
  

 

 

  

  
  
  

  

  

    . עצמול רוצה לזכות בכלים  ד. .היח ברשות ולא בא לפותם ג.  .הכיס שלא מדעת הבעלים  ב.  .הטעה את חברו והכיס דברים לביתוא. 

  . או לשכור מקום משומר הפיוי  לצורךמכירת החפצים   ט. .אפשר למוע זק ללא טרחא  ח. .אתויסתו ויצ י חוסם כ  ז. .לא ידוע מי הםש  אובעיר   הבעליםאין ו. 

  ביתו דברים להטעה את חברו והכניס . א
אמר לה להך  (לא מצא מקום לאכסו) לא אשכח דוכתי לאותובי(קה יין) ההוא גברא דזבן ארבא דחמרא  (קא:) בב"מאיתא 

תה לו לאכסן ( יהבה ליה דוכתא לעיולי ,(הלך וקידש אותה)אזל קדשה  ,איתתא אית לך דוכתא לאוגורי אמרה ליה לא
ם לרה"ר ת(פי  אזלא איהי אגרא שקולאי מייה וביה אפיקתיה ואותביה בשבילא ,אזל לביתיה כתב לה גיטא שדר לה ,היין)

לא מיבעיא חצר דלא  ,וא בריה דרב יהושע כאשר עשה כן יעשה לו גמולו ישוב בראשואמר רב ה ,היין)מושילמה על הפיוי 
, יחא לי לאוגורי ולך לא יחא לי דדמית עלי כי אריא ארבא  "עחצר דקיימא לאגרא אמרה ליה לכו  'אלא אפי  ,קיימא לאגרא

למכור מאותן   לבעה"ביש  ,עד שהכיס פירותיו והיחם והלך את חבירו הטעהשמי (שכירות פ"ז ה"ז)  הרמב"םפסק  ועפ"ז .ע"כ
   .(סי' שיט) טשו"עוב  (פ"ח סי' כו) רא"שב  הוא וכן , ע"כ.הפירות כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאין אותן ומשליכין אותם לשוק

    הכניס שלא מדעת הבעליםב. 
(תיב ל ח"א   ו"הרילמכיס פירותיו לחצר חבירו שלא מדעתו. וכתב  "ההלאו דוקא אם הטעו הדין כן אלא ש) שם( רמב"םב ועי'

לא קיימא לאגרא יש לו רשות שאם  ויש מי שכתב    ,חלק בין קיימא לאגרא ובין לא קיימא לאגראמ  איומדבריו ש  א'רדפג ע"ב)  
  כ."עשה שלא כהוגן, ע אא"כאבל בחצר דקיימא לאגרא לא כז:) ( ב"קכמבואר ב להוציאו דעביד איש דיא לפשיה 

משמע דס"ל דאפי' בחצר דלא קיימא לאגרא, הי דמצי למיעבד דיא לפשו   והטור)  שם(   שמהרא"שכתב  אות א)  שם  (  והדרישה
יאו ולהיחו  ולהוציאו מביתו, אבל איו רשאי למכור מגוף הסחורה לשכור בדמיה פועלים להוציאו, וגם איו רשאי להוצ 

  . (שם ס"ק א)הסמ"ע  וכן הביא    אמרין שכאשר עשה כן יעשה עמו דבר שלא כהוגן, ע"כ.ד  ודוקא היכא שהטעהדבמקום הפקר,  
דדוקא   (סי' קסה) החו"י דעתו הרי"ו.וטים לדעת (ס"ק ב)  והקצות (שם ס"ק א)הסמ"ע אולם  פסק כהרמב"ם.(שם סע' א)  והשו"ע
 . אלא למקום משומר אחר  בש"ס שרימה אותו הדין כן, אבל אם הכיס שלא ברשות אין היתר להוציאודמבואר הא  דדומיא 

  מחלק דאם איה עומדת לשכר רשאי לפותם לשוק אבל איו רשאי לשכור פועלים בדמיהם. )שאלה ושכירות אות ט( הגר"זו
הממלא חצר חבירו   (כח.) בב"ק רייתא בב  כמבואר שהתיר אף כשלא הודיע לחברו הרמב"ם שהעיקר כ 'כת(שם)  הט"ז אולם

רמב"ם הד ר'. אלא ד)סי' תיב סע' ב( השו"עוכן פסק  ד', 'סיבעביד איש כו' והכי קיי"ל כי כדי יין משבר ויוצא משבר וכס, 
"ל זה הה וה"צ  מיירי כאן שהוא צריך למקום שהפירות מוחים שם דהוי דומיא דממלא חצר חבירו כו' שזכרו, אבל אם א

אלא דמ"מ אם הוא מודיע שאיו מרוצה להיות שכר לו ודאי גם בזה הדין עמו, וגם הטור אפשר שמודה בזה וזה לא חסר, 
  דחה דברי הט"ז (הובא דחייתו להלן). ) שם( החו"יו .(אות ג) הערוה"ש  זהדהא יש ראיה ברורה על זה, ע"כ. והסכים ל

לפותם למקום הפקר, להרמב"ם שרי, ולהרי"ו   , רשאי הבע"השלא ברשות  חפצים  הפוסקים האם כשחברו הכיס  'ומצא דח
משתמר. ולפי הט"ז אף להיחם במקום הפקר אם צריך למקום א ולחו"י דוקמדין עביד אייש מותר אם לא קיימא לאגרא 

   לאותו מקום, ואם לא צריך לאותו מקום צריך להודיע לו.
  ברשות ולא בא לפנותם הניחג. 

