הלכות עוכרי דרכים וצער בעלי חיים

פח

אחת מהן טעונה ואחת אינה טעונה תדחה שאינה טעונה מן הטעונה קטי .ואם אחת מהן
קרובה לנטות שבמעט שתחזור לאחוריה ימצא מקום לחבירתה לעבור ואחת מהן רחוקה
לנטות תדחה הקרובה מפני הרחוקה ק״.
היו שתיהן טעונות או שתיהן רחוקות או קרובות הטל פשרה ביניהם והם מעלים שכר
זה לזה?יז מי שיחזור לאחוריו?י״:

יב

בני חבורה שנתחברו ליםע יחד בדרךקי״ ואירע שתלי חמור אחד מהן רעועות ואינו
יכול ללכת מהר כשאר חמורים אין בני חבורה רשאים ליפרד עם חמוריהם ולהניח

את זה לבדו בדרך אבל אם נפל חמורו ואינו יכול לילך כלל רשאים ליפרד ממנוקכ ואינם
צריכים להתעכב בשבילו יותר מדאי קנא.
וכן בני חבורה שנתחברו ליםע בעגלות הרבה ואירע איזה קלקול לאחד מהם וצריך לשהות
מעט לתקן עגלתו אין חביריו רשאים ליפרד ממנו?נב אלא אם כן צריך להתעכב הרבה
יותר מדאי:

יג

וכשמגיעים למקום צר שאי אפשר להם לעבור ב׳ חמורים זה בצד זה?נג וצריך אחד
מהם לעמוד במקומו עד שיעבור השני תחלה ואז ילך אחריו מי מהם יעמוד היה אחד

טעון ואחד ריקן יעמוד הריקן היו שניהם טעונים או שניהם ריקנים יעשו פשרה?כד שזה
יעמוד פעם אחד וזה פעם אחדקכה ( ו כ ן בשתי עגלות ההולכות זו אחר זו וכל אחת רוצה
ליםע באחרונה קני יעשו פשרה זו).
ועל כל כיוצא בזה נאמר בצדק תשפוט עמיתךק״:

הלכות הפקר והשגת גבול
דיני הפקר והשגת גבול ונו י״ג םעיפיםא:
א המפקיר איזה דבר שאומר הרי זה הפקר ב אף על פי שאינו נדר ג שהרי הנדר הוא
לעניים ד ו ה פ ק ר הוא שמפקיר בין לעניים בין לעשירים ה ו א ם הפקיר לעניים בלבד אינו
הפקר י אף על פי כן דינו כנדר שאסור לחזור ב ח כגון אם הפקיר איזה דבר ובא אחר

קשו ברייתא שם .טור ושו״ע שם.
קשז םמ״ע ם״ק כד (בפי' הברייתא שם).
קי? ברייתא שם .טור ושו״ע שם.
קיח טור שם .לבוש סוף סי״ד.
קיש סנו׳׳ע םי /ערב ם״ק כ.
קכ תוספתא ב״ק פ״ב ה״ח .טור ושו״ע שם םי״ב .םמ״ע
שם.
קכא םמ״ע שם.
קכב סנו׳׳ע שם.
קכג םמ״ע םי /ערב ם״ק כב.
קכד תוספתא שם .טור ושו״ע שם םי״ג.
קכה סנו׳׳ע שם.
קכו דכל אחד חושש ליסע ראשונה.
קכז רמב״ם שם סוף הי״ב .שו״ע סוף םי״ד .וכדלעיל ריש

םי״א.
א סעיפים א־ט  -הפקר .י־ג  -השגת גבול.
ב משנה נדרים מג ,א (הרי הן מופקרים) .רמב״ם הלי
נדרים פ״ב הי״ד (הפקר לכל) .טור ושו״ע םי /רעג ם״ג.
וראה לעיל או״ח םי /רמו ם״ט (שמד״ם צריך להפקיר בפני
שלשה) .חקרי הלכות ד יז ,א.
ג רמב״ם שם .שו״ע שם ם״ב.
ך ראה לעיל הלי מכירה ם״ד (לענין מתנה לעני).
ה נדרים ז ,א .םמ״ע ם ״ק ג.
ו פאה פ״ו מ״א כבית הלל .ב״מ ל ,ב .רמב״ם שם הט״ו.
טור שם ם״ב .שו״ע שם ם״ה.
ז רמב״ם שם הי״ד ,םםשםעות הגמרא נדרים דף ז ,א
(הפקר היינו צדקה) .טור ושו״ע שם ם״ב.

הלכות הפקר והשגת נבול

פט

לזכות בו אינו רשאי למחות בו לומר שלי הוא ח .אבל קודם שאחר זוכה בו רשאי הוא
עצמו לזכות בו כשאר זוכה מן ההפקרט;
ב המדברות י(א) הימים יא ו הנ ה רו ת יב והיעדים יג ו כ ל מה שבהםיד הם מופקרים ועומדים
קונ ט ר ס אחרון

( א) עיין לחם מ שנה א ,שדבריו הם הפך תל מוד ערוך (בבא קמא פ״ א) דלא אמרו ב אלא ב היז מי
לחץ ד אין דע תיה ע ליי הו ג ,ומ שום הכי אסרו בהמה גסה ד שמכלה ה אילנו ת עיין שם ה  ,ו כן
פסק ה ר מ ב״ מי ,ו כן פסק ר שב״ם פרק י ש נו ח לין ז ג בי בני יו ס ף ,ואם כן אין חולק על רבי ש מעון
בן אלעזר .וזו הי א כוונ ת ה מגיד מ שנה שחילק בין ארץ י שראל לחוץ לארץ ח ,רוצה לומר ד שאני
ארץ י שראל שהקב״ה נ תנה להם מור שה ט (וג ם ל שבטים נתחלקה על פי ה׳ באורי ם ו תו מי ם כד תני א
בב״ב דף קכ״ב .ו עיין שם בדף ק״נו] ע״ ב) .ואף שאף על פי כן לא נ קני ת להם אלא בחזקה
ה מו ע ל ת' ,כד א מ רינן ב קדו שין דף כ״ו במה ירשתם בי שיבה ,ו ה כי נ מי א מ רינן בב״ב דף ק׳י א .מכל
מקום כיון שהקב״ה נתנה להם דינ ה כמתנה יב ,שדינה כמכר ,שהמוכר או הנו תן עשר שדות בעשר
מדינו ת כיון שהחזיק באחד זכה בכולן יג ,עיין סי׳ קצ״ב י ז  .מה ש אין כן בהפקר ש אפילו מיצר
מפסיק טו ,הו איל ו אין דעת אחרת מקנה או תו כ מו במתנה עיין סמ״ע סי מן ער״ה ס״ק י״ ד ,הילכך
לא מ הני הי שיבה בערים להיערי ם אלא בארץ י שראל טז ו דו׳׳ ק.
והא ד א מ רינן בב״מ דף ק״ז יז דאסור לקוץ עצים מהיער .ואף שהרמב״ם שם ב דין ההו אי ח נתחכם
לכ תוב אילן םתםי ט ,אין ז ה מספיק בג מרא ,דאבא הו א יער כ צו מ ח עצים כא .עיין מו עד ק טן דף
י״ ב ע״בכב ובנדרי ם דף 0״ ב כג .י ש לומר שקנאוהו מהמלך או מבאי כ חו ,שכמו שהמלך קונ ה
ה שביה לעבדי ם כמ״ ש הרמב״ם פ״ ט מהלכו ת עבדי ם כד בלא חזקה המועל ת שהרי לא הזכירה כלל,

ח םמ״ע שם ם״ק ד .ב״ח שם אות א.
ש רמב״ם שם .טור ושו״ע שם .םמ״ע שם .ב״ח שם .ואם
מפקיר כדי להמנע מחלול שבת או איסור חמץ וחושב
לחזור ואכות בו ,ראה לעיל או״ח םי /רמו ם ״ט .םי /תמה
ם״ב .קו״א שם ם ״ק א.

