
  

    

  
  
  
  
  

  
  

  

  .סמטאקין ע"י כליו ברה"ר או ב ו. . שאלה לצורך שימוש בעלמא ה. . חצר מושכרת או מושאלת ד. .גדר חצר משתמרת ג. .תמשתמר האי  ב. .קין חצר א.

  . עי המהפך בחררה יב. .חברה השייכת לעכו"םיא.  .כלי שאין לו קרקעית י.  .איו במקום המשתמר ט. .תן לו להיח הכלי ח.  .ברשות מוכר ז.

  .  עשה פעולה לזכות מההפקר יג.

עם חריץ או מכסה הפתח   סהפכקועשויים  הם  יש מבגדים, בקבוקים וכדו',  ייר,    מתקי איסוף  ממוקמים  ברחובות העיר
יש כאלו שאין להם ו, ותקרת מתכת עשוים בדרך כלל מארבע דפות וקרטון מתקי בקבוקיםו .לצורך הכסת החפצים

  קרקעית אלא עומדים על רצפת הרחוב. 
 לחברה לעירייה או  כתשיי דהתכולה שמצאת בתוך המתקןהאם ימא  ושאל השואל האם מותר לקחת חפצים משם,

   .לקחת מותרודלמא לא זכו בה או  ,גזל םיש בזה משוו )הע"מ לשחזר(ת אותה אוספה
  קנין חצר א. 
כולה ע"י תה קויםהזכייית   או החברה כי העירייה ,גזל איסור משוםללא רשות  אלוחפצים אסור לקחת שכאורה י"ל לו

 "לת ,גו חצירו וקרפיפו מיןאלא ידו גאין לי  "אם המצא תמצא בידו" תיא(לעין גיבה) ) י:( מבב"איתא קין חצר. ד
דמחצר דגיבה ילפין דחצר    )ויא. ד"ה ומר  (שם ט: ד"ה מיברש"י  לעין גט. ועי'    )שם(וכן אמרו    ., ע"כמכל מקום  "המצא תמצא"

 )סי' רמג ס"ק לד( בסמ"עוכתב  ,שחצר של אדם קוה לוסי' ר) חו"מ ( טשו"עה פסקווכן  .גם לעין משא ומתן של אדם קוה לו
  ילפין לה מחצר דגיבה ה"ל.ד

  ת משתמר האינ ב. 
אבל חצר שאיה   ,דוקא בחצר המשתמרתמציאה חצרו של אדם קוה לו דאמר רבי יוסי בר חיא (יא.)  "מבבדאלא 

  . )סע' ד(סי' רסח  שו"ע ה ו  (גזילה ואבידה פי"ז ה"ח)הרמב"ם וכן פסקו . , ע"כלא ,אי לא ,משתמרת אי עומד בצד שדהו אין
שיהא עומד בצד חצרו אם היא חצר    ובכולם צריכיםבין מציאה למכר ומתה  שאין חילוק  איכא דאמרי  ד (ע"ב)    'בגמ  ועיי"ש

דעת אחרת מקה אותם שאבל במכר ומתה כיון    ,שיהא עומד בצד שדהו  צריךולרב פפא דוקא במציאה    ,שאיה משתמרת
  ., ע"כקהאפילו איו עומד בצד שדהו 

פסק סי' לא) שם (  הרא"שאולם   .או עומד בצדה  תדבעין חצר משתמר  ופסק  ט) - (מתה פ"ד ה"ח   הרמב"םו(שם ה: ברי"ף)   והרי"ף
  מהמרדכי  'וכן ר ,בשם ה"ר יצחק ברגלוי ד"ה האי) ברי"ף (יא:הר"ן . וכ"כ שאם דעת אחרת מקה לא צריך חצר משתמרת

  . (מכירה פ"ג אות ט) "מההגהוכן דעת  ,תכג) י'סובהגהות ר  סי' רמאשם (
 מ"אבל מ ,הלוקח או המקבל מתה  עבוראיה משתמרת  שחצר    דדוקא  יש לחלקא"ש ודעימיה  רהל  'אפיש(סי' ר)    בב"יועי'  

  המכרים או יתים הם בתוכו וכגון שהשכיר או השאיל לו המקום שהמטלטלין ,המוכר או הותן  עבורמשתמרת היא 
וקח שהמטלטלין בחצר הל באופן "כוא ,במכר ומתה 'אפילכו"ע איה קוה  ,איה משתמרת כללאם אבל  ,קוה החצר

יי' כלל ודאי דאפ תמשתמר הואיקט  ,להרא"ש והסוברים כמותו לא ק (שם) הב"חע"כ. וכן.  
פסק כרב פפא  (שם) א"הרמאולם  הקוה. עבור תמשתמר חצר בעין והרמב"ם ד כהרי"ףשפסק  (סי' ר ס"ק א) בשו"עועי' 

