
עשיית הפקר

הפקר נלמד משמיטה
כבר התבאר1 שהמקור להפקר נלמד משביעית שהתורה הפקירה הקרקע שכתוב 
'ונטשתה' שיש לך אחרת שהוא כזה2, לפיכך למדים  תשמטנה, והוסיפה התורה 

פרטי הלכות מדיני שמיטה, כפי שיתבאר.

הפקר בפני אחרים 
הפקר של שמיטה ידוע לכל3, לפיכך יש ראשונים שכתבו שצריך להפקיר בפני אחרים שיהא ידוע לאחרים, אמנם מדין 
תורה הפקר בפני אחד מועילה, אבל מדברי סופרים המפקיר קרקע צריך שיפקיר לפני שלושה, כדי שיהיה אחד זוכה בה, 

יש שכתבו שבמטלטלים שהמחזיק  יוכל המפקיר לכפור שהפקיר4.  ולא  ושנים מעידים 
נאמן במיגו דלקחתי, אפילו הפקיר בפני אחד אחד מועיל5, ויש שכתבו שאף במטלטלין 

צריך שלושה6.

בינו לבין עצמו
ויש ראשונים שכתבו שאפילו הפקיר בינו לבין עצמו מועיל7, וביארו הפוסקים שאף לדעה 
זו צריך שלושה מדברי סופרים ורק כשמפקיר להציל עצמו מאיסור מועיל ההפקר אפילו 
בינו לבין עצמו, כגון שהשאיל או השכיר באמצע השבוע בהמה לגוי עד שבת ולא החזיר 
במועד, ולכן הוכרח להפקיר בינו לבין עצמו לפני שבת, שאנן סהדי שניחא ליה להפקיר 

כדי שלא יעבור על איסור שביתת בהמה בשבת8.

להפקיר בלב
ילפי האמור, נחלקו הפוסקים האם מועיל להפקיר בלב בלי דיבור כדי להציל עצמו מאי

סור, כגון חמץ בפסח, שיש שכתבו שגם בזה מועיל מה שהפקיר בלב שאנן סהדי שמפקיר 
בלב שלם9, ויש שכתבו שרק לבטל חמץ בלב מועיל מפני שאינו ברשותו ועשאו הכתוב 

כאילו ברשותו, אבל לולי זה דברים שבלב אינם דברים, וצריך להפקיר בדיבור דווקא10.

הפקר לכל
בדומה לשמיטה שהוא הפקר לכל, אף המפקיר צריך להפקיר לכל ולכן המפקיר לעניים ולא לעשירים אינו הפקר11. יש 
שכתבו שכל זה אם הפקיר בסתם לעניים שלא פירט למי הוא מפקיר בנוכח, אבל אם הפקיר רק לפלוני, חל ההפקר כלפי 

פלוני ולא יוכל אחר לזכות בו12, אבל רבים חולקים שאין לחלק בזה13.

הפקר לישראל ולא לנכרי 
ומפני שלמדים הפקר משמיטה שהוא הפקר לכל, דנו הפוסקים האם הפקר לישראל ולא לנכרי מועילה, שיש שכתבו שאם 

לא הפקיר אף לנכרי אינו הפקר לכל14, אבל יש שכתב שאף שמיטה הפקר לישראל ולא לנכרי15.

הפקר לבהמה, לקטנים
כתב הירושלמי שצריך להפקיר אף לבהמה וחיה בדומה לשמיטה16, כלומר שצריך להפקיר באופן שאפשר לבהמה וחיה 
לקחת מהדבר המופקר17, ויש שהוסיף שבכלל זה שצריך להפקיר אף לקטנים שאע"פ שקטן אינו בר זכייה לא גרע  מבהמה, 

ועוד מפני שיבוא לידי זכייה הוא בכלל בר זכייה18. 

הפקר לזמן
מהפקר של שמיטה נלמד שהמפקיר לזמן, אפילו רק ליום אחד, כגון שבת שמפקיר בהמה שכורה לגוי כדי שלא יעבור על 

איסור שביתת בהמתו, הוא הפקר גמור ויכול אחר לזכות בו שיהיה שלו לעולם, שאף שמיטה אינו הפקר עולמית19 .

17  כנ"פ.
18  מנחת פתים הנ"ל.