י רוזב״ם הל׳ זכיה ומתנה פ״א ה״א .טור ושו״ע סי' רעג
סי״ב.
י א טור ושו״ע שם.
י ב רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
יג ראה רמב״ם שם .שו״ע שם.
יד רמב״ם שם (כל שבהן) .טור ושו״ע שם.

ציונים לקונטרס אחרון
א הלי זכיה ומתנה פ״א ה״א (שהרמב״ם כתב שם
שמחוברים שביער הם הפקר .והראב״ד השיב דהיינו
רוקא לאותו ה שבט (כדברי רבי שמעון בן אלעזר ב״ק
פא ,ב) .וה מ״מ שם כתב שהרמב״ם מיירי בחו״ל.
והלח״מ שם כתב שלדעת הרמב״ם קיי״ל כברייתא שם
(פא ,א) :מלקטיץ עצים בשרותיהם ומלקטים עשבים
בכל מקום).
ב שמלקטים עצים משרותיהם.
ג ראה רש״י שם ד״ה יבישיץ.
ד שיהו מרעיץ בחורשיץ.
ה רש״י שם ר״ה רקה.
ו הלי נזקי ממון פ״ה ה ״ ג ( ה ן לעניץ בהמה גסה והן
לעניץ לחיץ).
ז קיח ,א ר״ה רצווח ולא א הני( ש מנ ח ל ת שבט אחר
איץ הרשות בידו לכרות היער).
ח וכץ נפסק כאץ בפנים דהיינו רוקא בחו״ל.
ט ראה שמות ו ,ח .ב״ב קיז ,ב.
י ו א״כ מהו החילוק ביץ א״י לחו״ל.
יא שהילוכו של אברהם בארץ לארכה ולרחבה אינו
מועיל לקניץ ,לרבנץ רקיי״ל כוותייהו.

יב ראה לקו״ ש חט״ו עי  207הערה  . 53אפיקי מים
ח״ב קוני קניץ א״י סי׳ א אות ח ואילך.
יג ב״ק יב ,א.
יד סעיף יב (שבשו״ע נפסק שכ״ה במתנה ,וברמ״א
שם שיש חולקים .ובסמוך יובא מסמ״ע סי׳ ערה
ס״ק יר שבמתנה מועיל) .וראה מ״ מ וציונים.
טו ב״ב נג ,רע״ב .טור ו שו״ע סי׳ ערה ס״ח.
טז שיש רעת מקנה (הקב״ה).
יז סע״ב :רבה בד רב הונ א הוה ליה ההוא אבא
אגורא רנהרא (הרי שהיער שייך לו ,אף רמיירי
בחו״ל ,בבל).
יח הלי נזקי ממוץ פי״ג הכ״ו.
יט ולא יער שהוא הפקר .וראה כללי הפוסקים
וההוראה כלל קצז.
כ רש״י שם ר״ה אבא.
כא עפ״י קהלת ב ,ו.
כב רב אשי הוה ליה אבא (ולא הוה היער הפקר).
כג ע״ב :רב אשי הוה ליה ההוא אבא.
כד הלכה ר.

צ

הלכות הפקר והשנת נבול

מאליהם טו ו כ ל הקודם בהם זכה כגון לצוד חיה ועוף שבמדבר ודגים שבימים ובנהרות טז
וללקוט עשבים שביער והעצים והפירות של אילנות יער יז.
קונ ט ר ס אחרון

ו מן הסתם אץ כל ה שביה עו שה לו רחיצה סיכה כו׳כ ה  ,וג ם אץ הנכרי קונ ה בחזקה כלל מ ,אלא
חז ק תו הי א חזקת י דו שכב ש ב מל ח מה ,כמ״ ש ה תו ם׳ בגי ט ץ דף ל״ח בד״ה אבל בחזקה בשם ר״ח,
כך הוא קונ ה כל הארץ בחזק ת י דו שלא בחזקה ה מועל ת כמ״ ש ה תו ם׳ שם ד״ה ע מון כר ע״ ש,
הלכך כל מקום שמגיע חוז ק י דו זו הי א חז ק תו האמורה בגמרא שם ,ו א פי לו ביערים ונה רו ת מ.
אלאכח דלהרמב״ם ז ה אינו אלא ב מלך ,כעמוץ ו מו אב שטהרו בםיחוץכט שהיה מלך ה א מורי ל,
מד סיי ם הרמב״ם שם לא הרי דיניו כ ר ,מכלל שמדינא דמלכו תא נג עו בה ,וכץ הו א בכסף מ שנה
שם .ו עי ץ שם בשם הר ש ב׳׳א לב דאף בדינ א דמלכו תא לא קני גו פו ,מכלל שלא בדינ א דמלכו תא
לא קני כלל .דלמה שכתב הכסף מ שנה בלי שנא בתרא ,קשה מ אי מיי תי לג רב פפא מ ע מון ו מו אב
לעבד שנ שבה ו שלא בדינ א דמלכו תא לד .כילה מלכו ת סי חון מועל ת לי שראל לו ,כמ שמעו ת
הרמב״ם לז ועבד הנלקח כו׳ כעבד כנ עני כו /מ שמע אף לי שראל שהוא מ מלכו ת אחרת .דהכא אץ
הטעם כמ״ ש הרמב״ם סוף פ״ה מהלכו ת גזל ה שהרי ה סכי מו כו׳ ו הו א אדוניה ם כו׳לח ,דהא עיקר
הקנץ הוא באומה אחרתלט ,אלא שכן הו א מ שפטי כל המלכי ם במלחמו תיה ם יי .אלא וד אי שגם
עבד שנ שבה מיי רי בדינ א ד מלכו ת א .דסתמא מא דמיל ת א אי אפשר בענ ץ אחר ,או שנ שבה בפרהסיא
בחוזק יד במלחמה על מלך זה ממלך אחר ,או שנ שבה בגנבה ו הו לי כו הו למלכו ת אחרת ו פד או הו
שם ,ואם הי תה אותה המלכו ת ב שלום עם מלכו ת זו סתמא דמלתא אפשר ל הו צי או בלא פ דיון על

יז רמב״ם שם ה״א .שו״ע שם סי״ב .וראה קו״א.

שו םט״ע שם ם״ק ת.
שז רמב״ם שם ה״ב .טור ושו״ע שם םי״ג.

