
 אורי אריאל 

 / ז. הפקר מדין נדר

 

 'הפקר מדין נדר' בדעת הרמב"ם  -הצגת הסוגיה 

 :ז.( )  בנדרים אומרת הגמרא

"יש יד לצדקה, או אין יד לצדקה? היכי דמי? אילימא דאמר הדין זוזא לצדקה והדין נמי, ההוא צדקה עצמה  

לנפקותא בעלמא   -היא אלא כגון דאמר הדין ולא אמר נמי, מאי? הדין נמי צדקה קאמר, או דלמא מאי והדין 

זו צדקה, מה קרבנות יש    -פיך  קאמר, ודבורא הוא דלא אסקיה; מי אמרינן כיון דאיתקש לקרבנות, דכתיב ב

להן יד אף צדקה יש לה יד, או דלמא לבל תאחר הוא דאיתקש? יש יד להפקר, או דלמא אין יד להפקר? היינו  

אם תמצא לומר קאמר, אם תמצא לומר יש יד לצדקה, דאין היקש למחצה, הפקר מי אמרינן היינו    !צדקה

 . עניים, אבל הפקר בין לעניים בין לעשירים?"צדקה, או דלמא שאני צדקה, דצדקה לא חזיא אלא ל

דין צדקה הרי הוא כנדר או לא, על גבי הסתפקות זו עולה עוד ספק אי הפקר הוי כצדקה   איהגמרא מסתפקת 

 בפשט הראשונים נראה דיש מחלוקת בהסבר הספק של הגמרא.  או לא. 

ומסיק מ"מ הפקר הוי לעניים ולעשירים". הספק  "דסתם מפקיר בשביל שיזכו בה עניים    :ד"ה הפקר( )   כתבו התוס'

של הגמרא על פי דברי התוס' הוא האם אזלינן בתר סתם כוונת האדם, שבהפקר כוונתו מסתמא שיזכו עניים  

 .1ולפיכך הוי כצדקה או דאזלינן אחר התוצאה שכל אחד יכול לזכות ולא הוי צדקה 

"ההפקר אף על פי שאינו נדר הרי הוא כמו נדר שאסור   :רעג, ב( חו"מ  )   וכן בשולחן ערוך  נדרים ב, יד( )   פסק הרמב"ם

 .לו לחזור בו..." 

  כי הרמב"ם הביא את דין הפקר בהלכות נדרים משמע שדין הפקר הוי מדין נדר, ולפי זה ניתן להסביר  ש  מכך

  2אמרינן 'היינו צדקה', דהיינו שהפקר הוי מדין נדר כמו צדקה   בדין זה ולמסקנה  הסתפקה בתחילה  הגמרא

עוד יש להוסיף דמשמע בדברי    . 'ידות' או לא, ובעז"ה בהמשך נסביר ספק זה  ןאלא שעדיין יש ספק אם יש בו די

  הרי התפיס השני אם אמר וזה כמו זה או שאמר וגם זה  : "נדרים ב, טז( )   הרמב"ם שהפקר הוי מדין נדר ממה שכתב

הרי 'התפסה' אינו שייך בקניין אלא בנדר, דבקניין שייך 'גילוי דעת' ואם כן משמע שהפקר    . ויהיה הפקר ודאי"

 שכתב 'אף על פי שאינו נדר הרי הוא כמו נדר' אמנם יש לעיין בתוך דברי הרמב"ם עצמו    הוי ממש מדין נדר. 

 . שמשמע להדיא דאינו נדר 

 סיכום: 

פשט דברי התוס' שהספק הוא אי הפקר הוי כנדרי צדקה או לא ונפסק    בהפקר. הגמרא מסתפקת אי יש יד  

 לומר שהפקר הוי מדין נדר ויש צד לסתור. יש צד בדברי הרמב"ם שלא. 

 

 בדין הפקר האחרוניםמחלוקת 

 
נתינה, שנותן כך נראה בפשט, אע"פ שניתן להסביר את הספק    1 בעוד הרבה פנים כגון: א. האם הצדקה היא במעשה 

שכבר אז חשיב כברשותם כמו שמצינו בסוגיית 'תקפו כהן' בב"מ ו':, )   לעניים לזכות, דבהפקר יש לעניים צד זכיה בדבר
אמנם לפי"ז יוצא להתוס' שהפקר נקרא ברשות 'כולם'.( או שהצדקה היא בקבלה של העני שהרי בהפקר לא שייך לומר 

שיב כמעשה  שקיבל שהרי גם העשיר יכול לזכות. ב. לכו"ע הצדקה היא במעשה הנתינה, הספק הוא האם 'צד זכיה בדבר' ח
 אך אין זה סוגייתנו.... פניםנתינה או שצריך שלא יהיה ספק בזכייתם. וכן עוד כמה 

 דהרמב"ם אזיל בשיטתו דהיכא שיש 'אם תמצא לומר', כך נפסק. וכאן נאמר "אם תמצא לומר יש יד לצדקה".  2



 והב"י  שיטת הב"ח

 : חו"מ רעג, ג( )  תב הב"חוכ

פירוש   בו.  ואסור לחזור  כנדר  הרי הוא  ההפקר  שלא  "כתב הרמב"ם  כיון  אני חוזר מדיבורי  ויאמר  שיחזור 

ג(. ואף על פי שהוא עצמו יכול לזכות בהן   ,במדבר ל)   עשיתי קנין אלא הרי הוא כנדר דכתיב בו 'לא יחל דברו'

 .זהו מדין הפקר אבל לא מתורת חזרה"

אמנם הוא  רו'. לחזור מדיבורו מדין 'לא יחל דב וואסור לשל האדם  ודיבור על ידי  מסביר הב"ח כי ההפקר חל 

  והחפץ יחזור לרשותו.  3ים י יכול לעשות מעשה קניין חדש בחפץ וכך הנדר יקו

 :קכד( סי' הישנות שו"ת הב"ח )  בתשובה כמו כן כתב 

כמ"ש הרמב"ם בפ"ב דנדרים והביאו הטור בסי' רע"ג בספר חושן ולכן כתב   עיקר הפקר הוא מדין נדר"...ו

לך נטישה  יש  הרמב"ם דיני הפקר בהל' נדרים וראייתו מהירושלמי שהבי' בהגה"ה מיימוני תשמטנה ונטשתה  

 .אחרת שהיא כזו ואיזה זו הפקר..."

 :או"ח תלד, ד( )  כתב הבית יוסף

 .פ"ב הי"ד(...") ז.( וכדכתב הרמב"ם בהלכות נדרים) כדמוכח בפרק קמא דנדרים דהפקר יש לו דין נדר"...

 :ראיות לשיטת הב"חניתן להביא כמה 

"אע"פ שאינו נדר" וכתב רק "כתב הרמב"ם ז"ל ההפקר הרי הוא כנדר   הרמב"ם  הטור השמיט מה שכתבא.  

שמה שכתב הרמב"ם 'הרי הוא כנדר' אין זה   ולא 'שאסור', דהיינו  'ואסור'  גרס  הטור   כמו כן  . ואסור לחזור בו..." 

 . ובנוסף אסור למפקיר לחזור מדבריו  לחדש שאסור לחזור בו אלא גדר ב'הפקר' עצמו

 הפקר בהלכות נדרים.  הרמב"ם הביא דין ב. 

 כתוב שאסור לחזור בו, ואם הפקר אינו נדר אמאי אסור לחזור בו?ג. 

 

 קצות החושן בשיטת הב"ח 

החפץ המופקר נשאר   . אינו עושה קניןשההפקר  שמדברי הב"ח דהפקר מדין נדר, נראה    רעג, א( )   קצוה"ח  כתב

בו.  ולזכות  לקחת  יכול  אחד  שכל  אלא  המפקיר  אלא    בבעלות  הבעלים,  מרשות  יוצא  אינו  המופקר  החפץ 

להיכא שהפקיר נכסיו ומת קודם   ינה מא  נפק  הבעלים מתחייבים בדיבורם שלא למנוע מאחרים לזכות בחפץ. 

 רש"י ותוס'  שיטת הב"ח במחלוקת  הקצות מעמיד אתלקיים נדרו.    מחויביםיורשיו אינם  ששזכה בהם אחר  

הגמרא שם משווה בין אדם שזרק ארנק לחצר ובין אדם שנותן    . 4'דעת אחרת מקנה' בהפקר   יש   םא  יב.( )   בב"מ

ומקנה ע"י 'דעת אחרת'. רש"י מעמיד את זריקת הארנק במקרה שהפקיר את הארנק, התוס'   מתנה לחבירו 

 : הקצות מסביר שחלקו בשיטת הב"ח . 5חולק עליו וכותב שאין 'דעת אחרת' בהפקר 

 
 שהרי גם הוא עצמו כלול באלה שיכולים לזכות בו.  3
"רצועה שמוליכים   -רש"י  )  ח:(: "אמר רבי חלבו אמר רב הונא: מוסירה)  נראה לתרץ ע"פ שיטת רש"י מה שכתוב בב"מ  4

שלכאורה גם מהפקר לא קנה בהחזקת מוסירה   שהקצת  , מחבירו קנה, במציאה ובנכסי הגר, לא קני" וקבה את הבהמה"( 
מה שלא קנה במציאה הוא מפני שאין דעת שי"ז, ו', ו'( כתב  הלכות גזלה,  )  ונ"ל דהמגיד משנה  ולמה לא הזכיר 'הפקר'?

 ל פי רש"י א"ש מה שלא הזכיר 'הפקר' שהרי בהפקר יש דעת אחרת. ע. וא"כ אחרת
קצת קשה לומר ברש"י כי הוא סובר שיש 'דעת אחרת מקנה' בהפקר, שהרי בב"מ י"א: כותב רש"י מפורש שאין, וז"ל:    5

דה משום דדעת אחרת מקנה אותן, שרבן גמליאל הקנה להן מטלטלין שהיו לו בחצר "הא דלא בעינן הכא עומד בצד הש
שלהן, ולא מהפקירא קנו, ונוחה מתנה זו לקנות, ואף על גב דאין עומד בצד השדה." וכן ממשיך וכותב: "קבלה מיניה ר' 

משום דדעת    -ו']המשך ה"כו'"  להך בעיא מר' ירמיה, דשפיר דק שיש חילוק בין מתנה להפקר, ובמתנה אף על פי כ  -אבא  
 בהפקר.  'אחרת מקנה אותן[. א"כ משמע להדיא שרש"י סובר שאין 'דעת אחרת מקנה



שלו ושייך 'דעת אחרת  חפץ עדיין ה הפקיר לפיכך אע"פ ש . אינו עושה קניןו  מדין נדר  הוא שהפקר   בר רש"י סו

  בפסחים  בדין ביטול חמץ   מחלוקת זו מצינו גם.  6והחפץ אינו שלו   שהפקר עושה קניין  יםסובר   התוס'  . מקנה'

דהפקר לא מועיל שהרי עדיין זה   7..." דכתיב תשביתו  -בביטול בעלמא  "  כתב:  ד"ה ביטול בעלמא( )   רש"יש  ד:( ) 

בעלמא סגי מטעם דמאחר שביטלו אומר ר"י דמדאורייתא בביטול  וכתבו: "  חלקו  ד"ה מדאורייתא( )   התוס'  ,שלו

". הקצות מסביר כי גם לשיטת רש"י והב"ח החפץ המופקר יוצא מרשות המפקיר אלא  הוי הפקר ויצא מרשותו

יכולת   זה  שם הבעלות והשני   זה   אחד  :שיש שני דינים בבעלות . ונראה להסביר  8שעדיין הוא נחשב של הבעלים 

"אר"י גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהן אינן יכולין להקדיש,    סח:(   ב"ק)   היינו מה שאמרה הגמ'  . השליטה והשימוש

" ההפקר אוסר על האדם את השליטה והשימוש בחפץ ונותן רשות  זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינה ברשותו. 

 לכל אדם לזכות בשליטה, אך עד שאחר יזכה השם בעלים הראשון אינו מופקע מהחפץ.  