  (ח"ג פ"א הגה סג) חושן בפתחילא ברשות. שו"מ היח בכחשיב מכאן והילך האם  בא לפותםויש לעיין כשהיח ברשות ולא 
עבר הזמן, אין לו רשות להוציאם לשוק אף ע"י הודעה. אולם אין דבריו  ושכתב דמשמעות הפוסקים שאם הכיס מדעתו לזמן  

ופ"מ מבואר דעכ"פ אם הודיעו ולא בא לפותם שוב חשיב כהיח שלא ברשות.  )ד"ה עכ"פ (חו"מ ח"ב סי' ו  באג"ממוכרחים. וכן  
ת כי התורה הטילה על המוצא לבעליה לבא לקחתה ולא בא, דאף די"ל דחשיב מיח ברשו בזה לעין שומר אבידה שהודיע

   דלהלן אות ז'. בסמ"עועי'  תו חשיב כמיח שלא ברשות דרשאי לפותה.י"ל ד ולא באאחר שהודיעו שיבא  אולם לשומרה 
  עצמו  ל  בכליםרוצה לזכות ד. 

די"ל דלא גרע מלפותה לשוק שבודאי   ,האם באופן שרוצה לזכות בה רשאי לעשות כן ,ויש לדון כשמותר לו לפותה לשוק
דאין על החפצים דין הפקר אלא אבידה (אלא שאיו חייב   (סס"ק ב) בסמ"עו )אות א( בפרישהיקחוה אחרים, אלא שמבואר 

  .)ד"ה והה בחו"מ שם( אג"מה וכ"כלטפל בה), 
סי' רסא  (  תיבותב  ויעויין  ,)שם(  בפרישהכמבואר    אלא שאחר שהודיעו ויודע שיזרקוהו לרחוב י"ל דחשיב כאבידה מדעת לכו"ע

, דיאוש גמור איכא, דהא מי שימצאו ודאי לא יכריז, דאבידה  לכו"ע באשפה העשויה לפות הפקר גמור הואדס"ק א) ביאורים 
כתבו דכל שאין המוצא צריך להכריז מייאש  )ד"ה כי קאמר ר"ש כד.ב"מ (, והתוס' )ס"ק י(מדעת אין צריך להכריז כמ"ש הסמ"ע 

 אין מדעת אלא שמחמת שהוי אבידה הרמב"ם  דלדעת, שיש בו סימן, ה"רהשליך כיסו ברל מהוואיו דפשיה בעל האבידה, 
אם ימא ד"ד דמי לאשפה עשויה לפות י"ל דאחר שפיהו ו  .איו יכול לקחתה לעצמו, ע"כ  לאיו פטור אלא מלהרים אב  יאוש

  צ"ע למעשה.רשאי לזכות לעצמו. ו
  לבעלים  חובה להודיע. ה

  הב"חוביאר    אס פטור.פיה אותם ו  ושהודיעאחר  ואם    ,להודיעו  ךצרי והטעו    כיס פירותיו לבית חבירומה ד(שם)    רא"שב  ועי'
  לאחר שהשליכן   מידהודיעו  אם  אבל    ,דאם לא הודיעו שהשליכן לשוק ואסו חייב מדיא דגרמי ומזיק בידים ממש  )סי' שיטר(

 והערוה"ש (ס"ק ג)  הקצות    ולא השגיח להצילן פטור דבדין עשה שהשליכן כיון דעשה עמו שלא כהוגן, ע"כ. וכן קטהשי  לשוק ו
שכל שהוליך ס"ק ז)    ו'(סי' רצא בא   בתיבותובדרך זה מציו    כמזיק בידים.  ללא הודעה  הרי זה שהוציאוד  (שם)  החו"י. וכ"כ  (אות ב)

   מקום שאיו משתמר לגמרי, הוי כמזיק בידים.לדבר ממקום המשתמר 
אבידה   תוישכירו ממקצת דמיהן מקום משום השבד "דמדת חסידות הוא שיודיע לבעל דין זה כתב (שם) הרמב"ם  אולם

הרמב"ם ומדת   'מיהו צריך להודיעו ואם אס לאחר שהודיעו פטור וכת  )שם(  הטורוז"ל  פ שלא עשה כהוגן, ע"כ.  "לבעלים אע
  , ע"כ.פ שעשה שלא כהוגן"חסידות הוא שיודיע לב"ד וישכרו ממקצת דמיהם מקום משום השבת אבדה לבעלים אע

