
הפקר לזמן, על תנאי, בטעות 

הפקר לזמן
כבר התבאר שמהפקר של שמיטה נלמד שהמפקיר לזמן, אפילו רק ליום אחד, הוא 
הפקר גמור ובתוך זמן זה יכול אחר לזכות בו שיהיה שלו לעולם, שאף שמיטה אינו 

הפקר עולמית והזוכה בפירותיה הם שלו1. 

ביאור הדין
ברם, עד שלא זכה בו אחר יכול המפקיר לחזור בו מההפקר תוך זמן זה2, וביאור הדבר כפי שכתבו הראשונים שהמפקיר לזמן 

גילה דעתו שההפקר לא יצא מידו עד שיבוא לרשות זוכה3.

הפקר להפקיע איסור
על פי האמור כתבו הפוסקים, שמי שהשכיר בהמתו לנכרי בתנאי שיחזירנו לו לפני שבת 
ועיכבה בידו, יפקירנו לשבת בלבד כדי שינצל מאיסור שביתת בהמתו, ואין אחר יכול לזכות 

בו4, אבל נחלקו הפוסקים האם דינו כהפקר גמור או שדי בהפקר כזה להפקיע האיסור.

ביאור הדין
5, שזה הפקר לשעה שהנכרי עושה המלאכה דייי ריש שביאר שמועילה הפקרו כהפקר גמו

קא, והרי בשעה ההיא לא יכול ישראל אחר לזכות בה, כי בעת שהנכרי עושה בה מלאכה 
לא יניחו הנכרי לזכות בו, ואף אם יניחו, באותה רגע שזכה בה כבר חזרה להיות של ישראל 
המפקיר שהרי אז היתה בטילה מלאכת הנכרי, ומפני כל זה חוזרת הבהמה לישראל לאחר 
שבת6, ויש שכתבו שאינו הפקר גמור ורק מועילה להפקיע איסור שביתת בהמה7, כלומר, 
שדי כשתיעשה מלאכת נכרי מתורת הפקר ולא מדין שכירות, שבזה אינה מלאכת ישראל8. 

הפקר על תנאי
הפוסקים דנו האם אפשר להפקיר על תנאי, שאם לא התקיים התנאי בטל ההפקר למפרע9.

ייש שכתבו שמי שאמר לפני זמן האיסור שמפקיר החמץ ע"מ לזכות בו לאחר הפסח שמו
עילה הפקירו ואם אחר זכה בו, בטל ההפקר10, ברם מבואר מדבריו שאף אם זכה אחר לא עבר המפקיר על איסור בל יראה11, 
ורק באומר משמעות שדעתו שיזכה לאחר  ויש שכתבו שהמתנה בפירוש שמפקיר על מנת להחזיר לא מועילה הפקרו, 

הפסח מה שהפקיר מועילה הפקירו הואיל ולא התנה בפירוש זהו הפקר לחלוטין ויכול אחר לזכות בו12.

הפקר בטעות
כתבן הראשונים שהפקר בטעות אינו הפקר, כגון המפקיר על דעת שישראל יזכה בה ונטלה נכרי, בטל ההפקר13, לפיכך יש 
שכתב שלכו"ע אם הפקיר לכל, אבל ברור שדעתו היא שפלוני יטול ונטל אדם אחר, זהו הפקר בטעות ואינו הפקר, לפיכך, 
ישראל שהפקיר חמצו בערב פסח, ונטלה גוי, ולאחר הפסח קנה ישראל אחר את החמץ ממנו, לא קנה, שוודאי הפקיר רק 

על דעת הגוי ולא על דעת שישראל יקנה ממנו14.

יערב יום הק
הרחוב  דוש. 
נשטף  כמו 
אבות  בלבן. 

ובניהם צועדים יחדיו לאמירת 'כל נדרי'.

בית  עבר  אל  דרכו  את  עשה  מיודענו  ישראל  ר'  גם 
הכנסת, כשלצידו צעד חתנו, ר' משה. ר' משה זה דר 
בכלל בעיר אחרת, וזו לו הפעם הראשונה שעושה את 

יום הכיפורים במחיצת חמיו.