19  רע"ג סעיף י' וסמ"ע ס"ק י"ד )וע"ע או"ח סי' רמ"ו סעיף ג'(, ועיין שו"ת רע"א 
סי' קמ"ה שזה כהפקר על תנאי ולכן תמה על עיקר הדין איך מועיל התנאי להינצל 

מאיסור שביתת בהמתו אם לא זכו מהפקר ולא התקיים התנאי, ועיין בשערי יושר שער 
ה' פרק כ"ג, ועוד יבואר להלן בע"ה.

מנחם  בעוד 
את  'סגר' 
ך  מ ס מ ה

המחשב  מסך  על  שפתח   )Document(
)Computer screen( של יהודה, נזדקרה לעומתו 

הודעה באותיות אדומות.

זהירות! וירוס!

זה עתה חדר לתוך המחשב שלך וירוס היכול 
להרוס את המחשב. אנא! הפעל אנטי וירוס למגרו 

ולסלקו!

Caution! virus!

A virus just penetrated into your 
computer that could destroy your 
computer. Please! Run anti-virus!

 USB-ה בכרטיס  'חשד'  שמנחם  ימים  מספר  כבר 
שלו ש'נדבק' ב'וירוס'.

זה כמובן לא מנע ממנו לבקש מיהודה את המחשב 
הנייד )Laptop( האישי שלו לצורך כתיבת חידושי 

תורה שנתחדשו לו במשך השבוע האחרון.

בשעת  וכך  בשמחה.  נענה  הוא,  לב  שטוב  יהודה, 
המחשב  עם  מנחם  נתיישב  בכולל,  הסדרים'  'בין 
של יהודה והקליד עליו מספר עמודים של חידושי 

תורה.

שחששותיו  מנחם  נתוודע  שסיים  כיון  כאמור, 
מה'וירוס'  'נדבק'  יהודה  של  מחשבו  היו.  מוצדקים 
תוך  אל  מנחם  שתחב   USB הכרטיס  על  שהיה 

המחשב.

המחשב  את  והחזיר  הכרטיס  את  שלף  מנחם 
ליהודה.

- מצטער. נראה לי ש'הכנסתי' למחשב שלך 'וירוס'. 
וירוס'  'אנטי  תוכנת  עם  אותו  ותבער  תמהר  אם  אך 

)Anti-virus(, נראה לי שהנזק והסכנה יחלפו... 

יהודה פתח עליו זוג עיניים תמהות - וכי מדוע עלי 
להתעסק בזה? עשה זאת בעצמך!

- אהה... אינני יודע כיצד. אינני 'מכיר' את המחשב 
שלך...

- אז בבקשה התכבד וקח אותו אל טכנאי מחשבים. 
הוא ודאי ידע לעשות זאת... 

- טכנאי מחשבים? מדוע שאשלם על כך סך עתק? 
יודע אתה כמה יקחו ממני על כך? מדוע שלא תעשה 

זאת בעצמך ותמנע את הנזק? - התקומם מנחם.

האם המפקיר 
יכול לומר 

שאינו מפקיר 
לקטנים.

דיני הפקר ד'
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
ראש השנה | תשע"ח מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ גליון רכ"ט. ]2[ ירושלמי פאה פרק ו' הל' א' )ושביעית פרק ה' הל' א'( . ]3[ראה גליון רכ"ח, ורא"ש נדרים פרק ד' סי' י"א. ]4[ 
סי' רע"ג סעיף ז' ע"פ רמב"ם הל' נדרים פרק ב' הל' ט"ז, וסמ"ע שם ס"ק ט' י', ועיין רא"ש שם. ]5[ מחנה אפרים זכייה מהפקר סי' א' 
מדיוק לשון הרמב"ם והרא"ש הנ"ל הערה 4, והובא בערוך השלחן סעי' ז'. ]6[ מחנה אפרים הנ"ל ממשמעות תוס' שבת י"ח ב' ד"ה 
דמפקרא, והקצות סי' רע"ג ס"ק ג' כתב שדעת כל הפוסקים שלא לחלק בכך, מלבד תוס' נדרים מ"ה א' ד"ה ר"י, וראה עוד ראייתו 
מתוס' פסחים ד' ע"ב ד"ה מדאורייתא. ]7[ רא"ש נדרים פרק ד' סי' י"א, וכ"כ הרמ"א סי' רע"ג סעיף ז'. ]8[ רא"ש שם והעתיקו הסמ"ע 
ס"ק י"א, ועיין ב"י או"ח סי' רמ"ו ס"ק ה' ממרדכי שבת פרק א' שאף בזה צריך שלושה, ובמ"ב ס"ק ט"ו כתב שטוב ליזהר לכתחילה. 

