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ה עני� ביטול חמ
ה עני� ביטול חמ
ה עני� ביטול חמ
""""דדדד: : : : � ד� ד� ד� ד""""רמברמברמברמב; ; ; ; דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתאה מה מה מה מ""""דדדד: : : : תוספות דתוספות דתוספות דתוספות ד) ) ) ) אאאא ( ( ( (––––מקורות מקורות מקורות מקורות 

        ....זזזז""""תיתיתיתי' ' ' ' ב סיב סיב סיב סי""""ה חה חה חה ח""""ראביראביראביראבי; ; ; ; העני� השמונה עשרהעני� השמונה עשרהעני� השמונה עשרהעני� השמונה עשר" " " " אבותאבותאבותאבות

; ; ; ; משנה וגמראמשנה וגמראמשנה וגמראמשנה וגמרא. . . . נדרי� מגנדרי� מגנדרי� מגנדרי� מג; ; ; ; ..."..."..."..."והא תניא היה יושבוהא תניא היה יושבוהא תניא היה יושבוהא תניא היה יושב. ". ". ". " ז ז ז ז––––הפקר בשבת וביו� טוב הפקר בשבת וביו� טוב הפקר בשבת וביו� טוב הפקר בשבת וביו� טוב ) ) ) ) בבבב((((

ת רבי עקיבא ת רבי עקיבא ת רבי עקיבא ת רבי עקיבא """"שושושושו; ; ; ; ה משו� מקח וממכרה משו� מקח וממכרה משו� מקח וממכרה משו� מקח וממכר""""דדדד. . . . לזלזלזלז, , , , ה אי� פוסקי� דמי�ה אי� פוסקי� דמי�ה אי� פוסקי� דמי�ה אי� פוסקי� דמי�""""דדדד: : : : י ביצה כזי ביצה כזי ביצה כזי ביצה כז""""רשרשרשרש

        ....גגגג""""יייי' ' ' ' ת תורת חסד סית תורת חסד סית תורת חסד סית תורת חסד סי""""שושושושו; ; ; ; טטטט""""קנקנקנקנ' ' ' ' ק סיק סיק סיק סי""""איגר מהאיגר מהאיגר מהאיגר מה

ה דמפקרא להו ה דמפקרא להו ה דמפקרא להו ה דמפקרא להו """"תוספות דתוספות דתוספות דתוספות ד, , , , ..."..."..."..."גיגית ונרגיגית ונרגיגית ונרגיגית ונר: ": ": ": " שבת יח שבת יח שבת יח שבת יח––––הפקר שלא בפני שלושה ובלב הפקר שלא בפני שלושה ובלב הפקר שלא בפני שלושה ובלב הפקר שלא בפני שלושה ובלב ) ) ) ) גגגג((((

; ; ; ; א בעניי� אבדה מדעתא בעניי� אבדה מדעתא בעניי� אבדה מדעתא בעניי� אבדה מדעת""""רסרסרסרס' ' ' ' מ סימ סימ סימ סי""""טור חוטור חוטור חוטור חו, , , , אאאא""""א היא היא היא הי""""גזלה ואבדה פיגזלה ואבדה פיגזלה ואבדה פיגזלה ואבדה פי' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב; ; ; ; אפקוריאפקוריאפקוריאפקורי

ה ה ה ה """"דדדד: : : : תוספות כתוספות כתוספות כתוספות כ, , , , ..."..."..."..."אמר ליה רב חסדאאמר ליה רב חסדאאמר ליה רב חסדאאמר ליה רב חסדא. ". ". ". "בבא קמא כבבא קמא כבבא קמא כבבא קמא כ; ; ; ; טזטזטזטז' ' ' ' ב סיב סיב סיב סי""""ש בבא קמא פש בבא קמא פש בבא קמא פש בבא קמא פ""""רארארארא