כיון שראיתי שם דהוכיח מהראשוים כהשו"ע. ומ"מ סיים  (ס"ק א)    הש"ךו  .המוכר  עבורעין עכ"פ משתמר  וכהבת הב"י דב
פ"ג  מכירה ( מיי' הגהתו )פ"ק דמציעא( הגהות מרדכיה ,)דריש מציעא ריש דף צ( ראב"ןהוכן דעת  ,כהרא"ששגם בעל העיטור ס"ל 

לא בעין  לעולם ד פסק(שם בליקוט) הגר"א ו ., ע"כודאי לא היראכהרמ"א הוי ספיקא דדיא אבל להורות לכתחלה  )ופ"ה
  לחלק בין מתה למכר, עיי"ש. כת' (קין חצר סי' ב)והמח"א  .)סי' ר ס"ק ב( הקצותוכן קט  ,משתמר לדעת המוכר 'יפא

  ת גדר חצר משתמרג. 
איה משתמרת, אבל כל שיש מחיצות   תא מגולה בלא מחיצות קראישכתב דדוקא כשה (סי' ר ביאורים ס"ק ג) בתיבותעי' ו

עול  הסביב, אף שאיע  הקראובמ ,כלים מטעם חצר   וראיה לזה, דהא  ,)ע"ב  -ט ע"א  ע (   חצר המשתמרת, וכן מוכח בגיטין  תל
אמאי קה דהא לאו  סמטאדבעין דוקא בתוכה, א"כ כלי ב "ל, וא"כ קשה למאן דס:)ב"מ ט( "קמבשט א כמבואר יה

וכן קט  ע"כ.    ,דמחיצות הכלי כמחיצות החצר וחשיב כחצר המשתמרת  "כא בכלי, אלא ע"משתמרת הוא, ועומד בתוכה א
  . במעול העול השיש לו מחיצות הוי חצר המשתמרת אף שאי דכל )ה אך"או"ח סי' ה ד( יצחק הבאר

קים   קרקע,ה  לע  מוחיםעכ"פ אלו שאין להם בסיס (כגון מתקי בקבוקים) אלא    ,שהחפצים שבתוך המתקיםמעתה י"ל  
דחשיב    ,מ"מ כיון שיש מחיצות קה  ,דאע"פ שיתן להוציא הבקבוקים  ,לחברה בעלת המתקים מדין קין חצרלהעיריה או  

   .)לא בעין משתמרת כללקוה כי לדעתו להגר"א  עכ"פבאופן שאיה בכלל משתמרת ואף ( .חצר משתמרת
  ת או מושאל  תחצר מושכר ד. 
שקוים ע"י קין חצר בשליחותם של התושבים, ואם הוא ע"י חברה י"ל מי  לפי"ז כשהאיסוף הוא ע"י העירייה י"לו

מושכרת   כשהיאשאף  )חו"מ סי' ר סע' ב(  ברמ"אמבואר כ ,ב חצרישח מושאל להם ואף בכה"ג מושכר או שקוים כי המקום 
, להשתמש בו בקין הלושאה"ה ש לסי' ר)(פתיחה  תיבותה וכתב .ירי המחה סי' קצח על סע' ה)יש( במחת פיתים "כוכ .הוי חצרו

  . (ח"ג סי' רצא ד"ה לכן) מהרש"םבו(סי' רב ס"ק א)  קצותב הואוכן  ., עיי"שהוי חצירו וידו
  ה. שאלה לצורך שימוש בעלמא

גבי    )רפ"ק דמציעא(   הריטב"אבשם  '  תכאלא ד  ,השואל מקום קה המטלטלים שבוש  )וס"ק  ח  (סי' קצ  ש"ך ה  באמת כבר כתב כןו
ללכת   דמכאן ראה דחצר דאין לאדם בו רק דריסת הרגל  ,כי זכה רחמא להלוכי בה ולקוטי פאה למהוי חצרו לא זכה לו

 דאין  ,היא לקות לו  הלאו כחצר שאולומי שהשאיל לחבירו חצרו לכך    ,חצרו לקות לובו לבית שיש לו במקום אחר איה  
 "הורא' דה ,ללכת בה לחוד אין לו בה אלא הליכה לבד עכ"לו ,חצר שאולה קוה לו אלא כשהיא שאולה לו להשתמש בו

שתמה על הש"ך   (סי' שיג אות ז)בביאור הגר"א  בשם בעל העיטור. [ועי'  מש"כ  (סי' רג ס"ק א)    בש"ךועי'    , ע"כ.בשכירו' דיא הכי
  ].שחולק על הריטב"א דאף בשוכר לדריסת רגל לחוד קוה. ד"ה תרתי) (ב"מ קיב מהתוס'אמאי לא הביא 

