו בשבת 

מפנין ארבע וחמש קופות של תבן וכו', ומפ' טעמא 
דדמאי דחזו לעניים, וא"נ אף לדידיה מיגו דאי בעי מפקר 

סיה וחזי ליה וכו', והרי איתא להדיא דמפקירין לנכ
בשבת. ואף הסברא נותנת כן, שזו שאסרו בהקדשות 
וחרמין וערכין שאלו כעין מכר הם שהוקצה אותם 
לאחרים, וכעין מה שאמרו מה לי מכר להדיוט מה לי 
מכר לשמים, אבל הפקר אין בו הקנאה לשום אדם והרי 

       זה כביטול רשות שנעשה בשבת. עכ"ד.
ממה שאמרו בסוגיא זו בענין  - ]שבת קכז:[ בחידושיווכ"כ 

דמאי כיון דאי בעי מפקר לנכסיה והוי עני וחזי ליה, 
אין ]ביצה לו:[ למדנו שמפקירין בשבת. ואע"פ שאמרו 

מקדישין, אינו דומה, שההקדש כעין מכר הוא וכמו 
מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים, ]ב"ק עו.[ שאמרו 

ל הפקר אין כאן שינוי רשות, ואפי' זכה בו אחר מאליו אב
 הוא זוכה. עכ"ד. 

גבי הא דאמרינן התם ]עירובין עא.[  הרש"שוע"ע בהגהות 
מכאן נ"ל  -דאסתלוקי רשותא בשבת שפיר דמי, שכתב 

דאי ]לה:[ דמותר להפקיר בשבת ויו"ט, וכן ראיה מפסחים 
במג"א בעי מפקר לנכסיה, והתם ליל יו"ט הוא. וכ"מ 

ס"ס י"ג. ודלא כפר"ח באו"ח תל"ד ס"ב דפשוט ליה 
 דאסור מסברא בעלמא. עכ"ל. 

, ציין ]ס"ס י"ג[על דברי המג"א הנזכר  ובהגהות הרעק"א
]שבת בשם הריטב"א  ]פ"ח מהל' לולב ה"ב[לדברי שער המלך 

, שאסור להפקיר בשבת. ושכן מצא ]תל"ד ב'[, והפר"ח קכ.[
דהקשה אם ביטול ריש פ"ק[ ]ברמב"ן בחידושיו לפסחים 

חמץ מדין הפקר אין רשאי להפקיר בשבת, כמו דאין 
 .    ]ביצה ל"ו:[מקדישין ואין מעריכין 

נמי הוי פשיטא ליה דאסור להפקיר  השער המלךוהנה 
]כפות תמרים  המוהר"ם בן חביבבשבת, ומכח זה הקשה על 

דכתב דס"ל לרש"י דאין לומר מיגו דיכול לפדות לד:[ 
]סוכה דא"כ היכי אמרינן בגמ'  -דאין פודין ביו"ט משום 

דכיון דאי בעי מפקר לנכסיה והוי עני וחזי ליה ל"ה:[ 

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / דה'תשע" מותש פ'  –' סוקגליון 

 האם מותר לטלטל שלג בשבת
לטלטלו כל  דאסור לאיסור שמלאכתו כלי כגון בחול, עושה שהוא כדרך בשבת דברים מקצת לטלטל חכמים סרוא

 פירות גרעיני או ניםאב כגון עליו תורת כלי שאין דברו דהיינגופו  מחמת מוקצה כן וכמו ומקומו, גופו לצורך שאינו
 ועיין) .שאסורים בטלטול כגון ביצה שנולדה ביו"ט וכדו' ,לגמרי. וכן נולד בטלטול דאסורים למאכל שאינם ראויים
 (.ק"ו עוד בזה בגליון

ים כדי דברים המוקציש מתירים לטלטל מעות וד ע' ב(ס דשל 'סי) שו"עבמצינו מ"מ  ,ואע"פ שאסרו לטלטל מוקצה
ואפילו  .נסים הבאים לגזלם, דבמקום פסידא אין לחוש לאיסור מוקצה. ויש אוסריםלהצילם מפני הדליקה או מא

דלענין טלטול ע"י  )ס"ק ח( במ"בועי'  ., ע"כלומר לאינו יהודי לטלטל סחורה הנפסדת מחמת גשמים יש מי שאוסר
 "שועיי ,ור שבות מותר ע"י א"י במקום שהוא צריך לדבר צורך הרבהדאיס (הע' ס)בסימן ש"ז נכרי כבר סתם השו"ע 

 , ע"כ.במסקנת המ"א דדוקא במקום שיש הפסד גדול
דהדבר בהול  ,או מפני הדליקה התירו םמפני הלסטי אדוק היינו ע"י ישראל אף למתיריןמ"מ ד)שם ס"ק ג(  מ"אב עי'ו

ן "ע לטלטל ע"י ישראל וכועל הסחורה המוקצה אסור לכאם ירדו גשמים  אבל ,'שיבא לידי איסור דאו נןוחיישי
דמבואר דבמקום הפסד  (טע' ס) סי' רס"ומהא דהקשה  ()שם בית מאירשה אלא , ע"כ.(זלע' ס)סי' ש"ח ב משמע
רק  "אמהדברי צדקו ' דת, ולכן כק משאוי מוקצה מעל הבהמהמותר לפרוע"כ ה לא חששו משום מוקצה ומרוב

