
הפקר על ידי בעליו

המקור:
מדיני קנינים שאפשר להעביר בעלות למקבל באחד מדרכי הקנינים. ברם, אף אם אינו 
מקנה למקבל רק הפקיר בלבד, יכול אדם אחר לזכות מהפקר באחד מדרכי הקנינים. 
חז"ל למדו שהפקר מועיל ממה שהתורה הפקירה פירות בעליו בשמיטה שנאמר 'תשמטנה ונטשתה', מלמד  שיש לך נטישה אחרת 
שהיא כזו', כלומר, הפקר1. ברם, כפי שיבואר להלן, נחלקו הפוסקים האם המפקיר מוציא את נכסיו לרשות הפקר, או שהפקר מתיר 

לאחרים לזכות בנכסיו2.

הפקר בדיבור 
לסוברים כן, הפקר מועיל להוציא מבעלות המפקיר בדיבור בלבד, לעומת שאר העברת בעלות 
שנעשה רק באחד מדרכי הקנין. יש שכתב שאף דין זה נלמד בגזרת הכתוב משמיטה שמשמט 

בלי מעשה קנין3.

לשון המועיל
המפקיר צריך לומר הדיבור בלשון המועיל, כגון שיאמר 'נכסים אלה הפקר לכל'4, ובזה  נעשה 
הפקר שכל הקודם לזכות בו באחד מדרכי הקנינים קנהו לעצמו, ונעשה שלו5, ואף זה שהפקיר, 

דינו ככל אדם שאם קדם וזכה בו באחד מדרכי הקנינים, קנהו6.

צלשון מחילה או סתם סילוק אינו לשון המועיל להפקיר, וצריך שיאמר לשון שמשמעו שמס
תלק מבעלותו לגמרי7. 

הפקר כדין נדר
כתב הרמב"ם8, ההפקר אע"פ שאינו נדר הרי הוא כמו נדר שאסור לו לחזור בו, ונחלקו הפוסקים 

האם כוונתו שהפקר כשאר נדר ואינו עושה קנין או שאינו כנדר ועושה קנין. 

הסוברים שהפקר עושה קנין, וחזרה מהפקר
יש שפירש, ש'הפקר אינו נדר' היינו כנדר צדקה שהוא לעניים בלבד, ואילו הפקר הוא בין לעניים ובין לעשירים9, שהרי המפקיר 
לעניים אבל לא לעשירים אינו הפקר עד שיפקיר לכל כשמיטה10.  ואע"פ שאינו כנדר מכל מקום אסור לחזור בו בדיבור, ולמחות 

במי שבא לזכות בקנין, אבל הוא עצמו יכול להקדים ולזכות בו בקנין11.

יש שפירש כוונתו שהפקר אינו כנדר היינו שאינו כנדר שיכול לשאול על נדרו12, וכן יש שמגיה לשון הרמב"ם 'שאינו יכול לחזור 
בו'13.

ויש שביאר, שאמנם דיבורו של המפקיר דומה לנדר שאסור לו לחזור כמו העובר על הנדר שהוא בבל יחל , אבל יש בו גם קנין )דלכן 
כתב הרמב"ם 'אע"פ שאינו נדר', כלומר נדר בלבד(, אלא  מאחר שהפקיר יצא מרשותו, וכבר קיים נדרו ואינו עובר על בל יחל14. 

חזרה תוך כדי דיבור
לפי האמור, יש שהוסיף שגם אינו יכול לחזור בו תוך כדי דיבור, כי בדיבורו נעשה כבר הקנין שיצא מרשות הבעלים ונהיה הפקר, 
ולכן אינו יכול לחזור בו תוך כדי דיבור15, מאידך, יש שכתבו שהחזרה מועילה תוך כדי דיבור16, ומהם שפירש בזה מה שאסור לחזור 
בו הוא כשחוזר בו אפילו תוך כדי דיבור17, אבל יש שכתב שהמפקיר מותר לחזור בו תוך כדי דיבור, ומה שאסור לחזור בו הכוונה 

אם לאחר כדי דיבור חוזר ולוקח מהפקר בלי קנין ומחזיק לעצמו או פורע חובו, שא"א להוציא מידו, שזה ממון שאין לו תובעין18.

מת המפקיר לפני שזכה בו אחר
לפירושים הנ"ל, הפקר עושה קנין להוציא מרשותו, ואם מת המפקיר לפני שאדם אחר זכה בו בקנין, לא זכו יורשיו במה שהפקיר, 

וכל הקודם זכה. 