 אומרת: ט:( )  דהגמרא בבבא מציעא קצותראיה יש להביא לשיטת ה עוד

תנן התם מי שליקט את הפאה ואמר הרי זו לפלוני עני רבי אליעזר אומר זכה לו וחכמים אומרים יתננה לעני  "

אמר עולא אמר רבי יהושע בן לוי מחלוקת מעשיר לעני דרבי אליעזר סבר מגו דאי בעי מפקר    .הנמצא ראשון

נכסיה והוי עני וחזי ליה השתא נמי חזי ליה ומגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה ורבנן סברי חד מגו אמרינן תרי 

 ."ריהמגו לא אמרינן אבל מעני לעני דברי הכל זכה לו דמגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחב

 פירש שם רש"י: 

ר' אליעזר זכה, דליכא   -אדם בעלמא שאינו בעל שדה, דאי בבעל שדה    -מי שליקט את הפאה  " לא אמר 

  למימר מיגו דזכי לנפשיה דאפילו הוא עני מוזהר הוא שלא ללקט פאה משדה שלו, כדאמר בשחיטת חולין 

 ."להזהיר עני על שלו  -(: לא תלקט לעני :א"קל )

להקשות למה לר"א אם זה בעל השדה, לא זכה? הרי לר"א גם בבעל השדה ניתן לומר 'מיגו דאי  ולכאורה יש  

 בעי מפקיר נכסיו' ובתוכם את השדה וממילא השדה לא שלו ויוכל לזכות בה בשביל חבירו?

עד שאחר יזכה ם  בעליהעדיין    הוא  פקיר האע"פ שבעל השדה    הרי  9אמנם לפי מה שאמר הקצות בדעת רש"י 

 . 10לא הוא מוזהר עליה יוממבה 

 
ה  כשיטת  רש"י  בדברי  שהבינו  נראה  הראשונים  דברי  בפשט  והם   קצותאמנם  בעלים  לו  שהיו  הפקר  דכל  לומר  "יש 

הפקירוהו מתחלה לדעת כמו שדעת אחרת מקנה אותן דמי ולא אתא לאפוקי אלא מציאה שלא הפקירוה בעלים מדעתם 
 (." והריטב"א רמב"ן וכן בדומה כתב הרשב"א)  אלא שהיא מופקרת ועומדת, אבל הפקירוהו בעלים לרצון כמתנה דמי

, או הבעלים להפקיר על מנת שהראשון ליקח יזכה  הסבירו ברש"י כי ההפקר כאן מיוחד, שהיה בדעתאמנם הראשונים  
 שהיינו דווקא בדעת רב פפא, ע"ש. אך עדיין צ"ע שהרי גם לעיל ההפקר היה מדעת הבעלים ורצונו וכן היה זה רב פפא?

יקנה, שרב פפא לעיל אינו מחלק אי ר"ג    ואולי יש לתרץ לתי' הרמב"ן שמסביר כי הכא מדובר שהפקיר במיוחד שהשני
הפקיר את פירותיו כדי שר"ע יזכה בהם או הקנה אותם בקניין אגב, אלא ר"ל לחלק בין ר"ג שהקנה פירותיו לר"ע ובין  
עולא שדיבר על זכיה בהפקר גמור שלא היו לו בעלים או במציאה שההפקר אינו מרצון הבעלים. ע"ש. ויש עוד לעיין  

 ואכמ"ל.. קצותהסבר הרשב"א וה ועדיין קשה ל
ע"פ זה היה נראה לי להסביר מח' בין רש"י לתוס' על פי' הפס': "אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם". פי' רש"י:   6

אמרתי בליבי אפאה אותם, ויש לומר אפאיהם אשיתם פאה, להשליכם מעלי הפקר. ודוגמתו מצינו בעזרא 'ותתן להם  
" כלומר רש"י מפרש את הפס' על גלות, פיזור העם, וכן כתב הרמב"ן: "אמרו ..', להפקר.ממלכות ועממים ותחלקם לפאה

...".  הם כלום ב". אך בעלי התוס' ב'דעת זקנים' כתבו: "אכלה בם, אכה מהם, שלא אשאיר  ...המדקדקים אפזרם בכל פאה
רק הוצאה מרשות בלי הפקעת הבעלות,  פירשו את הפס' על 'כליון'. ואולי אזלי לשיטתייהו הנ"ל, דרש"י סו' ש'הפקר' זה

ולכן כאן הפירוש הוא כמה שכתוב "אלך עמם בקרי" שהקב"ה יסתיר את פניו ולא יגלה את הנהגתו ושליטתו בעמ"י אלא 
ישליכם אל מקרי הזמן אך עדיין שכינתו עמהם. אך התוס' פי' כשיטתם שההפקר מפקיע לגמרי את הבעלות ועל כן גם  

 וק גמור, ח"ו, מעמ"י. כלומר מוות ח"ו. הכא הפירוש הוא נית
(: "מצות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו  ב'-, ב', א'חמץ ומצה)  כן סובר גם הרמב"ם שכתב   7

 שנאמר ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם... ומה היא השבתה זו האמורה בתורה היא שיבטל החמץ בלבו..." 
 עד כאן סיכום דבריו, סיכמתי את דבריו מפאת אורכם.  8
 חולק על הב"ח כיון שאינו מוצא מקור לכך שהפקר הוא מדין נדר. קצותלמסקנה ה  9

 לקמן נכריח כי ראיה זו דחויה.  10



 

 ותירוצן קצוה"ח הסברו של על  יותשוק

  שהרי לכאורה מספיק רק שאדם ידור שנותן רשות לכל אחד להשתמש.   כלל ענין הפקר בעולם,  ין א  הז  לפי  א.

לכל הפקר  אלו  נכסים  שיאמר  דוקא  הפקר  לשון  מצריכים  הרמב"ם  למה  י"ד(:)  כדברי  ב',  הוא  "  נדרים,  מה 

 ? "שיאמר אדם נכסים אלו הפקר לכלההפקר הוא 

. אך אליבא דאמת, גם לשון נדר י"ל בדוחק כי החידוש הוא רק שלשון 'הפקר' מספיקה ואין צריך לשון נדר 

והר"ן   הרשב"א  שכתבו  כמו  כ'הפקר'  הוי  החפץ  מחפץ,  הנאה  איסור  נדר  שאדם  דהיכא  מצינו  וכבר  יועיל. 

ירותיו על עצמו יכולין אחרים ליטול אותם בעל כרחו ואינו  שמעינן מיהא דהאוסר הנאת פ פ"ה.(: ")  בנדרים

 ...".יכול לעכב

דהנה מצינו חילוק בין נדרי הקדש לנדרי איסור, דנדרי איסור מחילים רק חלויות איסוריות אך  ואולי עי"ל,  

החפץ נדרי הקדש מחילים בנוסף גם התחייבות ממונית או שיעבוד. א"כ י"ל כי ההפקר חידש לנו כי חל על  

 ית.  המופקר גם התחייבות ממונית ולא רק איסור 

 שכתבה:  יג:( )  קשה מהגמרא בב"קש,  אחרת  קושיא אוליבזה נוכל לתרץ 

"במתניתא תנא: פרט לנכסי הפקר. ה"ד? אילימא דנגח תורא דידן לתורא דהפקר, מאן תבע ליה? אלא דנגח  

 .תורא דהפקר לתורא דידן, ליזיל וליתיה! בשקדם וזכה בו אחר"

ולשיטת הב"ח שהפקר חשיב עדיין שלו, מה מקשה הגמרא 'מאן תבע ליה' הרי הבעלים יכול לתבוע? ועוד מה 

 מועילה הדחיה 'ליזיל וליתיה' הרי במועד חייב לשלם מן העליה, ושפיר איצטריך למעוטי? 

מאחרים לזכות   , אין סברא לומר כי אם נדר שלא למנועסתם 'נדר' שמחיל חלויות איסוריותדי"ל    הנ"ל  יפול

ודאי    ולפיכך   לתת לאחרים לזכות  התחייבות ממונית   בשורו יהיה פטור מנזקיו, אך ה'הפקר' מחיל בנוסף גם 

רה לאדם להפקיר  תירה הוסברא שכיון שהת  י"לשפיר  ו  שהמזיק אותם יהיה פטור, שהרי יכול לזכות בהם

אע"פ שעדיין הוא שלו( וחל עליו  )  ותולאחר שהוציאו מרש  ממונו הרי ודאי שלא תחייב אותו באחריות עליו

לזכות, לאחרים  לתת  ממוני  כאילו    חיוב  הכתוב  עשה  באדם  ברשות  שאינם  אע"פ  וחמץ  בור  גבי  דדווקא 

 11ברשותו. אבל שור, לא. 

אי הפקר לעניים הוי הפקר או לא ולב"ה לא    פאה ו, א( )   כן יש לתרץ מה שקשה, שהרי יש מחלוקת בין ב"ש לב"ה

הנדר חל אם נדר לכל העולם חוץ מאדם אחד, כיון דגם   הלא יהישלמה    הוי הפקר עד שיפקיר לכל. וקשה,

 ? בהפקר גמור אינו יוצא מרשותו כלל, אלא חל עליו איזה נדר שלא לחזור 

זכות בחפץ אך זה לא יהיה הפקר, שהוא . אה"נ שאדם יוכל לידור שלא למנוע מאדם זה לי שפיר ולפי הנ"ל את 

יחייב את האדם מבחינה ממונית וחידוש של הפקר נלמד )  לא  שלא ישעבד את החפץ(.  יש לומר  בהשאלה 

 דווקא כאשר מפקיר לכו"ע. 

 : 12)מג.(  גמרא מפורשת בנדריםמחלוקת תנאים ב לכאורה הרי זויש להקשות שב. 

...המודר הנאה מחבירו... היו מהלכין בדרך ואין לו מה יאכל, נותן לאחד לשום מתנה והלה מותר בה;  מתני'"

אם אין עמהם אחר, מניח על הסלע או על הגדר ואומר הרי הן מופקרים לכל מי שיחפוץ, והלה נוטל ואוכל,  

 
שהיא   11 מצד  ולא  ברשותו  שהיא  הבהמה  על  שליטה  לאדם  שיש  מצד  נובע  נזקים  תשלום  חיוב  כי  להעיר  יש  לפי"ז 

ד"ה "פשיטא"( "דסברא )   נ"ו:( ובתוס' שם)  בבעלותו. בדומה לכך מצאנו בגזלן שמתחייב על נזקי בהמה שגזל. ראה ב"ק
יבין בשמירתה ואין הבעלים יכולים לשומרה לפי  הוא דגזלן נכנס תחת הבעלים דכיון שהוציא מרשות בעלים שהיו חי

 שנגזלה מהם יש על הגזלן לשומרה דלענין נזקין אקרו בעלים כל מי שבידו לשומרה" 
 . קצותיב.( אך תירוצם אינם מתאימים לשיטת ה)  רמב"ן, רשב"א, ריטב"א( בב"מ)  וכן הקשו הראשונים 12



ה עד דאתיא מרשות נותן לרשות  אמר ר' יוחנן: מ"ט דר' יוסי? קסבר הפקר כמתנה, מה מתנ  גמ'.ור' יוסי אוסר.  

גזירה משום מתנת בית  יוסי,  זוכה... אלא אמר רבא: היינו טעמא דרבי  דאתי לרשות  מקבל, אף הפקר עד 

 . חורון"

 פירש רש"י: ו

דלא חשיב ליה הפקר דקא אסר ליה ליטלו דכי מתהני מיניה ממש דמי ואסור:   -  א"ר יוחנן מאי טעמא דר' יוסי "

נמי לא נפיק מרשות מפקיר עד דאתי לידי זוכה,    -  אף הפקרלא זכי בה מקבל עד דאתיא לידיה:    -  מה מתנה

 .הילכך בהדי דשקיל ליה היאך מעל הסלע כמאן דשקיל ליה מידו ממש דמי ואסור"

חלקו ר"י ורבנן אי הפקר יוצא מרשות המפקיר לגמרי או לא, ולמסקנה נראה דלכו"ע  נראה מהגמרא כי בהו"א  

קשה לשיטת הב"ח דסובר כי ההפקר אינו יוצא לגמרי מרשות   קצותלפי הסבר היוצא לגמרי מרשות המפקיר. ו

כמתנה   שגם  להסוברים   אפילוהמפקיר?   שהפקר  סובר  ר"י  אינו 13למסקנה  דהפקר  כרבנן  הלכה  סוף  סוף   ,

 מתנה?כ

 :קנז(  סי'  שו"ת יו"ד)  תירץ הכתב סופר 

"...ולכאורה צ"ל אם הפקר אינו הפקעת רשות רק שהוא עליו כנדר שלא ימחה למי שרוצה לזכות בו, א"כ איך  

קתני במתני' פ' אין בין המודר דמניחו על הסלע הלא נוטל את של המודר דעדיין שלו הוא, צ"ל כיון שכל מי  

לא מקרי נהנה ממנו כי בע"כ דידי' נוטל, וכל הרוצה יזכה בו, וי"ל כי בזה פליגו ר"י  שרוצה יוכל לטלו שוב  

ות"ק דמתני' סובר הפקר כנדר א"כ לא צריך שתבא לידי זוכה וחל עליו ונתפס בדבורו שלא לחזור בי' מטעם  

שותו רק בשיזכה  נדר, אבל לר"י ל"ל שנדר הוא, רק מטעם דנפיק מרשותו, וכיון דלאו קנין הוא אינו יוצא מר

מודה,   ר"י  גם  ולמסקנא  זה,  הפקר  מהני  לא  מדאורייתא  ולר"י  פליגי,  דמדאוריי'  שם  להסובר  והיינו  אחר 

 .מדאורייתא מהני רק מדרבנן צריך שתבא לידי זוכה..."