ס"ל להבית ע"כ  ,משום צער בעלי חיים התירוכת' בשו"ע ד ]ואע"פ דבסימן רס"ו ר, ע"כ.הפסד מרובה מות מקוםמועט אבל בהפסד במקום 
)עי' בזה בגליון ער בעלי חיים ליכא משום איסור צצורך ממונו ל א"א לחייב הבעלים לפרוק משאו בדרך שינזק, דהא כל שנעשהמפני צער בעלי חיים לעולם דמאיר 
על  אות ב( סב 'א סי"ח) שבט הלויהקושיית  הלקולפ"ז נסת. צער הבמה התירו חכמים לפרוק משאו ע"ג כרים וכסתות אע"פ שמבטל כלי מהיכנודמחמת אלא  ,קכ"א(

 שבטב למעשהו .[, עיי"שאתינן עלה צער בעלי חיים איסור מוקצה והתם משוםהפסד דוחה הנקט דלעולם אין  )שבת פכ"א ה"י( שמח באור. אולם הבית מאיר
אפשר לצרף היכן דאיכא עוד צדדים ד (ט אות דנח"ג סי' )שוב כתב אלא ד צ"ע לדינא.נשאר ב אות ב( סב 'א סי"ח) הלוי

 .שיטת הב"מ הנ"ל
 בו יש האם ]א'[ טעמים מתרי בו לדון יש ולכאורה מוקצה. משום בו יש האם בשבת שלג טלטול לענין להסתפק שיו

 אדם לשימוש בזמנינו( )עכ"פ עומד שאינו משום בו לדון יש עוד  ]ב'[ .(דוקא בשבת היורד בשלג שייך וזה) נולד משום
 עי' מער"ש, לשימוש יחדו )אא"כ לגמרי בטלטול דאסור וגופ מחמת כמוקצה דינו וא"כ מער"ש(, שנפל בשלג אפילו )וזה

  .קמ"ד( בגליון בזה התנאים
 מינד אלא נולד להחשב בעננים בלועים םאינ בעיבא דמיא מוקצין אינן יםמגש דמי מבואר )מה:( עירובין בש"ס והנה
 שבלי בשם )או"ח ססי' שי( הב"י הביא וכן .)שם ד"ה מאחר שביארנו( המאירי להדיא וכ"כ .חשיבי בעין יםנמצאכו ניידי

 או מוקצה שם היורד המטר על דאין לאברהם זכור תשובת ע"פ (שלח ס"ק ל 'סי) במ"ב מבואר וכן .)שבת סי' פה( הלקט
  .בהמה לשתיית רק ראוי הוא אם וה"ה ,ממנו לרחוץ או לשתותו ויכול ולדנ
 אותם, מרסקין אין והברד, השלגד בסתם שפסק )סי' שכ סע' ט( מהשו"ע משמע וכן שנא. דמאי שלג ה"ה לכאורה לפ"זו

 .ע"כ ,מאליו וחנימ והוא מים או יין של כוס לתוך הוא נותן אבל מימיו, שיזובו כדי דקות לחתיכות לשברם דהיינו
  בזה. להזהיר או לחלק הו"ל דאל"ה בשבת ירד אם אף כלל מוקצה בכלל אינו דשלג משמע כליו ונושא ודברי ומסתימת

 בליע מיבלע בעיבא מיא הוא גמור נולד יש: נולד מיני דכמה שכתב (פתיחה כוללת דיני מוקצה אות כט) בפמ"ג דמצינו לאא
 והם דכו"ע אליבא נולד משום אסורין ויו"ט השבת ביום מהעבים היורד מיא לפי"זו )ביצה ב. ד"ה קס"ד( בתוס' הובא
  עיי"ש. ,וכו' וחמור גמור היותר נולד
 הו"אה לפי רק כן כתבו לאד קשיא, לא דתוס' ומהא .כוותיה לא הנ"ל ש"סה מסקנת דלכאורה צ"ע דדבריו אלא

 מנחת ספרמ שהביאסותר סי' א(  -)קונטרס המלאכות  צבי הרב עי'ו .)ח"א סי' כ( בבאר משה כתבש ראיתי וכן .שם דהש"ס
או"ח ) חת"ס תשו'מ שמביא ועיי"ש נולד. משום בגשם דאין דס"ל )סי' רמב( הגאונים תשובות בשם )סי' פח ס"ק כ( שבת

 בשבת, שנשברו כלים שברי כמו הוי דאולי ששברם, לאחר שבכלי הקרח שברי לטלטל מותר אם בצ"ע שהניח (פט 'סי
 דבריו בסיוםו ,בכה"ג גם לטלטלו ומותר בשבת הניטל דבר הוא דקרח שם כתב (ב 'סי) מרדכי מאמר תשו' בשם בלא

 שאע"פ זה מכל מבואר]ו ע"כ. לאסור, מוטע בו שייך דלא החת"ס לדעת 'אפי לטלטל מותר דשלג הנראה לפיד כתב
 )פ"י הגה יד( בשש"כ עוד עי'ו נולד. חשיב לא אפי"ה מאתמול היה אול האדמה על הגשם לירידת סמוך רק נעשה שהשלג

פ"ד הגה ארחות שבת ) שליט"א הגרנ"ק דעת וכן .נולד משום דליכא בשבת שנעשה קרח לענין להקל זצ"ל הגרשז"א בשם
 [.פט(
משום מוקצה  מטרלא דאכתי יש לדון דאפילו אם אין בו משום נולד מ"מ הרי מבואר לעיל במ"ב דהטעם דאין בא

יש לדון  ולרחיצה אין השלג עומד לאכילהדלכאורה בזמנינו  מיהו ,לרחיצה ואלה אפילו חזי רק לבהמה כי חזי לאכי
 דשמא מוקצה הוא מחמת גופו. 