הסוברים שהפקר אינו עושה קנין
ויש שפירשו שהפקר דינו כנדר שאינו עושה קנין, וחיוב המפקיר הוא לקיים נדרו שאם יחזור בו עובר על בל יחל )אא"כ זוכה בו 

בדרכי הקנינים(, ולכן אם מת המפקיר זכו יורשיו, בהפקר שעליהם לא מוטל שום חיוב לקיים נדר אביהם19.

8  הל' נדרים פרק ב' הל' י"ד, והשו"ע סי' רע"ג סעיף ב'. 
9  סמ"ע שם ס"ק ג'.

10   רע"ג סעי' ה', וע"ע נדרים ז' א' וסי' רע"ג סעיף ח' וסמ"ע ס"ק י"ב.
11   סמ"ע שם ס"ק ד', ולכאורה משמעות דבריו שהפקר אינו עושה קנין ועיין דרישה לסעיף ג', ולהלן הערה 19

12  אור שמח הל' אישות פרק י"ז הל' י', וכן בר"ן נדרים פ"ה א' ד"ה ואני, כתב דלא מהני שאלה בהקדש, וע"ע בערוך השולחן סעיף ד' בביאור הרמב"ם, 
וצ"ב.

13  גר"א אות ג', ואכן המחנה אפרים הל' זכיה מהפקר סוף סי' ח' תמה על הלשון 'אסור לחזור בו'.
14  שו"ת חתם סופר או"ח סי' ס"ב ד"ה ועיין ר"ן, שיש בו וליקוטי הערות שם ויו"ד סי' שט"ז ד"ה עכ"פ, )עיי"ש שמשיג בחריפות על הקצות רע"ג ס"ק 

א' הובא להלן הערה 19(.
15  אמרי בינה תרו"מ סי' ז' ד"ה ולפי"ז, עפי"ד הקצות סי' רנ"ה ס"ק ב' לחלק בין מסירה להדיוט דמהני חזרה תוכד"ד כמבואר בסי' קצ"ה ס"ק ב' 

והקדש דכמסירה להדיוט דמי ולא מהני.
16  שו"ת ר"ב אשכנזי סי' ט"ו ומחנה אפרים זכייה מהפקר סי' ח'.

17  שו"ת ר"ב אשכנזי סי' ט"ו הובא במחנה אפרים הנ"ל.
18  מחנה אפרים הנ"ל.

19  קצות ס"ק א' ע"פ דברי הב"ח ריש סי' רע"ג, וכן נראה מהדרישה לסעיף ג' בטור, עיי"ש, אכן רוב המפרשים חולקים על ביאורו.

מנחם  בעוד 
את  סידר 
ק  נ ר א ה
)wallet( שלו, נפלו ממנו שני פתקאות על הריצצ

פה. 

ייחס אליהן חשיבות וכמעט שלא הניד  מנחם לא 
עפעף. מצידו כי ינוחו על מקומן בשלום...

אלא, מאחר ובסלון ביתו הוא ישב, אוי לו אם לא 
ירימן ויטילם אל פח האשפה...

קבלות  שתי  שהן  גילה  הפתקאות,  את  כשהגביה 
)receipts( ממה שקנה בחדשי הקיץ בחנות לצרכי 

משרד )office supplies( שבהרים.

מכובדים  היו  הקבלות  על  הרשומים  הסכומים 
למדי והסתכמו בכמה מאות דולרים. 

הק מהנהלת  אלו  הוצאות  לגבות  שכחתי  צ'שמא 
עמפ' הרהר לעצמו.

...
עבו את  סיים  שמנחם  מאז  שבועיים  כבר  צזה 

שבהרי  ושלווה'  'שלום  בקעמפ  כמזכיר  דתו 
הקעטסקי"ל.

במהלך ימי הקיץ, כאשר קנה פריטים רבים עבור 
משרד הקעמפ, שילם זאת מנחם מכיסו הפרטי.

הקעמפ  מנהל  לבין  בינו  מוקדם  שסיכום  כמובן 
היה. מנחם יקבל את ההחזר על כל ההוצאות של 
)Invoices( למנהל  קניות אלו, בהצגת חשבוניות 

הקעמפ.

אל  החשבון  את  מנחם  הגיש  שבוע  סוף  בכל  וכך 
מנהל הקעמפ, ששילם את כל החשבון במזומן ועל 

אתר.

והנה עתה הוא מצא עוד שתי חשבוניות. הוא ניסה 
לאמץ את מוחו ולהיזכר האם כבר קיבל החזר על 
שתי החשבוניות שמצא, אך הוא לא נזכר במאומה.