הכת"ס מתרץ כי רבנן סוברים שהפקר הוי מדין נדר. כאשר המודר קונה את ההפקר זה בעל כורחו של המפקיר  

 לא נחשב נהנה ממנו. ר' יוסי סובר שהפקר לא מדין נדר ולכן המודר נהנה ממש מחפצי המדיר. ולכן 

יש לעיין בתירוץ זה שהרי יש כאן הנאה ומה מועיל שהיא בעל כורחו של מפקיר? לכאורה היה נראה לומר אך  

כאן יצירת הנאה  שכיון שזה בע"כ אז אע"פ שיש הנאה למודר אך המפקיר אינו מהנה את המודר, כלומר אין  

ע"י המפקיר. לפי"ז נראה ש'נדר' דהוי 'איסור חפצא' הכוונה היא הקישור שבין האדם לחפץ ולא דהחפץ עצמו 

ר הדיר עצמו מהנאת  ודנהיה אסור. אמנם יש לדחות דבשלמא היכא שהמפקיר הוא המדיר, אך היכא שהמ

נהנה? וצ"ל שגם המודר עצמו מהנאת חברו האיסור חבירו, הרי אז אין זה נחשב בעל כורחו שהרי ברצון הוא  

 ויש לעיין... . 14הוא לקבל הנאה שנוצרת על ידי חברו, כאן ההנאה אינה נוצרת על ידי חברו 

  , שאומרת המשנהפה.( )   מצינו גם בנדרים  , שהאיסור במודר הנאה הוא מהנאה הנוצרת על ידי המדיר,גדר כזה

ואם   , יטלו ממנו בעל כרחו את תרומותיו ומעשרותיו. 'ולוים נהנים לי  קונם כהנים'אם אדם נדר ואמר  ש  פג:( ) 

, אין הכהנים או הלוים הללו ', דהיינו שאסר על אנשים מסויימיםקונם כהנים אלו ולוים אלו נהנים לי'נדר  

'טובת  רשאים ליהנות מתרומותיו ומעשרותיו, אלא יטלו כהנים אחרים . מקשה הגמרא שברישא משמע כי 

ינה 'ממון' ולפיכך מותר לכהנים לקחת ולהנות אך בסיפא אסור להם וא"כ 'טובת הנאה' הוי 'ממון. הנאה' א

כאשר הוא אוסר על כל הכהנים ליהנות ממנו, הרי אין לו מה לעשות   אך   לעולם טובת הנאה ממון,ש  מתרץ רבא

 
 לא אליבא דרבי יוחנן.א דסוגיא דהתם ממשיכה לדון שלא לפי תירוצו של רבא 13
נדרים, ב', י"ז( "המפקיר את )  ימים וכן פסק הרמב"ם  3ומה שנאמר שם עוד שהמפקיר את הקרקע יכול לחזור בו תוך    14

שדהו ולא זכה בה אדם כל שלשה ימים יכול לחזור בו", היינו כיון שתיקנו רבנן שכך יהיה, ממילא כך היא דעתו של האדם. 
וגבי 'כינויים' בנדרים. אך מדין דאורייתא היה אסור לו לחזור מיד, והיינו אלי' דהלכתא שנפסק    כמה שמצינו גבי קידושין

 כעולא ודלא כר"ל התם, ע"ש.



לכן יכולים הכהנים לקחת   . עם התרומות ומעשרות, וזה נחשב שאינו מחשיב את טובת ההנאה שיש לו מהם

  את התרומות ומעשרות בעל כרחו, כיון שהם אינם נהנים ממנו, שהרי הוא הפקיר את טובת ההנאה שלו. 

"  רבי אליעזר סבר מגו דאי בעי מפקר נכסיה והוי ענישכתבה: " ט:( )  ת מהגמרא בבבא מציעאעוד יש להקשוג. 

 ואמאי הוא עני, הרי כל הנכסים עדיין שלו? 

בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום וצריך ליטול לקט שכחה ופאה  : "ב, ד( )   נראה לתרץ ע"פ המשנה בפאהו

  לרבנן   ." משמע ר' אליעזר וחכמים אומרים עני היה באותה שעהומעשר עני יטול וכשיחזור לביתו ישלם דברי  

שהגדרת ה'עניות' היא לפי יכולת השימוש של האדם בנכסיו, דאם לאדם יש נכסים רק שאינו יכול להשתמש  

 בהם הוא מיקרי 'עני' ולפיכך גם הכא כשהפקיר הוא חשיב עני. 

שיב עני, משמע שהגדרת העניות לשיטתו אמנם יש להקשות שהרי לר"א בעה"ב שעובר ממקום למקום לא ח

אלא נראה שר"א סובר שההפקר    היא לפי עצם הבעלות שלו על הנכסים. א"כ למה אם מפקיר חשיב 'עני'?

שמנין לנו שחכמים  גם מרבנן,    קצותומכאן לכאו' יש להקשות על שיטת ה  מפקיע לגמרי את ה'שם בעלות'. 

 חלקו עליו בדין זה?

לא אמרינן הכא מדר' אליעזר נשמע  על משנה זו: "...   חולין קל: ד"ה אלא מסיפא( )   הרמב"ן ואולי י"ל ע"פ מה שכתב  

" די"ל דרבנן פליגי על ר"א  לרבנן, דקסבר רב חסדא דאכולה מילתא נמי פליגי רבנן, ויש כזו בתלמוד הרבה. 

 . 15גם בגדר ההפקר 

שהביאה מחלוקת בן ר' יוחנן בן נורי ורבנן אי כלים של הפקר עושים שביתה   מה:( )   עוד קשה מהגמ' בעירוביןד.  

. וקאמר עלה בביצה לח: דלשיטת ריב"נ כלים של הפקר אע"פ שאין להם בעלים דומין כמי שיש להם 16או לא

 .18וצ"ע  , אין שייכות של כלי הפקר לבעלים כלל?17בעלים, משמע דאליבא דרבנן, דהלכה בכלים כמוהם

 

 שיטת הב"ח 

 (: לעילהובאה ) שהרי כתב בתשובה בשיטתו קצותה ו שלנראה שהב"ח עצמו חלק על הסבר 

"לפי האמת אין דין הפקר כדין מתנה ומאי דקאמר בפ' אין בין המודר אליבא דר' יוסי דהפקר כמתנה אינו  

דינא אפילו לר"י מכי  מבמסקנא כדאי' התם אלא אמר רבא היינו טעמא דר"י גזירה משום מתנה בית חורין פי' ו

 ...."אפקרי' נפיק לה מרשותי' ועיקר הפקר הוא מדין נדר

 : או"ח תלד, ז( )  וכתב על זה הב"ח מצינו מחלוקת בדין ביטול חמץ על ידי שליח ד ,נראה עוד

העיטור בעל  בשם  ב'  פרק  בריש  המגיד  הרב  כתב  כן  לבטל.  יכול  ערוך    ..."ושלוחו  בשלחן  כתב  הב"י  גם 

ועוד נראה דבעל העיטור לא כתב מבטל אלא מפני  ...  בפשיטות שליח יכול לבטל. ולענ"ד נראין דברי האוסרין

חו"מ פ"ב ה"ב( אבל לדעת  )  ד ב ד"ה בביטול בעלמא( ורמב"ם)  שהוא סובר דביטול לאו מטעם הפקר הוא כרש"י

טעם הפקר לא מצינן למילף דיכול לבטל על ידי שליח מאחר  ד ב תוד"ה מדאורייתא( דביטול מ )  שאר גאונים

דלא כתב מיעוט כדגבי הפרה וגבי השואל דאיכא למימר דלא איצטריך דכיון דהוא מדין הפקר ממילא לא  

עוד כתב הב"י דוקא הפקר לא מהני ביה  ..  מהני ביה שליח וגם בעל העיטור מודה בזה לדעת שאר גאונים.

בנדר גופיה לא מהני ביה שליחות קבל עליך נדר זה בשליחותי שאהא אסור בו אבל  שליחות דמדין נדר הוא ו

 
, ועיין בחידושי ר' מאיר שמחה, חולין, קל"א:, קצותשיטת הל מסוגיה זו    לעילע"פ זה יש לדחות את הראיה שהובאה    15

 רד"ה "לא תלקט", ע"ש. 
, וחשיכה להן במקום אחד, אף על גב שלא נתכוין להן אדם להקנותן כלים שאין להם בעלים  -פי' רש"י: "חפצי הפקר    16

 .במקומן, ואין אדם יכול לטלטלן משם יותר מאלפים לכל רוח, ואפילו עירב לצד אחר" -שביתה. קונין שביתה 
 . ד"ה קמ"ל הלכהועיין עירובין מו. ת 17
 א הספקתי לעיין בסוגיא זו. לצערי מפאת הזמן, ל 18



ביטול אינו ענין לנדר שפיר מהני ביה שליחות ולא אבין למה לא נאמר דביטול יש לו כל דין הפקר ובדין נדר  

 . ". ולמעשה אין להקל לבטל על ידי שליח19הוא מבטל אותו כשאר הפקר כשמבטל ומפקיר אותו

ע  י ולהתוס' ההפקר מפק  כן, הב"ח סובר שגם לשיטת התוס' שביטול הוי מדין הפקר, הפקר הוי מדין נדר. אם  

לגמרי את הבעלות כך שאין 'דעת אחרת מקנה' והפקר יועיל לחמץ בפסח ועל כורחך הב"ח חלק על הסברו 

רשות הבעלים ודלא  א"כ משמע מדבריו כי ההפקר כיון שהוא מדין נדר הרי הוא מוציא לגמרי מ  . קצותשל ה

 . כקצוה"ח

לפי זה קשה מהתוס' אצלנו שלא הסבירו כך את ספקה של הגמרא אי יש יד להפקר ועוד שפסקו שאין יד  אך  

 בהפקר כיון שהפקר הוי בין לעניים ובין לעשירים? 

בהפקר  עוד יש לעיין, כיצד יסביר הב"ח את מחלוקות רש"י והתוס' שהביא הקצות, שפליגי אי יש דעת אחרת  

 ואי 'ביטול חמץ' הוי מדין הפקר או לא?

: נדרים ב, טז( )   כנדר ממש שכתב  יש 'יד' להפקר דהנה הרמב"ם עצמו נשאר בספק ולא פסק ד  עייןוכן יש עוד ל

 . מהו הספק שבגמ' א"כ  "האומר הרי זה הפקר וזה, הרי השני ספק הפקר". וצ"ע

 

 ח הב"ח וקצוה" בעניין מחלוקת

כלומר, השם בעלות תלוי    הבעלות של האדם על חפץ היא סך הזכויות שלו עליו.   להסביר כי לפי הב"ח  יתן נא.  