 )סי' שח סע' לא( אין שום אוכל תלוש הראוי לאכילה מוקצה לשבת. ועיי"שכתב דד )סי' שי סעי' ב( שו"עב מצינוהנה ו
מותר  )פי' מסריח, רש"י(וכן אם הוא תפוח  ,מותר לטלטלו משום דחזי לאומצאאינו מלוח כלל  'בשר חי, אפידדפסק 

 )פכ"ה ה"ט(באור שמח עי'  ,וכגון מצה שמורה בשבת ערב פסח ,]ולענין אם שייך באוכל מוקצה מחמת חיסרון כיס ., ע"כלטלטלו משום דראוי לכלבים
פשו וכיון דאם לא יהיה לי' למיכל מידי אחרינא ודאי אכיל אף אם מפסיד הון על זה תו לא הוי אלא דל"ש לאוקמי חסרון כיס נגד האוכל דכל אשר לו יתן האדם בעד נ

דעתו עליהם למכירה אינו מוקצה )כמבואר בשו"ע שם(, כי ל העומד דאוכ )סי' שי ס"ק ד(במ"ב ככל מוקצה שעומד לסחורה או עומד לבהמה דבזה לית ליה מוקצה. ועי' 
 [.)פ"כ הגה סה(בשש"כ ו )ח"א סי' י אות א בהגה( במנח"ש עי'. ושכיח שיאכל ממנוכי כת'  )סי' מב ס"ק טז( חזו"אוה ., ע"כלאכול מהם כשירצה

דאין אנו  ,לדידן כל בשר חי מוקצה הואדלדינא  כתבהשו"ע דברי אחר שהביא  )סי' שח אות נח(ערוה"ש האולם 
ע"כ. ולפי דבריו י"ל דאין להתיר טלטול  ,שחסים על זה וגם לכלבים לא יתנו ,אוכלין בשר חי כלל אפילו בר אווזא

שלא העיר מידי על דברי  המ"בואע"פ דמסתימת  שלג מחמת שהוא ראוי לבנ"א כי אין דרכם לאנשים לאוכלו.
היינו שיש בני אדם שדעתם שכתב לבאר דחזי לאומצא " )ס"ק קכה(ועוד דעי' שם  ,השו"ע משמע דלא ס"ל כהערוה"ש

סגי. מ"מ דעת אותו מ"מ כל שיש בנ"א שאוכלים  שאין הדרך לאוכלו, ". ומשמע דאפילושר חייפה וכוססין ב
)הלכות שבת הגריש"א זצ"ל דשלא לצורך יש לחשוש לדעת הערוה"ש. ודעת )שלמי יהודה פ"ח הגה א(  הגרשז"א זצ"ל

  [.)ח"ז סי' מז( באז נדברו]ועי' דבמקום הפסד אפשר להקל.  (02בשבת ח"ב עמ' קפט הגה 
)שלמי  הגריש"א זצ"לדעת הרי מ"מ השלג חזי לבהמה, דואע"פ  יש להחמיר לכתחלה.לכאורה ולפי"ז עכ"פ בנ"ד 

 ,אינו מוקצהדבר דחזי לבהמה דאמרינן  דדוקא אם יש בעלים לבע"ח אשרי האיש ח"ב פי"ז אות קצו( ,יהודה פ"ז הגה ו
 .ואסור לטלטל שוב (אע' יס)עליך כמבואר בסי' שכ"ד כיון שאסור ליתן להם אוכל שהרי אין מזונותם  אל"האבל ב

האבן  בעלאמנם דעת ) ובאורחות שבת ח"ב פי"ט הגה קפח( )חוט שני ח"ג עמ' קלא ד"ה ובעיירותהגרנ"ק שליט"א דעת וכן 
די במה שהבע"ח רגיל לאכול  איןדלענין "מזונותם עליך"  (שם) הגריש"א זצ"ל]והנה דעת  .(להקל בזה)מאור השבת ח"א מכתבי כט הגה יג(  ישראל

דכל חיה שרגילה אצלו בבית  פשוטדכתב  )חי"ג סי' יג אות ו( בלהורות נתןאולם שעשה בו קנין". "אלא צריך שיהיה בעלים שלו בדיני ממונות דהיינו  ,אצלו בקביעות
)סי' הלכה  רבבאיו ועי' זצ"ל.הגרחפ"ש בשם )סי' לג וסי' לד אות ג(  יהודה בשלמיועי' לקבל מזונה ממנו, כגון חתול, אף שאינו קנינו, נותנין לפניה מזונות אף בשבת. 