  ולפי"ז ב"ד כיון שהמקום מושכר או מושאל ע"מ לאסוף ולאכסן התכולה יש כאן תשמיש להחשיב המקום כחצרו וקוה. 
  סמטא או ב  ברה"ר וכלי קנין ע"י . ו

לו  יםרב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם קו(פד:)  בב"באיתא הכלי גופא חשיב חצרו וקוה, די"ל שבלא"ה ובאמת 
 ,ן בסמטאכא ה"ר  אמר רב פפא ולא פליגי כאן בר  ה"ר,בר  'רבי יוחן וריש לקיש דאמרי תרוייהו אפי  ה"ר,בכל מקום חוץ מר
(ב"מ ט:   "קמבשט 'וכת. שכליו קוים לו (סי' ר סע' ג) ע"הטשווכן פסקו  , ע"כ.לפי שאיה רשות היחיד ה"רואמאי קרי ליה ר

(ב"ב    רשב"םב [ועי'  .  ו)  ק"(סי' ר ס"ק ג וס  התיבות. והביאו להלכה  מחצר איתרבאידדכליו קוים לו    הרמב"ןבשם  ד"ה אמר רבא)  

להעמיד שם   "אות לבשביל של יחידים ואי שמעתי כיסה בולטת מרה"ר ויש רש  סמטאשכת' שיש מפרשים    פד: ד"ה והיח)
  כפירוש השי]. 'כת)  מב. ברי"ף ד"ה מתי' (שםק"י וובמ .ה"רעשוי להילוך בי ר איושכחצר השותפים  חפצים

במדד המוכר ותן   , ומסיק שם דמייריוהיח על גבי סמטא קה(פירות) א"ר אסי אמר רבי יוחן מדד ד  בגמ'ועיי"ש עוד 
לו   יםכליו קו בלא ,לא הויא לו כחצרו שיקה לו המקום סמטאד ,אבל מדד ותן על גבי קרקע לא ,לתוך כליו של לוקח

  .כיון שיש לו רשות להיח שם
לא מדד לא אם אבל  ,מדד ותן לתוכן המוכר אםדוקא שכליו של קוה קוים מכאן משמע ש סי' טו)שם ( הרא"ש כתב ו

אם היח בכליו של לוקח בלא שוי"ל  ,סמטאשכליו קוים לו בכל מקום חוץ מ וקשה דלעיל אמר רב יוחן בסתמא ,קוים
  , כליו כיון שמחוסרין מדידה  דעתו שיקו לו ןכי אילא קה  מר לוואי לא א "זיל קיע"מ שיקו לו צריך לומר לו "מדידה 

 ,אבל כשמדד המוכר ותן לתוך כליו של לוקח לא בעי למימר ליה זיל קי ,ימשכם ויזכה בהם כ"אלא לדעת שימדדם ואח
  .פה. ד"ה כל)שם ( 'התוס כ"וכ .כ"ע

 
 
 

 

תבאר מדברי פרשת וירא)  -(שס"ג בגליון הקודם 
הפוסקים דלא אמרין ספק ספיקא במקום סכה. 

מבואר דכן "ז ס"ק י') (או"ח סי' ד' משב הפמ"גומדברי 
הדין אפילו במקום סכה סגולית כרוח רעה השורה 

 על הידיים בלילה.
ויל"ע בתערובת בשר ודגים אי אמרין ביה ס"ס 
להקל. כגון היכא דפל מתבשיל של דגים לתבשיל של 
בשר ולא ידעין אי איכא ס' בתבשיל הבשרי כגד 
הדג, אי ימא ס"ס להתיר התבשיל, דשמא ליכא 

זמו כלל סכה בתערובת בשר ודגים, ואפי' אי אית ב
ביה סכה שמא איכא בתבשיל הבשרי ס' כגד הדג. 

 -ובאר הדברים 
ההיא בייתא דאיטווא בהדי (עו:)  בפסחיםאיתא  -א 

בישרא אסרא רבא מפרזיקיא למיכליה בכותחא, מר 
בר רב אשי אמר אפי' במילחא מי אסורה משום 

 חר.דקשיא לריחא ולדבר א
בתור אחד.  -דג. דאיטוי בהדי בישרא  -בייתא  רש"י[ופי' 

שיש בו חלב משום  -אסרא רבא מפרזיקא למיכלה בכותחא 
 צרעת]. -דקסבר ריחא מילתא היא. לדבר אחר 

היה רגיל  הרא"שדאביו (או"ח סי' קע"ג) הטור וכתב 
ליטול ידיו בין בשר לדגים דחמירתא סכתא 