משה  ר'  אמור  היה  לא  ימימה,  וכמימים  מלכתחילה 
לוותר  נאלץ  אונסא,  מחמת  אך  חותנו.  אצל  לשהות 

יעל התפילות בקרב בני קהילתו שכה אהב, ובא להת
ארח אצל חמיו.

בית  גבאי  אל  יום  מבעוד  ישראל  ר'  פנה  שכך,  כיון 
בית  בהיכל  ישיבה  מקום  עוד  לקנות  וביקש  הכנסת 

הכנסת, עבור חתנו.

בעודו  בגרונו  הגבאי  כחכך   - קצת...  קשה  בקשה   -
מאמץ את מוחו.

שאני  באיזור  יהא  שהמקום  אשמח  אפשר,  ואם   -
יושב - הוסיף לבקש.

אולי  הכנסת...  בבית  מקום  בכלל  יש  אם  נראה  בא   -
בקצה השני...

...
ר' ישראל ור' משה נכנסו אל תוך הבנין המפואר של 
בית  וניגשו מיד אל הלוח הקבוע בקיר  בית הכנסת, 

הכנסת, לראות היכן מקומו של ר' משה.

- הנה... - מלמל ר' ישראל מתחת שפמו כשראה את 
ישמו של חתנו מתנוסס על הלוח - קיבלת מקום בדי

וק בצד השני של בית הכנסת... גם זו לטובה...

הקבוע,  מקומו  אל  דרכו  את  עושה  ישראל  ר'  בעוד 
חתימה  'גמר  בברכת  ובירכו  צעיר  אברך  אליו  ניגש 

טובה'.

- מי אתה? - בירר ר' ישראל בעדינות.

- שמי יעקב לוי. אחיין של הגבאי. נקלעתי לכאן לחג, 
ושמעתי שאהיה שכינך למשך כל התפילות. 

־דודי מכר לי את מקומו של היושב לצידך, שנסע לש
הות אצל ילדיו ביום הקדוש.

- שמא  ישראל להתגבר על כעסו  ר'  ניסה   - יפה!   -
מראה  בעודו  שאל   - בתפילות?  שם  לשבת  תסכים 
ר'  חתנו  מקום  קיבל  שם  ה'מערב',  עבר  אל  באצבעו 

משה.

- וכי בכדי שילמתי מחיר יקר? רציתי לשבת בין נכבדי 

המפקיר חמץ 
לפני פסח 
כשדעתו 

לזכות בה 
לאחר החג, 
האם חבירו 
יכול לזכות 

בה לאחר החג 

דיני הפקר ה'
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
יום כיפור | תשע"ח מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ראה גליון רל"א, ע"פ סי' רע"ג סעיף י', ובסמ"ע ס"ק י"ד כתב שהזוכה שלו לעולם נלמד מהפקר של שביעית, כלומר, מפירותיה, וכן מבואר 
שפירש דבריו המקור חיים סי' תמ"ח ס"ק ט' ד"ה ולפמ"ש, ועיין בשערי יושר שער ה' סוף פרק כ"ג שהעיר דפירות עצמם הם הפקר עולמית אפילו 
לא זכה בו אחר )וכן העיר בשו"ת מהר"ם שיק יו"ד סי' ש"צ ד"ה ונראה( וע"כ שהלימוד הוא מהפקר קרקע לפירותיה כמבואר בנדרים מ"ב ב' ובר"ן 
שם ד"ה אמר, אכן במעדני ארץ להגרשז"א זצ"ל שביעית סי' י"א אות י"א ביאר שכוונת הסמ"ע לירקות שביעית כשמחוברים בבוא שמינית חוזרים 
לבעליה. ]2[ רע"ג שם, ע"פ הרמב"ם הל' נדרים פרק ב' הל' י"ח שביאר שזה דבר אינו מצוי שיפקיר לזמן קצוב עיי"ש, וראה ערוך השולחן שם סעיף 
3[ עיין ר"ן נדרים מ"ד א' סוד"ה רישא , ומ"ה א' ד"ה והך, ומשמע שהפקר דשמיטה הוא כהפקר דר"י, וזה לכאורה תלוי במחי ]י, י"א, ביאור בדבריו. 