הוא החליט להתקשר אל מנהל הקעמפ, שמא הוא 
יזכור.

מנחם  ביקש  כהוויתן,  דברים  לו  שסיפר  לאחר 
ממנהל הקעמפ אם יכול לבדוק ולראות אם שילם 
הנקובים  מהסכומים  יותר  דולר  מאות  כמה  לו 

בקבלות שביד מנהל הקעמפ.

- כך נוכל לברר אם כבר קיבלתי החזר על הוצאות 
אלו. 

למשל, אם הקבלות שבידך מספרות על סך $1,000 

האם המפקיר 
דבר יכול 

לחזור בו תוך 
כדי דיבור 
מהפקירו?

דיני הפקר ב'
הרב חיים קאהן שליט"א

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

גליון שבועי
כי תבוא | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ירושלמי פאה פרק ו' הל' א', לבית הלל, ועיי"ש לבית שמאי לומדים מפאה, וראה סמ"ע סוס"ק ז'. ]2[ להלן ליד הערה 
הע'  הקודם  גליון  )ראה  השמיטה  להחיל  כדי  אני  משמט  שצ"ל  לסוברים  הנה  הנ"ל.  ירושלמי  ע"פ  שם  השולחן  ערוך   ]3[

איני יודע
 הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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לדיני תורה, שאלות בדיני ממונות, שטרות, ריבית, צוואות, דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט, או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:

קו ההלכהמעשה שהיה

  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

נכתב  רכ"ח(  )גליון  הקודם  במאמרנו 
כי אסור מן התורה לתת ריבית למלוה, 
אף לא בדברים. כגון, לשבחו ולקלסו. 
אפילו להקדים לו שלום כשלא נהג כן 

לפני שהלוהו - אסור. לאור זאת נתעוררתי לשאול כדלהלן.

שאלה: האם בכלל זה גם נאסר לומר לו 'יישר כח' או 'תודה' על ההלואה? באם 
ימנע הלוה את עצמו מכך, סביר להניח שהמלוה יפגע מכך ויראה בכך גסות 

רוח וכפיות טובה.

)ריבית  מצאנו בפוסקים דעות שונות בענין זה. בשלחן ערוך הרב  תשובה: 
סעיף ט'( כתב וזה לשונו 'אסור לקלסו בפניו או להודות ולהחזיק לו טובה או 
לברכו בפניו על שהלוהו או שהרחיב לו זמן. ואם צריך לבקש ממנו שילוהו 

או שירחיב לו זמן, יבקש בדברי תחנונים בלבד ולא בדברי שבח וקילוס'.

יש מהפוסקים שהסיקו מלשון זו שכוונת הרב לאסור גם אמירת 'תודה' על 
ההלואה )מנחת שלמה - חלק ב' סימן ס"ח, שו"ת אגרות משה - יורה דעה 
חלק א' סימן פ' וקרן התורה סימן ק"ס סקמ"ג(. על מרן החזון איש מסופר 
שכאשר הלוה מעות, הקדים ואמר ללוה שאסור לו להודות על כך )ארחות 

רבינו חלק ד' עמוד ס"ה(.

לעומת זאת יש מן הפוסקים שכתבו שבכלל ריבית דברים רק כאשר מודה 
לו ומחזיק לו טובה. אמירת 'יישר כח' וכדו' איננה בכלל זה ונעשית לצורך 
הנימוס בלבד ומותרת. מה גם שאין באמירה זו מאומה, שרגילים בני אדם 
לומר 'תודה' על כל דבר. גם לקוח בסיימו את קנייתו מודה למוכר, ואף שאינו 
מחזיק לו טובה על העיסקה שהיתה משתלמת לשני הצדדים כאחד )מנחת 
שלמה - חלק א' סימן כ"ז. אמנם שוב חזר בו מדברי שלחן ערוך הרב הנ"ל. 
וכן כתבו בחמודי אפרים עמוד רכ"ו בשם הרה"ק משינאווע, נתיבות שלום 
ועיין עוד בחלקת בנימין סימן ק"ס  ועוד.  עמוד ק"ז בשם הגרי"ש אלישיב 

סקק"ח(.

בכלל  אינו  שזה  טירחתו,  על  לו  שמודה  למלוה  הלוה  שיאמר  שהציעו  יש 
ריבית שאינו על המעות עצמם )משנת רבית פרק ד' סעיף כ'(.