דבין בשר לדגים (שם ס"ב)  המחבר.  וכן פסק מאיסורא
חובה ליטול משום דקשה לדבר אחר וחמירא סכתא 

 מאיסורא. 
דאביו היה שורה פת  הטורוביו"ד סי' קט"ז כתב עוד 

 המחברביין ואוכלו ביתיים כדי לרחוץ פיו. וכן פסק 
ידיו בין בשר לדג ויאכל פת שרוי  שם ס"ג דירחוץ

 במים ביתים כדי לרחוץ פיו.  
 \אחר שהביא דברי הגמ' כת(חולין תש)  המרדכימיהו 

ופ"ה וז"ל דג ובשר להתבשל יחד ולהאכל קשה ריח  -
כ. ו"ל דמכאן זהרין באשכז "ע ,הפה ולדבר אחר

בלא קוח. ומיהו משמע  א"זוצרפת לאכול דג ובשר ז
 א דרך בישול ולהאכל יחד."כדאין סכה 

הביא דברי (שער ל"ט סי' כ"ט) הארוך  ובאיסור והיתר
(הג"ה ט"ו)  בהגהותהטור משמיה דהרא"ש. וכתב שם 

ז"ל דלא ראה והגין כן אפי'  דמהרא"ימשמיה 
פרושין וצועין, אלא עושין קיוח הפה לחוד והדחה 

 ע"י שתיה.
"פ דבריהם וע(יו"ד שם ס"ק ג'),  בד"מוהובאו דבריהם 

וי"א דאין לחוש  -כתב בהגהותיו על דברי המחבר 
לזה רק כשמבשלם יחד ואכלן, אבל לאכלן זה אחר 
זה אין לחוש, וכן והגין שלא לרחוץ הפה ולא הידים 
בייהם. ומ"מ יש לאכול דבר בייהם ולשתות דהוי 

 קוח והדחה. 
(שער כ"ג סי' ז') הארוך  באיסור והיתרוכתב  -ב 

בע"ז פרק אין מעמידין כתבו דדבר  ובאו"זדבמרדכי 
שיש בו משום סכה דיו כאיסור לבטלו בס', ויותר 
חמור שאפי' ביבש במיו בעין ס' עכ"ל. וכ"ש חתיכת 
בשר שפלה ליורה שיש בה דגים או איפכא שיש שם 
סכה לדבר אחר דצריך ס' כגדו, אבל משום בליעת 

 כלי ליכא למיחש.
תמה על דבריו דהא ז ס"ק ב') (יו"ד סי' קט" והד"מ

חיישין לגילוי אפי' בארבעים סאה מים, וא"א שלא 
 יהיה ס' אף אם חשים שתו ממו.

וכתב עוד דכדברי (שם ס"ק ב')  הט"זוהביא דבריהם 
שלפוחית (איסור והיתר תקכ"ו)  במהרי"להד"מ איתא 

מדג שפלה לקדירת בשר ותבשל שם, ואסר מהר"י 
סג"ל הכל משום סכה, עכ"ל. משמע דלא מהי ס' 

 דחמירתא סכתא מאיסורא.
כתב דלק"מ דשאי (שם) בקודות הכסף  הש"ךאולם 

זיהרא דחש דמקלי קלי טובא. וגם במהרי"ל י"ל 
דלא היה ס'. וכן ראה דלא מחמירין בסכתא טפי 

א אלא בספקא, אבל היכא דאיכא ס' מבאיסור
דתבטל בודאי לא מסתבר כלל לחלק בין איסור 

דדבר שיש (דף מ"ז ע"ב)  אפי רברבילסכתא. וכ"כ בספר 
 סכה כגון דגים ובשר, בין לח בין יבש מתבטל בס'.

ד"ל עיקר כקודות הכסף, (יו"ד סי' ק"א)  החת"סוכתב 
ראיות ב(סי' ס"ז)  חוט שיוכמו שהעלה בתשובת 

ברורות וכוות. וכן קטו עוד אחרוים הובאו 
 .(יו"ד סי' קט"ז ס"ק ג') בפת"שדבריהם 

 
 בס"ד    

 



  

 
ל "משמע דסש כת'ש )שם( י"בבועי'  ."'מדד והיח על גבי סמטא וכו"הא דרבי אסי אמר רבי יוחן  הביאלא  הרי"ףשאלא 

וגם  ,והא דא"ר אסי אמר רבי יוחן מדד לאו דוקא מדד ואורחא דמילתא קט ,א"ל זיל קי או לא ל"בין א שאין לחלק
    , ע"כ.לא ראיתי שחילק בכך פ"ד) מכירה( הרמב"ם