 . ודעתמזונות ה"נ מותר לאדם אחר להכין לה כי היכי דמותר לבעליה ,מהפקר האוכל השל ישראל ואינ יאכיון שהדאף אם הבהמה של אחר  (אסעי' י על דשכ
 . [ר להאכילן מפני שמזונותיהן עלינובגן החיות מותשלי חיים בעד (ד אות השולחן שלמה סי' שכ) זצ"ל הגרשז"א

בכלל  רוב בני אדם "דכל שמצוי אצל)ס"ק קיט(  במ"בועי'  ,בעלי חיים אולם בזמנינו מצויים אנשים המגדלים מיני
רוב בנ"א מאותם  הכוונה אלא ,דוקא לאו רוב בנ"אד)ח"ז סי' טז אות א(  יצחק במנחת ביאר. והוא ואינו מוקצה מצוי

שאם  הגריש"א זצ"לבשם  )פ"ז הגה ב( בשלמי יהודה ועי'] .א ד"ה ובגדר()ח"ג עמ' קל בחוט שני כעין זה כת'ו .נ"א המגדלים בעלי חייםב
בזה  דאף במקום שאין עירוב מ"מ אם הבע"ח יכול לבא למאכל אין הגריש"א זצ"ל בשם)פ"ח הגה לט(  ועיי"ש. יש לשכנו בעלי חיים, גם נקרא מצוי לענין מוקצה

 לבעלי חיים. ון דחזילל מוקצה כיכ. וא"כ י"ל דאין השלג במשום מוקצה[
בבשר חי שאנשים דעד כאן לא החמיר אלא דאפשר אין בשלג משום מוקצה  אף לדעת הערוה"שלעולם ועוד די"ל ד

וס בעיני אינו מאומשא"כ שלג שראוי  ,ווהורק בשעת הדוחק גדול כמו עני שאין לו מה לאכול יאכל ,נמאסים ממנו
  בני אדם אלא דאין הדרך לאוכלו.

סע'  שכ )לבעל החו"י קיצור הל' סי' םיהמקור חי דברי פסק ע"פש (ופ"י הגה יד )פט"ז אות מה הגה קיח בשש"כ עי' למעשהו
)שלמי יהודה פי"ג הגה יט ואורחות שבת פי"ט הגה  הגריש"א זצ"ל כן דעתומוקצה.  ן בשלג משוםדאי הגרשז"א זצ"ל יא(
מחמת שאינו עומד לשתיה  איסור. ומוכח דלא חששו כלל דיש בו ש"ס עירובין כמבואר לעילכי כן מסקנת ה ט(רנ

 וכן מוכח מדברי ההר צבי המובא לעיל. ואכילה.
בעל מ מכתב( ועיי"ש רסי' כא אג"מ או"ח ח"ה סי' כב אות לזהובא ב 561)מוקצה עמ'  בספר טילטולי שבתאיברא דמצאנו 

 ., ע"כאינו כגשםשלג ד ראיה לסתור ליכאעירובין וכתב דמהא דנולד, ד לטול שלג משום מוקצהלאסור טאג"מ ה
, יתכן שכוונתו ששלג שבעבים וודאי שכמאן דליתיה דמי, עי' שם מ"ה ע"ב ברש"י ד"ה מיבלעועיי"ש במגיה שכת' ד)ולכאורה דבריו צ"ע 

)פי"ג הגה  בספר שלמי יהודהתברא לגזזיה האג"מ ד ומצאנ ועוד .(זצ"ל דהוכיח לא כן א. אולם עי' בשש"כ שם בשם הגרשז"ע"כ
 כדעת כל הפוסקים הנ"ל דאין בשלג משום מוקצה נקטינן למעשה הורה להקל בזה. וע"כ האג"מבעל שכתב ד יט(

)פי"ט  שבת באורחות]ועי'  ודו"ק ,אבל אם ירד לפני שבת לית לן בה( היינו בשלג שירד בשבתפי האג"מ בטלטולי שבת, ואף ל)

  .ודבריהם צ"ע למעיין[ (הגה רנט
 לכבד אבל .בנין חשש משום בזה לאסור דיש ()שם כבשש" דיעוין ,שלג כדורי או שלג בובת עשיית להתיר אין יהומ

)סי'  אליהו במחזה כ"כו מרוצפים, הבתים דרוב עירב הוא אם גומות ייאשוו חשש משום ליכא מרוצפת בקרקע השלג
 .["סותר" איסור משום לחוש יש האם השלג כובד מחמת לקרוס העומד מגג שלג לפנות לענין שם, המגיה ובדברי (שם) צבי בהר ועי'] סח אות ב(
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השתא נמי חזי ליה, הא הפקר נמי אין מפקירין ביו"ט 
, וכן מצאתי ]תמ"ד סק"ב[ושבת, וכמ"ש הפר"ח 

]פט"ז דף ק"כ.[ לריטב"א בשיטה כת"י למסכת שבת 

]שבת או והצילו לכם שכתב וז"ל: ואומר לאחרים בו

אע"ג דאסור להפקיר בשבת, שנראה כמקנה קנין ק"כ.[ 
בשבת, ואיכא שבות דרבנן, שאני הכא שהוא כמופקר 

 מאליו והולך לאיבוד, ולא מחזי כקנין. ע"כ.
אלא דהשער המלך גופא כתב דמדברי הגמ' בשבת 

קשה טובא לדעת הריטב"א, דלדעתו ה"ל ]קכ"ז:[ 
דאינו יכול להפקיר בשבת.  מוקצה מחמת איסור כיון

שכתב ]ח"א סי' כ"ה[  עבודת הגרשוניושוב מצא בשו"ת 
בפשיטות דשרי להפקיר בשבת מההיא גמ'. וצ"ע 

 לדעת הריטב"א. 
ודברי  הגמ' בדף קל"א דלר"א אי צייץ בשבת טליתו 
חייב, ודאי ל"ק לדעת הריטב"א, דהתם לענין חיוב 

שו"ה חייב חטאת, כיון דמדאורייתא יכול להפקירן מ
 חטאת. מיהו קמייתא קשיא. 