ציונים לקונטרס אחרון
כה דהוי חזקה המועלת ,ראה קידושין כב ,ב .ב״ב נג,
ב,
כו וכ״ה לעיל או״ח סי׳ תמ קו״א ס״ק ה (ר״ה וגם).
וראה גיטין לח ,א ורש״י ר״ה בחזקה .רמב״ם הלי
מכירה פ״א הי״ז .טור ו שו״ע סי׳ קצר ס״א .אפיקי מים
ח״ב סי׳ ז הערה א.
כז וכן נפסק בפנים ס״ג.
כח עתה בא לבאר רין עבר שנשבה (שבמשנה גיטין
לז ,ב) ,שמועיל (למעשה ידיו) רק במלך (ולא
בעבר שנשבה ע״י נכרי סתם) ,ומזה לומדים לענין
קרקע (קנין גמור) ע״י מלך רוקא (ולא בנכרי שגזל
קרקע) .וכן נפסק בפנים  0״ג.
כט שע״י שטיחון כבש את עמון ומואב ,הותר לישראל
לכבשם ,אף שעמון ומואב נאסר להם לכבוש.
ומזה למרו בגיטין שם ,שגם עבר שנשבה נקנה.
ל ראה במדבר כא ,כא.
לא בהל׳ עברים שם (לענין עברים) .וכ״ ה בהל׳
מלכים ספ״ר (לענין כל הארץ שכובש) .וכן נפסק
כאן בפנים ס״ג.
לב שהרמב״ם כותב שם (הלי עברים פ״ ט ה״ר):
ועבר הנלקח [ע״י ישראל] ברינין אלו הרי הוא
כעבר כנעני לכל רבר .ולענין גוי שקנה גוי ע״י רינא
רמלכותא ,כותב בכסף משנה שם ראפשר לומר שקונה
רק למע ש ה יריו(כ מבו א ר בגיטין לח ,רע״א) ,ואפשר
שהוא לגופו ורק בשבאי ששבה מעצמו נקנה למע שה
י ריו(ו בז ה מיירי בגיטין שם) .ומרברי הרשב״א (שו״ת
ח״א סי׳ צט) נראה כלשון הראשון.

לג בגיטין שם (לח ,א) ,להוכיח מעמון ומואב רגם
שגם עבר שנשבה (שבמשנה שם לז ,ב) נקנה
בחזקה.
לד אלא וראי שניהם מיירי בנשבה ברינא רמלכותא
(כרלקמן) ,ובשניהם נקנה למע שה יריו (כלישנא
קמא של הכסף משנה) ,ו שלא ברינא רמלכותא לא קני
כלל.
לה ואף שעבר שנשבה שבמשנה שם (לז ,ב) מפרש
רבא שם שלאחר יאוש ישתעבר לרבו שני (והכי
קיי״ל ביו״ר סי׳ רסז סס״ז) ,הרי שהקנין מועיל גם
לישראל .גם זה לומרים מעמון ומואב ,כי מלכות כד
(ולקמן ר״ה ומיהו ,יתבאר איך מועיל קנין מעשה יריו
של הנכרי לקנין של הישראל).
לו שעי״ז הותר להם לכבוש ,כרלעיל.
לז שמ״ ש הרמב״ם שם :ועבר הנלקח ברינין אלו,
קאי (לא רק על מ״ש שהמלך גזר שכל מי שלא
יתן המס ימכר ,אלא) גם על מ״ ש לפנ״ז :אם הרשה
לכל מי שירצה שילך ויגנוב מאומה שהיא עושה עמו
מלחמ ה יביא וימכור לעצמו.
לח ומשום כך ריניו דין .ראה גם לקמן הלי גזלה
סט״ו.
לט שאינו אדוניהם.
מ שכיבוש ז ה מועיל לכל .וראה גם שו״ת ררב״ז ח״ה
סי׳ תקלג .לעיל או״ח סי׳ תרמט ס״י.
מ א וההוכח ה שעבר שנשבה שבמשנה שם מיירי
ברינא רמלכותא ,רסתמא כד.

הלכות הפקר והשנת נבול

צא

(לפי שעדיין לא החזיק בהם אדם בחזקה המועלת על פי התורה לקנות בה מן ההפקר
שהיו מופקרים ועומדים מששת ימי בראשית י ״ כי חזקה המועלת באילנות היא כשיעבוד
עבודה המועלת לאילן ואז קנה אותו אילן בלבד שעבד בו ואם עבד איזה עבודה המועלת
בגוף הקרקע קנה השדה כולה עם כל האילנות שבה י״ וביער לא עבד אדם עבודת קרקע
קונ ט ר ם אחרון

פי המלך ,אלא וד אי שאותה מלכו ת במלחמה עם מלכו ת זו ונו תנ ת ר שות לגנו ב נפ שו ת ממנה
ול ה בי אן לכ אן ,וזו הי א גם כן דינ א דמלכו תא כ מ׳׳ ש ה ר מב׳׳ ם .ו מכ אן הו צי א הרמב״ם דין ז ה ,מד תנן
סתמא עבד שנ שבה ,מ שמע אפילו בגנבה ולא במלחמ ת מלך דו ק א ,ו א פי לו הכי י ל פינן מ סי חון
שקנה הארץ קנ ץ ג מו רי1ב ,ו ממלך ערד שקנה מג על כל פני ם עבד י שראל ואפ שר אפילו י שראל
גו פי ה י"־ קנין ג מו ר למע שה י דיו מ דין תורה ,מדג מ רינן מיני ה לעבד שנ שבה הלכה למע שה ייה .ואם
כן כל שכן שקונה קרקע י שראל קנ ץ ג מו ר כ מו שקנה סי חון .וברי ש פרק לול ב הגזו ל 111א מ רינן
בהדיא דלא קני ,ו כן הו א בפרק הניז קין יזז ג בי סי ק רי קון ו בדוכ תי טוב א ,ו ה מג׳׳ א סי׳ ת ר ל׳׳זי "1הו סיף
ד אפילו של נכרי [לא] קניי . 0,ועל כרחך צריך לומר דמלך שאני כ מו שכתב הר מב״ ם.
ו מי הו קנין מלך נכ רי אינו אלא למע שה י דיו כ די ל פינן ממהם תקנו ,1וי שראל הבא מכח נכ רי הרי
הוא כנכרי נא ,ולא קני לגו פו אלא ביאו ש נב ,ד כיון שנ תייא שו ב עליו אינו עבד של י שראל כלל אלא
של נכ רי ,וי שראל הקונה מ מנו קונ ה גם גו פו כ מ׳׳ ש הר מ ב׳ ם שם ננ .ואף דלהר מ ב׳ ם נד לא מ הני
יאו ש בקרקע ,ועבדי ם הוק שו לקרקעות נה  ,שאני הכ א" דכ תי ב" עבד אי ש עבד שיש לרבו ר שות
עליו כף כדאמר שמואל שם ." 1ואף שקיימא לן 01דצריך ג ט שחרור כדרבי יו חנן שם דף ל׳׳ ט,
היינו דוקא מ שום דגמר לה לה מא שה (כ ר א ב׳׳י) [כרבי יו חנן] גו פי ה שם ס ,אבל ל ענין חירו ת ד ר שינן
עבד אי ש .דאם לא ק לא היה יאו ש מו עיל כ מו הפקר כ מ׳׳ ש ה תו ס׳ ב ב׳ ק דף ס׳׳ו ע׳׳ א ד׳׳ ה כיון
כף סא ( עיין שם סנ שכוונ ת קו שיית ם היא סנ טעמא דגמר לה לה הא ל או הכי אין צריך ג ט שיחרור סד.
יש סוז״ע סי׳ קצג ם״ק א.
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ציונים לקונטרס אחרון
מ ב אף שהוא קנה הארץ ברינא רמלכותא,
מג בגמרא שם (לח ,א) :רכתיב וישב ממנו שבי
(במרבר כא ,א) ,רמיירי במלך ערר שקנה מרינא
רמלכותא.
מד בגמרא שם :עובר כוכבים ישראל .וברש״י שם:
כגון עבר זה רשייך במצות .וראה גם ילקו״ש שם
רמז תשסר ורש״י עה״ת שם (אינו אלא שפחה אחת).
מ ה שנעשה עבר כנעני לשני ,כרלעיל.
מו סוכה ל ,רע״ב (בנכרי שגזל קרקע מישראל,
שקרקע אינה נגזלת) .וכדלקמן הלי גזל ה סי״א,
וש״נ.
מז משנה גיטיץ נה ,ב (שהלוקח מסיקריקוץ ,שהוא
אנס ,מקחו בטל).
מ ח ס״ק ג (מ שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תתנב) .וראה
גם לעיל שם.
מ ט וא״כ יוקשה איך עמון ומואב טהרו בסיחוץ.
נ ויקרא כה ,מה .גיטיץ לז ,סע״ב (אתם קונים מהם
ולא הם קונים מכם ולא הם קונים זה מזה) .גמרא
שם לח ,רע״א (שאין קונים לגופו רק למע שה יריו).
ונתבאר לעיל שהעיקר הוא כלישנא קמא של הכסף
משנה ,דהיינו בקניץ מלך נכרי.
נא ב״ב לה ,סוע״ב.
נב וא״כ יוקשה הא ראמרינץ בגיטיץ שם ,בעבר
שנשבה ע״י נכרי ופראוהו ישראל אחר יאוש לשם