דלהרא"ש צריך להודיעו ואם לא הודיעו ואסו הפירות חייב ולהרמב"ם   ,דמשמע דהרמב"ם פליג על הרא"ש(שם)    הב"יוכתב  
  גי.ילא פלס"ל דהטור דמשמע דלשון ד. ויש לתמוה על "פטור אלא שמדת חסידות הוא להודיע הדבר לב

אלא וזה איו  ,ר"ל קודם שיוציאום מן החצרד "דמ"ש הרמב"ם שיודיע לב ,דלא פליג על הרא"ש 'כת(אות א)  הדרישה אולם
והא דאיו מודיע לבעל הפירות משום שאיו רוצה שיכס לביתו ואילו מודיעו ירא לפשיה שיכס לביתו מאחר    ,מדת חסידות

 ,)שם( ב"חהובדרך זה כת'  אלא אחר שהוציאו מחצירו חייבוהו מהדין להודיע ויצילם משם, ע"כ. ,שעשה עמו שלא כהוגן

  דלא פליגי.(אות ב)  הביאור הגר"אוכן ר' דעת . )שם( הגר"זוכן פסק  .ה)-(אותיות ד הבאר הגולה ו )שם( מ"עסה
 דברי הרמ"א   שם דחק לפרש  והסמ"עאליבא דהרמ"א.    )שם(  בביאור הגר"אמשמע דס"ל דפליגי. וכ"כ  (סע' א)    מהרמ"אאולם  

  הראב"ד בשם  "מבשטלהודיע כלל דודאי חולק על הרא"ש, ושכן מצא  "צדלהרמב"ם א(ס"ק ג)  הקצותבאופן אחר. ודעת 
דכיון שעשה שלא כהוגן והטעהו   'כתו(אות ב)  הערוה"ש קט . וכן(ושם מיירי כשבעל הפירות היטעה את בעה"ב) והריטב"א

  , ע"כ. ד"ה וכתב)  :גיטין מ(תוס' כמ"ש ברמאות אין לו עסק עמו וכאשר עשה כן יעשה לו הוי דין גמור ולא קסא בעלמא 
דשאי   "ל. אולם יכו' המובא להלןדהמכסה בורו בדליו של חבירו  (ל.)  , והוכיח כן מב"ק  דא"צ להודיעקט    )שם(  באור שמח  עי'ו

  . , ועייןמשא"כ הכא שאם מוציא החפצים מצא מזיקו בידים הבור תגלהמממילא שהתם 

  
  

  

  

אמר רבי אלעזר משום רבי  (לא:)  בברכות איתא  -א 
יוסי בן זמרא כל היושב בתעית בשבת קורעין לו גזר  

ממו  דיו של שבעים שה, ואע"פ כן חוזרין ופרעין 
דין עוג שבת, מאי תקתיה, אמר רב חמן בר יצחק 

  ליתיב תעיתא לתעיתא.
כלומר אפי' גזר עליו  -של שבעים שה (שם)  ופרש"י

מעוריו, לפי שתעית קשה בשבת לפי שהכל מתעגים 
  יתעה למחר. -בו והוא מתעה. תעיתא לתעיתא 

חלום, פי' ר"ת בתעית (שם ד"ה של היושב) התוס' וכתבו 
  וכן איתא במדרש תהילים.

  חב"ג ואמר רבא בר מחסיא אמר ר(יא.)    בשבתואמרין  
אמר רב יפה תעית לחלום כאש לעורת, אמר רב 

  חסדא ובו ביום, ואמר רב יוסף ואפי' בשבת.
ודוקא  (שם סי' כ"ד) והרא"ש (שבת ה.)  הרי"ףוכתבו 

תעית חלום הוא דשרי בשבתא אבל תעית אחריא  
(ברכות הא דגרסין פרק אין עומדין להתפלל לא, וכי 

א"ר אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא כל היושב לא:) 
שה, אמר רב    ע'בתעית בשבת קורעין לו גזר דיו של  

חמן וחוזרין ופרעין ממו דין עוג שבת, מאי 
תקתיה, ליתיב תעיתא על תעיתא. ומפרשי לה רבן  

  להתעות בשבת.   בתעית חלום אבל תעית אחר אסור 
שכתב דשרי  סי' רפ"ח) (  בטורותוספת דברים מציו 

להתעות תעית חלום בשבת לפי שפשו עגומה על 
חלומו שראה וחושב שיתבטל בשכר התעית אם כן 

  התעית הוא עוג לו. 
דכתב דטעם הדבר דקורעין לו גזר  (שם)  בב"יויעויין 

ע"כ. ושם איתא  (קה.)אמור  הזוהרדיו כתוב בספר 
דיום שבת הוא יום שמחה לעליוים ולתחתוים, 
דאפי' הרשעים שבגיהום חים בו ביום, וגזר בו  
הקב"ה שמחה, ובשעה שרואה הקב"ה את אותו אדם 

  בעצב מיד פוקד ומוצאים אותו ומתירין אותו. 
והה הטור אע"פ שבסי' רפ"ח סתם כהראשוים   -ב 

רב עמרם ורביו  ב כת  -הזכרים, בסי' תקס"ח כתב 
שבזה"ז אין להתעות תעית חלום בשבת  קלומיוס

