
סוגי הפקר

הגדרת הפקר
שהיה  או  מעיקרא(1,  )הפקר  מעולם  בעלים  לו  היה  שלא  הן  בעלים,  לו  שאין  דבר 
הן  בעליו,  ידי  על  שהופקר  נכס  וכן  מאליו2,  הפקר  נעשה  סיבה  ומאיזה  בעלים  לו 
שהפקיר מרצונו, או שהתייאש מהנכס מפני איזה סיבה, כל הקודם לזכות בו בדרכי הקנינים שזוכים בו הלקוחות, הוא שלו3.

א. הפקר מעיקרא
הנהרות הגדולים, המדברות, עצי היער, שלא עומדים לחרישה או בנין, מופקרים מאליהם, וכל הזוכה במה שבהם, הוא שלו, 

כגון דגים שבנהרות, עצים מהיער, וכיוצא בו4, וכן המקומות עצמם, אם עושה קנין המועיל, 
כגון שגדר מקום  ביער שמעתה עומד לחרישה או בנין, ועשה בו קנין חזקה המועיל למקום 

זה, זכה בו5.

הפוסקים דנו האם בארץ ישראל זכה השבט במקומות הפקר להיות שלהם בלבד, ואסור 
לאנשי שבט אחר לזכות מהפקר, כגון לצוד דגים מנהר בחלק השבט6. 

נכסי מלכות
תמלכו שזכה במקומות הפקר בכיבוש מלחמה להיות שלו7, או שמדינא דמלכותא כל מקוו

מות הפקר שייכים למלכות, אזי אם תושבי המדינה קבלו עליהם לנהוג כפי חוקי המלכות, 
ףא בדיננו אמרינן דינא דמלכותא דינא8, ובכוח המלכות למכור או להשכיר מקומות ההפו
רק למי שירצו, כגון לגבות מס ממי שמשתמש בנהר או לחטוב עצים מהיער, ולכן המשו
תמש בנהר בלי רשות החוכר או חוטב עצים מהיער בלי רשות מהחוכר, הרי זה גזל גמור9.

כרשות  או  לכל,  שהפקר  כמקום  דינו  הרבים  רשות  האם  הראשונים  שנחלקו  שכתב  יש 
שהרבים שותפים בו והלוקח דבר מרשות הרבים גוזל את הרבים10.

ב. היה לו בעלים ונעשה הפקר מאליו
גר שמת בלי בנים שהורתם ולידתם בקדושה, הואיל ואין לו בנים שמתייחסים אחריו, אין לו יורשים11 ולכן נכסיו נעשו הפקר 

מאליו12. 

יש הבדל בין הפקר שנעשה מאליו מפני שעתה אין לו בעלים, כגון גר שמת בלי יורשים, שהפקר זה הוא מסברא, ולכן מותר 
לכתחילה לזכות בהפקר, להפקר שנעשה מאליו בגלל שהבעלים איבדו את השליטה על הנכס, כגון פירות שביעית שהתורה 

צוותה להפקיר הפירות, או הנאבד בזוטו של ים שנעשה הפקר מאליו, שבכל אלה נחלקו הראשונים בטעם הדבר.

אבודה מכל אדם
דברים שנמצאו בנסיבות שאי אפשר להחזיר אותם לבעליהם, כגון דברים שנאבדו בזוטו של ים13, או בעלי חיים שברחו 
מבעליהם וא"א להחזיר אותם לבעליהם14, מותר לכל לזכות בהם, שנאמר 'אשר תאבד ממנו ומצאתה, מי שאבודה ממנו 

ומצויה אצל כל אדם, יצאתה זו שאבודה ממנו ומכל אדם'15.  

פירות שביעית 
להפקיר  צוותה  שהתורה  הפוסקים  ונטשתה', וכתבו  תשמטנה  שנאמר 'והשביעית  שביעית  פירות  להפקיר  ציוותה  התורה 
בפה מה שהתורה הפקירה ממילא, שהפקר זה הוא 'אפקעתא דמלכא', ואפילו אם גדר ונעל את כרמו רשאים אחרים ליטול 
לכתחילה מהפירות16, ויש שכתבו שדעת הבית יוסף שהבעלים חייבים להפקיר את הפירות, ואם ביטל המצוה ולא הפקיר, 

לא נעשו הפירות הפקר, והנוטל גוזל הבעלים17. 