עבר נקנה לרבו שני ,איך קונה אותו לגופו .אלא צריך
לומר רכיוץ כד.
נג הרי הוא עבר כנעני לכל רבר .וברין עבר שנשבה
שפרה אותו רבו שני ,כתב שם פ״ח ה ט״ו :הרי
הוא שלו.
נד הלי גזלה פ״ח הי״ר.
נה מגילה כג ,ב וש״נ .רמב״ם הלי גנבה פ״ב ה״ב.
נו לעניץ יאוש בעברים.
נז שמות יב ,מר.
נח גיטיץ לח ,א (שמטעם זה המפקיר עברו יצא
לחירות ואין צריך ג ט שחרור).
נט רמב״ם הלי עברים פ״ח הי״ג .טור ו שו״ע יו״ר סי׳
רסז סעיף סד.
ס לט ,ב (מה אשה בשטר אף עבר נמי בשטר).
סא שזה שיאוש מועיל בעבד (אף שיאוש אינו רומה
להפקר .ראה גם לעיל הלי מציאה ופקרוץ  0״א,
וש״נ) ,הוא מטעם שאחר יאוש אין רשות רבו עליו.
וראה העו״ב קה עי ז.
סב שמוכח מהתוס׳ שגם לרבי יוחנן ,רקיי״ל כוותיה,
ררשינץ עבר איש כד ,לעניץ שחרור גופו.
סג שאף לרבי יוחנן רבעי ג ט שחרור היינו מ טעמא
כד.
סד וע״ז מק שה ריאוש אינו מועיל כהפקר.

צב

הלכות הפקר והשנת נבול

ולא עבודת אילנות בכל אילן לפיכך הם הפקר בין שהם בגבול נכרי בין שהם בגבול
ישראל בחוץ לארץ נ שלא נתחלקה לשבטים על פי ה׳נא רק שזכה בהם ישראל מהפקר
אין זכייתו כלום בלא חזקה המועלת):
קונ ט ר ם אחרון

דבעניץ אחר אין מקו ם לקו שיי תם להמעייץ ב סוגי א דנ תיי א ש תיסה  .ועל זה תירצו שאין לרבו ר שות
ו כ ר ,ו היינו דרשת ש מואל ,אף דהתם מיי רי אליבא ד ר׳ יו חנן סו ,ודו״ ק) .ו שגגה יצאה מל פני ה ש״ך
ח״מ סי מן שע״א סק״א שכתב על ל שון ה ש״ע סז ,ו הו א ה דין עבדי ם כר ,וז ה אינו ,דיאו ש מ הני
בעבדים ו הו א תל מוד ערוךסזי .וצריך לומר שכוונ ת ה ש״ך אינה אלא גו ף ה דין דקרקע אינה נגזל ת סט.
ו תדע ע ,דאף ללי שנא בתרא דהכ[״מ] עא ד סוגי א דה שולח מיי רי שלא בדינ א דמלכו תא ו א פי לו הכי
קני למע שה י דיו ,גם כן אי אפשר לומר דלהכי אהני יאו ש דדוקא אחר יאו ש קני כפירו ש ר ש״יעב,
דהא ילי ף מ סי חון שקנה קרקע וקרקע אין י או ש מו עיל בה כלל להרמב״ם עג .ור ש״י י ש לומר
דסבירא ליה כהירו של מי עד שהבי או ה תו ם׳ רי ש פרק לולב הגזו ל עה די ש יאו ש לקרקע עו .אבל
להרמב״ם צריך לומר דיאו ש שאמרו בעבד שנ שבה אינו אלא מ שום קניי ת הי שראל גו ף ה עבד,
אבל מע שה י דיו קנה מהנכרי אף ל פני י או ש .ו כן מ שמע בהדי א ברמב״ם פ״ ח שם עז ,שפסק שם
דל פני י או ש צריך לי תן ד מיו לרבו שני ,ו היינו מ שום ד קני למע שה י דיו .ולא מ שום דלמא מי מנ עי
ולא פר קיעזי ,מדלא חשש לזה בפד או לשם בן חו רין שלא י שתעבד בו או י חזי ר מ עו תיו עט ,דהתם
מפור שת חששא זו בג מרא ,עיין שם הי ט ב ,ובלח ם מ שנה שתמה על הרמב״ם פ .ו ל פי מה שנתבאר פא
אתי שפיר ,דהרמב״ם סבירא לי ה ,כיון שהתוספתא נ שני ת כאוקי מ ת ת א ביי בל פני יאו שפב אין ל מ דין
הי מנ ה ,כיון שלא הבי או ה בגמרא לפ שוט ממנה פג ,כמ״ ש הרא״ ש פ״ב ד חו לין פד .ובפרט כ אן
דר שב״ג מ טעי טעי בת״ק לרבא פה  ,י ש לומר פו דהתוספתא נ שני ת לטעו תא דר שב״ג ב ת״ק ,דת״ק
חיי ש ל מי מנ עי ול א פרקי כ שפדאו לשם בן חו רין ,ואף שהלה י חזי ר לו ד מיו לא ירצה ל היו ת מ עו תיו
בטלו ת על חנ ם ,מה ש אין כן בפד או לשם עבד י שתעבד בו הו א עד שיבא הלה פז ,ור שב״ג סבירא
ב מ״מ שם (מה שאין כן בארץ ישראל ,היער שייך לשבט
שבשטחו מצוי).

ב א נתבאר בקו״א.