ה'הפקר' הוא ויתור על    . 20בזכויות שבחפץ, אדם ללא יכולת לממש את זכויות השימוש, השם בעלות שלו נגרע 

שלא לייחד את השימוש אליו   תחייבמ  שעל ידי 'נדרו' הוא  כך הוא מסלק את בעלותו,וב  על ידי 'נדר'  זכויותיו

 .22  21לפיכך ע"י הנדר זה יוצא מרשותו לגמרי   ,הרי זה הפקר   ולהשתמש  דווקא אלא כל אחד יכול לבוא לקחתב

הקצוה"ח סובר כי יש לחלק בין 'שם הבעלות' על החפץ ובין זכויות השימוש בו. כדי להפקיע את 'שם הבעלות' 

הוא   כמובא לקמן()  צריך לעשות קנין ולהחיל שם חדש. לפיכך למסקנה לא מספיק לוותר על זכויותיו אלא  

סובר שהפקר עושה קניין, דהיינו חלות חיובית של הקנייה. ולא שייך נדר, דבלי מעשה קניין אינו יכול להחיל  

 
 ראה לקמן במה שתירצתי לשיטת הב"י. 19
שכתב: "י"ל כיון דקנוי לו לפירא הוי כאילו קנוי לו גוף (  ידה  עז: ד"ה) בדומה לכך מצינו בתוס' בריש פרק הזורק בגיטין  20

יבמות )  ואף על פי שנפסק להלכה  הם קניינים בגוף החצר.  , קניין הפירות של החצרבחצר  השימוש   כלומר זכויות  .החצר"
להחשיב את בעל הפירות כבעלים העיקרי במקום בעלי הגוף. אך לעניין  לו:( שקנין פירות לאו כקנין הגוף, היינו דווקא  

לשם   ובניגוד  לא פליגי.ד   י"ל  אע"פ שאינו נחשב בהבעלים העיקרי(,)  זה שבעל הפירות גורע מבעלותו של בעלי הגוף
 שעדיין יש לבעלי הגוף שליטה וזכויות כגון היכולת למכור, כאן הוא מוותר גם על זכויות אלו.

נוכל לדמות את זה למניות בחברה, הבעלים של החברה הוא מי שיש לו הכי הרבה מניות. שאר בעלי המניות יש להם  
כה'בעלים' שלה. האדם המפקיר, מוותר על כל זכויותיו וממילא  זכויות מסויימות וצד בעלות בחברה אך הם לא מוגדרים  

  אינו הבעלים של החפץ יותר.
שאין לו שליטה על החפץ, אין הוא יכול למכור, להקדיש   שאע"פ אדם שגזלו ממנו חפץ מסויים, לכאו' ניתן להקשות מ 21

  . פץ, שהתורה כתבה "והשיב את הגזילה" כיוון שיש לו זכות תביעה על החמשזה    ? אך י"לנחשב הבעלים   הוא  וכו' עדיין
כתבתי בדווקא זכות תביעה כיוון שכתב המאירי בביצה לח: על המשפט "חפצי הפקר קונין שביתה אף על פי שאין להם )

בעלים דומין כמי שיש להם בעלים" "אפילו יש להם בעלים הואיל ואין להם תובעים אלמא בתר תובעים אזלינן ולא בתר 
להם תובעים אף על פי שיש להם בעלים בטל" משמע מדבריו דעיקר הבעלות או שם הבעלות מתבטא    בעלים וכל שאין

 בזכות התביעה על החפץ, אך אין זה בדווקא.(
שטז(, שאע"פ שהפקר הוי נדר, הוא מוציא לגמרי מרשות המפקיר שכתב על הקצות:  סי'  יו"ד  )  וכן משמע מהחת"ס  22

אם כן אם מת אין בניו צריכים לקיים נדרו דבר בטל הוא הרי כבר קיים נדרו ובדיבור   "עיקר קושייתו כיון שאינו אלא נדר
בעלמא הריני מפקיר כבר נתקיים הנדר כאומר קונם ככרי על כל העולם הרי כבר נתקיים הנדר הרי הוא קונם ואם הוא 

ה כאינש אחריני ולא דמי לאומר חוזר ונהנה ממנו עובר על בל יחל הכי נמי בהפקר אם לא שחוזר וזוכה בו מטעם זכיי 
הריני מקבל עלי ליתן כך לעניים ומת שאין בניו מתחייבים לקיים נדרו מפני שלא נתקיים הנדר ולא חל על נכסים ידועים  
אלא אקרקפ' דידי' להפריש המעות וכל זמן שלא קיים הוא נדרו אין על הבנים לקיים אבל כשהפקיר כבר הם מופקרים 

 ומה לבניו עם הנכסים עוד." וכבר נתקיים הנדר 



חלות קניינית חדשה. לשיטת הב"ח שהפקר זה נדר נצרך קצוה"ח לומר כי ההפקר אינו עושה קניין ולא מפקיע  

ת ה'שם בעלות' אלא רק את הזכויות בחפץ וגמר ההפקר נעשה על ידי קניין הזוכה שקונה עם 'דעת אחרת' א

 רש"י(.  כשיטת ) של המפקיר 

שיטת הב"ח כי הנדר מצד עצמו אינו מוציא מרשות הבעלים אלא רק אוסר עליו למנוע  עוד ניתן לומר בב.  

בחפץ הרי הוא מתייאש ממנו והיאוש הוא ההוצאה  למנוע אחרים מלזכות    לומאחרים לזכות, וכיון שאסור  

 ע"פ דהוי מרצון, אינו מפקיע את השם בעלות. א סבר שהיאוש,   קצותוניתן לומר כי ה  . 23מרשותו 

 

 עוד שתי סברות בשיטת הב"ח.   בס"ד נכתובלקמן ג. 

ההפקר יצא לגמרי  , שהרי לשיטתו  לעילות דעל הקצות מהגמר  לעילמה שהוקשה    להב"ח  ולפי זה אתי שפיר 

 . 24מרשות הבעלים 

 

 התוס' ו מח' רש"יב  קצותבעניין הסוגיות שהביא ה

 שטז(:   סי'  יו"ד)  במח' רש"י ותוס' בעניין המקור של 'ביטול חמץ' כתב החת"סא. 

"...בחמץ כשהוא מבטל מדינא הרי הוא בביתו וברשותו ואין איש עמו רק מחשבו בנפשו כעפר כאלו אינו ואיך יהי'  

הפקר וכבר עמד בזה מהרי"ק שורש קמ"ב ולהפקר כזה כ' רש"י תשביתנו השבתה בלב סגי מה שאינו מועיל  זה  

במקום אחר וכמה שכ' מהרי"ק שם ופני יהושע לא ראה זה והתוס' נ"ל סבירא להו הכא כיון שאינו ברשות של אדם  

יהי' הפקר ב"ד עדיף מהפקירא של הקדוש ברוך הוא ולא  א"כ    ואפקעתא דמלכא הוא  ורק עשאו כאלו ברשותו 

 .מימעט שפיר משל אחרים ושל גבוה בגילוי דעת בעלמא..."

שהסברנו  ב.   י"ל כמו  ב'דעת אחרת מקנה בהפקר'  והתוס'  רש"י  קת הב"ח עם  ובמחל  לעיל ובעניין מחלוקת 

' לא  שלדעת הב"ח ה'הפקר' זה סילוק בעלות ולא הקנייה, וא"כ זו שיטת התוס' התם. דלשיטת התוס  ,הקצות

שייך דעת אחרת כיוון שההפקר הוא רק סילוק הבעלות ולא פעולה חיובית של הקנאה. אמנם רש"י כתב: "זרק 

והפקירו לכל הקודם" ולכאורה מש"כ 'לכל הקודם' הוי מיותר, שמספיק לכתוב 'הפקירו'? אלא נראה   -ארנקי  

 
ביאורים רעה, א(: "...הפקר זה של איסור הנאה חלוק משאר הפקר, דהא לא )  בדומה לכך מצאתי בנתיבות המשפט  23

הפקירו בפה ובהפקר צריך שיאמר בפה הרי זה הפקר, רק דכיון שכל אדם יכול ליטלו באין מוחה, אייאושי מייאש נפשיה  
כהפקר, וביאוש כתבו התוס' בב"ק דף ס"ו ]ע"א ד"ה כיון[ דיאוש אינו כהפקר גמור... דבהפקר מיניה, וכיאוש חשיב ולא  

קיי"ל דאף דלא אתי ליד זוכה יצא מרשותו, משא"כ ביאוש בעינן דוקא דאתי ליד זוכה, וכל כמה דלא אתי ליד זוכה ברשות 
ני[ דאי זכה בו אחר, אפילו איתשיל עלייהו לא בעלים קאי... ולפי"ז אתי שפיר ג"כ מ"ש הר"ן בנדרים פ"ה ]ע"א ד"ה וא

מהני להפקיע זכותן של אלו, שאינו מוצא שאלה בהפקר, עיין שם. ולכאורה תמוה, דכיון דהחכם עושה לנדרו נדר טעות,  
הפקר בטעות הוא, ומאי שנא מקנין בטעות דחוזר. ולפי מה שכתבתי אתי שפיר, כיון דבעוד דלא שאיל עלייהו אסור לו  

ת בשום אדם הבא ליטלו אפילו לגוי או לאדם שאינו מכירו שיוליכהו למדינת הים ויאבד זכרו, לכך מייאש נפשיה  למחו
קודם   ביאוש  כזוכה  הוי  ששאל,  קודם  וזכה  אחר  קדם  אם  ומשו"ה  נדרו,  על  שישאל  ידע  שלא  כיון  בנדרו  בעודו  מהן 

. ובאמת אי שאיל עלייהו קודם שבא ליד זוכה, שנסתלק היאוש, דאף שנסתלק היאוש אח"כ מהמתיאש, הוא של הזוכה
בין יאוש רגיל   אליבא דשיטת הב"ח  אין הנודר צריך לזכות בו, דהוי כנסתלק היאוש קודם דאתי ליד זוכה..." ונראה לחלק

בניגוד ליאוש רגיל הנעשה שלא מרצון המיואש, אונס, ששם הוא אינו מוותר על בעלות החפץ אלא רק  ויאוש דהכא.  
'מתייאש' ברצון מוותר   ולא מפקיעה לגמרי את בעלותו, הכא הוא  ולכן היא רק מוציאה מרשותו  על התביעה אחריה 

 ולפיכך יוצא מרשותו לגמרי.  ומוותר מבחירה על זכויותיו ובעלותו
וא"ת, אם יצא מרשותו לגמרי אמאי צריך את הנדר שיאסור לחזור בו? לפי ההסבר הראשון עצם הנדר שאוסר עליו   24

ור בו, הוא היציאה מרשות האדם. כיון שאסר על עצמו את החפץ בשימוש ממילא החפץ יוצא מרשותו. כל זמן שהנדר  לחז
קיים ההפקר מתקיים. לעניין שאלה בהפקר עיין לקמן. לפי ההסבר השני שהנדר הוא רק גורם ליציאה מרשות אך אחרי 

בתחילה הוא נצרך כדי להוציא מרשות שהרי אינו עושה    שיצא, שוב לא צריך את הנדר כדי לקיים את ההפקר. סוף סוף,
 מעשה קניין. 



שיתפוס, והשתא את"ש לשון 'כל שסובר כי המפקיר אינו מסלק בעלותו בשעת הדיבור אלא שמקנה לראשון  

 . ולא כשיטת רש"י כדכתב בקצות הקודם'. ולפי"ז אדרבה, הב"ח אזיל בשיטת התוס'

 

 בעז"ה לקמן נתרץ זאת.  -  בעניין הסבר הגמרא ע"פ התוס' והרמב"ם

שהרי קשה   נדר",  כמו  הוא  הרי  נדר  שאינו  פי  על  אף  "ההפקר  הרמב"ם  לשון  את  להסביר  יש  הנ"ל  כל  לפי 

, לפי ההסבר הראשון  שמשמע מדבריו שחלק מהגדרת ה'הפקר' הוא שאינו נדר אלא רק דומה לנדר. ויש לומר 

שהנדר הוא ההפקר עצמו, שהרמב"ם ר"ל שההפקר אינו כמו נדר רגיל של נדרי איסור והקדש אלא הוא    לעיל

  י"ל   לעיל הסבר השני  סוג חדש של נדרי הקדש שמסלק עצמו מן החפץ ולא שמקנה אותו לרשות אחרת. לפי ה

דגיש שעיקר ההפקר הוא לא האיסור של האדם לחזור מדבריו אלא שבגלל שאסור לו לחזור  בא לההרמב"ם  ש

מדבריו אזי מותר לכל אחד לזכות בו. כלומר, ההפקר אינו הנדר עצמו אלא הפועל היוצא ממנו ולפיכך הרמב"ם  

בן יותר גם מה שכתב 'ההפקר אף על פי שאינו  והשתא מו  מדגיש לומר ש'אינו נדר' כחלק מהגדרת ההפקר. 

נדר' ולא כתב בפשטות 'ההפקר אינו נדר', דלפי ההסבר הראשון הרמב"ם אינו קובע מסמרות שההפקר מנותק  

לגמרי מ'נדר' אלא רק מסייג שאינו כ'נדר רגיל', ולפי ההסבר השני בא להדגיש שאע"פ שההפקר יוצא מתוך 

 הנדר הוא אינו הנדר עצמו. 

