חבל נחלתו

סימן י

האכלת חמץ לכלב של הפקר
df xac xn` okide .`c xn` `cii`e"
.xwtd zndal lik`dl xeq`y
mialkl elit` meid ung lk`i `l b"d"
."xehd 'ib `ed ok 'eke oiniiw op` dna
הראשונים והאחרונים חלקו האם דברי
הירושלמי נתקבלו להלכה והאם הם
.נוהגים אף בשאר איסורי הנאה
. ישנם ראשונים שהביאו זאת להלכה.ב
z`f" : פסחים סי' תיד( כתב,הראבי "ה )ח"ב
okine .xwtd zndal [elik`dl] xeq` zxne`
ueg ung iab xeknl xyt` i`y di`x inp
zenda il dne ieb il dnc ,iebl eincn
."xeq`c xwtd
cer xqe`e" :והטור )או"ח סי' תמח( כתב
alkl elit` gqta evng lik`dl inlyexia
'ta opiqxbc melk ea dpdp epi`y xwtd ly
op` dna mialkl ung lik`i `l dry lk
ep` o`k `l` diipd `id ealkl m` oiniiw
zxne` z`f ,mixg` ly alkl elit` oiniiw
."xwtd zndal lik`dl xeq`
cer xqe`e y"n lre" :ובאר הבית יוסף
gqta evng lik`dl ( )פ"ב ה"אinlyexia
1 aezk iz`vn .'eke xwtd ly alkl elit`
`l` ely epi`y ung exiag znda lik`dl
yixcck xeq`c d`xp gqtd jeza e`ven
ly mialkl elit` ung lik`i `l inlyexia
."xwtd
עולה מהראשונים לאסור נתינת חמץ
יאכל
ֵ ָ ֵ לבהמת הפקר מגזירת הכתוב לא
.חמץ כגזירה מיוחדת דוקא לגבי חמץ

שאלה

האם מותר לבער חמץ בפסח ע "י
 ומה הדין,האכלתו לכלב של הפקר
?בשאר אסורי הנאה

תשובה

 נאמר בתלמוד ירושלמי פסחים )פ "ב.א

iax inew diig xa oea iax xn`" :(ה"א
zndal elik`dl xzeny zxne` z`f dxirf
xaq xxtn opipzde dinxi iax aizd xwad
`l dqei iax dil xn` zexkk dinxi iax
`cii`e lha exxity oeikn xxtn `l` xn`
mialkl elit` meid ung lk`i `l `c xn`
oiniiw op` dn .diipda exqe`l `a df ixd
op ik `l` ,diipd xeqi` ipdd ealkl m`
zxne` z`f mixg` alkl elit` oiniiw
."xwad zndal elik`dl xeq`y
:פרש קרבן העדה
s` mil lihne 'ipzna ipzcn .zxne` z`f"
`al lkeiy e` eze` milke` mibcdy ab lr
xzeny n"y xzen d"t` elhie m"ekr
.xwtd zndal ungd lik`dl
zexkk epiidc dinxi 'x xaqe .xxtn opipzde"
zndal lik`dl xeq`y n"y ,oxxtn `ed
jk mgpi xxtl dil dnl xzen i`c ,xwtd
.miaxd zeyxa oinily
miyi `le lhaiy ick .xxtn `l` xn` `l"
meyl ie`x `di `ly mxxtl la` eilr eal
znda eplk`i m` s`c jixv epi` xac
.`xeqi` `kil xwtd

.בכנה "ג )או "ח סי' תמח( כתב שהוא משו "ת מהרי "ל סי' קצג וכוונתו כנראה לסי' קסא
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.1