ציונים לקונטרס אחרון
סה שבגמרא שם (לט ,ב) מיירי רק אליבא דרבי יוחנן
ולא אליבא רשמואל,
סו אלא וראי לדידן רקיי״ל כרבי יוחנן סבירא לן
דרשת שמואל .ולכן מועיל היאוש של רבו ראשון
גם לקנין גופו ,וישראל הקונה מהנכרי קונה גם גופו,
וכרלעיל.
סז ס״א ,קרקע אינה נגזלת לעולם כד אפילו כד
נתייאשו הבעלים כד.
סח גיטין לז ,ב .וכרלעיל.
סט כדלקמן הלי גזלה סי״א ,וש״נ .שדין זה הוא גם
בעברים (ונפק״מ לתקנת השוק ,ראה סמ״ע שם
סק״א) ,ולא לענין שיאוש אינו מועיל .וראה ש״ך סי׳
שסג סק״ג.
ע שהיאוש מועיל לקנין גופו לרבו שני( א ב ל למע שה
ידיו קונה השבאי אפילו בלא יאוש).
עא הלי עברים פ״ט ה״ר ,שהובא לעיל (ד״ה אלא).
עב שם לז ,ב ר״ה למע שה (קנייה שבאי ביאוש) .לח,
א ר״ה בחזקה וד״ ה עמון.
עג הלי גזלה סופ״ח.
עד כלאים פ״ז ה״ר.
עה סוכה ל ,ב ר״ה וקרקע.
עו ראה רש״י סוכה ל ,רע״ב ר״ה וקרקע .תפארת ציון
סי׳ ט הערה . 3

עז הלי עברים הט״ו.
ע ח אין לומר שרבו ראשון צריך ליתן דמיו לרבו שני
כרי שלא ימנע מלפרוק (כראמרינן בגמרא שם
לת״ק לענין פראו לשם בן חורין) .וכפירוש המחנה
אפרים ברמב״ם שם.
ע ט אלא חוזר לרבו הראשון בלא כלום.
פ שכשם שלענין פורה אותו לפני יאוש לשם עבר
פוסק רבנו כרשב״ג בתוספתא (גיטין פ״ג ה״ז),
שיחזור לראשון ורבו נותן דמיו ,כן היה צ״ל בפראו
לשם בן חורין כרשב״ג בתוספתא ,שיחזור לראשון
ורבו נותן דמיו.
פ א הטעם שצריך ליוק דמיו לרבו שני ,אינו מטעם
רשב״ג בתוספתא ,אלא משום רקני למע שה ידיו.
פב ולא כרבא שם בלאחר יאוש ,רקיי״ל כוותיה.
פג כאביי ורלא כרבא.
פד סי׳ ו ,לענין תוספתא אחרת ,שכיון שלא הובא
בגמרא לפשוט ממנה ,לאו רסמכה היא .וראה
כללי הפוסקים וההוראה כלל פו וכלל רי.
פה כמבואר בגמרא שם ,שרשב״ג לא הוי ירע .וראה
תוס׳ שם ר״ה אי.
פו שהרמב״ם פוסק כת״ק ,שלא לפי פירושו של
רשב״ג ,אלא לפי פירושו של רבא.
פז ויתן דמיו.

הלכות הפקר והשנת נבול
ג

צג

במה דברים אמורים בישראל ונכרי הדיוטות אבל מלך ע אפילו נכריני• שכבש אמו
מדינה במלחמה קונה אותהכד עם כל הנהרות והיערים שבה .ואם מכר או נתן יער

ממנה לאחד מעבדיו נקנה להם קנין גמור כה אף על פי שלא החזיקו בו לא הם ולא המלך.
ואין צריך לומר אם מכר או נתן ממדינתו כו .לפי שזהו ממשפטי וחוק המלכות שכל הארץ
כולה עם הנהרות והיערים היא ברשות המלך בין מדינתו בין מדינה שכובש במלחמה
ומשפטי המלכות הם דין גמור נז כדין של תורה .לפיכך החוטב עצים מיערים אלו נ״ שלא
ברצון בעליהם בחוזק יד הרי זה גזל גמור של תורה ואם בגנבה הרי זו גנבה גמורה .וכן
הצד חיה ועוף מן היערים ודגים מן הנהרות אם המלך מכר או נתן זכות זה לישראל או
לנכרי נ״.
אבל אם אין זכות זה בא להם מן המלך אין בו משום גזל של תורה אפילו חטף דגים
מן המצודה ל של ציר ישראל אם אין לה תוך שאינה כלי לא לא קנתה הדגים לבעליה מן
ההפקר .ואף על פי כן אסור לעשות כן מדברי סופרים

ד

לב

מפני דרכי שלוםלג:

וכל זה בנהרות (ויערים) אבל דגים שהם בביברין של בעלים וכן חיה ועוף שבביברין
של בעלים אף על פי שהוא ביבר גדול והם מחוסרים בו צידה ל ד שצריך להביא מצודה

לצוד אותם שם הם של בעל הביבר לפי שהביבר הוא כחצר המשתמרת

לה

לו לדעתו

שהיא קונה לאדם כל דבר הפקר כמו שנתבאר למעלה" שהרי הם משתמרים בביבר
שלא יוכלו לצאת להלאה מהיקף הביברלז:

ה הזורקל״

בקעת על אילן של הפקר להשיר ממנו פירות אסור לאדם אחר להגביה
קונטרם אחרון

ליה דגם בעבדי ם מצוה לפדו ת ,ולא י חו ש אם י היו מ עו תיו ב טלו ת עד שיבא הלה וי פ דנו מי דו
וי שתעבד בו ,אבל אם לא י פ דנו מי דו בוד אי מי מנ עי ,ד אין זו מצוה כלל ליתץ מ תנ ה .אבל באמת
ת״ק לא חיי ש כלל לדלמא מי מנ עיפח ,ואם ק ל פני י או ש אף שפדאו לשם בן חול ץ י שתעבד בופט
ו אין צריך לי תן לו כלו ם ,אבל לשם עבד קני לי ה למע שה י דיו מהנכרי שקנאו בדינ א דמלכו ת א
למע שה י דיו ,מ שום הכי צריך לה חזיר מ עו תיו ,וז ה צריך להחזיר העבד ל מי שהגוף שלו צ ,ו אני
קורא בו עבד אי שצא ,עבד שיש לרבו ר שות ע ליו קרוי ע בדו ,ו שעבוד א בעלמא הו א דאי ת ל שני
על מע שה י דיו ,ודו״ ק הי ט ב:
כב פרטי סעיף זה נתבארו בקו״א.
כג עיין רמב״ם הלי מלכים סוף פרק ד ד כ ל שכן ישראל,
עיין שם (רמיירי במלך ישראל שכובש בהו״ל) .וראה
לאור ההלכה ע׳ כג.
בד ראה גם לעיל או״ח סי׳ תרמט ם״י.
כה רמב״ם הל׳ עבדים פ״ט ה״ד (לעגין עבדים) ,ובהל'
מלכים םפ״ד (לענין כל הארץ שכובש).
כו כדלקמן הל׳ גזלה םט״ו.
כז רמב״ם שם ושם .וראה גם לקמן שם.
כח ב״מ דף קז ,םע״ב (ששייכים לבעליהם).
כש ראה לקמן שם.
ל משנה גיטין נט ,ב .טור ושו״ע םי /רעג םי״ג.

ל א גמרא שם פא ,רע״א .טור ושו״ע שם .םמ״ע ם״ק כ.
לב טור ושו״ע שם .פמ״ע שם.
לג משנה שם.
לד רוזבי׳ם הל׳ זכיה ומתנה פ״א ה״ב .טור ושו״ע פי׳ רעג
פי״ג.
לה מ״מ שם.
לו ראה לעל הל׳ מציאה ופיקדון פ״י.
לז לבוש שם פי״ג.
לח גיטין סא ,א (עיין שם בגמרא דעני [שבמשנה שם
נט ,ב] לאו דוקא ,אלא אורחא דמילתא קתני שנוטל
שכחה ופאה) .וראה טור ושו״ע פי׳ רעג פט״ז (עני) .פי׳
שע פ״ה.

ציונים לקונטרס אחרוץ
פח ומ ה שאמר ת״ק שלא ישתעבר מיירי לאחר יאוש,
כרבא.
פט רבו ראשון.