שאין או בקיאים בפתרון החלומות לידע איזה רע 
  . (סי' תת"ס)  בי"האואיזה טוב ואין מתעים מספק וכ"כ  

דרביו הטור לא כתבו כאן לפי   בסי' רפ"ח  הב"יוכתב  
(פ"ק   דבהגהות אשרישסמך על מ"ש שם. וכתב עוד 

הביא דברים הללו ואח"כ כתב  ט"ז הגה ב') תעית סי' 
ומהג בזמן הזה שמתעין בשבת תעית חלום וכן היו 
והגין רבותיו, ואם הוא ת"ח יישב כל היום כולו 
וילמד בתעיתו ויתכפר לו. והעולם אומרים שמצא 

, וקהלות שלמה שם  "געי' מרדכי שם בשם שלט(בספרי קדמוים  
ין בשבת, ואלו הם, שעל ג' חלומות מתעסי' י"ח) 

הרואה ס"ת ששרף, או יוה"כ בשעת עילה, או קורות  
ביתו או שיו שפלו. וי"א הרואה יוה"כ אפי' שלא 
בשעת עילה. וי"א הקורא בס"ת. וי"א הרואה שושא 

ד"ל שהחלומות שאמרו   בבדק הביתוכתב עוד    אשה.
שהם רעים גם עליהם מתעין (ברכות ו:) בפרק הרואה 

  וכדברים הללו כתב בב"י בסי' תקס"ח. בשבת.
מותר להתעות  -בסי' רפ"ח ס"ד  בשו"ע ולדיא כתב 

בו תעית חלום כדי שיקרע גזר דיו, וצריך להתעות 
ביום ראשון כדי שיתכפר לו מה שביטל עוג שבת.  
ואם תשש כוחו ואיו יכול להתעות שי ימים רצופים 

  לא יתעה ביום ראשון ויתעה אח"כ. 
ס"ה הביא הדעות הזכרים בב"י, וסיים בדבריו  וב

הזכרים בבדק הבית ד"ל שהחלומות שאמרו בפרק 
  הרואה שהם רעים גם עליהם מתעין בשבת.

(שבת ר מצוה   דהשל"המשמיה ס"ק ז') שם ( המג"א 'וכת
אין להתעות בשבת אא"כ  הג'דאף באלו  ד"ה ותעית)

התעית עוג לו, כגון שפשו עגומה עליו וכשיתעה 
ימים  ב'ימצא חת רוח. ואי רגיל לפסוק שיתעה 

דאם הוא (סי' תקי"ג)    דהריב"שעוד משמיה    'בחול. וכת
גברא דלא קפיד בחלום רע או שהתעית רע לו 
ומצטער בו הרבה יותר ממה שמצטער בפחד החלום 

  . (ס"ק ט"ו) במש"ב םאיעות בשבת. והבאין לו להת
דבכל גווי שהרהר ביום בא ובא לו (ס"ק ג')    הט"זוכתב  

בחלום אח"כ אין כאן שייכות לומר מן השמים הראו 
  . (סס"ק ז') במש"ב אלא ההרהור גרם לו. והובא 

דפשיטא דכשהרהר   'דכת(שם סי"ג)  ה"שבערוויעויין 
ביום או שישן בכרס מלאה דאין בזה שום ממשות. 
ועתה והגים לילך אל החכם שבעיר לפתור לו החלום 

  לטובה ולברכה ולא ירגיל אדם בחלומות.
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  ם לא ידוע מי ה או ש בעיר  הבעליםאין . ו  
דלהרא"ש  ,דלעולם לא פליגי ,יישוב וסף על קושית הב"י ה"ל שהבין שהרא"ש והרמב"ם פליגי 'כת(אות א)  הפרישה והה

והם  "דאיו בעיר מדת חסידות הוא שיודיע לב 'והרמב"ם עדיפא מייה קמ"ל דאפי ,מיירי כשבע"ה בעיר אז מחויב להודיעו
השוכרים מקום להציל את של זה. ותדע שכן הוא שאם בעל הבית  "דרמב"ם קאי גם על ב ומדת חסידות דה ום,ישכרו מק

ואי מיירי בהגידו לו ולא אשגח ביה הרי הוא אבידה מדעת ולמה יחזור ויגיד   ,וולא לבעל הבית עצמ "דבעיר למה יגידו לב
  מבואר דאם אין בעלים בעיר אין חובה להודיע אלא ממדת חסידות. , ע"כ."דלב

ד ולאו ממדת "חייב מדיא להודיע לב ,להודיעו "אאם אותו שהכיס פירותיו הלך מיד מן העיר דאכתב ד )שם( הב"חאולם 
הביא  וכן  . ד"ה עכ"פ) שם( אג"מה כן קטו וישליכם לשוק יפסידו והוי ליה מזיק בידים, ע"כ. "דלא יודיע לב   חסידות שהרי אם