היה  שלמה 
הכי ונסער. 

העיז  צד 
t a )אליהו פניו וכפר בטובתו? ובכלל, הן המפות 

blecloths( שיכות לו, לשלמה. בדין שיטול אותן! 
הוא חש שלא בנוח שנאלץ לגלות את סודו.

תחילתו של המעשה ערב קודם לכן. אליהו, שכינו 
ממנו  לשאול  יכול  אם  ובירר  התקשר  שלמה,  של 
מפות צחורות עבור מסיבת תה שמתעתד לעשות 

בביתו בסוף השבוע עבור איזו צדקה חשובה.

מספר  וכך  אתר,  על  והסכים  לעזור  שמח  שלמה 
את  ליטול  בביתו  אליהו  הופיע  מכן  לאחר  דקות 

המפות המדוברות.

טלפון  שלמה  קיבל  הבוקר  בשעות  שהיום  אלא, 
בתו  עבור  'שידוך'  שמדובר  רב  זמן  כבר  מפתיע. 

שהגיעה לפירקה.

הצד השני, דחה את השדכן ב'לך ושוב'. אך שלמה 
שנפשו חשקה בבחור ההוא, לא נתייאש. הוא ישב 

והמתין.

והיום... הגיע הטלפון המיוחל! הצד השני מסכים 
להתקדם! להתקדם? יותר נכון לרוץ...

הם כבר רוצים לערוך את הפגישות בין המדוברים 
עוד היום, כדי שהשידוך יוכל להיסגר מחר בערב, 

לפני יציאתם לחופשה קצרה בהרי אירופה.

בהכנות,  עוסקים  שלמה  של  בביתו  הכל  ובעוד 
נזכר שלמה שהמפות נמצאות אצל אליהו...

והוא התקשר לאליהו וביקשו לקבל את המפות לי
בסוף  היא  שלך  התה  מסיבת  הרי   - הקרובים  מים 
השבוע, ביום חמישי. אוכל בינתיים להשתמש בהן, 

אם אצטרך...

כמובן, שהוא לא פירט באזני אליהו לשם מה הוא 
יצטרך להן, למפות... אין הברכה שורה אלא בדבר 

הסמוי מן העין...

אך אליהו סירב. 

- איזו זכות יש לך לסרב?

- השאלת לי אותן. אינך יכול לחזור בך.

אותן  לך  השאלתי  עתה.  בהן  משתמש  אינך  אך   -
למסיבת התה שתתקיים רק בסוף השבוע.

לאחר  ועד  בלילה  מאתמול  ממך  אותן  שאלתי   -
מסיבת התה. 

כשראה שלמה שאין לו ברירה, סיבר באזני אליהו 

האם מותר 
לתלוש בגינה 

ציבורית 
פרחים 

שגדלים 
מאליהם. 

דיני הפקר א'
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 תצא | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ סי' רע"ג סעיף א', ופירש הסמ"ע ס"ק א' כגון אלו שכתב שם בסעיף י"ב המדברות וכו'. ]2[ ראה להלן ליד הערות 11a12. ]3[ רע"ג 

סעיף א', וכתב הב"י על לשון הטור, פשוט הוא, )וכן המ"מ הל' זכייה פרק א' הל' א'(, ועיין ביאור הגר"א ס"ק א' שציין לב"ק י"ג ב', וצ"ב, 

)ירו הפקר  לסוגי  הלימודים  כלומר,  זכה,  בו  הקודם  כל  שמסברא  א'  סעיף  רע"ג  סי'  לבוש  וראה  הגר"א.  ביאור  על  אליהו  ברכת  וועיין 

זוכה.  ו' הל' א' ועוד( הם שהפקר מהני אבל לא מלמד שאפשר לזכות מרשות הפקר, אבל מסברא דמהני וכל הקודם  שלמי פאה פרק 

י"ז שבמדבר עצמו לא שייך זכייה. ]5[ ראה אבן האזל  'כל שבהם הפקר וכל הקודם זכה', ופירש הסמ"ע ס"ק  ]4[ ראה רע"ג סעיף י"ב 

זכות השואל 
להרב 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

גדול. לבקשתי,  נזקקתי לסך  ביתי  לצורך רכישת 
והל הכנסת  בבית  עמי  המתפללים  אחד  ונענה 

מספר  נוחים.  פירעון  בתנאי   $30,000 סך  לי  ווה 
שבועות לאחר ההלואה, נפטרה אמו של המלוה. 
לי  העירו  אחרים  אך  ולנחמו,  לבוא  היה  בדעתי 

שמא יש כאן משום 'ריבית דברים'. מאידך, אם לא אנחמו, יפגע הלה.

