
  די� עני המהפ� בחררה
  

, אזל רבי אבא זבנה, אזל רב ]מחזר עליה לקנותה �רש"י [ רב גידל הוה מהפי� בההיא ארעא �(נט.) ידושי� קגמ' 
לרבי זירא, אזל רבי זירא וקבליה לרב יצחק נפחא, אמר ליה: המת� עד  ]סיפר דברי צעקתו �רש"י [גידל קבליה 

מחזר אחריה  �רש"י [ שיעלה אצלנו לרגל. כי סליק, אשכחיה, אמר ליה: עני מהפ� בחררה ובא אחר ונטלה הימנו

. ואלא מר מאי ]שיורד לחיי חבירו � רש"י [ , מאי? אמר ליה: נקרא רשע]בעל הבית שיתננה לואו  מ� ההפקרלזכות בה 
. השתא נמי ניתבה ניהליה מר! א"ל: זבוני לא ]שרב גידל מתעסק בה � רש"י [ י? א"ל: לא הוה ידענאטעמא עבד הכ

, אי בעי ]אינה סימ� טוב שימכור אד# מקחו הראשו� �רש"י [ מזבנינא לה, דארעא קמייתא היא ולא מסמנא מילתא
ושונא מתנות יחיה, רבי אבא לא נחית לה, משו# דהפי� בה רב  קליה. רב גידל לא נחית לה, דכתיבבמתנה ניש

  ה, ומיתקריא ארעא דרבנ�. גידל. לא מר נחית לה, ולא מר נחית ל
 

מהא  וקשהדמיירי בחררה של הפקר  פי' בקונטרס �עני המהפ� בחררה ובא אחר ונטלה כו'  � תוספות ש�
 �(ב"מ ד& י.) ראה את המציאה ונפל לו עליה או שפירש טליתו עליה ובא אחר ונטלה הרי דתנ� בשני# אוחזי

ואמאי  מעבירי# אותו הימנההיא שלו וכ� הא דקאמר הת# (ש#) מי שליקט מקצת הפאה ופירש טליתו עליה 
דאיסור דמהפ� דנקט הכא לא שיי� אלא דוקא כשרוצה העני להרויח  ואומר ר"תעני מהפ� בחררה הוא 

קאמר דנקרא  ו# הכיומשוהוי דומיא דרב גידל  שכירות או כשרוצה לקנות דבר אחד וחבירו מקדי# וקונהב
אבל א# היתה החררה דהפקר ליכא  כי למה מחזר על זאת שטרח בה חבירו יל� וישתכר במקו# אחר רשע

  .שא# לא זכה בזאת לא ימצא אחרת איסור
ר הת# מרחיקי� מ� הדג כמלא ריצת הדג אע"פ שהוא מההיא דפרק לא יחפור (ב"ב ד& כא:) דקאמ ומיהו קשה
היינו טעמא מפני שהוא יורד לאומנתו כי ההיא דקאמר הת# (ש#) האי בר מבואה  ונראה דהת#של הפקר 

ועוד אומר דאוקי ריחיא ואתא בר מבואה ואוקי בהדיה מצי לעכובי עליה דקאמר ליה דקא פסקת לחיותאי 
דג מת שכ� דר� הדייגי# להשי# במצודות דג מת והדגי# מתאספי# ש# אביו של ר"ת דמיירי ב רבינו מאיר

סביב אותו הדג וכיו� שזה פירש מצודתו תחילה וע"י מעשה שעשה זה מתאספי# ש# סביב ודאי א# היה 
  .חבירו פורש הוה כאילו גוזל לו ויכול לומר לו תוכל לעשות כ� במקו# אחר

כל זמ�  עצמו לבעל הבית שיש לו מלמד אחר בביתו שאסור למלמד להשכירומכא� נראה למהר"ר יצחק 
א# לא שיאמר בעה"ב דאי�  שמאחר שהוא שכיר ש# יל� המלמד במקו# אחר להשתכר ש#שהמלמד בביתו 

רצונו לעכב המלמד שלו אבל א# שכר בעה"ב מלמד אחד יכול בע"ה אחר לשכור אותו מלמד עצמו ואינו יכול 
דנימא ליה אי� רצוני אלא לזה שהרי כמדומה לי שזה ילמוד בני יפה לומר לו הבעה"ב ל� ושכור מלמד אחר 

 ממלמד אחר.
 