צ לרבו הראשון.
צ א כיון שערייץ לא נתייאש.

הלכות הפקר והשנת נבול

צד

פירות אלו מהארץ לעצמו אף על פי שעדיין לא קנאם זה הואיל ולא באו לידו וזה
שהגביהם זכה בהם אף על פי כן אסרו חכמים ליטלם מפני דרכי שלום:
ן יוני שובך ויוני עליה ל 0שהם של הפקר״ והשובך והעליה לא קנו אותן לבעליהם מתורת
חצר הואיל ואינן משתמרים בהם ״א אף על פי כן אסור לאחר ליטלן מפני דרכי שלום.
והוא הדין לנחיל של דבורים מב.
וכל אלו שאסרו חכמים מפני דרכי שלום אם עבר ונטל הרי זה חייב להחזיר מדברי
סופרים .ואפילו אם נטל קטן חייב אביו להחזיר מפני דרכי שלום״ג:
ז וכל מציאה והפקר נזד שהיא בתוך ארבע אמות של אדם הרי היא שלו חכמים תקנו
דבר זה כדי שלא יבאו לידי מחלוקת ״ה אם אחד יגביה מציאה מצר חבירו לכך תקנו
שכל הקודם לה בארבע אמותיו זכה בה ושוב אין אחר רשאי ליטלה ואף אם נטלה צריך
ליתנה לזה.
במה דברים אמורים במקום מופקר ״י אבל בשדה חבירו לא תקנו ארבע אמות לאדם
אחרי״ אף שאין חבירו עומד שם טח ולא זכתה לו שדהו הואיל ואין מה שבתוכה
משתמר״ 0כמ׳׳ש למעלה.1
ואף במקום מופקר לא תקנו ארבע אמות ברשות הרבים נא הואיל ורבים דוחקים שם ואין
לכל אחד ארבע אמות מיוחדותנב:
ח קטנה יש לה ארבע אמותנג לענין מציאה הואיל ויש לה לענין גטנד אבל קטן אין לו
ארבע אמותנה ומותר ליטול מציאה מארבע אמותיו.
ואף אם הגיעה לידו אין בה משום טל של תורה אלא אסור מדברי סופרים מפני דרכי
שלום ני .אבל אם נתנו מתנה לקטן יש בה משום גזל של תורה שהקטן קונה כשדעת
אחרת מקנה אותו״:
ט מציאת בנו ובתונ״ הסמוכים על שלחנו אף על פי שהם גדוליםנ״ הרי היא שלו חכמים

לש ברייתא ב״וז קב ,א.
מ רש״י ב״ק קיד ,ב ד״ה קנין.
מא ראה רש״י סנהדרין כה ,א ד״ה מפני .חולין קמא ,ב
ד״ה ואיבעית אימא.
מב ב״ק קיד ,ב ורש״י שם ד״ה קנין .רמב״ם הלי מלה פ״ו
הי״ד .טור ושו״ע םי /שע ם״ו.
מג ב״מ שם.
מד מה שאין כן במתנה .ש״ך םי /רמג ם ״ק ט ,בשם כמה
פוסקים.
מה ב״וז דף י ,ע״א .רמב״ם הל׳ מלה ואבדה פי״ז ה״ז־ה.
טור ושו״ע סי /רסח ס״ב .וראה חקרי הלכות ד יט ,א.
העו״ב תשכז ע' .38
מו רב פפא שם רע״ב ורש״י ד״ה ה״ג.
מז רב פפא שם .רמב״ם שם ה״ט .טור ושו״ע שם.
מח שבעומד שם זוכה אף בחצר שאינה משתמרת .גמרא
שם יא ,א .טור ושו״ע םי /רסח ס״ג.
מש רמב״ן ב״מ י ,רע״ב בדעת הרמב״ם.
ב סעיף ו .וראה גם לעיל הלי מציאה ם״י.

בא רב ששת ב״מ שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
נב רש״י שם ד״ה לא תקון.
בג רבי יוחנן ב״ם שם .רמב״ם שם ה״י .טור ושו״ע סי' רסח
ם״ה.
בד גמרא שם יא ,רע״א.
בה גמרא שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
נו משנה גיטין נט ,ב .ב״ט יב ,א .רמב״ם שם הי״ב .טור
ושו״ע םי /ער ם״א.
בז שו״ת הרשב״א ח״ג םי /צט .מ״מ הל׳ זכיה פ״ד ה״ז
(בדעת אחרת מקנה אותו) .ר״ן גיטין(ל ,ב) ד״ה אמר.
רמ״א םי /רמג סט״ו .םי /ער ם״א .וראה גם לעיל הל׳ מכירה
ומתנה ם״י .לקמן הלי מלה ם״א וסכ״ה.
בח משנה ב״מ יב ,א .רמב״ם הלי מלה ואבדה פי״ז הי״ג.
טור ושו״ע םי /ער ם״ב.
בש רבי יוחנן שם ע״ב .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם .וראה
גם לעיל או״ח םי /שסו םי״ג .ולענין לזכות לאחרים על
ידם ,ראה לעיל שם ,ובםי /תקכז םי״ז.

הלכות הפקר והשנת נבול
תקנו לו מפני דרך שלום״ הואיל וזנן

משלו ״ א.

צה

אבל אם אין בנו סמוך על שולחנו אף על

פי שהוא קטן מציאתו לעצמן סב ולא ל ה ק ״ לפי שלא תקנו מפני דרך שלום אלא לאב
ולא לאחר הזן בתורת צדקה מפני שאם לא יזון הוא יזונו אחרים סד שרבים מצויים הזנים
ומפרנסים בדרך צדקהסה .אבל בתו עד שתיבגרסו מציאתה לאביה אף על פי שאינה
סמוכה על שולחנו״ וכן מעשה ידיהסח.
וכן מציאת אשתו ומעשה ידי ה ס״.
ואם נתנו מתנה לבנו ולבתו הקטנים הסמוכים על שולחנו הרי היא שלו אבל אם נתנו
לבנו ולבתו הגדולים אף על פי שסמוכים על שולחנו הרי היא שלהם ע.
ועבדו ושפחתו העברים מציאתן לעצמן״א:
י במקום שלא זכו ארבע אמותיו עב אף על פי שנפל לו עליהעג או שפירש טליתו עליהעד
מותר לאחר להקדים לזכות בה ״י׳ בהגבהה.
ואם איש עני הוא זה יש אוסרים עו שעני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה ממנו נקרא
רשע ״ ויש אומרים ״״ שלא אמרו כן אלא כשמהפך להשתכר אצל בעל הבית חררה בעד
איזה שירות שישרתהו ובא אחר וקדמו נקרא רשע מפני שהוא יכול להשתדל להשתכר
כן במקום אחר אף שיהיה לו איזה טורח בהשתדלות עד שימצא מקום אחר כזה״״ מה
שאין כן במציאהפ וכן עיקרפא .ומכל מקום בעל נפש יחמיר לעצמו.
אבל המחזר אחר דבר לקנותו בין קרקע בין מטלטלין ובא אחר וקדמו נקרא רשע פב שהרי
היה מוצא לקנות או למכור במקום אחר על ידי טורח והשתדלות פג ,אלא אם כן הוא
קונה בזול גדול שאינו מצוי לקנות כך במקום אחר אזי דינו כמציאה5ד אם הראשון לא
קנה עדייןפה באחד מדרכי הקנין שהמקח נקנה בו:

ס רש״ י שם ד״ה אדרי חייא (משום איבה) .תום' שם ד״ה
רבי יוחנן .לבוש שם ם״ב .וראה גם לעיל או״ח םי /שסו
םי״ג (משום איבה ,שלא ימנע מהם מזונות אם תהא
מציאתן לעצמן).
סא ראה םמ״ע ם״ק ב.
סב רבי יוחנן שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם .וראה גם
לעל שם.
סג תוס׳ שם ד״ה ר״י .רא״ש שם פ״א םי /לג .רמ״א שם.
סד לבוש שם .םמ״ע שם ס״ק ט.
סה םמ״ע שם.
סו עד גיל שתים עשרה וחצי (ראה רמב״ם הל׳ אישות
פ״ב ה״א) .ואם בגרה ואינה סמוכה על שלחנו מציאתה
לעצמה (לעיל שם).
סז תום ,שם .טור ושו״ע שם .וראה גם לעל שם (משום
איבה שלא ימסרנה למנוול ומוכה שחין).
סח משנה כתובות מו ,ב .תום׳ שם מז ,א סוד״ה משום
(אפילו אינה סמוכה) .טור ושו״ע אה״ע םי /א ם״א.
ס ט משנה שם פה ,ב .טור ושו״ע אה״ע םי /סט ס״ג .וראה
לעיל שם (כשאמר לה צאי מעשה יד ך במזונותיך,
וכשאינו מעלה לה מזונות ,וכשנתן לה אדם אחר מתנה ע״מ
שאין לבעלה רשות בה).
ע נוזוקי יוסף ב״מ (ו ,א) ד״ה גמ׳ (בבנו) .רמ״א םי /ער
ס״ב (בבנו).
עא משנה שם יב ,א .טור ושו״ע שם.

עג רמ״א םי /רסח ם״א .וכדלעל ם״ז.
עג משנה ב״מ י ,א .טור ושו״ע םי /רסח ם״א.
עד משנה פאה פ״ד מ״ג .הובא בגמרא שם.
עה משנה שם (זה שהחזיק בה זכה בה) .רא״ש קידושין
פ״ג םי /ב (וכל הזרת לקדום ואכות בה מותר) .ר״ן
שם (כד ,א) ד״ה רב גידל (לכתחילה) .וראה לעיל ם״ה
(מתי אסור משום לדכי שלום).
עו משמעות רש״י קידושין נט ,א ד״ה עני .ר״ן שם (כד,
א) ד״ה רב גידל בשם רמב״ן ב״ב נד ,ב ד״ה נכסי.
רמ״א סי' רא ם״א ,וסמ״ע ם״ק ו בדעה הבי שהובא בשו״ע
שם.
עז קידושין נט ,א.
ע ח תוס׳ קידושין שם ד״ה עני ,ודאי׳ש שם פ״ג םי /ב,
בשם ר״ת .שו״ע םי /רא ם״א בשם יש אומרים.
עש סודע שם ם״ק ב .עוד בענין עני המהפך בחררה ,ראה
שו״ת רבנו םי /ט.
פ וכן בהפקר ,כדלקמן םי״ג.
פא רודא שם.
פב קידושין שם .טור ושו״ע שם.
פג תום' ב״מ י ,א ד״ה מעבירין .םמ״ע שם ם״ק ב.
פד שו״ת מרדי״ק סי־׳ קלב ר״ה אודות (ע״פ מרדכי
קידושין רמז תקכד) .שו״ת הרד״ך םי /כז ד״ה ב׳ .רמ״א
שם.
פה רמ״א שם.

הלכות הפקר והשנת נבול

צו

י א וכל זה כשכבר פסקו הדמים הקונה והמוכר ואין מחופרין אלא קנין אבל אם לא
הושוו עדיין בפיסוק דמים שהמוכר רוצה בכך והלוקח רוצה בכך מותר לאחר
לקנות פו שלא עשו חכמים תקנה להפסיד המוכר שכשיבא אחד לקנות ויפסוק לו מעט
דמים יצטרך למכור לו אם לא יהיה רשאי שוב שום אדם לבא לקנותו פז ואפילו אם
המוכר הוא נכרי לא חלקו חכמים .אבל אם הושוו בפיסוק דמים אסור לאחר להוסיף
בדמים אפילו המוכר הוא ישראל אלא אם כן הלוקח הוא נכריפ״.
ויש אומרים פ״ שבשכירות בתים מן הנכרי יש חרם רבינו גרשם שלא להשיג גבול (אפילו
אם לא הושוו עדיין בפיסוק דמים):
י ב אסור למלמד להשכיר את עצמו לבעל הבית שיש לו מלמד אחר כל זמן שהמלמד
בביתו אם לא שיאמר בעל הבית אין רצוני לעכב המלמד שלי אבל הוא אסור לפעול
עם הבעל הבית שיפטרנו בכלות זמנוצ שהרי הוא יכול למצוא בעל הבית אחרצא על ידי
טורח והשתדלות צב .והוא הדין אם אין המלמד בביתו של בעל הבית אלא כשכבר ביקש
מבעל הבית תחלה אף שעדיין לא הבטיחו הרי זה כעני המהפך בחררה שאסור לאחר
ליטלה ממנו.
אבל בבעל הבית ששכר מלמד אחד מותר לבעל הבית אחר לשכור אותו מלמד עצמו
לבניו ואין בזה משום השגת גבול כי אפשר שאינו יכול למצוא מלמד מועיל לבניו כזהצג:
יג ישראל שיש לו נכרי מכירו שהוא נושא ונותן עמו תמיד או מלוה אותו ברבית תמיד
יש אומרים צד שמותר לישראל אחד לעסוק עם אותו נכרי ולהלוותו ולשחדו ולהוציא
ממנו לפי שנכסי נכרי הן כהפקר וכל הקודם זכהצי׳ שבהפקר אין בו משום השגת גבול
על פי סברא האחרונה שנתבאר למעלהצו.
ויש אוסריןצז שכיון שנכרי הוא מכירו של זה ורגיל לעסוק עמו תמיד והישראל בטוח בו
הרי זה כאילו בא העסק לידו של ישראל ומי שבא לפתות הנכרי לעסוק עמו הרי הוא
פוסק חיותו של זה .ואפילו ישראל שהוא בעל מלאכה ורגיל לעשות תמיד אצל נכרי אחד
אסור לאחר להוזיל השכר כדי שיתן לו הנכרי המלאכה לעשות צ״ הואיל וזה הוא רגיל עם
נכרי זה מכבר ובטוח בו והרי זה כאילו חייו תלויים בו וזה פוסק חייו צ״ .וכן כל כיוצא בזה
מדברים שאדם בטוח בהם ורגיל בהם אסור לאחר למנעם ממנו מפני שהוא כפוסק חייו.
ולענין הלכה זה תלוי במנהג מקומות יש מקומות נוהגין להקל כסברא הראשונה ויש
מקומות נוהגין להחמיר כסברא האחרונה ק וירא שמים יחמיר לעצמו בכל מקוםקא.
אבל מותר מן הדין לבני העיר לירד אחד בתוך אומנות חבירו כגון להושיב חנות בצד
פו וזח־כי ב״ב רמז תקנא ,בשם שו״ת מהר״ ם (ד״ק) םי/
ועז .רמ״א םי /רלז ם״א .וראה שו״ת צמח צדק חו״מ
םי /לז אות א.
פז מרדכי שם .םמ״ע ם״ק ז.
פח מרדכי שם .רמ״א שם.
פט מה ר״ ם פדווא ה םי /מא .רודא שם.
צ ראה אמרי יעקב אות נה ,ובביאורים ד״ה כל זמן.
צ א תוס׳ קידושין נט ,א ד״ה עני ,בשם מהר״ר יצחק.
הגהת מרדכי קידושין רמז תקכד .שו״ע סי' רא ם״ב.
צב כדלעיל ם״י ,וש״ג
צג תום׳ שם .שו״ע שם.