וירוס משום 
חיציו

 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

הקו בחצר  השנה  ראש  את  לעשות  נסיעתי  ילרגל 
טל מכשיר  לעצמי  שכרתי  עיה"ק,  בירושלים  ידש 

זמן שהותי  )Cellphone( להשתמש בו למשך  פון 
בקשתי  הארץ  בשערי  רגלי  עמדו  כאשר  בארה"ק. 
להתקשר, אך הדבר לא עלה בידי. המשכיר התנצל 
את  שעזבתי  לפני  השכירות.  עבור  ששילמתי  הסכום  מלוא  את  לי  שיחזיר  והבטיח  כך,  על 
שדה התעופה )Airport( הציע לי חבר לקנות כרטיס SIM, אולי יעלה בידי להפעיל עמו את 

המכשיר הסורר. ואכן, המכשיר עבד במשך כל זמן שהותי בארה"ק. 

כאשר שבתי לכאן, תהיתי בליבי אם עלי לשלם על שכירות המכשיר. מצד אחד, נשתמשתי 
בעל  ונתבטל.  תקף  אינו  שבינינו  המקורי  השכירות  הסכם  הרי  שני,  מצד  ממנו.  ונהניתי  בו 
המכשיר בין כך לא יכול היה ליהנות ממנו כיון שהיה עימי בארה"ק. שמא יש כאן משום 'זה 

נהנה וזה אינו חסר'?

שאלה: האם חייב אני לשלם על השימוש במכשיר, או שמא לאו?

:תשובה ראשית נברר האם עשית כדין כשנשתמשת במכשיר לאחר שהסכם השכירות שביי
סימן  משפט,  חושן   - ערוך  )שלחן  הוא  גזלן   - מדעת  שלא  שואל  נתבטל.  הבעלים  לבין  נך 
רצ"ב סעיף א' וסימן שס"ג סעיף ה'(, ואסור להשתמש בממון חבירו שלא מדעתו. ואף שמצינו 
שהדר בחצר חבירו שלא מדעתו )והחצר אינה עומדת להשכיר( - פטור )שם סימן שס"ג סעיף 
ו'(, שזה נהנה וזה אינו חסר - בדבר ובמקום שההיזק מצוי בו ובפרט במטלטלין - אינו כן 

ואסור להשתמש. 

מטלטלין  הגונב  למטלטלין.  קרקע  בין  חילוק  יש  ההשתמשות,  על  התשלומים  נידון  ולגבי 
מחבירו ומשתמש בהם, אינו חייב לשלם על השימוש כשוכר )שם סימן שס"ג סעיף ה'(. רק 
אם נפחת ערכם, משלם על הפחת )שם סעיף א'(. זאת מכיון והחפץ הגנוב עומד ברשות הגנב, 

ומוטל עליו להחזירם לבעלים ולפצותם על כל נזק שיקרה בו.

לעומת זאת בקרקעות, כיון שקרקע אינה נגזלת וברשות בעליה עומדת, על כן הדר בחצר 
חבירו )העומדת להשכיר( צריך להעלות לו שכר. הרי נהנה מרשותו של חבירו ועליו לשלם 
)ראה בכל זה רשב"א בבא קמא דף כ' ע"ב הובא בשער המלך - גזלה פרק ג' הלכה ט', וים של 

שלמה - בבא קמא פרק ט' סימן י'. אבל עיין בתוס' כתובות דף ל' ע"ב ד"ה 'לא צריכא'(.

כל הנ"ל אמור כאשר ההשתמשות במטלטלין נעשתה בתורת גניבה או בתורת שאילה )שהיא 
שלא מדעת הבעלים ודינה כגזילה(. אך אם השתמש בחפץ על דעת שכירות, אזי ביד הבעלים 
לבחור אם לחייב אותו בדמי שכירות או בדמי הפחת של החפץ )שלחן ערוך - חושן משפט, 

סימן שס"ג סעיף ה'(.

בנוגע לנידון דידן: כיון שנשתמשת במכשיר שלא על דעת לשלם, הרי שדינך כשואל שלא 
מדעת דהוי גזלן ופטור מדמי שכירות. רק אם יש פחת ונזק במכשיר, עליך לשלם זאת. 

כמובן  השכירות.  את  לבעלים  לשלם  דעת  על  שתשתמש  ראוי  שוב,  לידך  יבוא  אם  לעתיד 
לאחר שתתמקח עמם ותפחית מהמחיר הראשוני שנקבו בעד השכירות )שהרי נזקקת לקנות 

כרטיס SIM מחמת רשלנותם(.