 

 ור ל'הפקר מדין נדר' מק

 אפשרויות למקור של הפקר מדין נדר:   שתיישנם 

: "דהפקר  תלד(   או"ח)   גמרא דילן שהשוותה בין הפקר לצדקה ובין צדקה לנדר, וכך כותב הב"י מקור אחד הוא הא.  

 .פ"ב הי"ד(...") ז.( וכדכתב הרמב"ם בהלכות נדרים) יש לו דין נדר כדמוכח בפרק קמא דנדרים

 : חו"מ רעג, ז( )  הסביר הב"י את הגמראוכך 

ז.( איבעיא לן אי יש יד להפקר או לא ולא  )  "מ"ש דבר זה הפקר וזה, הרי השני ספק הפקר. בפרק קמא דנדרים

איפשיטא ומפורש שם בגמרא דאי אמר האי ליהוי הפקר והאי נמי, הפקר מעליא הוי, כי איבעיא לן היכא 

אמרינן והאי נמי ליהוי הפקר קאמר או דילמא והאי למילתא אחריתא קאמר  דאמר האי ליהוי הפקר והאי, מי  

  .ודיבורא הוא דלא אסקיה"

 : א(  ,רעג )  קצות החושן   על זה כתב

  נראה מדבריו דהא דהפקר מתורת נדר מקומו הוא בפ"ק דנדרים. והיינו מדאמרינן פ"ק דנדרים שם דף ז' "

אלא   [להפקר, ]היינו צדקה וכו' או דלמא שאני צדקה דצדקה לא חזיאע"א( יש יד להפקר או דלמא אין יד  )

לעניים אבל הפקר בין לעניים בין לעשירים. ומדאמרינן הפקר היינו צדקה אלמא דהוא מתורת נדר. אלא  

דאיבעיא להו    דבעיני יפלא דא"כ הו"ל להרב המגיד ומגדל עוז והגהת מיימוני להראות מקום זה. ועוד דכיון

יש   בר"ן בש"ס  וע"ש  בתיקו,  ועלתה  להפקר  דאינו  )  יד  מוכח  א"כ  לקולא,  ספיקא  דכתב  הלכה(  ולענין  ד"ה 

כולם בפשיטות דהפקר   כתבו  והיכי  וצדקה,  לנדר  יד  יש  ודאי  וצדקה  נדר  וצדקה, דאי בתורת  נדר  מתורת 

 מתורת נדר כיון דהיא גופה מספקא בש"ס אם הוא מתורת צדקה או לא וצ"ע"

 רמב"ם עצמו פסק שהוי ספק הפקר? רי השה  לעילכד קשותולה עוד יש להוסיף

,  כדברי הגמ' "היינו צדקה"  ספקה של הגמרא לפי הב"י הוא שוודאי הפקר היינו צדקהנראה לומר כי  אמנם  

היכא שהאדם מקנה את  דווקא  ש  ,אלא שיש צד לחלק ולומר שדין יד לא יהיה בו  . כלומר שחלותו מדין נדר 



אך היכא שמסלק רשותו וכל   . יש 'יד'  , דווקא אזכ'קורבנות' וכצדקה דהוי רשות ענייםהחפץ לרשות מיוחדת  

 .25אחד יכול לזכות 'בין עניים ובין עשירים' אז לא חידשה התורה דין 'יד'

הסבר זה מתרץ קושיה בפשט הגמרא. הגמרא כתבה "יש יד להפקר, או דלמא אין יד להפקר? היינו צדקה. אם  

ם תמצא לומר יש יד לצדקה, דאין היקש למחצה, הפקר מי אמרינן היינו צדקה" וקשה  תמצא לומר קאמר, א

דבשאלה הראשונה של הגמ' היה התירוץ ש'הפקר היינו צדקה' סברא פשוטה עד שהגמרא נאלצה לחדד את  

השאלה "אם תמצא לומר קאמר" ולאחר הסבר השאלה והעלאת הספיקות, מובן למה יש ספק אי יש יד להפקר. 

השתנה? למה לא הקשו מיד 'כיון שצדקה היא לעניים והפקר גם לעשירים לא דמי?' ולפי הסבר הב"י מובן  מה  

הדבר, דבאמת סברא פשוטה שהפקר הרי הוא כצדקה, אלא שצדדי הספק הם האם גם לדין 'יד' הם דומים או 

 שלעניין זה יש לחלק. 

בשיטת הב"ח. הב"ח כתב שגם לשיטת התוס' הפקר הוי מדין נדר ולפי"ז    לעילהסבר זה מחזק מה שכתבנו  

והכא כתבו התוס': 'הסתלקות'  הוי  ולעשירים" ... "  רצינו לומר שהפקר  כלומר   מסיק מ"מ הפקר הוי לעניים 

 שאינו מקנה לרשות מיוחדת אלא מסתלק ונותן רשות לכו"ע לקנות, ואת"ש. 

 

מיימוניות: "בירושלמי תשמטנה ונטשתה יש לך נטישה אחרת שהיא כזו ואי  ירושלמי דפאה, כתב ההגהות  ב.  

 .26לעיל , וכן הובא בב"ח זו זו הפקר"

 פאה, ו', א'(: ) אומר הירושלמי

בית שמאי אומרים הבקר לעניים הבקר ובה"א אינו הבקר עד שיבקור אף לעשירי' כשמיטה כל עומרי השדה    מתני':"

רבי חייא בשם ר' יוחנן טעמייהו    גמ':שכחו ב"ש אומרים אינה שכחה ובה"א שכחה:  של קב קב וא' של ארבעת קבין ו

דבית שמאי לעני ולגר מה ת"ל ]ויקרא יט י[ תעזוב אותם יש לך עזיבה אחרת כזו מה זו לעניים ולא לעשירים אף  

תשמטנה   יא[  כג  ]שמות  דב"ה  טעמייהו  ב"ל  ר"ש  אמר  לעשירים  ולא  לעניים  אחר  במקום  שנאמר  ת"ל  מה  מה 

ונטשתה יש לך נטישה אחרת שהיא כזו מה זו בין לעניים בין לעשירים אף מה שנאמר במקום אחר בין לעניים בין  

לעשירים מה מקיימון ב"ה טעמייהו דב"ש תעזוב אותם מיעוט זו לעניים ולא לעשירים אבל מה שאמר במקום אחר  

מטנה ונטשתה מיעוט זה בין לעניים בין לעשירים אבל  בין לעניים בין לעשירים מה מקיימון ב"ש טעמייהו דב"ה תש

 .מה שנאמר במקום אחר לעניים אבל לא לעשירים..."

דן במחלוקת ב"ה וב"ש בעניין הפקר לעניים ולא לעשירים אי הוי הפקר או לא, דלשיטת ב"ש הוי  הירושלמי  

כיצד    וצ"ע   לומדים מפאה או משמיטה. הפקר ולשיטת ב"ה, ולהלכה, לא הוי הפקר. ותולה את מחלוקתם אי  

 ?שהפקר הוי מדין נדר מכאן  לומדים 

 
לנפקותא   -ואולי לכן הב"י כתב את לשון הגמרא בספק של צדקה "מאי? הדין נמי צדקה קאמר, או דלמא מאי והדין    25

 בעלמא קאמר, ודבורא הוא דלא אסקיה" כאן, כדי לומר שההפקר הוא ודאי כצדקה. 
 ניתן כמובן לומר שהבבלי עצמו סמך על הירושלמי, אך השאלה היא מניין הרמב"ם פסק דין זה.  26



אחד את השני. על הצד שהם חולקים הרי שלר"י גם   28משלימים ו  א  27נחלקו הפרשנים אם ר"י ור"ל חולקים 

א"כ שפאה הוי מדין  מחלוקת בין ר"ל ור"י הלכה כר"י, וב"ה לומדים דין הפקר מפאה אלא שיש להם מיעוט ו

 הוקשתה לקורבנות ככתוב בסוגייתנו, אז גם הפקר הוי מדין נדר. נדר ש

 :( נטסי'  קמא אבן העזר )  מה שכתב הנודע ביהודהמעל זה יש להקשות  אך

מרבינו הגדול הרמב"ם עצמו מוכח שפוסק בזה כר"ל שאם היה פוסק כר"י היה לו להביא שאם הפקיר לבני  "

הוצרך לפרש מדסתם הרמב"ם בפ"ב מהל' נדרים וכתב בהלכה  עיר אחת הוי הפקר אלא ודאי שפסק כר"ל ולא  

י"ד ומה הוא ההפקר שיאמר אדם נכסים אלו הפקר לכל וכן חזר וכתב בהלכה ט"ו המפקיר לעניים אבל לא  

לעשירים אינו הפקר עד שיופקר לכל כשמיטה כו' הרי שפירש שיפקיר לכל וכן פירש כשמיטה א"כ ממילא 

כר"י היה לו להשמיענו חידוש זה דכשמיטה לאו דוקא וכן לכל לאו דוקא ואפי'   הוא כר"ל אבל אם היה פוסק

 .29  "הפקיר לבני עיר אחת מהני אלא ודאי בלי ספק דהרמב"ם פוסק כרשב"ל

הפקר לבהמה אבל לא לאדם, לגוים אבל לא לישראל, לעשירים אבל לא  י:  הירושלמי מביא נפק"מ בין ר"ל לר" 

, ובין לר"ל שלומד משמיטה אין הפקרו 'אותם'  לר' יוחנן שדורש טעמם של ב"ה ממיעוטלעניים, דברי הכל בין  

הפקר. אבל אם הפקיר לאדם אבל לא לבהמה, לישראל אבל לא לגוים, לעניי אותה העיר אבל לא לעניי עיר  

יוחנן גם ב"ה יסכימו שבכגון    אחרת, פלוגתא בענין זה יש מחלוקת דר' יוחנן ור"ש ב"ל.  ר'  אלה דין  לשיטת 

לשיטת ר"ל אין הפקרו   . הפקר יש על מה שהפקיר, שהרי באותה העיר הפקיר לכולם, בין לעניים בין לעשירים

 הפקר כי לומד משמיטה, ודין שמיטה הוא להפקיר לכל העולם. 

מוכיח הנוב"י מכך שהרמב"ם לא כתב כי הפקר רק לישראל הוי הפקר מוכח שפסק כר"ל ולא כר"י. א"כ הדרא 

 לדוכתא, מנין לנו כי הפקר הוי מדין נדר?  קושיא 

כי הב"ח סובר דהפקר הוי הסתלקות והקצות פליג    והב"ח   קצותבמחלוקת ה  לעילמה שהסברנו    י פ ל  עאולי  

בשמיטה רשות הכל מגיעה על ידי שהוא מסלק  ש שכמו  הוא דומיל ה להסביר כי יתןנ  חדשה וסובר שזה חלות

 
וכך כתוב בפירוש הר"ש וכן הגר"א ב'שנות אליהו': "קסבר רבי יוחנן דבית שמאי ילפי מפאה וב"ה אותם מיעוטא היא   27

ולא צריכי למילף משמטה וריש לקיש סבר דמשמטה ילפי בית הלל וטעמייהו דבית שמאי דתשמטנה מיעוטא היא ולאו 
עא לריש לקיש דקתני כשמטה אלמא משמטה ילפא ור' משום דילפי מפאה ולהכי קאמר רבי אבין דלישן דמתני' מסיי 

 יוחנן סבר דכשמטה סימנא בעלמא נקטיה" וכן פי' הרא"ש. 
שם(: "אף על גב דר' יוחנן ור"ל לא פליגי אלא מר מפרש טעמייהו דב"ש ומר מפרש טעמייהו דב"ה"  )  כן כתב הפני משה 28

ספר עמודי אש שכתב כן. המפרשים החליטו כי אין פלוגתא תוס' הרי"ד, שם( על רבים: "ראיתי ב)  וכך גם העיד הרידב"ז
 בין רבי יוחנן ורבי שמעון ב"ל. רק זה נותן טעם לבית שמאי וזה לבית הלל..." 