צד מרדכי ב״ב רמז תקטו(יש מקומות) .הובא ברמ״א םי/
קנו ם״ה.
צה ב״ב נד ,סוע״ב.
צו סעיף י.
צז מרדכי שם (יש מקומות ,ושכן ראה בתשובות הרב יוסף
טוב עלם) .רמ״א שם.
צח רשב״א בתשובה ח״ג םי /פג ח״ו סי׳ רנט .רמ״א שם.
צש ושב״ א שם.
ק ב״י םי /קנו בחלק השלישי.
קא כדלקמן סוף הסעיף.

הלכות הפקר והשנת נבול

צז

חנות חבירו וכן חייט בצד חייטקב מפני שיכול לומר לו מי שבא אצלך יבא ומי שיבא
אצלי י ב א ק ג.
ומותר לחנוני השני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות?1־ ולשפחות?ה השלוחות לחנות לקנות
כדי שיבאו אצלו לקנות מפני שיכול לומר לו אני מחלק אגוזים ואתה חלוק שקדים קי .וכן
מותר לו להוזיל השער?ז או להגדיל המדה מפני שגם חבירו יכול לעשות כן לפיכך אינו
כפוסק חייו.
ומדת חסידות שלא לירד לתוך אומנות חבירוק״ שנאמר ק״ ואת אשת רעהו לא טימא(ם״א
לא עשה לרעהו רעה?י) ופירשו חכמים?יא זה שלא ירד לתוך אומנות חבירו:

הלכות גזלה וגנבה*
דיני גזלה וגנבה ובו ל״ד פעיעים:
א אסור לגזול או לגנוב כל שהוא ב דין תורה ג בין מישראל בין מנכריד בין גדול בין
ק טף .ואפילו אם הנכרי ציער את הישראלי(צער שלא שייך בו תשלומין) .ואף על
פי שפחות משוה פרוטה אינו נקרא ממוך ואין צריך להשיבו״ הרי חצי שיעור אסור מן
התורה״ לכתחלה.
ואם הוא דבר מועט כל כך שאין מי שיקפיד כלל עליו י כגון ליטול קיסם מהחבילה או
מהגדר לחצוץ בו שיניו  *,מותר .ומדת חסידות למנוע גם מזהי נ:
ב ואפילו מי שהוא בסכנת מות וצריך ליטול ממון חבירו כדי להציל נפשו ממות לא
יטלנו אלא על דעת לשלם יג שאף על פי שכל העבירות שבתורה נדחות מפני פיקוח
קב ב״ב כא ,ב .טור ושו״ע םי /קנו ם״ה.
קג רש״י שם ד״ה שאני.
קד משנה ב״וז דף ס ,ע״ א כחכמים .רמב״ם הל׳ מכירה
פי״ח ה״ד .טור ושו״ע םי /רכה םי״ח.
קה רמב״ם שם.
קו גמרא שם .ב״ב שם.
קז משנה ב״מ שם .טור ושו״ע שם.
קח רמב״ם הלי דעות פ׳׳נה] הי״ג (תלמיד חכם) .וראה
פתחי חושן הלי גנבה פ״ט ם״ק א.
קש יחזקאל יח ,ו .סנהדרין פא ,א.
קי תהלים טו ,ג .מכות כד ,א.
קיא סנהדרין שם .מכות כנד] ,א.
א ראה לקו״׳ט דכ״ה ע' .454
ב רמב״ם הל׳ גזלה ואבדה פ״א ה״ב ,והל׳ גנבה פ״א ה״ב.
טור ושו״ע םי /שנט ס״א (גזלה) וסי׳ שמח ס״א (גנבה).
וראה גם לקמן ם״ד (לענין לעשוק).
ג רמב״ם שם ושם .טור ושו״ע םי /שמח שם.
ד רמב״ם שם ושם .טור ושו״ע םי /שמח ם״ב (גנבה) .ש״ך
שם ם״ק ב (מהתורה) .טור ושו״ע םי /שנט שם (גזלה).
וראה גם לעיל הל׳ מציאה םל״ח .לקמן סוף ם״ד (לא על
דעת לשלם) .סוף סעיף כג( שלא נאמר רעך בגזלה).
ה רמב״ם הל׳ עבה פ״א ה״א .טור ושו״ע םי /שמח ם״ב.
וראה לעיל הל׳ הפקר ם״ח (כשקיבל מתנה ,אבל מציאה
 רק מד״ם).ו סודגמל״תקנב .הגהות מיימוניות פ״ז הלי גןנב]ה אות

ב .וראה גם לקמן קו״א סוף ם״ק יא .וכן אסור להכותו,
כדלקמן הל׳ נזקי גו״נ ס״ב .וכן אסור למסרו ,כדלקמן הל׳
נזקי ממון ס״ו.
ז רש״י ע״ז עא ,ב ד״ה בן נח .תום׳ ב״מ סא ,א ד״ה אם.
רמב״ם הל׳ שבועות פ״ז הט״ז .הל׳ טוען ונטען פ״ג ה״ו.
ח רמב״ם הל׳ גזלה פ״א ה״ו .טור ושו״ע סי׳ שם ם״ב.
וראה גם לעיל הל׳ מציאה סוסל״ז(לענין השבת אבדה).
ש רבי יוחנן יומא עג ,ב (באיסורין) .חינוך מצוה רכט .מ״מ
הל׳ גנבה פ״א ה״ב .לבוש סי׳ שמח וסי׳ שנט ם״א.
םמ״ע סי׳ שמח ם״ק א וסי׳ שנט ם״ק ב .וראה לעיל או״ח
סי׳ תמב סכ״ח (בכל איסורי מאכלות) .סי׳ שמ ם״א
(באיסורי שבת) .סי׳ תריב סט״ז (בכל איסורין שבתורה).
הל׳ מציאה ופיקדון שם (איסור תורה בגזל) .וראה לקו״ש
חל״ד !['  54הערה  .28תורת מנחם כ׳ מנ״א תשכ״ד אזת
ה .חקרי הלכות א מד ,א .כללי הפוסקים וההוראה כלל יח
וכלל כא .אפיקי מים ח״א סי׳ כ.
י ברייתא ב״ק קיט ,סוע״ב [בהל׳ מילה ,כל מקום שצויין
לגמרא סתם ,הכוונה לב״ק] .שו״ע סי׳ שנט ס״א .וראה
לעיל הל׳ מציאה ס״ד־ו.
י א מ״מ הל׳ גזלה ואבדה פ״א ה״ב .שו״ע שם.
יב ירושלמי דמאי פ״ג ה״ב( .ובבלי ב״ק יא) [כ״ה
בדפו״ר ,במוסגר] .מ״מ שם .שו״ק שם.
יג ב״ק דף ס ,ב .תום׳ שם ד״ה מהו .רא״ש שם פ״ו סי׳
יב .טור ושו״ע סי׳ שנט ס״ד .וראה גם לקמן הל׳ נזקי
ממון ס״י(ע״פ בית דין שיורו לו אם חייב לשלם).

