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  מלאכה במאכלי הפקר לאכילת יום טוב

  דברי האבני מילואים שאין היתר מלאכה אלא בדברים שבבעלותו

כ, אם בשעת מלאכה "בו אח ג שיכול לזכות"שאסור לעשות מלאכה בדבר הפקר, אעאבני מילואים (שו"ת ב') כתב בא) 

ל פנים חדשות שבאו מכח הפקר, ואינו "כ הו"ל שלא לצרכו כיון שעדיין לא זכה בו, וכשיזכה בו אח"מתכוין שלא לזכות בו הו

  רשאי לעשות מלאכתו, אלא לצורך לכם הוא דמותר, וכל זמן דלאו דידיה הוא לאו לכם מקרי.

מאחר שהאדם והרי ביו"ט,  אוכל נפשממון להלכה דהיתר מלאכות  ןענין משפטי קניודברים אלו ודאי חתומים הרבה דמה 

בכלל ההיתר של אך אשר יעשה  זה מ"ט לא יהיהו , א"כ הוא אכילת נפש דידיה,מעמיד אכילתו במעשיו והוא עושה לכל נפש

  לכל נפש.

ד לאכילת ישראל, ואין צריך כיצד אדם עושה בשל חבירו, והרי לאו אוכלא דנפשיה הוא. אלא סגי בעומלדבריו ויותר נפליא 

ע מה פנים חדשות מוסיפים על "כ מה בכך שהוא הפקר בשעת תיקון המאכל אם דעתו שיאכלנו בסוף. [עוד יל"'שלו', וא

  דבריו, מה היה היתר בלי סברא זו, ומה סברת איסור היא זו]. והדברים מפליאים.

 קרבן כיצד מתקנים כהנים וישראל אכילתכן ו ן גבוה,ש ממו"ד מע"ט למ"ביו עוד הקשו עליו מכך שמתקנים מעשר שני

  1 והאי מילתא גרע מהפקר. ,)ט"וכל ישראל מביאים שלמי שמחה לצורך אכילת יו(ט, והרי משלחן גבוה זכו, "ביו

  העושה מלאכה בהפקר נקרא 'עובד'

ט "דה ,ם ובהמה היה לוקה"כופ מה שלמדנו בסימן א' לבאר מדוע כל עושה לצורך חול או לצורך ע"ב) והיה מקום לפרש ע

דטורח האדם לאכילת אחרים הללו היא עצמה מוגדרת כיון שדעת זו גורמת לכך שיהיה פתיך בהמעשה בחינת 'עבודה', 

פ שבאמת הוא מכין "לכך אעוט, "בתורה מידה של 'עבודה' ואין זה בחינת הכנת 'הנאה' בשיעור שאותו התירה תורה ביו

'עבודה' אין הדעת מועילה לעקור מהמלאכה את מידת 'עבודה' הכללית הנופלת בה מחמת עיקר מ כיון שפתיך ביה "הנאה, מ

  תבנית צורת המלאכה, דכל שיש בו עדיין גרדומי עבודה אין אנו רואים סילוק על משפטו הראשון שהיה לו כמלאכת עבודה.

מ כיון שאין לו זכות לעכב אחרים "מ גם אם הוא חושב שסופו שהוא עצמו יאכלנו, –ועל פי זה נבין שהטורח בהפקר 

ש בנדרים "ץ המובא ברא"א ממי"(ונראה שאפילו ר ע מיועדת לכל העולם"מליטול את הדבר להנאתם, נמצאת מלאכה זו לע

כ זה גופא סיבה שנראה במעשיו בחינה מסוימת של 'עבודה' שהמתקן הנאה שכל העולם רשאים ", ואב יודה בה)"ד ע"ל

ה עבודה, וכל תיקון שלא ביערנו ממנו בחינת 'עבודה' באופן מוחלט עדיין לא השלים את עקירתו ליטלה, זה גופא מעש

  מיסודו כמלאכת עבודה, ובאיסורו הראשון הוא עומד.