חו"מ, ס"ו, ט'(: "הזוכה בשטר הפקר שחבירו הפקיר שטרו, )  יש לעיין אי נפסק כר"ל או כר"י הוי מחלוקת, שכתוב בשו"ע   29
וסבר כי   קצותמכאן גם משמע כי השו"ע פליג על ה)  תובה בו, כיון שאין דעת אחרים מקנה."אינו קונה על ידו מלוה הכ

סקכ"ה(: "יש לדקדק, תיפוק ליה דבלא"ה לא קנה השטר )  כתב הש"ך  .שאע"פ שהפקר מדין נדר, לא יועיל 'דעת אחרת'(
דו, כדמוכח בש"ס פרק הפרה שהפקיר, דהא הלוה שחייב בשטר זה קודם בו, ומיד שהפקיר השטר זכה הלוה במה שבי 

]ב"ק מ"ט ע"ב[... וא"כ אפילו לא הוה בעינן דעת אחרת מקנה, לא קנה זה שמשך השטר את החוב על ידו... נראה דמיירי 
הש"ך מעמיד כי מדובר בחוב על הגוי וכאשר הפקיר אין הגוי קונה ומשמע דיש הפקר לישראל   בשטר שיש לו על הגוי."
מנם את קושייתו של הש"ך ניתן לתרץ ולומר כי אם היה 'דעת אחרת מקנה' בהפקר, הרי שהחוב  ולא לגוי ונפסק כר"י. א

והלוה לא היה זוכה בו בסתמא. ועל זה בא לאפוקי השו"ע    קצותהיה נשאר בבעלות המלוה עד שאחר יזכה בו, כשיטת ה 
 מצינו כי הש"ך פוסק כר"י?  שכיון שאין 'דעת אחרת' בהפקר, מכאן שההפקר מפקיע לגמרי את הבעלות. אך עדיין

בנו של ה'נודע ביהודה', סק"ג(: "נ"ל דדברי הש"ך נכונים דמוקי לה היכא שבע"ח מזה השטר הוא )  כתב בשו"ת 'שיבת ציון'
כותי ומיירי שהפקיר את השטר בין לישראל ובין לכותים ואפ"ה אין הכותי זוכה בחובו מן ההפקר הואיל ולכותי בדיני  

ה ומיירי במקום שדיניהם הוא שכל מי שמוציא השטר חייב הלוה לפרוע לו וכיון שבדיניהם צריך לפרוע דידהו דיינינן לי 
לזה שהחזיק בשטר מן ההפקר שוב לית לכותי לזכות בחובו, ומה דפסקינן שהזוכה בשטר מן ההפקר אינו קונה על ידו  

מפקיר בעצמו חזר וחטף השטר מיד הזוכה מלוה הכתובה בו הוא לענין אם ישראל אחר חטף מן הזוכה את השטר או ה 
בשטר ונפרע מן הכותי א"צ ליתן המעות ליד זה הזוכה הואיל ומעולם לא קנה המלוה הכתובה בו ואין לו עליו אלא דמי 
הנייר. ומעתה לפ"ז אין הכרע מתירוצו של הש"ך נגד פסק אאמ"ו הגאון זצ"ל וגם הש"ך מצי סבר דהפקיר לישראל ולא 

 י הפקר כר"ל בירושלמי..."לכותים לא הו
 .ולא הבאתיו מפני אורכו()  דמתרץ את הנוב"י ומעמיד את הרמב"ם אלי' דר"י (סימן ס )ועיין עוד בשו"ת דברי יציב 



, בין עניים ובין עשירים, בניגוד ל'פאה' שבה האדם מייחד ואסור לו למחות באחרים  "ונטשתה"  עצמו מן השדה 

באחרים.   כך גם בהפקר כולם מותרים בו על ידי שמסלק עצמו ממנו ויהיה לו אסור לו למחות  את חלקת השדה,

מעשה אלא    ההפקר? הרי אין זה קנין ואין כאן  אלא שאמנם מצינו שקיים דין זה של הפקר, אך מאיזה דין חל

שזהרק דיבור  יחל'  , צריך לומר  'הפקר' שחל ע"י    . נובע מ'בל  דין של  שיש  שלמדנו משמיטה  כלומר, אחרי 

 דיבורו של האדם, מוכרחים לומר כי זה חל מדין נדר שרק שם מצינו חלויות וחיוביים ע"י דיבור בלבד. 

 : ( דמ סי' רי"ק החדשיםשו"ת מה)  ע"פ זה יש להסביר את ספק הגמרא בדף ז. כמו שכתב המהרי"ק

גופיה גלי לן קרא   ת דשביעי אהנר  ת לב"ה דסברי דאין הפקר אלא מה שמפקיר לעניים ולעשירים כשביעי"...

דעקרא לעניים דכתי' תשמטנה ונטשת ואכלו אביוני עמך אלא דמ"מ גם לעשירים מופקר ולכך בעי אי הפקר  

 . "בכלל צדקה לידות או לאו

לשיטת הקצוה"ח דההפקר הוי מעשה חיובי של הקנייה לא שייך ללמוד משמיטה ששם זה מעשה שלילי של  

 גמ' בז'. ודוחה ששם נשארו בספק. הסתלקות, וההו"א להביא מקור היא מה

לומר וע יש  ישנם    ,ד  לב"ש  ובין  לב"ה  שבין  קשה  הלימוד  שני דהירושלמי  אותו  את  שמלמדים  .  פסוקים 

הירושלמי שאל לב"ה שלמדו הפקר משמיטה ולפיכך פסקו דהוי בין לעשירים ובין לעניים, מה יעשו ב"ה עם  

ללמוד שדווקא בפאה הוי לעניים ולא לעשירים אבל בהפקר  הפס' של ב"ש מפאה? ותירץ שצריכים מיעוט  

הוי לכולם. וקשה, חדא שהרי למדו זאת משמיטה ולמה צריך גם מיעוט מפאה? ועוד שהרי אם הפקר נלמד 

 משמיטה, מהיכי תיעשה שנלמד מפאה שיהא הפקר רק לעניים? וכן קשה להיפך בשיטת ב"ש? 

הירושלמי שואל בהתחלה ד  וצריך להסביר   . מפאה וגם משמיטהלכו"ע לומדים הפקר גם  ד  ועל כן אולי י"ל

עם הפס' שמביא ר"י לב"ש, ומתרץ דשם הוי מיעוט. היינו    למדו מ'שמיטה' מה הוא יעשה   מסביר כי ב"ה לר"ל ש

שלמסקנא ב"ה לומדים את עיקר דין 'הפקר' מפאה אלא דשם יש מיעוט לומר כי דיני 'הפקר' לומדים משמיטה  

דר"ל לא פירש טעמייהו( סוברים כי עיקר דין 'הפקר' נלמד משמיטה ואיכא מיעוט )  ב"של דלפי"ז לר"ל צ"ו

 .30בשמיטה לדין מסויים הנלמד מפאה

ולר"י מקשה הירושלמי מה הוא יעשה לב"ש עם הפס' שמביא ר"ל, ומתרץ דלב"ש זה מיעוט. כלומר שב"ש  

ב"ה לומדים לגמרי מפאה  ד  צ"ל לר"י   מפאה ולפי"זלומדים את עיקר דין הפקר משמיטה אך את דיני ההפקר  

 אלא שממעטים דין ספציפי. 

 

האם נלמד את דין יד בהפקר כמו ב'פאה'   הספק הוא  כי  ,זדף  ואולי לפי זה ניתן להסביר את ספקה של הגמרא ב

 טה. היינו התנאים לחלות ההפקר( הם כשמי ) דעיקר ההפקר הוא 'נדר' כפאה או דילמא לא כיון שדיני ההפקר 

, שהרי עיקר  האם העיקר בצדקה זה כוונת האדם, מעשה הנתינה, דאז הפקר הוי כמו צדקהעוד ניתן להסביר, 

או דלמא העיקר זה מעשה    . ונלמד שכמו שבפאה יש דין 'יד' כך גם בהפקר   כוונתו הוא לעניים כמ"ש התוס',

ין לעשירים כשמיטה אז גם לעניין  הקבלה של העני, והכא שלמעשה אינו מקבל אלא ההפקר הוא בין לעניים וב 

 'יד' יהיה הפקר כשמיטה ולא נלמד דין 'יד', שיש מיעוט. 

 
ב"ה וב"ש אלי' דר"ל פליגי אי הפס' 'תשמטנה ונטשתה' הוי ריבוי או מיעוט. דלשיטת ב"ה הוי ריבוי, שלאחר   ,כלומר  30

שהדינים    ריבוי בשמיטה  את דיני הפקר לא לומדים משם אלא  שיש מיעוט בפאה'הפקר' מפאה למדנו    עיקר  שלמדנו
למעטו    ועם זאתאת דין הפקר שהוא כשמיטה  שמיטה. וב"ש סוברים כי 'תשמטנה ונטשתה' הוי מיעוט ללמד  מ  נלמדים

 מדין ספציפי ולא דורשים את פאה כלל.



על הצד שלומדים הפקר    אחת  הנה אם לומדים את דין הפקר מהירושלמי יש לחדש שתי סברות בשיטת הב"ח. 

הראשון( )  משמיטה  לגמרי    ההסבר  מרשותו  יוצא  זה  הרי  עצמו  שמסלק  ע"י  שבשמיטה  שכמו  שלמדנו  י"ל 

על הצד שלומדים הפקר ממצוות   שניה"ונטשת", כך בהפקר על ידי שמסלק עצמו החפץ יוצא מרשותו לגמרי.  

,  המודר לרשות חדשה  ץ יש לומר שכמו שבפאה ובקורבנות האדם בדיבורו מכניס את החפ  הסבר שני()  'פאה'

  . 31, רשות הפקר כך גם בהפקר על ידי דיבורו הוא מכניסו לרשות חדשה ים,רשות עני

 קצוה"ח שאינו לומד מן הירושלמי, אינו מחדש סברות אלו ופליג על הב"ח. 

 

 נפקא מינות בין הסברות 

. בעלות היא סך הזכויות של האדם על  1:  דהב"ח והב"י  באאלי  נו ארבע סברות בדין הפקר כנדר ימצ עד לכאן  

. האדם נותן לכל אחד רשות לזכות בחפץ 2החפץ, האדם המפקיר מוותר על זכויותיו ומסלק בעלותו מן החפץ.  

ההפקר    עיקר   . 3ללא אפשרות חזרה, על ידי כך הוא מתייאש ברצון מן החפץ והיאוש מוציא מרשותו לגמרי.  

. ההפקר נלמד 4רשות 'הפקר'.  הבעלים ומכניס לשבדיבור בלבד הוא מוציא מרשות    כמוה  נלמד מפאה ולכן הוי

  משמיטה ולפיכך הוי כמוה שעל ידי הסתלקות החפץ יוצא מרשותו לגמרי. 

 

 : או"ח תלד( )  ישנה מחלוקת בין הב"ח לב"י אם ניתן לבטל חמץ על ידי שליח. הב"י כתב

לחבירו הפקר  "...יש אומרים דכיון דביטול מתורת הפקר נגעו בה שליח לא מצי מבטל שהרי אם אמר אדם  

אתה נכסי אין בכך כלום עד כאן... אי נמי דטעמא דבהפקר לא מהני שליחות היינו משום דהפקר יש לו דין  

פ"ב הי"ד( וכיון דדין נדר יש לו משום  )  ז.( וכדכתב הרמב"ם בהלכות נדרים)  נדר כדמוכח בפרק קמא דנדרים

שליחותי שאהא אסור בו אינו כלום אבל ביטול  הכי לא מהני ביה שליחות שהאומר לחבירו קבל עליך נדר זה ב 

 .שאינו ענין לנדר שפיר מהני ביה שליחותה"

( דהוא תימה דאם ביטול מדין הפקר והפקר מדין נדר אז נמצא שביטול לעיל, הובא או"ח תלד)  והקשה עליו הב"ח

 הוי מדין נדר ואמאי יועיל בזה שליחות? 

אם כן בביטול שכל מה שצריך זה   ,צמו אלא היאוש היוצא ממנוניתן לומר דהב"י סבר כי ההפקר אינו הנדר ע

'גילוי דעת', כמו שכתב בב"י בהסברו הראשון שם "דחמץ אינו ברשותו של אדם אלא שעשאו הכתוב כאילו  

הוא ברשותו בגלויי דעתא דלא ניחא ליה דלהוי ליה זכותא בגויה כלל סגי", אזי ב'ביטול' לא צריך שההפקר  

הב"ח סבר כי ההפקר הוי הנדר עצמו וכמו שלא יועיל שליחות   . יגיע מתוך הנדר, אלא מספיק רק לגלות דעתו

 . 32בנדר ובהפקר כך לא יועיל בביטול 

 

 :נדרים פה. ד"ה רבא אמר( )  כתב הר"ן

"...משעה שאסרו על עצמו הפקירו וכל שזכה בו אחר קנה כזוכה מן ההפקר ואף על פי שאיסור שבו הלך ע"י  

ומשום הכי יטלו על כרחו דאי לא ודאי כיון    מוצא שאלה בהפקרשאיני  שאלה קנין ממונו של זה אינו בטל  

 דנדרים לאיתשולי עלייהו קיימין דמשום הכי מיקרו דבר שיש לו מתירין..." 