מבואר דאם אין שם ב"ד לפיו יודיע לג' אשים וישכור    )אות ד(  ערוה"שב ו.  )ח"ב סי' פא(  שמן רוקחבשם  )  סד(שם הגה    ן שי חובפתח
ואם אין הבעלים בעיר ימכור החפצים וישלם שבמקום חשש הפסד תו חכמים רשות  ,מקום עבור החפצים והבעלים ישלם

  שבמקום שאין ב"ד שיטפל בשכירות מקום אסור להשליכם לשוק.הגה סג) שם ( בפתח"ש "ככולעשות שלא מדעת הבעלים. 
הבעלים התייאשו מהם מסתמא  ש  שיש לתלותואם מוח שם הרבה זמן    ,בעל החפצים דיו כדין אבידה  אם לא ידוע מיא שאל

שהבאו שיש סוברים  קפ"א חצר פרטית, עי' בגליוןב שאם החפצים מצאיםאלא , מותר לקחתם מבואר בסימן ר"ס סע' א'
. לידיה  אתי  ובאיסורא  בעליה מיד מצא קוה לפי יאוש  ובחצרו זכה בה מיד דחצירו כידו, ואם לא התייאש  אבידה  דאם מצא

רשות אם  האותשמי שמיח כלים ב רסמובמקום שפ "כ. וכמו)ומ"מ אם ודאי לא יח"ל בזה לכו"ע אין חצרו קוה לו, עיי"ש
   .) או"ח ח"ה סי' ט אות ז(  מבאג" כיוצא בזה שמציוכמו ו מועילהפקר  יהיו ם תוך זמן מסויםיפלא 
  (עביד איניש כשמונעים ממנו תשמישים)  אתויסתו ויצי . חוסם כנז

הממלא חצר חבירו כדי יין משבר ויוצא משבר  ד )שם( בב"קה"ל הוכיח כדעת הרמב"ם שא"צ להודיע מהגמ'  הט"זוהה 
היח  שמה הדין כ (ס"ק ד) ובסמ"ע[ועיי"ש ססי' שע"ט  סי' תיב סע' ב)סי' ד ו (השו"ע דעביד אייש דיא לפשיה, וכן פסק  וכס

 ב"ק סי' ד ס"ק ג (חזו"א ב ועי' בזה .והבעה"ב לא קיבל עליו שמירה תו ויציאתוס יברשות ומילא כ(.[ 
שממלא או  "ל דעביד אייש דיא לפשי' דהתם מיירי ברואה את שלו ביד חבירו  יידאין לדמותו למה דק  כת'  (שם)  י"החואולם  

חצר חבירו כדים שא"א לו לילך אא"כ יעמידם זה על זה דלא אטרחוהו בזה כמ"ש התוס' רק משבר וכס בהליכתו וגם שם 
ראיה דלא שרין ליה בדלא מילאו ומשם    )ד"ה משבר וד"ה טעמא(  בתוס'"ש  יילא ר"ל שישברם בידים כ"ש אם יש לו מקום לילך ע

ואם שא"כ הכא שבידו לתת כליו במקום אחר מו לטרוח והסתם לגמרי רשותו לא חייבבגווא שד. מבואר דס"ל לחצר, ע"כ
  לפותם לשוק הוי כמזיק בידים. בא
ואיו חושש אם משברם דרך  אם מילא חצרו כדי יין וכדי שמן שלא מדעתו הרי זה כס ויוצא כדרכו כת' ד )שם( הגר"ז אבל

, ע"כ. מבואר דס"ל לחלק דאע"פ הילוכו שלא בכווה אבל בכווה איו רשאי לשבר אלא להוציאם לשוק וכן כל כיוצא בזה
  שלהזיק בכווה אסור מ"מ להוציאם לשוק דלא הוי זק ישיר שרי.  

. שברו בידים וברשות פטור ' א לעבור, בזה אפי"שאכ עד "כשמילא כד דמילא חצרו,  הא על שכת' (סי' תיב ס"ק ג)סמ"ע בועי' 
ובמילא הדרך ובדוחק יש  ,שיבר בידים פטור 'אם מילא ממש עד שא"א לעבור אפי, דשי דיים ישכת'  (שם אות ד) והערוה"ש

   , ע"כ.מקום לעבור אם שיבר בידים חייב ואם תקל ושברן פטור דא"צ להטריח ולהתבון ולילך במקום דחוק
  ללא טרחא  אפשר למנוע נזק. ח

סתו לא הטריחו אותו למוע זק חברו, וכן לעין פיוי חפצי חברו לצורכו  יבמקום שחוסם יציאתו וכשמשמע  )שם( ומהט"ז
אף כשחוסם את מקום הילוכו אם יכול לפותם לשוק וכיוצא בזה צריך   )שם( הגר"זדמה"ט לא צריך להודיעו. אולם לפי 

  ם ה"ל דיש בזה טרחא. לעשות כן. ואפשר דאף הט"ז יודה דבמקום שבקל יכול למוע זק עליו לעשות כן ושאי בידוי
וסמכו על האבן של שמעון, ובא שמעון וטל את האבן   ה"רראובן שהיח חבית בר  כתב בעין  ג)  סי' (כלל קא  בשו"ת הרא"ש  והה  