וכתב דאולי יש לחלק דלא כתב הריטב"א דאסור 
להפקיר בשבת אלא דווקא כשכוונתו שיזכו בו 
אחרים, וכההיא דאומר לאחרים בואו והצילו לכם, 
דהתם ודאי דנראה דמקנה קנין, משא"כ בכל הני דאין 
כוונתו ורצונו שיזכו בו אחרים בהפקר זה, דאדרבה 

ניחא ליה שלא יזכו בה, אלא כל מגמתו כדי  טפי
שיוכל לאכול בדמאי או לצאת יד"ח בו, בהא ודאי 

 שפיר דמי כן נ"ל ודו"ק. עכ"ד.  
כתב דנ"ל ]מערכת כללים מערכת הה"א סי' י"ד[  בשד"חאולם 

דמ"ש כן השער המלך בדעת הריטב"א הוא מפני 
שלא ראה דברי הרמב"ן בליקוטיו לפסחים, שמפ' 

פה קודשו שאף שאין כוונתו בהפקרו שיזכה יוצא מ
בו אחר אסור, ומסתמא הריטב"א נמשך אחר דעת 
הרמב"ן רבו, ואם היה רואה דברי הרמב"ן לא היה 
אומר כן בדעת הריטב"א להמציא מח' ביניהם. ואף 
שהוצרך לזה ליישב דברי הריטב"א, מ"מ יש לחתור 
ליישב נמי דברי הרמב"ן, וא"כ מה שניישב לדעת 

מב"ן ניישב לדעת הריטב"א, ויהיו דבריו כפשוטם הר
 דאוסר כל מין הפקר וכדעת הרמב"ן. 

כתב סי' י"ח[  –]לגר"ש הכהן מוילנא  בנין שלמהובשו"ת 
ליישב דעת הריטב"א, דע"כ לא אסר הריטב"א אלא 
בגוונא דמפקיר לאחרים ומצווה להם לזכות מיד והם 

דאומר מגביהים לעצמם באמירתו )כדהתם גבי דליקה 
לאחרים בואו והצילו לכם(, דנחשב כמתנה גמורה 
בקנין דאסור, אבל היכא דליכא זוכה בעת שמפקיר, 
וגם אינו מחשב לשום אדם לזכות רק שאומר דהוי 

 הפקר לכל, פשוט דשרי.
דלא כתב כן אלא ]שם[  השד"חואף על דבריו העיר 

לפי שלא ראה דברי הרמב"ן, דמפורש בדבריו דאף 
ואין כוונתו שיזכה בו אחר אסור.  להפקיר בלבד

שאילו היה רואה דברי הרמב"ן לא היה אומר כן כבר 
ברור, ואדרבה קרוב לומר שהיה מפרש כן גם בדעת 
הריטב"א שנמשך מסתמא אחר דעת רבו הרמב"ן, 
ומה שניישב לדעת הרמב"ן ניישב לדעת הריטב"א. 

כתב המלך שם[  בהגהותיו על שער –]להגר"ש קלוגר זצ"ל  ובאפריון שלמה)
ליישב דברי הריטב"א מהא דצייץ טליתו בשבת חייב, דע"כ 
לא אסר הריטב"א להפקיר רק הפקר עולמית, אבל הפקר 
שעה כיון שאינו הפקר גמור רק על יום השבת מותר להפקיר, 
כיון דאינו קנין ממש, דקימ"ל קנין פירות לאו כקנין הגוף 

, שרי בשבתא, דמי, וגם אינו קנין ממש רק סילוק רשותא
דדוקא אם היה דומה בחד צד לקנין, כגון אם היה עולמית 
דנחשב כקנין ממש, או אף דאינו עולמית רק קנין שעה אך 
באותה שעה הוי קנין ממש, אז אסור, כיון דעכ"פ בחד צד 
דומה לקנין, וחז"ל אסרו לקנות בשבת, אבל אם הוי סילוק 

ר בודאי. ולענין רשותא ורק לשעה, אין לו דמיון כלל, ומות
ציצית אם אין הלבישה שלו אף אם גופו שלו לכו"ע פטור, 
וע"כ בזה מהני הפקר לזמן, ולכך קאמר דבידו להפקירו על 
יום השבת בלבד. עכ"ד. וסתם ולא פירש יישובו לענין מה 
דאיתא עוד התם בגמ' עשה מזוזה לפתחו חייב דאי בעי 

ורין שלו אף ידהמפקיר ליה, אי אף במזוזה מהני הא דאין 
 שגוף הבית שלו(.        

 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ שליט"א[

 פניני מוסר 
 )יא(קבלת שבת  -עניני שבת קדש 

 - מזמור שיר ליום השבת, הודאה להקב"ה
 "... ויש במזמור מענין שבת כמו שאפרש.

יום השבת טוב להודות בו לה'  טוב להודות.

קי העולם משאר ימי השבוע, כי האדם פנוי בו מעס

ונשמתו זכה מטרדת הגוף, ומתעסקת בחכמה 

ובעבודת האלקים, וטוב לזמר לשמך עליון, כי 

הנשמה העליונה תמצא מקום לשבח לך שאתה 

ביום ובלילה עלינו להגיד החסד  להגיד.עליון.   