חבל נחלתו
איסורי הנאה שאין דינם בשריפה
 ומבאר שכיון שדינם קבורה יש,להפקירם
חשש שיבוא בהם לידי תקלה של הנאה
 ומביא את הירושלמי בחמץ כראיה.מהם
 וכ"כ באיסור והיתר.לכל איסורי הנאה
.)כלל כא סי' יב( לגבי בשר בחלב
וכן בשו"ת תשב"ץ )ח"ג סי' רצג( כתב
zipyd dbbyde" :בתוך דבריו בתשובתו
dfe d`pda dxeq` ix` dtxhy
§ dtxhdy
xn`py yexita aezkd dxizd ixdy ok epi`
ze`pd x`yl d"de eze` oekilyz alkl
mze` oilik`n oi` d`pda oixeq`d mixacy
`edy enk xwtd ly alkl 'it`e alkl
."( )ה"אdry lk 'ta inlyexi migqta xkfen
רואים שאף התשב"ץ סובר כהגה "מ שכל
אסורי הנאה אסורים להאכילם אפילו
.לכלב של הפקר
: בשו "ע )או"ח סי' תמח ס"ו( פסק.ה
zndal elit` gqta evng lik`dl xeq`"
."xwtd ly e` mixg`
:(כח-ובאר המשנה ברורה )ס"ק כו
jeza eziaa ung `vny ixiin - gqta"
dlrne ziyy dryn t"ra d"de gqtd
ezndal lik`dl xeq`y mykc l"nwe
xwtd zndal lik`dl xeq` ok d`pd ixwnc
unga dfa xeq`c d"dc mipexg`d eazke
."gqtd eilr xary
m"ekr ly - mixg` zndal elit`"
."[`"xbd]
`lnny dna d`pd el yic - xwtd ly"
elit`c i"aa oiire dndal riaydl epevx
jilydl xeq` k"b ely epi`y ung `vena
."alk iptl

rny" : אמנם רש "י )פסחים ה ע"ב( כתב.ג
oey`xd mei i`dc dil `wtp `lcn - dpin
xeq`c meyn `l` ,`ed aeh mei axr
dil `xiaq dpin rny - aeh meia xiradl
,`k] dry lk wxta onwl xn`c ,dcedi 'xk
,dtixy `l` ung xeria oi` [a ,fke ,`
xac lka ezzayd i`c ,xzepn dl silie
epxraie ,aeh meia dinwel - dil `xiaq
epkilyi e` mialkl eplik`i ,xg` xaca
 רואים מרש"י שלפי מ"ד שביעור."mil
חמץ אינו רק בשריפה )שנפסק להלכה( אלא
2 !בכל דבר מותר להאכילו לכלבים ביו "ט
עולה שישנה מחלוקת ראשונים האם
לפסוק כירושלמי ולאסור נתינת חמץ
 אולם יש ראשונים מהם.לבהמת הפקר
משמע במפורש שהאיסור הוא בכל איסורי
.הנאה שאין דינם בשריפה
 בהגהות מיימוניות )הל' חמץ ומצה פ "ג.ד
ung jilydl xqe` did w"aix" :הי"א( כתב
lk ( )לג ע"בdxenza opifgc xwtd mewna
di`x `iane dxeaw edl jixvn d`pd xeqi`
mialkl elit` ung lik`i `l :inlyexin
`l` d`pd epiid ealkl m` oiniiw op` dna
epiid xxtn opzc `de mixg` mialkl elit`
icil `aiy mcew `in dil ignnc meyn
leki exeqi` onf mcew edin ,dlik` xeqi`
my miievn miaxerdy mewn lkl ekilydl
xvgc ixiin `dae d`pda xq`p `le li`ed
xvga ung `vni m`e ,dwica jixv oi`
ick my egipdl xeq` exeqi` onf xg`
ung xeria xwirc ,miaxerd edegwiy
."k"r ,dtixy
עולה מדברי הריב"ק שאוסר בכל