שאין לפטור את שמעון מטעם גרמא בזקין, דדבר זה בריא , מתחת החבית של ראובן, ועי"ז תגלגל אח"כ החבית ושבר
ע"ג  בשור שעלה )כח.(בב"ק אמרין הא , דהמטעם דעביד איש דיא לפשי רואין לפטוכן  שהחבית יתגלגל ויפול.הוא הזיקא 

חבירו, דאם שמטו להתחתון ומת העליון פטור, אבל אם דחפו חייב, וה" גם כאן הי"ל לסמוך החבית באבן אחר באופן שלא 
דהמכסה בורו בדליו   (ל.)ב"ק שכת' דלא דמי להא דאיתא ב מד) ק" תי ס '(סי  סמ"עבועי'  .ב) '(סי' שפג סע ברמ"א. והובא , ע"כישבר

צ להודיעו שטל דליו, כיון שכיסה בדלי  "בעל הבור אאת  אם מכיר 'פיחייב בעל הבור, ואדשל חבירו ובא בעל דלי וטל דליו 
"ל כהזיקו בידים, משא"כ כאן בגילה הבור דאין ההיזק בא מיד  ושברה החבית מיד והשאי הכא ד ד של חבירו שלא ברשות,
שור שעלה ע"ג דשאי כת'  )ב"ק סי' ד ס"ק ג(חזו"א וה, ע"כ. [כ היזקו"ל שם בהמת חבירו, וגם לא ברי כ אלא לאחר זמן כשתיפו

  .]חבירו דהבעלים לא פשעו פשיעה גמורה. ועיי"ש שכת' אליבא דהסמ"ע דאפשר דבטורח מועט גם התם חייב לכסות
אם מילא מהא דאי שא  על הא דשור שעלה ע"ג חברו דמדהא תוס' הקשו    של הרא"ש  אדי  יהאעל    (שם)  בדברי משפטהקשה  ו

חבירו את חצרו בכדים משבר וכס ומשבר ויוצא, והכא אמרין דחייב על השור העליון דהו"ל לשמוטי' בחת. ותירצו  
 בהא דהרא"שדבמילא בכלים ה"ז טירחא בשבילו כל פעם להיכס בחת ולהזהר שלא לשבור את הכדים. וא"כ אמאי חייב 

דהכא מצוי אבן   "לדצ רץותי ,על שלא טרח להעמיד שם אבן אחר ולסמוך תחת החבית, מ"ש ממשבר וכס ומשבר ויוצא 
    ., ע"כלהיחם לסמוך מתחת, וא"כ אין זה טירחא בשבילו, וה"ז כשור דהו"ל לשמוטי' בחת דחייב ה"ראחר בר

דלהכלי לא היה מגיע זק אף  , מ"מ אין שמעון מוכרח להציל מידכתב על דיו של תשובת הרא"ש, ד ז) סי' שפג אות( בערוה"שו
ואף שלא היה לו לשעתו מזומן במה לסמכה מ"מ היה לו לחפש  ,אם שהה זמן מה והיה לו לסמוך את החבית בדבר אחר

   ., ע"כשלםוהוא דרך המזיקים וחייב ל "אא ואף שהוצרך להכלי מ"מ אין זה מדרך בוולמצ
  או לשכור מקום משומר  הפינוי  לצורךהחפצים  מכירת . ט

וכן  , ע"כ.מאותן הפירות כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאין אותן לשוקלמכור  יכולדכשמוציא הפירות ) ם(ש רמב"םב ויעויין
ולפי"ז שקט דבגווא שהיח במקום שלא ברשות אסור לפותם בדמיהם].    הגר"ז[ועי' לעיל בשם    .סי' שיט)חו"מ  (  טשו"עה  פסקו

  ם לעצמו בתורת תשלום. ראה שאם רצוו לפותם בעצמו רשאי לקבל שכר ע"ז ולקחת מהחפצים שמעויין בה
, .)לב( לא הוזכר שיצטרך ב"ד למכירה אף לא סתם ג' אשים כהא דבב"משבוגע למכירה ד"ה אבל)  חו"מ ח"ב סי' ו( האג"מכתב ו

ואולי מפי שלא הטריחו אותו לבקש ב"ד כיון שעשה שלא כהוגן, לכן יכול למכור בעצמו כפי הצורך לשכירות המקום 
ולהעברתם לשם, אבל טוב שיהיה שי עדים בכמה מכר ויחתמו על שטר איך שראו שבסך זה מכר, וממילא יהיו בצרוף שלשה 

  איו וגע בזה למכור בזול, ע"כ. הבע"הדגם 
רוצה לשכור מקום משומר ולהעביר  דבאופן שאסור להשליכם ורוצה לפותם מחמת צורך שימוש במקום ו אג"מבועיי"ש 
כפי הסך הצריך לשכירות המקום וכפי שצריך לשכר ההעברה ממקומו להמקום  אותם ודאי רשאי למכור ,חפציםלשם ה

פ "מיהן מקום משום השבת אבדה לבעלים אעשישכור, והרי זהו מדת חסידות שכתב הרמב"ם שיודיע לב"ד וישכרו ממקצת ד
   שלא עשה כהוגן, ומסתבר דלאו דוקא דה"ה שיכול לשכור בעצמו מקום משומר ויקיים המדת חסידות, ע"כ.