שאלה: האם מותר לי לעלות ולנחמו?

תשובה: איסור תורה הוא ליטול וליתן ריבית. גם ריבית בדברים - שמשבח ומהלל הלוה את 
המלוה על מה שהלווהו מעות - אסורה. אי לכך, אסור ללוה להקדים שלום למלוה אם לא 
היה רגיל בכך לפני שהלוה לו )שלחן ערוך - יורה דעה, סימן ק"ס סעיף י"א. בשלחן ערוך הרב 
- דיני ריבית סעיף י"א הוסיף שאף אם היה רגיל להקדים לו שלום מלפני כן, אסור לו לכוון 
זאת ממקרא  )בבא מציעא דף ע"ה ע"ב( דרשו  כן מחמת ההלואה(. בגמרא  בדעתו שעושה 

שכתוב 'נשך כל דבר אשר ישך'. 

יש מהפוסקים שכתבו שכל האיסור להקדים לו שלום כאשר לא עשה זאת לפני כן, דוקא 
אם הכירו זה את זה כבר מקודם ומכל מקום לא הקדים לו שלום עד היום - הרי שאם יקדים 
מעתה, הוא מחמת ההלואה. אך אם לא הכירו מקודם, ועתה על ידי ההלואה הכירו זה את זה 
- אזי מה שמקדים לו הוא מחמת שעתה מכירו ולאו דוקא מחמת ההלואה ומותר )קרן התורה 
סימן ק"ס סק"מ, חוט שני - ריבית פרק ט'. וראה דברות משה - גיטין עמוד שנ"ב ונתיבות 

שלום סימן ק"ס סעיף ז' אות י"ב שמשמע שם להתיר בכה"ג(.

אחרים מהססים מלהורות היתר בזה, בהיות שהוא דבר המסור ללב )קרן התורה שם ומשנת 
ריבית פרק ד' סעיף י"ח(. יש שהכריעו לאסור רק כאשר הלוה מתראה בעצמו לפני המלוה 
בכדי להקדים לו שלום. אך כאשר פגש הלוה למלוה באקראי, יכול להקדים לו שלום. אין זה 

מחמת ההלואה אלא רק משום שעתה מכירו )דברי סופרים שם( ומסתבר להקל בזה. 

לנידון דידן, יש שכתבו כי אם אלמלי ההלואה לא היה טורח לנחמו, אסור לו אף עתה לנחמו 
)חוט שני שם(. ואף שמקיים מצוה בניחום האבל, וצא ולמד מדין לוה המוצא את אבידתו של 
המלוה שרשאי ואך חייב להשיבנה לו ואין בכך משום ריבית כיון שמצווה על כך. זה אינו. 
שהרי שם אין בידו להיפטר מחובתו, מה שאין כן בניחום אבלים שאינו חייב ולא היה עושה 
זאת אלמלי ההלואה. למה הדבר דומה? לאיסור הלוה ללמד תורה למלוה ואף שמקיים בכך 
מצוה )שלחן ערוך - יורה דעה, סימן ק"ס סעיף י', שלחן ערוך הרב סעיף ט' ועיין ברית יהודה 

פרק י"א הערה מ'(.

אמנם, נראה להקל להתיר כאשר עתה מכירו ומנהגו לנחם את כל מכיריו. וקצת מבחן לזה 
אם  באבילות.  היה  הלוה  אם  להיפך,  המלוה  עושה  היה  מה  בדעתו  שישווה  בעצמו,  יעשה 
יודע בעצמו שהמלוה לא היה טורח לנחמו, הרי שזו הוכחה שכל מה שטורח הלוה לנחם את 
המלוה הוא מחמת ההלואה. ואף על כך יש שטענו שכיון שאם לא ילך הלוה לנחם את המלוה 
יהיה בכך משום פגיעה בכבודו, הרי שכל מה שהולך הוא בכדי שלא להיות בגדר 'כפוי טובה'. 
איסור  מחמת  לנחמו,  אליו  מלבוא  נמנע  שאתה  להודיעו  שתשלח  כדאי  ושמא  בדבר  וצ"ע 

'ריבית דברים'.