שעשית עמנו, שנתת לנו יום השבת למנוחה, 

והאמונה שתקיים חסדך לנו בכל עת, ואחד מן 

שית לנו יום השבת, וכשנבוא להגיד החסדים שע

 חסדיך נזכיר זה החסד.

כי כל ימי השבוע כשיקום אדם בבקר  בבקר.וטעם 

ילך לעבודתו, ובזה הבקר יקום למנוחה ולענג הגוף 

 ל...-והנשמה, ואז אזכור חסד הא

. בהתבונני בפעלך ובמעשה ידיך שהוא כי שמחתני

העולם ואשר בו, ביום השבת שיש לי פנאי 

ונן בו אז אשמח, וזהו חכמת הטבע, להתב

וכשאתבונן בה ואשיג ממנה מה שאשיג אשמח 

וארנן בלבי, זהו דבר כל חכם וחכם שמתבונן 

ל, לפיכך אמר 'שמחתני' 'ארנן' לשון -במעשה הא

 )פירוש הרד"ק, תהלים צ"ב( יחיד...".
 נערך ע"י מחבר סדרת

 "עבודת המועדים" 
 

  שתיה חמה לשתות מקור, האם רשאי סובלה
 פסוקי דזמרהבאמצע 

 (גפ"ם דברי)מנלן ממשה דכתיב  ,ואחר כך יתפללב"ה לעולם יסדר אדם שבחו של הק" )לב.( בברכות רש רבי שמלאיד
)רסי'  ב"יב]עי'  לאחריהם"ישתבח" לפניהם ו שאמר" ךובר" ,בעו חז"ל לומר פסד"ז לפני התפלהוע"כ ק .גו'ואתחנן אל ה' ו

 .[נא(
משום דברוך  ,הפסקה בין "ברוך שאמר" ל"ישתבח" אסורהד שם סי' ה() רא"שבו (ברי"ף כג.ברכות ) רי"ףב וומבואר

מדברי ש (א)סי' נהב"י וכתב  כברכה אריכתא. דינםו ,אחרונההיא הברכה ה חשאמר היא ברכה שלפני פסד"ז וישתב
 .בין ברוך שאמר לישתבח לא יפסיק ראע"פ שלעניני מצוה יכול להפסיק בין ישתבח ליוצמשמע ד (ד 'סי) הכלבו

 כן.  וצריך לשתות באמצע פסד"ז וכדו' האם רשאי לעשותוכדו' צמא ממכאב גרון או  מקור או יש לדון במי שסובלו

מים מותר לשתות, בין בחול  מ"מ ,ד( -)סע' גוהנה אע"פ שאסור לשתות ולאכול לפני תפלת שמו"ע כמבואר בסימן פ"ט 
)שם(,  דעת תורה עי'] ף קפה עם חלב שריפוסקים א ולהרבה ,[()שם ס"ק כב במ"בעוד בזה  ]עי' וה"ה תה ללא סוכר ,"טובין בשבת וי

 הצמא והרעבו ,אוכלים ומשקין לרפואה, מותר . וכן[)פ"ב אות ב(הליכות שלמה ו )ח"א עמ' נז( אורחות רבנו ,()אות לא כה"ח ,)אות כג( ,ערוה"ש
 .ווישת ועד שיאכל ויתפלל אל ותפלל אם רצם להיכולת לכוין דעת וע"כ אם אינן בהם ,לענין זה חוליםם בכלל הרי ה

מי בזהו דוקא הא דשרי אכילת ארעי בתפילין מסתפק דאפשר דש שלמהספר שולחן שהביא בשם  ס"ק יט( )סי' מ בבמ"עי'  ,מניח תפיליןלענין אכילה ושתיה בעודו ]ו

דאף בזמנינו שמניחים התפילין רק לתפלה אכילת  והנהגות פ"ג אות טו( דינים) החזו"אאולם דעת  , ע"כ.בשעת ק"ש ותפלהרק מי שדרכו להניח לשמניחן כל היום אבל לא 

 [. (יח)פ"א אות  ובמנהגי החת"ס )ח"א סי' רטו(בשו"ת תשורת ש"י ועי'  ,שריאבהם ארעי 
האם השתיה גופא הויא הפסק.  ב'האם הברכה על השתייה הוי הפסק,  א'לא דאכתי יש להסתפק בזה בתרתי, א
צריך ליזהר מלהפסיק פסק ד )סי' נא סע' ד( שו"עבהספק הראשון האם אמירת ברכה הוי הפסק בפסד"ז, הנה לענין ו

. אפי' לצורך מצוה אין לדבר בין ברוך שאמר לישתבחד הרמ"אוהוסיף  ,ור משיתחיל ברוך שאמר עד סוף י"חבדב
 ומ"מ לברכת הטלית או תפילין אם לא היו לו לפני התחלת התפלה רשאי להפסיק בין הפרקים כדי לברך עליהן.