אם שיש מחלקין הביא ש )שם( הרמ"אאולם לו.  יםוק םכל מקום שיש לו רשות להיחב כליו ד  פסק כהרי"ף )שם( שו"עוה
(פרט לרה"ר שלא מהי  עד שיאמר לו זיל וקי וכיוצא בזה אין כליו קוים, אא"כ מדד או סמטאאיו ברשות לוקח רק ב

  . בכל גווא כ"ל)
  ברשות מוכר . ז

 איפשיטאדלא    דכיוןשכתב    (סי' טו)  רא"שב. ועי'  כליו של לוקח ברשות מוכר קה לוקח או לא  האם  והסתפק  (פה:)בב"ב  והה  
לכך כליו של לוקח ברשות מוכר לא ה ,הרשות או הרשות בטל לגבי הכלי הך בעיא מצא דמספקא לן אם הכלי בטל לגבי
כליו של לוקח ברשות ועיי"ש דכ"ז דלא כגרסת הרי"ף שגרס  .)לוקח(ה קה וכן מי כליו של מוכר ברשות לוקח לא קה

פסק מי דכליו של וע"כ  ,ומתוך שהשיב לו דלא קה אלמא שהכלי בטל לגבי הרשות ,לא קה "למוכר קה או לא קה א
דלהרי"ף לא שא כליו של לוקח ברשות מוכר לא שא כליו של מוכר ברשות הוכיח    (שם)  הב"יאולם    .מוכר ברשות לוקח קה

  . אין כליו של אדם קוים ברשות המוכרד (סע' ג) שו"עה . וכן פסקב) -ה"א פ"ד מכירה ( הרמב"ם  וכ"כ ,לוקח לא קה לוקח
  הכלי  . נתן לו להניחח
דכשותן רשות   מגלה דעתואז  כי  א"ל זיל קי  אם  דוקא  ברשות מוכר  קוים  כליו של קוה  ש  הרמ"הבשם    (סי' ר)  הטורכתב  ו

ה"ר ואין דעת  לא קה.שתן לו רשות להיח שם, לא אמר זיל קי אע"פ  םאבל אלהיח שם על דעת להקות לו ותן לו, 
   .קהדאם תן לו רשות להיח שם הכלי אלא מספיק כן  יוסף הלוי

, דעייים מחולקים הם ואים עין זה לזה ,חולק על הרמ"ההר"י הלוי שלמד ש הטורשהקשה על  בב"י בבדק הביתועי' 
אולם   .המקה לך וקה בכלי זה, ואז קה אם הוא ברשות המוכר  "לאברשות מוכר אם    דקוה(שם)    השו"ע וכן פסק    .עיי"ש
גם ס"ק ח)  '(בי והתיבות ע"כ. ,ה"ה אם תן לו רשות להיחו שם הכלי קהו ,קט דפליגי ופסק שהעיקר כר"י(ס"ק ז)  הש"ך

דאז מקה לו ג"כ אויר הכלי, כיון דא"ל שיקה בעין  זיל קי  י"ש שביאר דדוקא  ועי  כהרמ"ה.  אלא שהכריעקט שהוא מח'  
  עיי"ש. כ השאיל לו ג"כ אוירו,", וע"יכ השאיל לו באופן שיהיה יכול לקות ע"הכלי הרי ע

מוסכם הדבר שכלי של אדם לא קוה שם אף אם אמר לו המוכר זיל   :רה"ר א' לעין קין, ולפי"ז יוצא שיש ג' מקומות
(ובשאר מקומות פרט לרה"ר ורשות המוכר כדלהלן), אבל דעת הרמ"א  סמטא: דעת השו"ע שכליו קוים בסמטאב'  קי.

דעת השו"ע שאיו קוה    רשות המוכר:ג'  שכל שאיו ברשות לוקח איו קוה אא"כ המוכר מדד או שא"ל לו לך חזק וקי.  
  ם מהי. אא"כ א"ל לך חזק וקי, ולדעת הש"ך אף אם רק תן לו רשות להיח ש

לא קוים כיון שהם ברה"ר, שייכי לחברה פרטית ריה מועיל בהם קין. אבל אם שברחובות אם הם מהעימתקים ולפי"ז 
אם א"ל זיל השו"ע  ם של קוה ברשות מוכר דמהי לככליעכ"פ  ה ותת להם רשות להיח שם הוי  העירישאלא די"ל דכיון  

  לוגתא כ"ל). פלא יצאו ידי  סמטאבאופים שמוחים ב(ו .מהי כל שתן לו רשות להיח שם הש"ךקי ול
  אינו במקום המשתמר . ט
ידון כחצר המשתמרת ואין צריך   לפי"ז כלי ,מטעם חצרקין ע"י כלי מועיל דכיון דשכתב (סי' ר ביאורים ס"ק ו)  בתיבותעי' ו