את סיבת בקשתו.

־- אני צריך להן לצורך שמחת ה'לחיים' לבתי שתחי' שתתקיים בביתי מחר בש

עות הערב.

אליהו חש שלא בנוח. הוא לא העלה בדעתו שלכך מבקש שלמה את המפות. 

הוא חשב שרוצה אותן בכדי להשאילן למישהו אחר. על כן חשש למסרן בחזרה, 

שמא יחזרו מוכתמות וכדו'.

...
הנה כאשר שאל חפץ לתשמיש מסוים, כבר נתבאר דינו במדור קו ההלכה )גליון 

צ"ד(:

שאף  כסף  הלוואת  בין  א'( מחלק  סעיף  ע"ג  סימן  משפט,  )חושן  ערוך  השולחן 

שלא סוכם מראש על זמן הפרעון - סתם הלוואה של כסף הינה לשלושים יום, 

לבין השאלת חפצים שהבעלים יכולים לדרוש את החפץ מיד.

הסיבה לחילוק זה היא, כי מטרת הלוואת כספים היא עבור השימוש בכסף, ולכן 

צריך לתת ללווה מספיק זמן כדי להרוויח את הכסף בו יוכל לפרוע את ההלוואה. 

בניגוד לזאת, חפץ מושאל חוזר כמות שהוא והשואל אינו זקוק לזמן כדי להחזיר 

את החפץ, על כן הוא חייב להחזירו מיד עם בקשת הבעלים )סמ"ע שם סק"ה(.

הסבר נוסף להבדל בין הלוואת כסף ושאילת חפצים מצאנו בפוסקים: הלוואת 

וכסף היא מצוות עשה של "אם כסף תלווה את עמי" )שמות כ"ב כ"ד(, ושיערו חכ

מים שבפחות משלושים יום לא יספיק הלווה ליהנות מהמעות כיון שאין סיפק 

בידו לעשות עמם מאומה.

אך בשאלת חפצים לעומת זאת, די לו לשואל ליהנות מהחפץ אף אם השאלה 

היתה לזמן מועט )חקרי לב יו"ד ח"ג קכ"ח(.

כל זה כאשר לא פרשו מאומה בשעת השאילה.

הבעלים  אותו,  קיבל  שהשואל  אחרי  מסויים,  לזמן  חפץ  השאיל  אחד  אם  אך 

אינם רשאים לדרוש אותו בחזרה עד תום תקופת השאילה )שלחן ערוך – חושן 

משפט, סימן שמ"א סעיף א'(. 

יתר על כן, אם השואל ביקש את החפץ עבור משימה ספציפית וכבר קיבל את 

החפץ, הבעלים לא יכולים לקחתו בחזרה עד שהמשימה הושלמה )שם ה' וז'(.

ע"כ.

אלא שבכך עדיין לא הוכרעה שאלתנו. האם רשאי המשאיל לדרוש את החפץ 

לפני שהחלה המלאכה שלשמה הושאל החפץ?

בנידון דידן, מסיבת התה בביתו של אליהו יועדה להיות ביום חמישי. האם רשאי 

שלמה, המשאיל, ליטול את אותן המפות לימים שקדמו עד ליום חמישי? 

וכתב הרמ"א )חושן משפט, סימן שמ"א סעיף ו'(: השואל כלי מחבירו, בטובו )דה

וראוי לשימוש( השואל  בעינו  הוא  עוד  כל  בכלי  יינו: רשאי השואל להשתמש 

אינו משיב את הכלי לעולם. 

ומוסיף לכתוב עוד:

ואפילו החזירו )השואל( למשאיל, חוזר ונוטלו ממנו כשיצטרך.

ובסמ"ע על אתר )סקי"ח( הוסיף וכתב, שהמשאיל אף אינו יכול לדרוש שישיב לו 

השואל את הכלי בעת שאינו משתמש בו.

יכול השואל לטעון שחושש שבעת שיהיה הכלי ביד המשאיל יאבד או ישבר.