                         
מ לא יהיה גרע מעושה לישראל "פ שאין זה שלו, מ"כ אע"לאכילת ישראל, א דכיון שכל אלו  עומדים רק ובקושיא זו היה מקום להשיב 1

  אחר.

שוב הדבר  ובזהאת הדבר לאכילת היום, רק כאשר הבעלים על הדבר החליט לזמן דעד כאן לא מצאנו היתר עושה לאחרים אלא  אך זה טעות.
כ שוב אין בעלים "אבל באלו אם ננקוט שהם עומדים על ידי גבוה לאכילת כל ישראל, א .י 'בעלים' למלאכת הנאת ישראל בו ביוםקבוע על יד

  המצמצם ומייחד את הדבר קודם המלאכה שיעמוד לאכילת יום זה, ועדיין מלאכת עבודה היא.
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פ שחסר לו בתורת 'שלו' בדבר, "ועל פי זה נשכיל גם במה שהקשו כיצד אדם מתקן אכילה בכל אכילת שולחן גבוה. דאע

ש של חבירו ואוכלו שלא מדעתו, ואף "דו להחליט ולהכריע מי יאכל את הדבר, דאין לך אדם נוטל מעמ ודאי עדיין יש בי"מ

בקרבנות הוא כך שאין אדם נוטל חלקי קרבן העומדים לאכילת הבעלים או הכהן שזכה ואוכלם שלא ברצונו. [עיין חידושי 

  ג, ובאתה קדשת מנחות בענין בעלות וחלוקה בקדשים]."ק י"ר ב"הגרש

כ ודאי כאשר בעל הזכות קבע את יעודי "כיון שהדבר ודאי נתון בזכות ממון על צמצום מסגרת האוכלים והאכילה, או

אמרנו שהיא קיימת בהפקר במה שהוא מתקן מלאכה ט, כבר אין בו את אותה בחינת 'עבודה' ש"מלאכתו לאכילת ישראל ביו

על קמו מעשיו ובאופן מוחלט עקר מינה שם 'מלאכת עבודה' נ לכל מאן דבעי, וכיון שפרחה מיניה האי זיקת עבודה, שוב

  ., ומותר הוא ככל עושה או''נ ליו''טפ שאין זה שלו"אעלחוד 'מלאכת הנאה' 

  העושה מלאכה בהפקר אינו יכול להגדיר את היעוד של החפצא

לנו ללמוד שלא זו היא מ יש "ממשפט אחד בדברי האבאע''פ שהביאור נכון כלפי עיקר הדין ומשפטו, מ''מ ג) אמנם 

ל אכילתו לאחר זמן לא תתיר מפני שזכייתו לאחר זמן היה זכיה בפנים חדשות, ובדבר אחד עשדעתו דהזכיר בדבריו כוונתו, 

הוא עשה מלאכה והנאתו באה לו מדבר אחר כביכול. משמע מכך שלולי טענה זו של 'פנים חדשות' היה היתר לעיקר המלאכה 

  פ שבשעת מלאכה אינה שלו."אע –לאכילת היום  מחמת שסופו להשתמש בה

ואם איתא שכל שאין מעשיו מצומצמים ומוגבלים למי שיתמש בהם ומתי ישתמשו בהם, יש במלאכתו בחינת 'מלאכת 

לולי הטענה שאכילתו  -כ מה מועיל שדעתו לאוכלה ביום "ע יכולים להשתמש בה, א"עבודה' בזה גופא שהוא יוצר יצירה שכו

מ דיסוד סברתו ממקום אחר היא "מ מעשיו עומדים בפועל לשימוש כל העולם, ועבודה היא. ש"פנים חדשות', הרי מ'על תהיה 