לפי"ז במקום דאין חצר המשתמרת קוה כגון בקטה בסימן רמ"ג [בש"ך סק"י], גם וכמו כן , (כ"ל בשמו) לעמוד בצידו
,  דלא ס"ל כהתיבות בזה  )ח"א יו"ד סי' סא(דברי חיים  מהשהוכיח    )הגה מב(ח"ב פ"ח עף ב    בתורת הקייםועי'    ע"כ.  ,כלי לא קה

   ., ע"כוורוצה לקות על יד יאיו קוה אלא אם עומד על גבך וואף כלי שיש לו ת
  קרקעית כלי שאין לו . י
שאין להם קרקעית אלא מיחים על המקום אף במתקים  או העירייה קוה דרך הכלי מדין קין חצר, ו  הלפי"ז י"ל שהחברו

  כמ"ש התיבות העושה הקין כליכאן אויר  ישהרי ו, תשמישו ן הוא דרךכי כ  ןהכלי מועיל לקיי"ל שמ"מ מחורר,  מתקן
 שם ובתיבותס"ק ו) ( ט"סי' רב בקצות בזה עי'וכלי שאין לו בית קיבול קוה.  'דאפי קין חצר סי' יא)( במח"א [ועי'. ה"ל

בתוכו כגון  לכך לקבל  ועיקר עשייתפרט לדבר ש, בעין בית קיבולדקט (אה"ע סי' קד)  בבית אפריםאולם  .ביאורים סס"ק ה)(
דבעין שיהיה לו (סי' ר על סע' ג)  במחת פיתיםע"כ. וכן קט  ו אף בלא בית קיבול,ושרין מהאילן שפיר מיקרי כלי פירות
סי' ר' כל בלא  התיבות. ולדעת כלי שוליים ואיו מקבל טומאה מהילאין הוא חלול ואלא דעיי"ש שמ"מ אף אם  ,תוך

  .]יון שאיו חוצץ ביו לקרקע איו קוה, עיי"שקרקעית כ
  חברה השייכת לעכו"ם יא. 

  הגאון מוהר"ש קאדביר  בשם  (סי' ל)  חלת שבעההכתב    ויש לדון בחו"ל במקום שהדבר שייך לעכו"ם וכדו'. והה לעין חצר
ה לעכו"ם כי שחצר איי מדין שליחות ואין שליחות לעכו"םה קוי מטעם ידאא"כ  ,מהי   ,עומד בצד שדהו דמהוכן מה

(סי'   קצותהאולם , עיי"ש. (פתיחה לסי' ר) תיבותה  ובדרך זה כת'. (ת' או"ח סי' סג ד"ה אמם) בוב"י וכן הוא ., ע"כלהו קין אגב

וקט דבכה"ג ליכא משום אין שליחות לעכו"ם עיי"ש טעמו, וע"כ פסק דמהי להו קין  העהחלת שב דחה דברי קצד ס"ק ג)
  .)סי' רר(על השו"ע  ברע"אועי'  דיש קין חצר לכרי. הדפשיטא לי  כה) ' י(סס עבודת הגרשויבוע'  חצר.

ה תלי זיש משום דד"ד. ו ,אסור לקחתה ידהמ החוקע"פ אם מצא שיש מח' אם העכו"ם קוה בכה"ג. ומ"מ לפי"ז ו
  .גליון ל"הב בס"ד בזה כ"מש ועי' .לעין דד"ד בכה"ג(סי' עג ס"ק לח)  הש"ךו סע' ח) חו"מ סי' שסט  ( הרמ"אבפלוגתת 

  בחררה ך פהעני המ . יב
עי   ופרש"יהמהפך בחררה ובא חבירו וטלה ממו קרא רשע. עי  (ט.) בקדושיןאיתא מהא ד ,לאסור ב"ד 'ובלא"ה ר

   .(חו"מ סי' רלז) השו"ע וכן פסק .שיתה לו בעל הביתהמהפך בחררה מחזר אחריה לזכות בה מן ההפקר או 
  דבהפקר ר"תהביאו בשם דחו דבריו וד"ה עי) שם ( תוס'שר ומציאה איכא משום מהפך. אלא קמבואר דבהפ רש"יבוהה 

יכול למצוא לקות כי    יש משום עי המהפךודוקא במכר או שכירות    ,ומציאה לא קרא רשע לפי שאים מצויים בכל מקום
  כרי.  כלפיאף משום מהפך  איסורשמשמע שיש (הפקר והשגת גבול אות יא)  בגר"זועי'  או להשתכר במקום אחר, ע"כ.