לוקת המבי"ט והב"י )ראה גליון רכ"ח הערה 16-17( האם שביעית הוא אפקעתא דמלכא, ועיין הערה 1 ממעדני ארץ ובשו"ת מהר"ם שי"ק יו"ד סי' 
ש"צ ד"ה ונראה, ואכמ"ל. ]4[ מחבר ורמ"א או"ח סי' רמ"ו סעיף ג'. ]5[ בטו"ז ס"ק ה' שאף לפי הרמ"א זה הפקר גמור, ולזה הסכים המקור חיים סי' 
תמ"ח ס"ק ט' הנ"ל, וראה במשנה ברורה ס"ק י"ח ושער הציון ס"ק כ'. ]6[שו"ע הרב סעיף ט', עיי"ש שזהו הפקר גמור, ובדע"ת שם כתב בכוונת הרב 
דזה מדין ברירה )ועפ"י תשובת הרשב"א ח"ב סי' פ"ב ועוד ראשונים, דלהבא יש ברירה גם בדאורייתא, וראה נתיבות סי' ס"א ס"ק ג'(, אבל בשו"ת 
רע"א סי' קמ"ה ד"ה אמנם, ביאר דברי הרמ"א שזה כהפקר על תנאי )ראה להלן הערה 9 והלאה( ולכן תמה על עיקר הדין איך מועיל התנאי להינצל 
מאיסור שביתת בהמתו אם לא זכו מהפקר ולא התקיים התנאי, ועיין במקור חיים הנ"ל שאף הפקר לזמן הוא הפקר גמור כשמיטה. ]7[ עיין במ"א 

חתן המצרן 
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

בדירה שאני משכיר, דר כבר חמש שנים אותו שוכר. 
כעת עומד החוזה שיש לי איתו להסתיים.

שאלה: האם יש לאותו שוכר זכות קדימה, ועלי לפנות 
אליו לפני שאחפש שוכר אחר?

נקדים מעט בדיני 'בר מצרא'. זכות קדימה שמורה למצרן )השכן( של קרקע הנמכרת,  תשובה: 
לפני כל אחד אחר. חז"ל תיקנו זאת משום 'ועשית הישר והטוב'. שהרי כל מי שיקנה קרקע זו, 
יכול גם לקנות במקום אחר. מה שאין כן השכן, שנוח לו שנכסיו יהיו כולם קרובים וסמוכים זה 
ויכול  המצרן,  של  לשלוחו  הוא  נעשה  הקרקע,  את  קנה  אחר  שכאשר  תיקנו  כן,  על  אשר  לזה. 
קע"ה  סימן  משפט,  חושן   - ערוך  )שלחן  ששילם  מה  את  לו  כשיפרע  מהקרקע  לסלקו  המצרן 

סעיף ה' ו'(.
תקנה זו בתוקף בין שהמוכר חזר אחר הלוקח ובין שהלוקח חזר אחר המוכר )שו"ת מהרש"ג - 
חלק ג' סימן קי"ז(. ואף אם המוכר אינו רוצה למכור למצרן, מוציא המצרן את הקרקע מיד הלוקח 

י)שלחן ערוך - חושן משפט, סימן קע"ה סעיף ו'(. בעיקרון, תקנה זו חלה על הלוקח ולא על המו
כר, שבידו שלא למכור כלל את הקרקע )סמ"ע שם סק"ז, ל"ח, ס"ג וס"ז(. אך יש שכתבו שאף על 
המוכר למכור לכתחילה למצרן )שו"ת דברי מלכיאל חלק ג' סימן קנ"ו וערוך השלחן סימן קע"ה 

סעיף ז'. וראה בפתחי תשובה שם סקכ"ח(.
כל הנ"ל הוא כאשר בעל הקרקע מכר את הקרקע והמצרן - בעל הקרקע הסמוכה - רוצה לסלק 
את הלוקח ולקנותה לעצמו. אך כאשר בעל הקרקע השכיר את הקרקע הסמוכה והמצרן רוצה 
לסלק את השוכר, או כאשר המצרן שוכר את הקרקע הסמוכה ורוצה לקנות את הקרקע - נחלקו 
הראשונים אם שייך בו דינא דבר מצרא )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן קע"ה סעיפים נ"ט וס'(.