  .באה

ט. "נ ביו"ביסוד בחלק הראשון שלמדנו בסימן א' בעיקר יסוד הבנין של היתר מלאכת אולכך נראה שמכוון דבריו להשתמש 

אה אותם 'עבודה', אלא רת עבודה' שצורתם הכללית נותנת שנל מלאכות שבת זה 'מלאכ"דלמדנו להשכיל שיסוד כל ט

'מלאכה  היא תהיהשהחלטנו ש אך גם במלאכהשפעמים שהדעת 'עוקרת' את המלאכה מעבודה ועושה אותה 'מלאכת הנאה', 

  היתה לה ממלאכת עבודה למלאכת הנאה. 'עקירה'הנאה' 

ישראל היום, ויחוד הזמנה זה הוא נותן לראות את  וכוח העקירה זה במה שהדעת מייחדת את החפצא לתשמישי אכילת

  הדבר כמלאכת הנאה וממילא נעקר מינה בחינת מלאכת עבודה.

מ לומר לך שכל דבר שאינו עומד בזכותו של אדם לאו כל כמיניה לקבוע את תוכן "ועתה נבין שכאן ומכאן באה סברת האב

ת חפצא לא נקבעה על ידה, וכיון שלא הוגבלו יעודי החפצא, מ הזמנ"העשיה ויעודי תכליתה, וגם אם דעת גברא יש בה, מ

  עדיין אנו מחליטים את המעשה על פי הצורה, והצורה היא 'מלאכת עבודה' ובאיסורא קאי.

ולולי שהיה זה פנים חדשות היה וכלפי זה באו דבריו על הנאת סופו ביומו שאינה מועילה מפני שהיא הנאה 'מפנים חדשות', 

הנאת סופו. דלולי טענת 'פנים חדשות' היינו מתירים אותה מדין שינוי סופו החוזר ומשנה את תחילתו, דאם היה היתר בה מחמת 

עושה מעשה אכילת היום באותה חפצא שעשה בה מלאכה, 'וקיים את מחשבתו הראשונה', היתה אכילתו עוקרת למפרע שם 

ום בה הכח להשתנות למלאכת הנאה בסופה, וזה גם מספיק עבודה, ולכך היה לה היתר משעה ראשונה הואיל וזו פעולה שגל
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מ לאוסרה מדין 'פנים חדשות', שגם אכילת סופו לא תחזור ותשנה את תחילתו "לעקור מינה שם 'מלאכת עבודה. לכך הוצרך האב

  בשעת עשייתו, ובאיסור מלאכת עבודה הוא עומד.

פ שחסר לו בתורת 'שלו' בדבר, "אכילת שולחן גבוה. דאעועל פי זה נשכיל גם במה שהקשו כיצד אדם מתקן אכילה בכל 

ש של חבירו ואוכלו שלא מדעתו, ואף "מ ודאי עדיין יש בידו להחליט ולהכריע מי יאכל את הדבר, דאין לך אדם נוטל מע"מ

עיין בקרבנות הוא כך שאין אדם נוטל את חלקי הקרבן העומדים לאכילת הבעלים או הכהן שזכה ואוכלם שלא ברצונו. [

  ג, ובאתה קדשת מנחות בענין בעלות וחלוקה בקדשים]."ק י"ר ב"חידושי הגרש

הדבר נתון תחת ידו לקבוע את תחומי כ ודאי "וכיון שהדבר ודאי נתון בזכות ממון על צמצום מסגרת האוכלים והאכילה, א

ל הזכות קבע את יעודי מלאכתו כאשר בעמסגרת אכילת הדבר לא רק כהזמנת גברא אלא גם כצמצום תבנית החפצא, וממילא 

עקר מינה שם 'מלאכת עבודה' נ ו של חפצא, כברצמוקביעות זה הזמינה וייחדה את הדבר כיחוד בע ט"לאכילת ישראל ביו

  .והושלם ההיתר פ שאין זה שלו"על 'מלאכת הנאה' אע ועמדה