- ובכלל - המשיך - מנין לך שאני חייב בכלל על נזק כזה?

...
טרם נמשיך בויכוח שפרץ בין השניים, נקדים ונצטט ממה שנכתב כאן כבר בעבר 

)גליון קנ"א(.

השימוש במחשב הוא 'שימוש גשמי בדבר שאינו נראה לעין', על כן - כל שהזיקו 

ואי אפשר עוד להשתמש בו כך, הרי שהוא בגדר נזק ממש )'פסקי דינים' להאב"ד 

הגר"ח קאהן שליט"א - גיליון מ"ט(.

הן גם המחשב נשתנה מכמות שהיה, וגם כל אחד מבחין בשינוי שחל במחשב.

ואכן הסקנו שם בבירור לחייב כאשר המזיק עשה בעצמו את מעשה הנזק, קרי: 

שהחדיר את הוירוס לתוך המחשב, על ידי הכנסת כרטיס USB וכדו'.

...
נחזור לבני שיחנו.

אם  שלי.  במחשב  שעשית  הנזק  את  לתקן  עלי  מוטל  לא   - שלו  על  עמד  יהודה 

 - התיקון!  עלות  בכל  שתחוייב  הרי  בהמשך,  לתקנו  עלי  ויקשה  יחדור  הוירוס 

הזהיר את מנחם.

לעומתו, מנחם לא הבין על מה שח יהודה.

- הרי בידך למנוע כעת את הנזק שלא יתפשט! אם לא תעשה זאת, מה לך כי תלין 

עלי???

...
יש לדון כאשר ביד הניזק למנוע את הנזק, כגון בנידון דידן, ונמנע מכך ובשל כך 

התרבה הנזק. 

האם המזיק חייב על הנזק שהתרבה בשביל הימנעות הניזק מלהציל את שלו?

בקהילות יעקב )בבא קמא סימן י'( דן בכך והביא שתי סוגיות הסותרות לכאורה 

בנידון זה.

'לא'( עולה כי כאשר  י' ע"ב ובתוס' שם ד"ה  )דף  מצד אחד מהסוגיא בבבא קמא 

הנזק גודל עד לשעת הריפוי מחמת היעדר טיפול מהניזק - הניזק מפסיד זאת. 

שכן שנינו: 'פחת נבילה' - מה שהופחת שוויה משעת הנזק והלאה - 'לניזק'. שהיה 

על הניזק למכור את הנבילה ולהיפטר ממנה.

את  ולמגר  להציל  ניתן  אם  המזיק.  ממעשי  נמשך  שהנזק  לטעון  יכול  הניזק  אין 

הנזק, על הניזק לעשות זאת.

מאידך, שנינו )שם דף כ"ז ע"א( שאם הניח גחלת על בגדו, חייב המזיק ואינו יכול 

לטעון שהיה על הניזק לסלקנה.

היה  יכול  הניזק  אם  אף  המזיק  עליו  חייב  המזיק,  מחמת  המתמשך  שהנזק  הרי 

למנוע זאת.

ודחה שם לתרץ ולחלק בין אדם המזיק שחייב אף בכה"ג, לבין ממון שהזיק.

לשיטתו בנידון דידן יש לחייב, שנחשב  )כך כתב באבן האזל פרק ז' מנזקי ממון. 

כאדם המזיק ודו"ק.(

מעשי  להם  כלו  הנגיחה  לאחר  שמרגע  הרי  שור,  בנגיחת  כדלהלן.  לחלק  וכתב 

השור המזיק וההמשך אינו מתייחס אליהם. 

נפרע מרגע  לניזק, נחשב שכבר  נבילה  כיון שאמרה התורה שפחת  כן,  אשר על 

שלאחר הנגיחה לפי שווי הבהמה אז.

מה שאין כן בגחלת, אש, שמתחייב גם על ההמשך שקורה לאחר מכן משום 'חיציו', 

על כן שייך לחייב גם על הנזק שממשיך וקורה אף לאחר התשלום שבשעת הנזק 

על ידי ה'נבילה'.

לכאורה בנידון דידן, יש לדונו כהניח גחלת. הרי ה'וירוס' שהחדיר מנחם ממשיך 

ומכלה כל חלקה טובה במחשב.