דעת רש"י. ומשמע דס"ל דעיקר הדין כדעה אחרוה  י"א השי בר"ת ו דעת ראשון הי"א בהביא ש(שם סע' א)  שו"עבועי' 
ועי'  שהעיקר כדעה הראשוה. קט(שם)  והרמ"א .שפסק כדעה הראשוהשהוכיח (ביאורים ס"ק ב)  בתיבותכדרכו. אלא דעי' 
   .קתא גליון שמ"זיבזה בשמעתא עמ

  עשה פעולה לזכות מההפקר . גי
שהוא דבר    ע"גא  הדג  דמרחיקין מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת  ןאמריד(כא:)    ב"במהקשו על דעת ר"ת  )  שם(  תוס'שהאלא  

כי יכול עוד    צותיר(ד:)  ב"ב    'תוסבו .  (שם)הרא"ש    וכ"כ  תרצו דהתם הייו טעמא מפי שהוא יורד לאומתו, ע"כ.ו  ,של הפקר
בדייג שהיח במצודתו דג מת, ודרך   דמיירישרביו מאיר אבי ר"ת, כתב כת' )  ט.( קידושיןתוס' ו ום אחר, עיי"ש.קלדוג במ

  . כצודין דמו משום שבכה"ג ד"ה רב) ברי"ף כד.שם  ( ר"ןה '. ובדרך זה כתהדגים להתאסף סביב אותו דג
חו"מ   השו"ע(וכן פסק  בראש הזית מה שתחתיו גזל מפי דרכי שלום    עי המקף(ט:)    בגיטיןדהא דאמרי'    (שם)  רא"שב  ועי'

  צודותמד  )שם(  בגיטיןועי'    .)ם ש(  ר"ןה  ובדרך זה כתב  שטרח בהם להפילם וסמכה דעתיה עלייהו, ע"כ.  כיון  ,סי' ש"ע סע' ה')
ובפתחי    (חו"מ סי' עט ד"ה מ"מ קיט)  בחת"סועי'    .(סי' רעג סע' יג)  שו"עה  . וכן פסקחיות ועופות ודגים יש בהם גזל מפי דרכי שלום

  טורחים כיון שמ"מ  ,הפקרדים כ  )וכדו' בקבוקים(כגון  התכולה לפי"ז ב"ד אף אםו  .(ח"ה פ"ט הגה כח וח"ח פכ"ג אות יד) חושן
   לאסור מטעם זה. יש ע"מ להביא את אשים שיאספו אותם לשם, פרסוםו  פיזור מכולות אלוע"י מרובה  טרחא

  
 מתוכם לקחת אסור ,כמו בקבוקים, בגדים, טליתות וכדו' ,העולה לדיא, מתקים המצאים ברחובות לאיסוף חומרים

והם ותים  (כגון מתקי בקבוקים)מתקים הית על א(ומ"מ יש מקומות שהעיריה היא אחר .איסור גזלצים משום פח
  .)ם-, וכן א"ל מטעם עיריית יאקראי ולא מגמתי ןבאופחפצים רשות לקחת 

 

 
 
 

 

 )(טו מצות הבדלה
 

"הב' היא  - הבדלה ב' שמזכירים "בין אור לחושך"
להבדיל בין אור לחושך והיא קרובה לא', וכן הוא 

וצריך שידע האדם כי אומר ויבדל אלקים בין וכו'. 
שמירת התורה והעסק בה בקיום מצותיה קרא אור, 
וכן הוא אומר כי ר מצוה ותורה אור... משום שהם 
משתדלים בעסק התורה והמצות וקיומם, אבל דרך 

וביטול הדת וחוקיה  רשעים והוא עשיית העבירות
וכן ורשעים בחשך ידמו, וצריך  הרי היא באפלה,

האדם להבדיל בשכלו הזך בין זה לזה, ולבחור הטוב 
ולמאוס ברע, כמו שכתוב ובחרת בחיים ועד"ז השכר 
והוא הטוב הצפון לצדיקים קרא אור כמ"ש וירא 
אלהים את האור כי טוב ראה את האור שהוא טוב 

ב וכן הוא אומר בית יעקב לכו וגז לצדיקים לעה"
ולכה באור ה' והוא רומז לב' עיים לכו באור ה' 
והוא עסק התורה והמצות ולכו באור ה' שזכה 
לעה"ב שכלו אור והפך מזה הגיהם קרא חשך 
וצלמות שא' גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע". 