אשר על כן העלו הפוסקים לדינא כדלהלן:
אם השוכר קדם וקנה את הקרקע, אין המצרן יכול להוציאו.

אם קדם אחר, אף שאינו מצרן, וקנה את הקרקע - שוב אין השוכר יכול להוציאו.
אמנם, כאשר באים מלכתחילה השוכר והלוקח האחר שאינו מצרן - יש להקדים את השוכר.

כאשר באים מלכתחילה השוכר והמצרן - המצרן קודם, שדינו של השוכר במחלוקת שנוי )שו"ת 
שבות יעקב - חלק ג', סימן קס"ה והו"ד בפתחי תשובה סקכ"ח(.

אלא שבנידון דידן, שוכר שרוצה לחדש את שכירותו לפני כלות זמן השכירות הקודם, הכל מודים 
שקודם הוא לכל שוכר אחר )טו"ז ונתיבות סימן רל"ז סק"א(. 

רק כאשר המשכיר מעדיף את שוכר אחר על פני הקודם, כגון שבני ביתו מועטים )קצות סק"ג 
ומשפט שלום משמרת שלום סקל"ז(, או שבטוח בו יותר שיפרע את חובותיו )משפט שלום סעיף 
נ"ט( - אזי רשאי המשכיר להעדיף אחר על פני השוכר הראשון. כל שכן, אם השוכר השני מוסיף 
לשלם יותר מהראשון. אך צריך לברר את הדבר בדיינים, האם אכן סיבה מספקת יש כאן בסילוקו 

של הראשון )שו"ת דברי חיים - חושן משפט חלק ב', סימן י"ט(.
ורשאי  זכות קדימה  כל  לו  אין  כבר  זמן השכירות של הראשון,  כבר  כלה  יש להדגיש, כשאשר 
המשכיר להשכירו למי שיחפוץ )משפט שלום שם(. והדברים נוגעים לשכירות באנגאל"א בימות 

הקיץ, שאין לשוכר משנה קודמת כל זכות על פני אחרים.

הקהל, קרוב אל ה'מזרח'... - לא הבין יעקב לוי את בקשתו המוזרה של העומד למולו.

- אני מבין. אך חתני גם הוא נקלע להכא, ורצוני שיישב בתפילות על ידי.

- צר לי. אך לא נראה לי שאוכל להיענות לבקשתך...

- ומה אם 'דינא דבר מצרא'?

- דינא ד... מה?

...
ראשית נקדים בקצירת האומר מהו דינא ד'בר מצרא' ואצטט מדברי חברי במדור 

הסמוך 'קו ההלכה' בגיליון זה.

זכות קדימה שמורה למצרן )השכן( של קרקע הנמכרת, לפני כל אחד אחר. 

חז"ל תיקנו זאת משום 'ועשית הישר והטוב'. שהרי כל מי שיקנה קרקע זו, יכול גם 
לקנות במקום אחר. מה שאין כן השכן, שנוח לו שנכסיו יהיו כולם קרובים וסמוכים 

זה לזה. 

יאשר על כן, תיקנו שכאשר אחר קנה את הקרקע, נעשה הוא לשלוחו של המצרן, וי
כול המצרן לסלקו מהקרקע כשיפרע לו את מה ששילם )שלחן ערוך - חושן משפט, 

סימן קע"ה סעיף ה' ו'(.

הלוקח  מיד  הקרקע  את  המצרן  מוציא  למצרן,  למכור  רוצה  אינו  המוכר  אם  ואף 
)שלחן ערוך - חושן משפט, סימן קע"ה סעיף ו'(. 

יבעיקרון, תקנה זו חלה על הלוקח ולא על המוכר, שבידו שלא למכור כלל את הקר
קע )סמ"ע שם סק"ז, ל"ח, ס"ג וס"ז(. אך יש שכתבו שאף על המוכר למכור לכתחילה 
ז'.  סעיף  קע"ה  סימן  השלחן  וערוך  קנ"ו  סימן  ג'  חלק  מלכיאל  דברי  )שו"ת  למצרן 

וראה בפתחי תשובה שם סקכ"ח(.