כ לא היתה טלית קודם התחלת )אא" ולכאורה ברכת הנהנין אינה עדיפא מברכת הטלית דאסור להפסיק עבורה
דמה שנוהגים לחלק עשבים בשבועות בבית הכנסת שכתב  (שבועות, נר מצוה ד"ה העולם) בשל"הוכמו שמצינו  התפלה(,

בחק מר עד אחר י"ח. אלא דעי' אמברוך ש בברכה דאסור להפסיק ,לברך ולא יחלקו עד אחר תפלת י"ח כדי שיוכל
והטעם אפשר דסומכים דבקר"ש בין הפרקים קי"ל  אפי' לפני תפלת י"ח,ם לחלק דבאמת נוהגי )סי' תצד ס"ק ז( יעקב

)שם אות ב( הא"ר  מיהו כבר דחה דבריודשואל מפני הכבוד ומשיב לכל אדם וכ"ש שמותר לברך על הריח בין הפרקים. 
א"א ס"ק  שם) פמ"גה דאסור. וכן נקטו( ע' בס)בסי' ס"ו דכתב הרמ"א  בין הפרקים לא נהירא דלא עדיף מברכת טליתד

 . ס"ק י( שם) מ"בוה ה(
היכא שהוא יושב שכתב ד )ס"ק טז(סימן ס"ו  במ"באלא דיעוין  .באמצע פסד"ז ולפ"ז י"ל דאסור לברך על השתייה

לא שאם קשה לו . ולפ"ז מסתבר דה"ה בנ"ד בבהכ"נ ומתבייש לישב בלי טלית לכו"ע יכול לברך עליו בין הפרקים
דמבואר לעיל  ,בפרט בפסד"ז דקיל טפי מקר"ש ,רשאי לברך על השתיה וכדו', ן או צמאוןלשתות מחמת כאב בגרו

העירוני דאף  ועודללא הטעם דכבוד הבריות. ] ףדרשאי לברך על הטלית בין הפרקים כשהגיע לפניו באמצע פסד"ז א
י לשתות אף ללא י"ל דרשאאם קשה לו הדבר ללא השתייה מ"מ ואינו רשאי לברך אם נימא דהברכה הוי הפסק 

 [. , עיי"ש)שם ד"ה ואף( הלכה ובביאור )סי' סב ס"ק ט( מ"בבכמבואר  ,ברכה
הנהנין דהדין הוא דאסור  ברכותלא דאכתי יש לדון בספק השני האם השתייה גופא הויא הפסק. והנה לענין א

רך אדם על היין יאם בד צב()סי'  במהרי"ל , כתב)סי' קסז סע' ו( בשו"עלהפסיק בדבור בין הברכה לאכילה כמבואר 
. פעם שנית לחזור ולברך בפה"ג א"צ ולפניהם יש יין, אחרים בברכתואף ה להוציא תהיודעתו וכשטועם הוא מים, 

 תטעימלעולם ד לומרויישב דאפשר  ,מים הפסק בין הברכה לשתיית הייןהדלהוי טעימת  )סי' רט ס"ק ה( המ"אוהקשה 
 .צ"עב הדבר סק, והניחבין ברכה לאכילה אינה הפ אחר דבר

דהאוכל  כתבש הרמ"אדהנה על דברי דלא כהמהרי"ל, דהנאה אחרת הוי הפסק ומבואר  )סי' ריב ס"ק ו( בט"זאולם 
גרעיני גודגניות למתק השתיה מברך על האוכל תחילה אע"פ שהוא טפל לשתיה ואינו מברך עליו רק שהכל הואיל 

הט"ז דנימא כיון שדעתו לשתות יין ואוכל תחלה למתק השתיה שפיר יברך תכף על היין  תמהוהוא טפל לדבר אחר, 
הוה ד כיוןד יישבו ,אכילה זו לצורך השתיה היא כיתיה שדהוה הפסק בין ברכה ל ין לומרוא ,ויאכל הגרעין וישתה

 הוי הפסק.ומבואר דס"ל דטעימת דבר אחר בין הברכה לאכילה  ., ע"כהנאה אחרת מן השתיה הוה הפסק
כלומר דדוקא אכילה כלפי שתיה הוי  ,אולם אפשר לדחות דס"ל להט"ז דדוקא הנאה אחרת מן השתיה הוי הפסק

דדוקא אכילה לגבי שתיה הוי הפסק משא"כ  )שם( במנחת פיתים. ושו"ר שכן כתב , משא"כ שתייה בשתייההפסק
קא בשתיה לגבי שתיה הדין כן, ]אלא דלפי סברת ולפי המהרי"ל דאכילה לגבי אכילה וכדו'. ולפ"ז אפשר לומר דאף 

 "שהיית"שהרי כתב דלמהרי"ל )סי' רט אות יד(  מהכה"חוכן משמע דהמהרי"ל משמע דאין חילוק. המ"א אליבא 
הוי הפסק דמבואר דלפי הט"ז בכל גוונא הוי הפסק, דהרי למד דהטעם  )מ"ז שם( שבפמ"גאלא  הטעימה אינה הפסק[.