לאסרו.  צד  בכלל  אין  גמ"ח  של  גזבר  מיד  באה  ההלואה  כאשר  כי  יודגש, 
המעות אינן של הגזבר ואין זו ריבית הבאה לידו של המלוה. אמירת התודה 

בכהאי גוונא היא רק על טירחתו ועסקנותו של הגזבר.

שהוצאתי מכיסי עבור הקעמפ, ואילו אתה יודע שכבר שילמת בעבורי $1,300 
עבור החזר הוצאות, אוכל להיות בטוח שקיבלתי לידי את ההוצאות הללו.

וכמובן, כך להיפך.

- איני שומר על הקבלות שאתה מגיש אלי. הסכומים קטנים מדי מכדי שאעשה 

מכך 'עסק'... 

־גם לרבות שאיני זוכר בכלל כמה שילמתי לך כבר, שהרי מזומן קיבלת מידי. הכי

צד אוכל לדעת? - ענה מנהל הקעמפ.

- מה נעשה? - שאל מנחם.

- בכלל כל הענין לא כל כך 'מריח' לי... - העיר מנהל הקעמפ - מה קרה שמצאת 

־את הקבלות רק עכשיו? אולי יש לך אותן מקניות שערכת לעצמך ולא עבור הק

עמפ?

צ- אתה מבין לבד שאין שום סיבה שבעולם שבאמצע חודשי הקיץ אקנה לעצ
מי כמות ענקית של נייר למדפסת )printer(... - ענה מנחם בעקיצה - התאריך 
המופיע על גבי הקבלות הוא בסוף חודש יולי )July(... על כרחך שקניתי את זה 

עבור הקעמפ!

- ושמא כבר קיבלת את ההחזר על כך? אף שלא הגשת את הקבלה... כבר היה 

לעולמים...

...
בפתרון שאלה זו יש להקדים.

הלכה היא, כאשר המלוה/הנושה מחזיק בידו שטר חוב, הרי שהלוה/החייב אינו 
יכול להימלט מפירעון. 

מענין  מאומה  זוכרים  אינם  שניהם,  והלוה,  המלוה  כאשר  גם  אמורים  הדברים 
הפירעון ואינם יודעים האם אכן החוב בעינו או שמא כבר נפרע.

הספק אינו יכול להוציא מיד הוודאי שבשטר, המספר כי קיים כאן חוב.

רק כאשר הלוה טוען בברי שכבר פרע את החוב ואילו המלוה אינו זוכר אם כבר 
נפרע אם לאו, אזי אין מוציאין מיד הלוה אף אם קיים שטר )שלחן ערוך - חושן 

משפט, סימן פ"ב סעיף ב' וסימן נ"ט סעיף א' ובש"ך סימן נ"ט ס"ק א' וב'(.

אמנם, כאשר לא קיים שטר חוב ביד המלוה, אזי משתנה דינו.

כאשר המלוה בטוח וטוען בברי שעדיין לא נפרע החוב, ואילו הלוה לעומתו אינו 
זוכר אם פרע אם לאו - חייב הלוה לפרוע את החוב.

כיון שאף הלוה מודה שהיתה כאן 'חזקת חיוב', שאינו מסופק אם היה חוב אם 
לאו, אלא שטוען שמא כבר פרעתי את החוב - על כן אין ספיקו לגבי הפירעון 

מערער את חזקת החיוב.

אך אם גם המלוה אינו זכור מענין הפירעון - והוא לכאורה נידון דידן - אזי באנו 
למחלוקת הפוסקים.

יש מהפוסקים הפוטרים בכהאי גוונא את הלוה לגמרי, בהיות שהמלוה אינו זכור 
בברירות שלא נפרע חובו.

אחרים מחייבים את הלוה לפרוע את חובו בכדי לצאת ידי שמים. הרי סוף סוף 
יש כאן 'חזקת חיוב' שהלוה אינו כופר אלא מודה בה )שלחן ערוך - חושן משפט, 
סימן ע"ה סעיף ט' וסעיף י"ח, ש"ך שם סקס"ה וסקס"ז. וראה בכל זאת בפתחי 

חושן - הלואה, פרק ב' סעיף ל' ובהערה ע"ה(.

אלא, שיש מקרים שאף בהיעדר שטר חוב, מכל מקום נאמן המלוה לומר שלא 
נפרע. אימתי?

כאשר הוא מסתמך על פנקסו, שבו הוא רושם את כל חשבונותיו בדקדוק.

במקום כזה, אף שאינו זוכר בעצמו, מכל מקום רשאי לטעון ברי על פי פנקסו.