סוף ציטוט.

עתה נחזור לדון בנידון דידן. האם גם לבעל מקום בבית הכנסת עומדת זכות קדימה 
כמצרן על המקום הסמוך אליו?

נ"ג(  )חושן משפט, סימן קע"ה סעיף  יש לכך מדברי המחבר  נאמן  בפשטות, מקור 
וזה לשונו:

'מחובר לקרקע כקרקע ויש בו דין מצרנות וכו' והוא הדין במקומות בית הכנסת'.

הרי שדבריו ברור מללו שיש דינא דבר מצרא במקומות בית הכנסת.

)חלק א' סימן אלף כ"ב(  אך בראשונים מצאנו שנחלקו על כך. בתשובות הרשב"א 
האריך לומר שאין הדעת נוטה שיהא במקומות בית הכנסת דינא דבר מצרא.

שהרי כל עיקרו של דין זה משום 'ועשית הישר והטוב' שנוח לו שיהיו נכסיו ביחד. 
ומה שייך סברא זו במקומות בבית הכנסת? הרי אינו יכול לשבת ביותר ממקום אחד. 

כמו כן אינו יכול לצרף את שני המקומות יחדיו ומה יועיל לו המקום שלצידו?

)מחמת כן מודה הרשב"א שאם רוצים בני השורה לקנות את המקום ובכך שירווח 
להם מהדוחק, ודאי שיש כאן דין דבר מצרא, עיי"ש.(

מאידך, רבים מהראשונים סבירא להו שדינא דבר מצרא שייך אף במקומות בבתי 
כנסת )העיטור והראב"ד, הביאום בטור ובבית יוסף בסימן קע"ה(.

והיה מקום לומר שבנידון דידן הכל מודים ששייך דינא דבר מצרא. זאת על פי מה 
שכתב הרשב"א שאם רוצים בני השורה להרחיב את מקומם, הדין עמם. הוא הדין 
כאשר רוצה המצרן שבני משפחתו ישבו בקרבתו, טענתו טענה )שו"ת חתם סופר 

- חושן משפט, סימן צ"ה(.

אך נראה שכל הנ"ל אינו שייך לנידון דידן.

דברי הפוסקים נסובו כאשר מנהגם היה 'לקנות' מקום בבית הכנסת לצמיתות, לקנין 
עולם )מנהג שכמעט ואינו מצוי האידנא וקיים רק במקומות בודדים(.

)עיין  'בר מצרא'  בו משום  ושייך לדון  'קנין הגוף' על המקום  יש לבעל המקום  אזי 
בשו"ת מהרש"ם חלק ו' סימן ט' שביאר בזה עצמו את מחלוקת הפוסקים הנ"ל, אם 
מקום בבית הכנסת נחשב כ'קנין הגוף' או רק כ'קנין פירות' שקנה את השימוש באותו 

המקום(.

אך כאשר 'קונה' את המקום לתקופת הימים הנוראים, או אפילו לכל השנה, וכל שנה 
נפקע קניינו וצריך לחדשו, אזי נכלל דינו בדיני 'שכירות'.

וראה במדור 'קו ההלכה' בגיליון זה, שנחלקו הראשונים אם יש לשוכר דין 'מצרן'. 
יכול  המצרן  השוכר  אין  אחרים,  ידי  על  נשכר  או  נמכר  כשכבר  בדיעבד   - להלכה 

להוציאם )וראה פתחי חושן - מצרנות, פרק י"א הערה ס"ג מש"כ וצ"ב(.