  .)סי' ריב ד"ה מברך על האוכל( הדעת תורהונשאר בצ"ע. וכן נקט י מעשה, לה הוהיינו כי האכי
 )שם(והכה"ח  )סי' רט ס"ק ח( המ"ב נקטוהפסק ויכול לתקן תכ"ד. וכן  דטעימה אינהפסק )כלל נח אות ז(  בח"אולמעשה 

אלא די"ל דכ"ז לענין  ע"פ המ"א הנ"ל. ולפ"ז יש לדון דשמא ה"ה לענין שתייה או אכילה באמצע תפלתו דאינו הפסק.
דאין שייכות להנאת אכילה ושתייה אבל לענין תפילה  ,הנאה אחרת אינה בכלל הפסקברכת "הנהנין" דאיכא למימר ד

לא נח' אם הנאה אחרת הוי הפסק אלא לענין כאן אלא דבאמת אכתי י"ל לאידך גיסא דעד  י"ל דלכו"ע הוי הפסק.
 תייה או אכילה באמצע תפלה אפשר דלא הוי הפסק כלל.אבל ש ,ברכת הנהנין שהברכה היא על הנאה

שנקט  )פסחים כד. ברי"ף( ברי"ףמצינו נראה לכאורה להביא ראיה דאכן שתיה בתוך פסד"ז בכלל הפסק הוא. דהנה ו
וכמו שמצינו  ,ברכינן בפה"ג אכל כסא וכסאמהואיל וכל אחד וא' מצוה בפני עצמו הוא לענין ד' כוסות שבליל פסח ד

ברכת המזון צריך לחזור שגומר הפסק וכ ברהמ"ז כיון דלא אפשר למשתי וברוכי בהדי הדדי הויד ן ברכת המזוןלעני
הכי נמי כיון דלא אפשר ליה למיקרי ומשתי בהדי הדדי צריך לחזור ולברך בתר דגמר הגדה ובתר דגמר הלילא  ,ולברך

 , ע"כ.בורא פה"ג וסברא מעליא הוא
בין הכוסות הללו  (:קיז פסחים)שהרי מקרא ההגדה אינו מפסיקו משתיה שהרי אמרו  שהשהק )שם( בבעל המאורועי' 

לאו קושיא היא דאע"ג דאמרי' דבין הכוסות הללו אם רצה לשתות דכתב )שם ד"ה כתב( והר"ן . אם רצה לשתות שותה
את מצרים שהוא מן שאחר שמזג הכוס לספר עליו יצי ,כוסות אבל לא באמצע הכוסהישתה משמע ודאי דהיינו בין 

ועוד שהרי אומר עליו ב' פרקים מן ההלל וברכה אשר גאלנו שהן מפסיקים  ,התורה אינו בדין שימזוג כוס אחר וישתה
כיון דליכא היסח דעת לא בעי לברוכי אכל דחה דברי הרי"ף ד סי' כד(שם ) הרא"שמאידך , ע"כ. אותו בעל כרחו משתיה

 , ע"כ.פרי הגפן אלא על כוס של קידוש וכוס של ברכת המזוןכסא וכסא וכן נהגו שלא לברך בורא 
אשכנז לברך ברכה ראשונה על כל  נימנהג בכתב ד )שם( הרמ"אאולם  ,כהרא"ש (א ע')סי' תעד סהשו"ע  ולהלכה פסק

דטעם  )ס"ק א( המ"אודעת  לבד, וכן דעת רוב הגאונים.בכוס וכוס, אבל ברכה אחרונה אין מברכין רק אחר האחרון 
כתב דהוא ע"פ  )אות א( בביאור הגר"א פנ"ע. אולםבמנהג לברך על כל כוס וכוס הוא מפני שכל כוס וכוס הוי מצוה ה

 ,משהתחיל בהגדה אסור לשתותכתב לבאר דברי הרמ"א בזה"ל: כי  )סי' תעד ס"ק ד( המ"בו הרי"ף הנ"ל וכסברת הר"ן.
ה אינו מפסיק לענין ברכה )וכההיא דסימן קע"ח ס"ו( מ"מ ואפילו נימא דז ,ולהכי הוי הפסק לאצרוכי ברכה בכוס שני

 .)סי' תעג ס"ק ד( במ"בועי' עוד . , ע"כפ"ע יש לברך על כל כוס ברכה בפ"עכיון דכל חדא וחדא הוי מצוה ב
מחמת משמע מהר"ן דדוקא באמת אלא ד ד"ז.ולפי"ז י"ל דה"ה לענין פס דשתייה באמצע הגדה אסורה ומבואר

שאין זה מטעם הפסק אלא משום כבוד אמירת  עוד ומשמע ת אינו בדין שישתה באמצא קריאתה.גדה חיובה מה"דה
)וכגון שקשה עושה כן לצורך התפלה  אםד ומריש לההגדה. ואף אם נימא דאיכא הפסק בשתייה בפסד"ז מ"מ אכתי 

רכה ליכא משום כמבואר בכמה מקומות דכל שהוא לצורך הב בכה"ג לא שייך הפסקכי שרי לו להתפלל בלא"ה( 
 .סי' תלב ס"ק ה(סי' תקצב ס"ק יב ו) במ"ב כמבואר ,הפסק

 וכיון שזקוק לה רשאי נמי לברך עליה ,"בשעת הצורך" פסוקי דזמרהלמעשה נראה דשתייה מותרת באמצע ו
לענין ו בר"ן הנ"ל , אבל ללא צורך י"ל דאין בזה משום כבוד התפלה וכמו שמצינבין הפרקים( עליה )ולכתחלה יש לברך

דבקה"ת  ,יש לחלק בזה ,גרון וכדו'יובש בבעל קורא הצריך לשתות מחמת  לעניןו]ודו"ק  ,גר"ע אויערבאך שליט"אהוכן דעת  ,ההגדה של פסח

 .בגוונא שכוונתו לצאת נמי בעצמו[ המשא"כ בקריאת המגיל ,י"ל דרשאי כיון שהוא אינו מברך על הקריאה ואין בו משום הפסק
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