.בחי' שפת אמת )כא ע "א( על המשנה רצה לומר שרש "י סובר כירושלמי

.2

76

סימן י

― האכלת חמץ לכלב של הפקר

במקור חיים )לגאון ר"י מליסא( בחידושים
כתב במפורש שבשאר איסורים פרט לחמץ
בפסח אין איסור בנתינה לבהמת הפקר,
ובביאורים באר זאת ,ומשמע מדבריו
שרש"י ותוס' חלקו על הירושלמי אף
בחמץ .3
הרב זצ "ל בשו "ת אורח משפט )או "ח סי'
קא( כתב שאיסור האכלה לבהמת הפקר
הוא מן התורה ורק בחמץ .וז "לb"r`e" :
yiy l"i dndal ung zlk`d xeqi`ac
`lc l"i f"tre ,z"dn cgein xeqi` unga
xnel ,mxeb dfe dfc mrhd k"b liren 'idi
ea ynzydl lkepy ick ,opaxcn wx 'idiy
'yexid ixacn `ede ,dnxrd xzid oipra
,ung lk`i `l mzd xn`y ,dry lk t"xc
exq`l `a df ixd ,mialkl elit` meid
ipdd ealkl m` ,oiniiw op` dn diipda
`) op ik `l` ,diipd xeqiאנן( elit` oiniiw
olik`dl xeq`y zxne` z`f ,mixg` alkl
jezn micnel eppde .k"r ,xwad zndal
`cg ,mixac ipy ,elld inlyexid ixac
llkn ezndal d`pd ixeqi` zlk`d xeqi`y
``lc `xw yixcy ,dxezdn `ed d`pd xeqi
iptn `xw v"`y dywne ,ealkl 'it` lk`i
micnl epgp` cere ,diipd xeqi` llka `edy
,xwtd ialkl ozil elit` xeqi` yi ungdy
."df xeqi` ep`vn `l diipd ixeqi` lkay
ו .הלבוש כתב שאיסור הירושלמי
בבהמת הפקר הוא איסור מדרבנן
ואסמכוהו רבנן אקרא .4
.3
.4

וכן העיר חתנו של השפ"א הרב בידרמן
)שהוציא כתבי חותנו השפ"א לאור(ok`" :
) yeald y"ntlסי' הנ"ל( opax edeknq`c
`xzen `ziixe`cnc rnyn y"r `xw
ipwf 'eyza k"ke xwtd zndal lik`dl
) i"ptdח"א סי' י"ב( i"yx ixacn gikedl
) lirlה :ד"ה ש"מ( opaxc zerya t"rac l"i
) zegpna 'ire exq` `l t"dg` ungaeק"א
ב( ."my w"vae w"nhyae dn d"c i"yxa
ומגיע הרב בידרמן למסקנה שכיון
שהאיסור מדרבנן בשעות דרבנן או בחמץ
שעבר עליו הפסח יהיה מותר להאכיל
בהמת נכרי .ובניגוד לנאמר בחק יעקב
)ס"ק כב( ובמקור חיים )ס"ק טו( שהאיסור
הוא אף בחמץ שעבר עליו הפסח.
אמנם מהראשונים לעיל משמע שסברו
שהוא איסור מן התורה.
כאמור בשו "ת פני יהושע )או"ח סי' יב
אינו בעל חידושי פני יהושע על הש"ס( סבר
שאיסור האכלה לבהמת נכרי או הפקר
מדרבנן ומתוך כך יצא להקל בכך בשעת
הצורך.
השיב על דבריו בנשמת אדם )חלק ב-ג,
הלכות שבת ומועדים כלל קיט(iz`vne" :
ixac lr jnqy azky ryedi ipt z"eya
=) i"adלהניחו ברה"ר( dyrnl dkld dxede
izxn` ,l"fe ,evng xeknl gkyy cg`a
[e` mialkl xwtd mewna] dpkilyiy
xac lka ezzayd yy xg`lc mixifgl
`l mixkpde myn jlie miwqet daxd zrcl

דבריו משתמעים לשתי פנים .ומביא מתוס' פסחים )כב ע "ב ד "ה ואבר מן החי( שסובר שאבר מן
החי מותר להאכיל לבהמת הפקר ,ואין מציין שחמץ אסור להאכיל לבהמת הפקר ,אם משום
שלא עסק בכך ואם משום שלא ס "ל הכי.
הלבוש שם הוסיף" :דעכ "פ יש לו הנאה ממה שמאכיל ומשביע את הבהמה ואפילו היא של
הפקר " .וזו כנראה כוונת המגן אברהם )סי' תמח סק "ט(" :דמהנה הוא כשנותן לבהמה ".