אשר על כן, אף אם יכל יהודה להציל ולמנוע את המשכו, מכל מקום עדיין מנחם 

'מזיק' את המחשב בכל אותו הזמן וחייב. 

זה  והרי  הוירוס מלהתפשט,  ימנע  ישתמש במחשב  לא  הניזק  אלא שיתכן שאם 

כמו שהניזק הביא את הנזק על עצמו ואינו בא מאיליו בכח המזיק )וכאותו ספק 

לפני  סם  הנותן  מדין   )Email( בדוא"ל  וירוס  בשלח  קנ"א  בגיליון  בו  שנסתפקנו 

בהמת חבירו(.

שואל או 
שוכר?

המשך ההערות מפסקי דינים

והמחנה אפרים הנ"ל כתב שגם הרמב"ם הנ"ל בהערה 4 מודה דבאנן סהדי מהני בינו לבין עצמו, 
וכ"כ מהרי"ט אלגאזי בספר קהלת יעקב תוספת דרבנן אות הפקר, עיי"ש, וע"ע מחצית השקל סי' 
רמ"ו ס"ק ט', ואפשר שמשמעות הסמ"ע הנ"ל היא שזו רק דעת הרא"ש. ]9[ מחנה אפרים זכייה 
מהפקר סי' ג', וכן המאירי מגן אבות ענין י"ח 'בששית'. ]10[רמב"ן ריש פסחים ובר"ן שם. וראה 
גליון רכ"ט הערה 3 שלעומת שאר קנין שצריך מעשה, בהפקר מהני דיבור מגזה"כ, ולכאורה זה 
תלוי האם הפקר עושה קנין, ראה גליון רכ"ט שם הערה 14 והלאה, ועיין שו"ת ריב"א ח"ב סי' נ"ז, 
והובא בספר המקנה כלל ט"ז פרט ב'. ]11[ סי' רע"ג סעיף ה' וסמ"ע ס"ק ז', וראה ירושלמי פאה 
פרק ו' הל' א'. ]12[ שו"ת נודע ביהודה תניינא יו"ד סי' קנ"ד, ובנחלת צבי סי' כ' סעיף א' )ובפתחי 
תשובה סי' רע"ג ס"ק א' נוטה לדבריו, עיי"ש(. ]13[ ראה שו"ת חתם סופר יו"ד סי' שי"ז, אמרי 
בינה יו"ד דיני נדרים סי' כ"ב, שו"ת עונג יו"ט סי' צ"א, ערוך השלחן סי' רע"ג סעיף ו'. ]14[ ראה 
ירושלמי פאה פרק ו' הל' א' מחלוקת ר"י שסובר שמהני שלמדים הפקר לעניים אינו הפקר מפאה, 
וממילא בהפקר לישראל הוה הפקר, ור"ל סובר דלא מהני שלמדים הפקר משמיטה שהוא הפקר 
לכל. ועיין בשו"ת נודע ביהודה אה"ע קמא סי' נ"ט ד"ה אמנם, שפסק כר"ל, אבל בשו"ת מהרש"ם 
ח"ב סי' פ"א ד"ה האמנם, הוכיח מב"י או"ח סי' תמ"ח דהלכה כר"י, וע"ע שדי חמד כללים מערכת 
ר' כלל י"ב. ]15[ טורי אבן ר"ה ט"ו א' כתב ששמיטה אינו הפקר לנכרי, ועיין בקונטרס אחרון על 
הטו"א שתמה עליו, וכן בהגהות אמרי בינה, וברש"ש שם, אבל בשו"ת אבני נזר יו"ד סי' תמ"ה 
ותמ"ו מחזיק בדבריו. ]16[ ירושלמי הנ"ל, ועיין מנחת פתים סי' רע"ג סעיף ה' מרמב"ן פרשת 
בהר שנראה מדבריו שאין צריך להפקיר לבהמה וחיה, ועע"ש. ]17[ כנ"פ. ]18[ מנחת פתים הנ"ל. 
]19[ רע"ג סעיף י' וסמ"ע ס"ק י"ד )וע"ע או"ח סי' רמ"ו סעיף ג'(, ועיין שו"ת רע"א סי' קמ"ה שזה 
כהפקר על תנאי ולכן תמה על עיקר הדין איך מועיל התנאי להינצל מאיסור שביתת בהמתו אם 
לא זכו מהפקר ולא התקיים התנאי, ועיין בשערי יושר שער ה' פרק כ"ג, ועוד יבואר להלן בע"ה.