  
לרחוב  אף למקום לא שמור כגון לפותם רשאי (כגון שאמר שישלם ורימהו)  חפציו לרשותו הכיסו את חברו טעהשהמי  א'

וי"א   .אם אבדו פטורמ"מ  ו  אותםאסוף  ללבוא    להם  לאפשרכדי    לבעלים  מיד  צריך להודיע  שפיה אותםאחר  י"א ש  ב'  .וכדו'
לטפל בדבר יש משום מדת  םשבידבמקום שיש ב"ד  ואף למקילים ויש להחמיר כדעה הראשוה. .םשאיו צריך להודיע

לא מיח החפצים אם  'ג. םשלאיזה חדר ופועלים להוליכם  החפצים ישכרו מדמי והםקודם שישליכם  םחסידות להודיע
מו מי  דיו כשמ"מ י"א  הכיס כליו במקלט הבין וכדו')שם או הסכמתם (כגון אלא הכיסם שלא מדעת את הבעלים הטעה

ואם פותם איו רשאי לש השכרההעומד ל מקוםב יחםאם הש וי"א שיש לחלק בזה ,רחובל לפותםויכול  הטעה את חברוש
ותם  רשאי  להשכרה עומד    ואיו עומד להשכרה.  .לפראה  אם השליכם ללא הודעהומ"מ בדיעבד    ויש מחמירים אף באי   שלא

אסור לפותם לרחוב אלא למקום שמור. ובדיעבד   הםבעיר באופן שא"א להודיע ל םאם הבעלים אי ד'ם. לשל יתן לחייבו
אם מוחים שם הרבה  ,אם לא ידוע מי הבעלים של החפצים 'ה יש מקום לפטור מתשלומים.למקום שאיו שמור אם פים 

מותר לקחתם כדין  אם הם חפצים שודאי אין רצון בעלי המרום לקותם זמן שיש לתלות שמסתמא הבעלים התייאשו מהם
שמי שמיח כלים  )וכדו' ע"פ ועד הבית (הבין דרכם של אשי אותו המקום. וכמו"כ במקום שהפרטים בזה לעיל , ועי'אבידה

מותר לפותם יתן לשלם על ש םפיובא' ו מותר לקחתם משם.שיוכלו לעשות כרצום  באותו רשות מיח ע"ד בעלי המקום
ויש  אותם בעצמם ע"ד לקבל שכר יכולים לקחת מדמי הכלים.הפיוי בדמי החפצים, ואף באופן שבעלי המקום מפים 

  המקום עד שאין בידמילא  המיח החפצים אם 'ז .שאיו רשאי לשלם בדמיהם מחמירים במקום שלא הטעה את הבעלים
הרי זה כס ויוצא כדרכו ואיו חושש אם משברם דרך הילוכו שלא  מלבד שיכול לפותם משם ,הכס ולצאתל הבעה"ב
שלא הפרטית    יתוחיב  האם חברו חועל כן  .  מותר לשברם ע"מ לעבורי"א שויש טרחא לפותם  כלל  ואם א"א לעבור  ,  בכווה

  להביא גרר אף אם הדבר עלול לגרום זק לרכב. והכל לפי העין. מותרכדין 

  
  
  

  )(ומעלת וקדושת השבת 
גודל קדושת השבת למעלה מכל המועדים 

"ואולם אפס קצהו תראה במעלת משיחת   -  והזמים
שמן, והטוב יותר מחברותיה, והכלה בין רעותיה  
משובצה בהפרש והבדל יום שבת קדשיו משארי  

כאשר כבדות מדובר בו במאמר התא    מקראי קודש,
האלקי רשב"י ע"ה (זוה"ק אמור צ"ד ע"א) וז"ל 
תלתא איון זמיין מקודש חג המצות וחג השבועות 
וחג הסוכות, אמר ליה רבי אבא וכי שבת לאו מקודש  

א דהא  הוא זמין א"ל לאו וכו', דשבת לאו זמין הי
דיליה הוא ירותא, ודא דקודש הוא ולאו זמיו הון, 
וע"ד כולהון זמיין בקודש ומתקשרין בשבת 
ומתעטרים ביה בהאי יומא שביעאה, וע"ד שבת לאו 

  זמין הוא וכו'.
למלכא דהוי ליה ברא יחידא' חביבא דפשיה וכו', 
זמין לון להי שושביי, ברא לא אתחזי לזמא אלא 

ביתא דאבוהי, בשעתא דאיהו בעי  למיעל ולמיכל ב
  וכו' ע"כ. 

בגין כך שבת עדיף מכל זמין וחגין  (שם צ"ה ע"א) ועוד 
  (סידורו של שבת ח"א שורש א', א) ואקרי קודש". 