 (סדר היום, סדר הבדלה)
 

 המועדים""עבודת  ע"י מחבר סדרת נערך
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כתב דאפשר דבזמן (או"ח סי' קע"ג ס"ק א')   והמג"א -ג 
הזה אין סכה כ"כ, דחזין כמה דברים המוזכרים 
בגמ' שהם סכה לרוח רעה ושאר דברים והאידא 

טבע הארצות. איו מזיק דשתו הטבעים והכל לפי 
(וכתב שם דכ"כ הב"ח בשם הרמב"ם. ולא מציו כן 

 בב"ח לפיו. ואפשר דט"ס פל במ"א).
אלא דלא כתב דבריו בדרך ודאי אלא בדרך אפשר, 
וא"כ ראה דלמעשה יש להחמיר בדבר, ובפרט 

 דבסכה איירי וחמירא סכתא מאיסורא.   
והשתא יל"ע היכא דפל תבשיל של דג לתבשיל  -ד 
ל בשר, ומספקא לן אי איכא ס' בתבשיל הבשרי ש

כגד הדג. דמחדא י"ל דאיכא ס"ס להחמיר דשמא 
ליכא ס' לבטל הדג, ואף אם איכא ס' בתבשיל כגד 

 הדג שמא כהט"ז דבתערובת דג ובשר לא מהי ס'. 
אולם מאידך אפשר לומר כעין ס"ס לקולא דשמא 
כהמג"א דבזמו שתו הטבעים ואין סכה 

בת דג ובשר, ואף אי ימא דאית ביה סכה בתערו
 שמא יש ס' בתבשיל כגד הדג.

כתב שאלתו אי אמרין ס"ס במקום  הפמ"גואכן 
. (משב"ז שם)סכה, על דברי המחבר באו"ח סי' קע"ג 

ושם כתב דכשם דלא סמכין על חזקה המקום סכה 
ה"ה ס"ס לא מהי, ולמ"ד ס"ס כרובא או עדיף מייה 

כתב דאפי' (משב"ז ס"ק י') ע. ובסי' ד' י"ל דמהי וצ"
 למ"ד דס"ס כרוב י"ל דלא מהי במקום סכה.

ששאל בעין מרק (יו"ד סי' ק"א)  בחת"סומציו  -ה
דגים חם שהוריקו לתוך כלי שומן, ולאחר שצטן 
הסירו השומן הקרש. והשיב דהה הרמב"ם השמיט 
האי דיא דבייתא דאטוי בהדי בשרא, וראה 

לפי שבעוצם חכמתו ידע והבין ששתו  דטעמא
הטבעים בעין זה, ויסה בחקירתו ומצא שכן הוא. 
והשתא הי שלא לסמוך ע"ז לעשות מעשה ולאכלם, 
דאפשר דה"ל כמו דבר שאסר במין, ומש"ה או 
זהרים בזה ומהג אבותיו תורה, מ"מ הרווחו 
שיצאו מחומרת סכתא דהשתא מיהא ליכא סכה, 

יסור דרבן קל. וכיון דאפשר דבכה"ג דלא והוי א
תבשל יחד אלא תערב ע"י עירוי לא גזרו חכמים 

 אפי' בזמיהם. ע"כ ראה דאין להחמיר כ"כ ע"ש. 
ולפי דבריו י"ל דה" בידון דידן אע"ג דפל הדג לתוך 
קדירת בשר שהיתה על האש, כיון דאיכא ספק שמא 

 איכא ס' כגד הדג יש להקל.
ששאל בעין (ח"ב סי' "ג)  בדברי מלכיאלד ומציו עו

חתיכת דג שפלה לקדירה רותחת של בשר והוציאוה 
תיכף ולא היה ס' בקדירה כגד החתיכה, והביא בריש 
דבריו דברי החת"ס, וכתב דכיון דאיו סכה ממש 
אלא חשש חולי, וי"ל דבזמו שתו הטבעים, ע"כ 

דגים  אע"ג דלמעשה דוודאי אסור לבשל בשר עם
כדמפורש בטור ובשו"ע, וכן אם בישלו כן להדיא ודאי 
אסור, כה"ג שהסירו החתיכה ויש ספק שמא יש ס' 
כגד הטעם שיצא מהדג, וגם יש בזה הפסד ומיעת 
כבוד שבת, בודאי יש לסמוך על הרי"ף והרמב"ם דלא 
ס"ל לאסור דג עם בשר, ועל המג"א וש"א דכתבו 

 דבזמיו ליכא חשש זה.
וראה מדבריו דאין להקל אלא היכא דהסירו חתיכת 

  הדג, ויש בדבר הפסד ומיעת כבוד שבת.  

דהביא על דברי (סי' קע"ג ס"ק ג')  במש"בויעויין עוד 
המחבר את דברי המג"א דאפשר דבזמיו אין סכה 
, כ"כ כיון דבכמה דברים שתו הטבעים. ולכאו' יל"ע

כיון דלא כתב כן אלא בדרך אפשר, מאי פ"ק למעשה 
יש בזה. ומטין דבריו דאתא לאורויי דכל היכא דיש 

 לצרף איזה ספק יש להקל בדבר.