שוכר כמצרן

המשך ההערות מפסקי דינים

ס"ק י"א ומחצית השקל שם, ולבוש סעיף ג' )ועיין שו"ת רע"א מה"ק סי' ל"ז ד"ה הנה( שאינו הפקר גמור, 
וע"ע קצות סי' רנ"ח ס"ק א'. ]8[ ע"פ מש"כ שערי ישר הנ"ל ד"ה אמנם, כדכתבנו בפנים, ומיושב תמיהת 
האחרונים במשנה ברורה ס"ק י"ח ושער הציון ס"ק כ', וע"ע דע"ת הנ"ל, ולפי זה מהני רק להתיר במלאכת 
שביתת בהמתו ולא בשאר איסור כגון חמץ בפסח. ]9[ ראה מהרי"ט אלגאזי בקהלת יעקב ארעא דרבנן אות 
הפקר, שדן הואיל והקדש והפקר ליתא בשליחות )ראה ר"ן פסחים ג' ב' וגליון ר"ל הערה 18 ואילך( וממילא 
אינו בתנאי )כתובות ע"ד א'(, ודן בדברי הירושלמי גיטין פרק ז' הל' ג' שנחלקו האם האומר שדי מופקרת 
מעכשיו ולאחר ל' הוי תנאי או חזרה, ובפירוש הרשב"א גיטין ע"ב ב' עיי"ש, ובשו"ת רע"א קמא סי' קמ"ה ד"ה 
אמנם, נקט בפשיטות דמהני, וע"ע בשו"ת רע"א הוצאת לייטנר סי' י'. ]10[ מקור חיים סי' תמ"ח ס"ק ט' ע"פ 

יהג"ה אשרי פסחים פרק ב' סי' ד' דמהני, וכתב דמה דליתא בשליחות ליתא בתנאי הוא רק אם זה מעשה דלי
תא בשליחות אז לא מהני תנאי לבטלו אבל בדיבור מהני דאתי דיבור ומבטל דיבור, )וראה נזיר י"א ב'(, וכ"כ 

יהבית מאיר אה"ע סי' ק"כ סעיף ד' )וע"ע אמרי בינה הל' נדרים סי' כ"ו ד"ה עוד, חילוק כעין זה(. ומבואר בדב
ריו שמ"מ אינו עובר על בל יראה למפרע ומהני כמו במוכר חמצו על תנאי, ולכאורה צ"ע כמו שתמה רע"א 

יסי' קמ"ה איך מועיל תנאי זה בשביתת בהמתו הא בטל הפקירו למפרע, ונראה דדי בתנאי זה להפקיע האי
סור דבל יראה שאינו כמצוי אצלו. ]11[ עיי"ש, שמ"מ אינו עובר על בל יראה למפרע ומהני כמו במוכר חמצו 
על תנאי, ולכאורה צ"ע כמו שתמה רע"א סי' קמ"ה איך מועיל תנאי זה בשביתת בהמתו הא בטל הפקירו 
למפרע, ונראה דדי בתנאי זה להפקיע האיסור דבל יראה שאינו כמצוי אצלו ]12[ מגן האלף שם ס"ק ט', דזה 
כמו הפקר שאינו לכל, עיי"ש. ]13[ ראה ר"ש פאה שם ע"פ הירושלמי, תוס' גיטין מ"ז א' ד"ה אדעתא, מנחות 
ע"א ב' ד"ה ונותנין, פסחים נ"ז א' ד"ה אלא, מאידך בירושלמי ב"ק פרק ד' ה"ח בעדי שור שהמית שהוזמו 
הוה הפקר, הגם שהוברר שהיה טעות, אכן הנתיבות סי' רע"ה ס"ק א' ביאר שמהני מפני הייאוש )דמועיל אף 
שהוא בטעות( עיי"ש ובשו"ת מהר"ם שי"ק יו"ד סי' שצ"א, וקצות סי' רנ"ט ס"ק א'. ]14[ ערוך השולחן סי' 
רע"ג סעיף ו' ע"פ המ"א סי' תמ"ח ס"ק ד' בביאורו בדברי המשאת בנימין סי' מ"ג, עיי"ש, ועיין במחצית השקל 
שם שתמה ממה שקיי"ל שצריך להפקיר לכל, וכתב שכאילו התנה שיחזירנו לו אכן לערוך השולחן אינו מדין 
הפקר בטעות אלא מדין תנאי, ועיין לעיל הערה 10 דדי בזה שאינו כמצוי אצלו ולכן אינו עובר על בל יראה.