כדתנ�  אע"ג דר"ת מפרש דבדבר של הפקר אפי' רשע לא מיקרי �מרחיקי� מצודת הדג כו'  � :)תוספות ב"ב (כא
(פאה פ"ד מ"ג) גבי פאה פירס טליתו עליה מעבירי� אותו ממנה וכ� תנ� בפ"ק דב"מ (ד& י.) ראה את המציאה 

ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה ולא מיקרי רשע אלא בעני המהפ� בחררה ובא אחר ונטלה  ונפל עליה
דאע"ג דהוי דבר של  וה� דשמעתא לא קשיאמשו# שא# לא ישתכר במקו# זה ימצא להשתכר במקו# אחר 

 ועוד דהכא אומנותו בכ�  הפקר מ"מ בכמה מקומות ימצא שיוכל לפרוס מצודתו
  

וקשה לר"ת מהא דתנ� במס' פאה  רש"י חררה של הפקרפ עני המהפ� בחררה � ) פ"ג סי' ב'(ידושי� קרא"ש 
דמשמע דאותו  מעבירי� אותה ממנוומייתי לה בפ"ק דב"מ (ד& י א) גבי פאה נפל עליה פירש טליתו עליה 

לפי שאינה מצויה בכל מקו#  ונראה לרבינו ת# ז"ל דבהפקר ומציאה לא מיקרי רשעשנטלה לא מיקרי רשע 
ודוקא במכר או שכירות שיכול למצוא לקנות או להשתכר במקו# אחר כי  ותרוכל הזריז לקדו# ולזכות בה מ

ה� עובדא דרב גידל והיינו נמי עני המהפ� בחררה שממציא עצמו אצל בעל הבית לעובדו כדי שית� לו לפעמי# 
  .חררה כי זה יכול למצוא ג# הוא במקו# אחר

 
ובא אחר טלטלי#,  , בי� קרקע בי� מהמחזיר אחר דבר לקנותו או לשכרו � ')סעי! אסי' רל"ז (שו"ע חו"מ 

שא# בא לזכות בהפקר או לקבל מתנה  וי"א. והוא הדי� לרוצה להשכיר עצמו אצל אחר. וקנאו, נקרא רשע
, כיו� שאינו דבר המצוי לו במקו# אחר. (והקונה קרקע על מצר מאחר, ובא אחר וקדמו, אינו נקרא רשע

ו) לקנותה, ולא מקרי רשע, דהוי כמציאה חבירו, אע"פ שאי� בה משו# דינא דבר מצרא יכול בעל מצר (לקדמ
(ב"י בש# מרדכי פ"ק דמציעא). וכ� א# קונה דבר אחד ובא חבירו  ויוכל לקנותו בזול שאינו מוצא לקנותו כ� 

ויש במקו# אחר, הוי כמו מציאה ויכול לקנותו כל זמ� שלא זכה בו הקונה) (תשובת מהרד"� בית ל"א /כ"ז/). 
. ואפילו לסברא זו דוקא בעני, אבל בעשיר לא, א# לא רא הראשונה נראה עיקרהגה: וסב. דלא שנא אומרי#

 �(בדבר) שאינו מצוי דאז אפילו בעשיר מקרי רשע (ר"� ש# בש# הרמב"� פ' האומר בקידושי�). ועיי� לעיל סימ
# אבל א. וכל זה לא מיירי אלא כשכבר פסקו הדמי# שביניה#, ואי� מחוסרי� אלא הקני�קנ"ו סעי& ה'. 

, בי� א# המוכר עובד מותר לאחר לקנותו, שהמוכר רוצה בכ� והקונה רוצה יותר בזול, מחוסרי� עדיי� הפסיקה
 כוכבי# או ישראל (ב"י בש# מרדכי פ' חזקת). 

 
, א# לא שיאמר בעל הבית: אי� אסור למלמד להשכיר עצמו לבע"ה שיש לו מלמד אחר בביתו �  )סעי! ב(ש� 

 רצוני לעכב המלמד שלי. אבל א# שכר בעל הבית מלמד אחד, יכול בעל הבית אחר לשכור אותו מלמד עצמו. 
  