אשר על כן בנידון דידן, אם מעולם לא קיבל מנחם את החזר הוצאותיו שלא כנגד 
הצגת קבלה וחשבונית, אזי יכול מנחם להסתמך על הקבלות שבידו ולתבוע את 

פירעונן.

אך אם יתכן שמנחם קיבל החזר הוצאות אף שלא על פי קבלות שהציג, במקום 
כזה אינו יכול להסתמך ולטעון ברי על פי הקבלות שבידו ומנהל הקעמפ פטור 
מדיני אדם על כל פנים וכנ"ל במחלוקת הפוסקים שהובאה לעיל )שלחן ערוך - 
חושן משפט, סימן צ"א סעיפים ד' וה', ש"ך שם סקכ"ד, פתחי תשובה שם סק"ז 

ונתיבות שם סקי"ח בהתבססם על דברי התומים שם סק"ח(.

ריבית באמירת 
תודה

המשך ההערות מפסקי דינים

אפקעתא  היא  ששמיטה  הפוסקים  לרוב  אף  אבל  בפשטות  א"ש  להפקר  הדמיון   ,)17  ,16
 ]4[ קנין.  מעשה  צריך  שאין  מוכח  מ"מ  אני,  משמט  אמר  לא  אם  אפילו  ומשמט  דמלכא 
רע"ג סעיף ג'. ]5[ רע"ג סעיף ד'. ]6[ שם. ]7[ הערוך השולחן סי' רע"ג סעיף ג' כתב דידי 

צמסולקת משדה זו לא מהני, וזה ע"פ כתובות פ"ג א' ועוד, אבל עיין במחנה אפרים שכי
ב' ד"ה מדין, דזה רק באופן שאומר יחד עם עוד לשו צרות סי' ט' ע"פ רש"י כריתות כ"ד 

כ"א,  סי'  קנינים  קונטרס  בינה  אמרי  וע"ע  ודברים,  מדין  סילוק  רק  המשמעות  שאז  נות 
זה, אכן בנוגע לנד"ד נראה שההגדרה לכו"ע  והאריכו המחברים באיזה דינים מהני לשון 
היא שצ"ל סילוק מגוף הממון אבל לא בעינן לשון הקנאה. ]8[ הל' נדרים פרק ב' הל' י"ד, 
והשו"ע סי' רע"ג סעיף ב'. ]9[ סמ"ע שם ס"ק ג'. ]10[ רע"ג סעי' ה', וע"ע נדרים ז' א' וסי' 
רע"ג סעיף ח' וסמ"ע ס"ק י"ב. ]11[ סמ"ע שם ס"ק ד', ולכאורה משמעות דבריו שהפקר 
19 ]12[ אור שמח הל' אישות פרק  ג', ולהלן הערה  ועיין דרישה לסעיף  אינו עושה קנין 
בערוך  וע"ע  בהקדש,  שאלה  מהני  דלא  כתב  ואני,  ד"ה  א'  פ"ה  נדרים  בר"ן  וכן  י',  הל'  י"ז 
ג', ואכן המחנה אפרים הל' זכיה  השולחן סעיף ד' בביאור הרמב"ם, וצ"ב. ]13[ גר"א אות 
מהפקר סוף סי' ח' תמה על הלשון 'אסור לחזור בו'. ]14[ שו"ת חתם סופר או"ח סי' ס"ב 

צד"ה ועיין ר"ן, שיש בו וליקוטי הערות שם ויו"ד סי' שט"ז ד"ה עכ"פ, )עיי"ש שמשיג בח
ז' ד"ה  19(. ]15[ אמרי בינה תרו"מ סי'  ריפות על הקצות רע"ג ס"ק א' הובא להלן הערה 

צולפי"ז, עפי"ד הקצות סי' רנ"ה ס"ק ב' לחלק בין מסירה להדיוט דמהני חזרה תוכד"ד כמבו
אשכנזי  ר"ב  שו"ת   ]16[ מהני.  ולא  דמי  להדיוט  דכמסירה  והקדש  ב'  ס"ק  קצ"ה  בסי'  אר 
במצ הובא  ט"ו  סי'  אשכנזי  ר"ב  שו"ת   ]17 ח'.  סי'  מהפקר  זכייה  אפרים  ומחנה  ט"ו  ]סי' 

סי'  ריש  הב"ח  דברי  ע"פ  א'  ס"ק  קצות   ]19[ הנ"ל.  אפרים  מחנה   ]18[ הנ"ל.  אפרים  חנה 
רע"ג, וכן נראה מהדרישה לסעיף ג' בטור, עיי"ש, אכן רוב המפרשים חולקים על ביאורו.