77

חבל נחלתו
lehia `la la` rnyn ,'eke i"aae iwet`l
azk ixdy ,epi` df ,iwet`e ilehlhl ixy
el dyer] ( )חמצו של נכריd"c my i"yx
,epxrai dlilae 'ek `nei cg meyne [dvign
d`xed f"tle .xral jixvc i"yx azky ixd
iptl dpkilyic azky ryedi ipt ly ef
inlyexid ayiil envr z` wgce mialk
'iqa o"aix ixace xwtd zndal lik`i `lc
zeyelw zei`xa giked dfne ,'b sirq d"nz
,opaxcn `l` epi` inlyexid xqe`c dnc
inlyexidc xity iz` izazky dn itle
exral xzeny crend lega e` h"ira ixiin
zepdl dvexy wx ,xexita e` dtixya
mewn lka l"iwck ,xeq` df ,xwtd zndal
mdipy miiwl leki m` dyrz `le dyr yiy
exral xyt` i`c h"eia la` ,dgec epi`
eplik`ic xity i"yx azk mlerd on
."dzayd zevn myl mialkl
היינו הנשמת אדם סובר שאף רש"י
,מסכים שאסור להאכיל חמץ לכלב הפקר
.אלא שמתיר להאכיל ביו "ט כביעור לחמץ
ומבין שהאיסור הוא מדאורייתא ונדחה
 ומשמע שרק בחמץ קיים.מפני ביעור חמץ
איסור נתינה לבהמת הפקר ולא בשאר
.איסורים
( הרמב "ם )הל' מאכלות אסורות פ "ד הכ"ב.ז
z` lk`i `le lwqpd xeya xn`p" :כתב
eppzi `le xkni `l lwqiyk oke ...exya
lk`i `l xn`p jkl m"ekrl `le mialkl
..."exya z`
xxal jixv" :וכתב על כך האור שמח
ialkl s` e` ,`pngx dxq` ealkl wx m`
dxezd on xeqi` edfy `id ezrce .xwtd
z` `ian c"ezae ,d`pd ixeqi` lka
la`" :my wiqne .mipey`xe q"ya zexewnd
df oze` dpdne xwtd zendal lik`n ik

xg`l cr el epxnyie lek`l mixifgl egipi
mewnae l"fe a"i 'iqa azk cer .l"kr gqtd
ekilydl ixyc i"yx lr jenql yi cqtd
`le e"nz 'iqa i"a azkck xwtd mewna
i"yx ixaca `icda iz`vn ip`e ,di`x azk
ung xeria oi` n"y ,zlz r"xcn n"y iab
xac lka ezzayd i`c i"yx azke 'ek
`icda i"yx xizdy ixd ,mialkl epkilyi
,mialkl jilydl xac lka ezzayd c"nl
.ryedi ipt l"kr
ixacl di`x mey d`ex ipi` iipra ip`e"
wx i"yx xizd `l k"rc `kdn i"ad
mlerd on exran dfac mialkl elik`dl
e` gexl xxtne xxef l"qc s`e ,opaxl
on exral xwirdc i"yxl l"q ,mil jilyn
e` mialkl elik`n m` `py i`nc mlerd
y"nk miaxd zeyxa egipdl la` ,mil lihn
df oi` opaxl elit`c i"yx dcen i"ad
k"tr` gqta my gpen didi m`e ,dzayd
edfe ,inlyexia `icda `zi`cke eilr xaer
mialkl dplik`i' l"fe 'ke my i"yx wcwcy
mialkl dpkilyi azk `le 'mil dpkilyi e`
e` `wecc n"y dipyila ipycne mil e`
t"kre mialkl dplik`i e` mil dklyda
.mlerd on exran
ixdy my [ryedi iptd] ( )הב"יdywdy dne"
xwtd zndal lik`i `le inlyexia exn`
ezpeek m` `wecc l"i ,g"nz 'iqa `zi`ck
xeria meyn i`c xeq` df dndad zepdl
ezpeek m` la` ,gexl xxtna xral leki
zevn miiwle mlerd on xrazdl dlik`dl
miiwl xyt` i` xg` oiprac dzayd
eziayzc dyr iz` ,xxtl xeq` h"eiac
xity iedc ,lk`i `lc dyrz `l dgece
i"yxn wcwcl oi`e .'ek e`l xwrnc `pcira
ifg `l `dc azky ilk [eilr] dtek d"c
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חבל נחלתו
,d`pd ixeqi`a dpdpl `pngx dayg xity
`le b"er meyl `l xeqi`d sebn dpdi `ly
) miig xewn xtqae ,wece ,ig lra meylאו "ח
סימן תמ"ח חידושים סקט"ו( .xaci ok `l
a"i ze` `"k llk xzide xeqi`a oierie
xwtd alkl epzil xeq`c alga xyaa wiqn
."y"eri
ועי' שד "ח )כללים מערכת א כלל רכג(
שדעתו נוטה לפי רוב אחרוני זמננו לאסור
בכל איסורי הנאה ליתנם לבהמת הפקר
מצד ההנאה שבדבר ,ולא מחשש תקלה.
ובשו "ת בנין ציון )סי קא( דן בכך והסיק
שרש"י לא פסק כירושלמי לגבי חמץ .וכן
העלה שבערלה וכלאי הכרם אין איסור