  

  

 "עבודת המועדים"  נערך ע"י מחבר סדרת
 

דהמתעה תעית (ס"ה) בסי' תקס"ח  השו"ע כתבו –ג 
חלום ביו"ט או בחולו של מועד או בר"ח או בחוכה 

יך למיתב תעיתא ופורים או בערב יוה"כ צר
 '[וכת לתעיתיה כדין המתעה תעית חלום בשבת.

דהמתעה תעית חלום בר"ח יסן או ס"ק ל"ו) שם ( המש"ב
למיתב תעית לתעיתו, דהא י"א דמצוה להתעות   "צאב דא

  ם כמ"ש בסי' תק"פ].הב
ויל"ע היכא דחל ר"ח בשבת, ותעה תעית חלום 
בשבת, אי בעי למיתב שתי תעיות על מה שתעה 

  בשבת ור"ח, או דסגי בתעית אחת לתרוויהו.  
דשאל במי שצם בשבת  (סי' צ"ג)    במשאת בימיןויעויין  

תעית חלום ולמחרתו י"ז בתמוז אי עולה לו התעית 
עית י"ז בתמוז לכאן ולכאן. והשיב דאיו יוצא בת

דמידי טעמא שצריך למיתב תעית לתעיתו אלא 
משום כפרה על שביטל עוג שבת, ותעית זה שבי"ז 

 'א לקרבן א"בתמוז איו מכפר כלל על עוג שבת, וא
שיכפר על ב' חטאות רק כשאוכל ב' זיתי חלב בהעלם 

, אבל בב' העלמות לא, ובהעלם אחד מי לא מתכפר 'א
אלא כשאוכל חלב וחלב או קוצר וחוזר בקרבן אחד 

וקוצר, אבל חלב ודם או קוצר וטוחן אפי' בהעלם 
אחד מביא ב' חטאות, וכ"ש בידון דידן שהן כשתי 
  .'חטאות ושתי העלמות וא"א שיתכפר לו בתעית א

ועל פי דרכו יש לדון בידון דידן היכי ידון ביה, אי  
יב בתעית   ימא דכיון דתרוויהו עין אחד הם, דתחי

סגי דמי לחטאת אחת ו משום שביטל עוג היום,
ן דב' קדושת ובתעית אחת לתרוייהו, או ימא דכי

  יהו בעי למיתב ב' תעיות. 
וה" יל"ע היכא דתעה ב' תעיות חלום בב' שבתות 
ולא תעה ביתיים, אי סגי בתעית אחת לתרוויהו  

ת אחת או דבעין שיתעה ב' תעיות. די"ל דכחטא
  י"ל דדמי לב' העלמות וחייב ב' תעיות.   ומאידך  ,יהו

דהעלה לדיא כהמשאת בימין  (ס"ק ג')  במג"אויעויין 
דאם יום א' הוא תעית חובה צריך להתעות תעית 

יצא  ס"ק ג') ( הט"ז אחרת על מה שתעה בשבת. אולם
לחלוק על המשאת בימין, והעלה דודאי דאם תעה  

  י ליה אף על דהתעה בשבת.תעית חובה מה
אחר שהביא דברי המשאת בימין (ס"ק ז') והא"ר 

והט"ז, כתב ד"ל דאי תעית ציבור עולה א"כ ה"ה 
[וע"ש  תעית אחד מהי על שתעה ב' ימים. ע"כ.

  ].(ס"ק ב') העולת שבתוכן פסק  המג"אכדראה דס"ל לדיא 
ס"ק   א"רועיי'    -דכתב  (משב"ז ס"ק ג')    בפמ"גויעויין עוד  

ז' ומשמע שם דאם התעה ב' שבתות או ב' ימים  
טובים, למאן דאמר תעית ציבור עולה ה"ה דיום 
אחד עולה לשיהם, ולמ"ד דאמר תעית ציבור אין 
עולה ה"ה דתעית אחד אין עולה לשיהם. יע"ש. 

  ופשוט דיו"ט שחל בשבת והתעה די ביום אחד.
כתב דהיכא דיום א' הוא תעית (ס"ק ח')  והמש"ב

חובה, איו עולה לו. ויש חולקין וס"ל דעולה ויכוין  
ביום התעית שיהיה לו כפרה על מה שהתעה בשבת. 

  ומי שקשה לו יכול לסמוך על המקילין דעולה לו.
ולפי דברי הא"ר ה"ה היכא דתעה ב' שבתות דתלי 

דהעלה (או"ח סי' קי"ב)    בבית דודבההיא פלוגתא. ויעויין  
, וכן 'דהיכא דתעה ב' שבתות לא סגי ליה בתעית א

  והמחזיק ברכה . ח"א סי' ר"כ) '(ק השואל ומשיבהסיק 
כתב דהפר"ח סתפק בזה. והובאו דבריו  (אות י"א) 

  (ס"ק ו').  בשערי תשובה
(ד"ה מה   הבה"לולעין יו"ט שחל בשבת סתם לדיא 

הרב  עה יום אחד. אך כדברי הפמ"ג דדי שית שביטל)
 'העלה דהיכא דתעה ביום א  (או"ח ח"א סי' כ"ט)    פעלים

 שיש בו ב' קדושות בעי למיתב ב' ימים של תעית.