כתב על כך הנתיבות )סקי"א(:

ויש ללמוד מכאן דהוא הדין אם שאל חפץ מחבירו ופירש שלא ישתמש בו רק 

אחר איזה ימים, דמכל מקום אין המשאיל יכול לחזור וליטלו קודם. דהשואל יכול 

לומר שמא יגנב או יתקלקל ברשותך.

הרי שבדין עיכב אליהו ולא רצה להחזיר את המפות לידי שלמה.

ריבית בניחום 
אבלים

המשך ההערות מפסקי דינים
הל' זכייה ומתנה פרק א' הל' א' שבמקומות הנ"ל שאין עומדים לא לגדר ולא לחרישה, לא שייכת 
זכייה, עיי"ש, וכן מדוייק משועה"ר הל' הפקר סעיף ב' בסוגריים. ]6[ ראה רמב"ם הל' זכייה ומתנה 

ויש לה א'.  וע"ע שועה"ר הנ"ל קונטרס אחרון ס"ק  וראב"ד שם, ומפרשי הרמב"ם,  א'  א' הל'  ופרק 
ב'  ס"ק  רע"ו  סי'  תשובה  הפתחי  שכתב  למה  דומה  לכאורה  השבט  בני  ידועים  שלא  דהאידנא  עיר 
ג', ועיי"ש סי' רפ"ה ס"ק ג'. ]7[ רמב"ם הל' מלכים פרק ד' הל' י'. ]8[ ראה רמב"ם הל' גזילה פרק ה' 
י"ח, וכתבו הרמב"ן ב"ב נ"ה א', וריטב"א נדרים כ"ח א' שדינא דמלכותא דינא ולא דינא דמלך,  הל' 
ומבואר דדינא דמלכותא נאמר בכל סוג משטר, וע"ע טור סו"ס שס"ט. ]9[ שועה"ר הל' הפקר סעי' 
ג'. ]10[ דבר אברהם חלק א' סי' א' אות י"ח, דלפי רש"י ב"ק קי"ג ב' דינה כהפקר ולפי הרשב"א שם 
א'  ל"ט  ביצה  מרש"י  שהביא  ועיי"ש  השותפים,  כרשות  דינו  ג'  הל'  ה'  פרק  גזילה  הל'  משנה  ומגיד 
ופיהמ"ש לרמב"ם נדרים פרק ה' משנה ב', וע"ע בשו"ת צפנת פענח ח"א סי' רל"א ההבדל בין ממון 
הפרט לממון הציבור, ותוס' ב"ק ו' ב' ד"ה שור. ]11[ סי' רפ"ג סעיף א'. ]12[ סי' ער"ה סעיף א'. ]13[ 
ב"מ כ"ז א', רנ"ט סעיף ז'. ]14[ רמ"א שם, ע"פ ר"ן חולין ריש פרק י"ב ותוס' קל"ט א' ד"ה כיון. ]15[ 
ראה ב"מ שם, מפני שנתייאש ממנו, ורמב"ם פ"ו מהל' אבידה הל' א' ולחם משנה פי"א הל' ט', ועיין 
ו' דאפילו עומד וצווח, ועיין נתיבות סי' רס"ב ס"ק ג' דזוכה מהפקר, וע"ע רש"י ב"ק  רא"ש פ"ב סי' 
ס"ו א' ד"ה מוצא, שמפסוק זה נלמד ייאוש, ולפי"ז צ"ל כמו שכתב בסמ"ע סי' רנ"ט ס"ק ט"ז דבטלה 
וסי'  י"א  סי'  ח"א  המבי"ט  הוכיחו  ומזה  ב',  מ"ב  נדרים  א',  ל"ט  ב"מ  ראה   ]16[ אדם.  כל  אצל  דעתו 
כ"א, ומהרי"ט ח"א סי' מ"ג שאם לא הפקיר ביטל מ"ע אבל נעשה הפקר ממילא. ]17[ הב"י בשו"ת 
אבקת רוכל סי' כ"ד לפי הבנת הפאת השולחן סי' כ"ג ס"ק כ"ט והמנחת חינוך סי' פ"ד, אבל בתורת 
הארץ להגר"מ קלירס זצ"ל פרק ח' והחזון איש שביעית סי' י"ט ס"ק כ"ד כתבו שלכו"ע נעשה הפקר.