ליתנם לפני בהמת הפקר .וכן חזר וחיזק

דבריו בסימן קב .וכ "נ מהפרי ממגדים )א"א

סי' תמח ס"ק ט(.

ועי' שו "ת שואל ומשיב )מהד' א ח "א סי'

רג( שדן בשאלות הן לגבי חמץ והן לגבי
שאר איסורי הנאה ואינו מכריע בהן .וע"ע
שו"ת מהרש"ם )ח"ה סי' מט(.

מסקנה

מחלוקת ראשונים האם רק לגבי חמץ
נאסר ליתנו לבהמת הפקר או שבכל
איסורי הנאה .ויש שהתירו לבערו ע"י
נתינה לכלב הפקר ביו"ט משום מצות
תשביתו )נשמת אדם(.

סימן יא

חיוב בקרבן פסח למי שאין לו קרקע בארץ
ישראל

שאלה

האם מי שאין לו קרקע חייב בקרבן
פסח ,והאם קרקע בחו "ל מועילה לשם
כך?

תשובה
א .מסופר בפסחים )ג ע"ב(`edd" :
`,milyexia migqt lik`e wilq dedc d`nx
`) aizk ,xnשמות יב( lk`i `l xkp oa lk
`plik`w `d `p`e ea lk`i `l lxr lk ,ea
oa dcedi iax dil xn` .ixtey ixteyn
:dil xn` - ?dil`n jl etq `w in :`xiza
il etq :edl `ni` mzdl zwlq ik - .`l
.il etq dil`n :edl xn` wilq ik .dil`n
`:dil exn` .`wlq deabl dil` :dil exn

oa dcedi iax :edl xn` ?ikd jl xn` o`n
dixza ewca ?onwc i`d i`n :exn` ,`xiza
egly .edelhwe ,`ed d`nx`c edegky`e
iax jl mly :`xiza oa dcedi iaxl dil
jzcevne oiaivpa z`c !`xiza oa dcedi
."milyexia dqext
השאלה עולה מאליה :מדוע ריב "ב עצמו
לא עלה לא "י ולבית המקדש והודיע להם
ממעשיו של אותו ארמי.
כתב תוספות )פסחים שם ד "ה מאליה מי
קספו לך(dlr `ly `xiza oa dcedi iaxe" :
did owf e` rwxw el did `ly l"i lbxl
enk gqtn xehtc eilbxa jldl leki epi`y
gkenck `id l"eg oiaivp p"` di`xn
inlyexi mebxza cere .d`x 'ta ixtiqa
)בראשית י( xrpy ux`a dplke ck`e jx`e
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