 
כל מיש שדעתו על חפץ זה( )  רשות הפקר, היינו שלכל העולם  31 בדומה לכך מצאנו בדברי יש צד זכיה בחפץ זה.    או 

ם ושביתת כל זוכה וזוכה ל"ט.(: "...בור זה שהוא הפקר לכל העולם ויש בו מים לכלם הרי לב הכל עליה)  המאירי בביצה
עליהם וכל אחד מן הממלאים שביתתו חלה בחלקו מדין ברירה..." משמע מדבריו שיש דין 'ברירה' בבור מים של הפקר, 

 ואם כן נראה שיש לכל אחד צד זכיה בו.
 קצת קשה שלפי זה שני ההסברים בב"י שם הם כמעט אותו דבר.  32



 : מצווה יא אות ה( )  כתב המנחת חינוך

מנדרים   פ"ב  הר"ם  עליו לדעת  עוברים  בעלי'  יהיו  הפקר  של  דבחמץ  לכאורה  נ"ל  הפקר  של  חמץ  "ובענין 

וא"כ    י"ל בהפקר מהני שאלהדהפקר מדין נדר והב"י בח"מ סי' ער"ה כ' עליו דאם חוזר עובר בבל יחל וא"כ  

דלא מצינו שאלה בהפקר בחמץ של הפקר יהיה עובר עליו משום דאי בעי מיתשל וע' ר"נ נדרים דף פ"ה כתב  

 . ואפשר דלא ס"ל כדעת הר"ם דהפקר מדין נדר וצ"ע"

  משמע שרצה לומר דגם לשיטת הר"ן הפקר הוי כנדר. אם כן יש לעיין אמאי לא יועיל   או"ח סי' תלד( )   אמנם בב"ח

 שאלה בהפקר? 

 :קמ( סי' א ח"קמא )  הנה כתב ה'שואל ומשיב'

כמו נדר ועובר בבל יחל כמ"ש הרמב"ם פ"ב מנדרים אם כן למה לא "והנה דרך אגב נסתפקתי בהפקר דהוה  

יועיל שאלה בהפקר כמו שיועיל בנדר ובשלמא כשזכה בו אחר ל"ש שאלה דהוה כמו בבא ליד גזבר דל"מ  

שאלה אבל כל שלא זכה בו אחר למה לא יועיל שאלה והר"ן בנדרים דף פ"ה כתב בביאור דל"מ שאלה בהפקר  

נודר על עצמו שייך שאלה אבל מה דמגיע זכות לאחרים שיוכלו לזכות בו ל"ש שאלה  ואולי דדוקא במה ש 

והוה כמו נדר לחברו דל"ש שאלה ואף דשם אינו רק מדרבנן מפני החשד והבושה כאן מן התורה ל"מ שאלה  

  .ברור ודו"ק" שהרי כבר הפקיר זכותו והיאך ישאל על דבר שאינו שלו כנלפע"ד

שהאדם אוסר על עצמו על ידי הנדר למנוע   1תלוי בכל הסברות הנ"ל. דלפי סברא  נראה שדין שאלה בהפקר  

שהנדר גורם ליאוש    2ולפי סברא  מאחרים לזכות בחפץ ומוותר על זכויותיו ועל ידי כך החפץ יוצא מבעלותו,

בין    יהיה הבדל  עדיין   אך  שהרי הנדר הוא המקיים של ההפקר.   שייך שאלה בהפקר.   , יהיההוא ההפקר היאוש  ו

אם נשאל על נדרו לאחר שזכה בחפץ אדם אחר, הזוכה יצטרך לשלם כיון שההפקר    1סברות אלו, שלפי סברא  

 הזוכה לא יצטרך לשלם דאף על פי שהנדר הופר, היאוש היה קיים בשעת הזכייה.  2פקע מעיקרו, ולפי סברא 

אלה שהרי החפץ אינו ברשותו שההפקר נלמד מפאה והמפקיר מכניס לרשות 'הפקר', לא שייך ש  3לפי סברא  

עוד. אמנם בהקדש מצינו כי ניתן להישאל עליו, אך זה כי מסירה גמורה להקדש נעשית רק כאשר החפץ עובר 

שהפקר נלמד משמיטה י"ל שכיוון שבשמיטה   4. לפי סברא  33ליד הגזבר אך בהפקר שלא שייך גזבר ניתן לחלק 

 נו שיועיל כנדר אזי כן יהיה שאלה, ויש לעיין. אין שאלה כך גם כאן אין או שכיון שמסברא אמר 

, שהפקר  3יסבור כסברא    שמעמיד גם את מ"ד שאין שאלה בהפקר שסו' כי הפקר מדין נדר   ולפי זה, הב"ח

 שהנדר יוצר יאוש וזה ההפקר.   2, או כסברא  נלמד מפאה

 .והאג"מ עיין עוד לקמן במח' הגר"או

 

 ח י והב"קושיות על שיטת הב"

 כותבת: .( מה)  בנדרים הגמרא א.

לא הוי הפקר.    -אמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: כל המפקיר בפני שלשה הוי הפקר, בפני שנים    "

ור' יהושע בן לוי אמר: דבר תורה אפילו באחד הוי הפקר, ומה טעם אמרו בשלשה? כדי שיהא אחד זוכה  

 .ושנים מעידין"

בין לר"י שסבר שהפקר היינו בפני שלושה ובין לריב"ל שהפקר מדאו' מספיק בפני אחד הרי עדיין צריך    אם כן

 בפני מישהו ואם הפקר הוי מדין נדר אמאי לא יספיק הנדר בפני עצמו?  

 
דיש לומר דהזוכה הוי כגזבר. אך כיון שאנו מגדירים לפי הסבר זה שיש 'רשות הפקר' אם כן נראה שלא שייך 'גזבר'   33

 לרשות הפקר והזוכה הוי כרשות עצמו.



פסק דמדאורייתא לא צריך אפילו עד אחד "קי"ל בכל דוכתא הלכה כר' יהושע בן לוי לגבי    שם()  אמנם הרא"ש

הלכות זכיה מהפקר )   וכך כתב המחנה אפרים   ר' יוחנן הלכך הוי הפקר מה"ת אפי' באחד וה"ה אפי' בינו לבין עצמו" 

 בדעת הרמב"ם:  סימן א( 

מפקר להו, ואנן סהדי בכך וכדאמרינן בכמה  "לע"ד נראה דכל כה"ג איפשר דאפילו הר"מ ז"ל מודה דמסתמא

דוכתי סתם גללים אפקורי מפקר להו ולא בעינן בפני אחד ד"ת ומד"ס בג' אלא במידי דסתמא לא הוי הפקר  

דלא הוי הפקר, וטעם זה צריכים אנו לאמרו לסברת הרא"ש ג"כ כדי דלא תיקשי ליה דנהי דמן התורה סגי  

ים דאין הפקר בפחות משלשה אבל לפי מ"ש אתי שפיר דמ"ש חכמים בג'  בינו לבין עצמו מ"מ כבר אמרו חכמ

  .ה"ט משום דבלאו הכי לא גמר להקנותו"

 : צז(  סי'  שו"ת הב"ח הישנות)  ועוד שכך כתב הב"ח בדעת הרמב"ם

"...דהלא ד"ת אפילו הפקירו בינו לבין עצמו הוי הפקר כדכתב הרא"ש להדיא ומביאו הטור לשם ואף על גב  

דריב"ל קאמר בפ' אין בין המודר ד"ת אפילו באחד הוה הפקר וכו' וכ"כ הרמב"ם לאו דווקא אחד דה"ה אפילו  

בינו לבין עצמו אלא דלענין זכייה א"א שיהא זוכה בו אחר לכתחילה כיון שלא נודע שבעליו הפקירו הלכך  

ו ואפילו לדעת הרמב"ם לפחות  בעינן אחד שיהא כל אדם זוכה בו לכתחילה וא"כ נ"ד דקרוב לוודאי דהפקיר

 .הפקירו בינו לבין עצמו הוה הפקר ד"ת וזכה בו..."

בפסחים התוס'  מדברי  משמע  מדאורייתא( )   וכך  ד"ה  "... שכתבו  ד:  בנדרים:  בפני  )  הא דאמרינן  הפקר  מה.(  דף 

 " שלשה מדאורייתא אין צריך. 

 :נדרים ב, טז( )  שכתב  הכסף משנה דקדק מדברי הרמב"ם דפליג על הרא"ש, אך

כמו שיתבאר במקומו, אבל מדברי   המעשרות  ונפטר מן  זה הפקר  הפקיר בפני אחד הרי  "דין תורה אפילו 

   .סופרים אינו הפקר עד שיפקיר בפני שלשה כדי שיהיה אחד זוכה אם רצה והשנים מעידים"

 וקשה?  ין מועיל מדאורייתא בינו לבין עצמו. "כ א וא שיועיל בינו לבין עצמולא הזכיר   כס"מה

שם, בפסקים(  )  לא מפאה(, כהסבר הרא"ש)  ש'הפקר' נלמד משמיטה  לעילדואולי לשיטת הב"י י"ל לפי ההסבר  

שכתב: "...דנהי דלא בעי רבי יהושע כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידין מכל מקום בעי הפקר שיוכל לצאת  

אם כן, למדנו משמיטה כי צריך הפקר שיוכל לצאת    רשותו דומי' דשביעית שיצא מרשותו ומופקר לכל..."מ

 מרשותו שזה קורה רק בפני אחד או שלושה. 

, כי הנדר אוסר עליו את השימוש ונותן רשות לכל אחד לזכות ואז האדם לעיללפי מה שהוסבר  עוד ניתן לומר  

ותו, י"ל כי כאשר מפקיר בינו לבין עצמו הוא אינו מתייאש שהרי אף אחד מתייאש ועל ידי כך החפץ יוצא מרש

 .34  אינו יודע שניתן לזכות בדבר. לכן צריך להפקיר בפני אחד שיוכל לזכות ועל ידי זה 'יאושו' שלם

: "הפאה של עובד כוכבים חייב במעשרות ד, ט( )   יש לעיין שהרי גוי יכול להפקיר כמו שכתוב במסכת פאה  ב.

 אלא אם כן הפקיר".  

 מה מיעטנו בגוי מהפס' 'לא יחל דברו':  נזיר ט, א( )  הנה יש מחלוקת בירושלמי 

"...מה מיעטת בו ישראל בבל יחל ואין העכו"ם בבל יחל אמר רבי יונה ישראל יש להן היתר חכם עכו"ם אין  

כין היתר חכם והעכו"ם אין צריכין היתר חכם ואתייא דרבי יוסי להן היתר חכם אמר רבי יוסי ישראל צרי

כדרבי אבהו חדא נכרית אתת לגבי רבי אבהו אמר לאבימי בר טובי פוק ופתח לה בנולד ודרבי יונה כרבי אחא 

 
שכתבתי  34 מה  הסברות  לעיל  לפי  בין  י"לבנפק"מ  והב"י  ,  ה  דהב"ח  סובר   הוסבר  לעילד   .לשיטתייהוכא  אזלי  דהב"י 

שההפקר זה יאוש שיוצא מן הנדר ולפיכך יכול לתרץ הכי, הב"ח שסובר כי ההפקר זה הנדר עצמו אינו יכול לתרץ הכי 
 ומוכרח להסביר ברמב"ם כשיטת הרא"ש.



[ כושן רשעתיים ולמה נקרא שמו כושן רשעתיים שעשה שתי רשעיות  'ח  ',ג  , דאמר הוא לבן הוא ]שופטים

 . שחילל את השבועה ואחת ששיעבד בישראל שמונה שנה"אחת 

לדעת רבי יונה גוי ישנו ב'בל יחל'   . בירושלמי, סתמא דירושלמי סובר כי גוי אינו ב'בל יחל'  יש   שלוש דעות 

 לדעת רבי יוסי הגוי ישנו ב'בל יחל' אלא שיכול להפר בעצמו ולא צריך חכם שיפר לו. . ואינו יכול להפר כלל

"תנא הוא בעור   כתוב:  קה.( )   שסתמא דבבלי סובר שאין 'בל יחל' בגוי שהרי בסנהדרין  הפניםהעיר שם מראה  

הוא כושן רשעתים הוא לבן הארמי בעור שבא על בעיר כושן רשעתים דעבד שתי רשעיות בישראל אחת בימי  

עיות, אחת רש השתי    אתיעקב ואחת בימי שפוט השופטים ומה שמו לבן הארמי שמו" ודלא כרבי יונה שהסביר  

ישנו ב'בל יחל' אבל  . ואם כן סבר הבבלי כי גוי אינו ב'בל יחל' או ש ואחת ששיעבד את ישראל שחילל שבועתו

 יכול להפר לעצמו. 

 :בפשיטות כי אין 'בל יחל' בגוי כלל נזיר סא: ד"ה הניחא למ"ד( )  אלא שכתבו התוס'

וכי הוי גדול מיהא איתא בבל יחל הלכך דרשינן כל  "פר"י דודאי ישראל דלא הוי בכלל בל יחל עד דהוי גדול 

יחל ליתיה בהפלאה וכדאמר בפרק ]יוצא דופן[ שם( וממעטינן מופלא סמוך לאיש דישראל  )   דליתיה בבל 

 . "אבל עובד כוכבים שאינו ראוי לבא לכלל בל יחל לא שייך למעוטי

יחל'?   'בל  אינו בתורת  גוי מפקיר הרי  יש לעיין שאיך  זה  או  ולפי  שלומדים מפאה  ועוד לפי מה ההסברים 

 שמיטה, הרי גוי אינו בתורת אלו ומנין שיועיל אצלו הפקר? 

כי הגוי אינו קונה את    כללי התורה והמצוות, ח"ב, 'קניין כסף' ו'קניין מעכו"ם'( )   ואולי י"ל על פי מה שכתב בצפנת פענח

ניין נעשה על ידי הסתלקות הגוי מהחפץ. עצם החפץ אלא רק את השיווי שלו וכאשר הוא מקנה לישראל, הק 

. 35ואם כן בהפקר י"ל שמספיק גילוי דעת שאינו רוצה בחפץ ואין החפץ שווה בשבילו כדי לסלק עצמו מן החפץ 

 ואם כן אין צריך חידוש מיוחד ללמד הפקר אצל גוי. 

לפי שאומרת   קיים נדרו,עי"ל כי אף על פי שאינו עובר על איסור כאשר עבר על נדרו אך עדיין הוא מחוייב ל

סב.( )   הגמרא נדרים נזיר  נודרים  נדרים איש מה ת"ל איש איש לרבות את העובדי כוכבים שהן  גבי  "התניא   :

ונדבות כישראל". כלומר, מגזרה שווה למדנו כי יש חיוב על העכו"ם לקיים את נדריו או שי"ל כי למדנו שהגוי 

   ן. נודר נדרים שמחילים חלות קניינית, ויש לעיי

עוד קשה למה לא מהני הפקר בדבר שאינו ברשותו, כמו דאיתא בב"ק ס"ט הלא זה ודאי דיכול לקבל על  ג.  

 36צ"ע.  ?עצמו נדר גם על דבר שאינו ברשותו, שיניח להשתמש בזה כל אדם ושלא יחזור בו

 

 והגר"א  שיטת קצות החושן

 (: לעילהובא ) כתב קצות החושן

מקור הדין מאין יצא להם דהפקר הוא משום נדר, וכל הפוסקים ראשונים גם  "אמנם מה נעשה שלא מצאתי  

  ."אחרונים הלכו אחרי דברי הרמב"ם בזה ולא ידענו איו מקור הדבר הזה 

ה קניין  שרק אליבא דהב"ח אך לאחר שדוחה אותו נראה שסובר כי עו   'הפקר אינו עושה קנין'מחדש כי    קצותה

 גמרי את הבעלות. לומפקיע 

 

 ראיות לשיטת הקצות 

 
 בדומה למה שאמר הב"י בדין ביטול ע"י שליח.  35
 לצערי מפאת הזמן, לא הספקתי לעיין בסוגיא זו.  36



 אין מקור ברור להפקר מדין נדר. א. 

 הגמרא דילן נשארת בספק וכך פסקו להלכה. ב. 

הרמב"ם כתב "ההפקר אף על פי שאינו נדר הרי הוא כמו נדר שאסור לו לחזור בו", ומפורש בפשט דבריו כי  ג.  

ההפקר אינו נדר אלא רק דומה לו בענין אחד. וכך גם כתב המאירי בסוגיין: "ממה שנאמר בסוגיא זו הפקר  

 .שאינו יכול לחזור בו..."  לענין היינו צדקה למדו קצת מפרשים שההפקר כנדר 

 אם כן אמאי 'אסור לו לחזור'?  ןיש לעיי 

: ""צ"ל שאינו יכול כו' וכמש"ש היינו צדקה כו'...", כלומר, כיוון דכבר יצא מרשותו חו"מ רעג, ג( )   תירץ הגר"א

 לגמרי הרי לא שייך נדר או איסור. 

 :את הרמב"ם הסביר  קמז(  סי' יו"ד)  האגרות משה

בחו"מ סי' ער"ג שהוא    ההי"ד שאסור לחזור בו כמו נדר וכתב הפרישבהפקר סובר הרמב"ם בפ"ב מנדרים  "...

ממה דבעי בנדרים דף ז' אם הפקר הוא כצדקה לענין ידות וכן דקדק הקצה"ח שם מב"י או"ח סי' תל"ד והטעם  

גורם. רק  וכדאיתא בתוס' נדרים שם אף שהוא  בו גם עני  ראיה .מחמת שיכול לזכות  . כשנעיין יש אדרבה 

לדברי דהא הפקר לעניים לחוד יותר יבא לידי עני והדין הוא דאינו כלום ויכול לחזור. א"ו דצריך גדולה משם  

לומר שלא מה שגרם להיות לעניים עושה שיהיה אסור לחזור בו מצד נדרי צדקה וממילא יהיה הפקר אלא  

אף שודאי גורם    איפכא אם כבר חלה ההפקר עושה שוב הצדקה שיש בו שאסור לחזור בו. ולכן הפקר לעניים

שיבא לעניים כיון שעכ"פ מדין הפקר אינו כלום לא נעשה עליו גם דין נדר, דזה שנתחדש שנדרי צדקה ישנם  

באעשה הוא רק בהמצוה גופה ולא בהגרם ורק הפקר אף לעשירים שחל מקרא דונטשתה שיליף בירושלמי  

מים עושה הצדקה שבו שיכול העני לזכות  והובא כאן בהגמיי' רק שמחמת שליכא קנין יכול לחזור בו עד ג' י

בו שיהיה אסור לחזור. אבל שהצדקה שבו יעשה שיחול הדבור מצד נדר לא אמרינן כיון דהוא רק גורם ואינו  

חל כיון שהוא באעשה. ומדויק לפ"ז לשון הרמב"ם שכתב אף על פי שאינו נדר ה"ה כמו נדר, שפירושו שאינו  

אבל מ"מ מאחר שחל מצד דין הפקר אסור לחזור מצד איסור נדר. וניחא נדר לענין לחול ההפקר מצד נדרו  

עתה מה שאף להרמב"ם הוי ספק הפקר לקולא בבעיא דידות עיין בלח"מ פ"ב מנדרים הט"ז משום שלענין  

 ..."חלות ההפקר הוא רק ענין ממון ולא איסור אף להרמב"ם.

יש בהפקר שני דינים, אחד זה עצם ההוצאה מרשות והשני זה ה'נדר' שבהפקר. אמנם בניגוד למה  לפי האג"מ

הפוך, כי על ידי שיצא מרשותו וניתן צד זכיה    אג"מ נדר גורם להוצאה מרשות, מסביר ההשהוסבר בב"ח כי  

על פי זה מסביר את  ו  לעניים הרי שחל על זה שם צדקה וחל על זה נדר כמו בנדרי צדקה שאסור לו לחזור בו. 

לשון הרמב"ם 'הנדר אף על פי שאינו נדר' כלומר אינו חל מצד נדר, 'הרי הוא כנדר שאסור לחזור בו' שעל ידי  

 ההפקר שיוצא מרשותו חל איסור נדרי צדקה ואסור לחזור בו.

 ? , וכדברי הגר"אוצ"ע, אם יצא מרשותו כיצד יחול על זה נדר 

אלא רק נותן רשות    ,פקיע את שם הבעלותמו  מרשות  הפקר אינו מוציאהד ואולי י"ל דלשיטת האגרות משה  

 ועל ידי כך זה נכנס תחת גדר של מצוות צדקה ואוסר לחזור בו. 37לאחרים לזכות 

מפקיע שם  אם כן מצאנו מחלוקת גם בשיטת הסוברים כי הפקר אינו מדין נדר, אי הפקר עושה קניין, דהיינו  

הה הגר"א  דלשיטת  לא.  או  'יכולת' בעלות,  אלא  'איסור'  לומר  שייך  ולא  בעלים  מרשות  לגמרי  מוציא  פקר 

ההפקר אינו מוציא לגמרי מרשות בעלים אלא רק נותן צד זכיה לשאר העולם וכיון    אגרות משהולשיטת ה

 
 לא מצד שכך הוא נודר, אלא רק מעצם אמירתו. והוא יכול לחזור בו לולא זה היה נכנס לגדר נדר כדלקמן.  37



, אך ההפקר נשאר תחת בעלות שממילא יש צד זכיה לעניים, זה נכנס תחת גדר 'נדרי צדקה' ואסור לחזור בו

 המפקיר. 

 : )או"ח ח"א סי' קפד(  אמנם יש לדחות הסבר זה באגרות משה שהרי כתב

צריך לומר מזה דבר חדש דאם הקטן השליך דבר במקום הפקר ואבדון משום שאין רוצה בו שוב ואין לו צורך "

בזה ואין חושב שוב כלל אודותיו נעשה הפקר, דאף שקטן אינו יכול להפקיר הוא רק שדבריו והסכמתו אינו 

ולכן אם אינו במקום הפקר ממש ורוצים שיהיה הפקר מצד דברי הקטן שהפקירו אינו כלום אבל אם  כלום  

הוא ממש במקום הפקר שאפשר להאבד ע"י שיתקלקל או ע"י שיגנב שם אז הוא הפקר אף שהיה של קטן.  

נפקע השלו כיון דהוא אבוד ואינו תחת שמירתו ורשותו וגם אינו חושב שיהיה עוד ברשותו ועבורו  והטעם ד 

 . "מדינא

 משמע מדבריו כי ההפקר מפקיע לגמרי את רשות המפקיר ובעלותו.

ואולי יש לומר כי מה שחל הנדר הוא דוקא על השלושה ימים הראשונים שלאחר הנדר. שאז תיקנו חז"ל שיכול 

 :רעג(  חו"מ)  לחזור בו, ולפיכך עוד לא יוצא מרשותו לגמרי ויכול לחזור בו אלא שאסור לו. וכן כתב הדרישה 

נראה לפרש דברי הרמב"ם הנ"ל שכתב דההפקר הרי הוא כנדר "ואסור" לחזור בו ולא כתב "אינו יכול" לחזור  "

משום "דהאיסור" הוא לעולם מה שאין כן באינו יכול דאינו בתוך ג' ימים הראשונים אלא לכתחילה לא יחזור  

 .38  "ו כנדר וק"לבו אפילו בתוך ג' מאחר דהפקירו גם לעניים והוי ליה עלי

 אמאי כתב הרמב"ם דין הפקר בתוך הלכות נדרים? עוד יש לשאול 

 :ב, יד(   נדרים)  כתב המעשה רקח

דיני ההפקר היה לו לרבינו לסדרם בהלכות זכיה ומתנה כי שם ביתם וגם הרב ב"י ז"ל הזכירם בחו"מ סי' רע"ג  "

 ."נדרים סוף פ"ד נמשך גם הוא בזה אחר הגמראבהלכות הפקר אלא שרבינו מפני שראה שהוזכרו במס'  

אם אמר וזה כמו זה או שאמר וגם זה "  )נדרים ב, טז(   כתב בהפקר לשון 'התפסה'הרמב"ם  כמו"כ יש להסביר מה ש

אין כוונתו ממש להתפסה אלא שאנו מבינים    . נראה שזה לשון מושאלת  ,ויהיה הפקר ודאי"  הרי התפיס השני

 .זה יהיה כמו זהמדבריו שרוצה שדינו של 

 
כי הפקר מדין נדר שכתב בפרישה   38 רנ"ח(:  )  אמנם הדרישה עצמו משמע שסבר  "...אפשר שגם בהפקר נקטינן  יו"ד, 

 לחומרא כיון דהוא כנדר..."