        ....אפקורי מפקר להואפקורי מפקר להואפקורי מפקר להואפקורי מפקר להו


כפי . בשיעור הקוד� סקרנו את שיטות הראשוני� בעניי� מהותו של ביטול חמ

ראשוני� רבי� חלקו על . בעלי התוספות סברו שביטול חמ
 הוא הפקר, שראינו

בשיעור זה נעסוק בדיו� שניהלו . ופירשו את מהות הביטול בדרכי� אחרות, התוספות

  .הראשוני� סביב שיטת התוספות

  :חולקי� על שיטת התוספות התמודדו איתה בשתי זירות שונותה

  . הלכות חמ
 ומצה....אאאא

  . דיני הפקר....בבבב

מבל ייראה הא� אכ� הפקר פוטר את האד� , במסגרת הלכות חמ
 ומצה יש לדו�

 הא� הפקרת –' תשביתו'במקביל לכ� מתעוררת שאלה ג� ביחס למצוות . ובל יימצא

והא� התחמקות כזו היא , חמקות ממנההחמ
 מהווה קיו� של המצווה או הת

  .בעייתית

וביררו , הראשוני� עסקו בהרחבה בנושא זה. הדיו� השני הוא בנוגע לדיני הפקר

עונה על גדרי הפקר הידועי� לנו מסוגיות , כפי שהוא מתבצע בדר� כלל, הא� הביטול

  .ס"אחרות בש
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        בל ייראה ובל יימצאבל ייראה ובל יימצאבל ייראה ובל יימצאבל ייראה ובל יימצא

 אי� חייבי� עליו –חמ
 של הפקר ההנחה העומדת בבסיס שיטת התוספות היא ש

התוספות למדו זאת מדי� , כפי שראינו בשיעור הקוד�. בל ייראה ובל יימצאמשו� 

אבל , של� אי אתה רואה: "הקובע שבעלות היא תנאי לחיוב בלאווי� אלה, הגמרא

  :).פסחי� ה" (אתה רואה של אחרי�

ומצד , דיני הפקר מצד –� מפקפק במסקנה זו של התוספות משני כיווני� "הרמב

הסובר , � מזכיר את שיטת רבי יוסי"בדיני הפקר הרמב. בל ייראה ובל יימצאהלכות 

הפקר נשאר ברשותו של הבעלי� כל עוד לא , לפי רבי יוסי.). נדרי� מג(שהפקר כמתנה 

הבעלות של הראשו� בטלה רק כאשר החפ
 מגיע לידיו של . בא אד� אחר וזכה בו

מבל ייראה ובל הוא לא יפטור את האד� , � ביטול הוא הפקראפילו א, לפי זה. השני

  .עד שלא יבוא אד� אחר ויזכה בחמ
, יימצא

, עסק בהרחבה בנושא ביטול החמ
) העניי� השמונה עשר" (מג� אבות"המאירי ב

בנוגע לקושיה זו הוא מתר
 . 1�"והג� על שיטת רבנו ת� מפני קושיותיו של הרמב

הסוגיות כול� סמכו על דעת חכמי� . י ביטול לא יועילשאכ� לפי רבי יוס, בפשטות

כיוו� שדעת� היא אשר התקבלה , החולקי� על רבי יוסי וסוברי� שהפקר אינו כמתנה

לפי חלק מהאמוראי� . לא ברור שאכ� רבי יוסי סובר שהפקר כמתנה, כמו כ�. 2להלכה

ולק על באופ� שהוא אינו ח, בסוגיה במסכת נדרי� דעתו מתפרשת בצורה שונה

  .אי� קושיה מש� לסוגייתנו, וממילא. חכמי� ביחס לאופי הפקר

 מבל ייראה ובל יימצאהא� חמ
 של הפקר פטור , �"מהכיוו� השני מתלבט הרמב

  :או שמא קיי� חילוק בי� המקרי�, כמו חמ
 של אחרי�

"‡Â‰ ÌÈ¯Á‡„ Â‡ÏÂ ÌÈÏÚ· ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ ÔÂÈÎ„ , ÍÏ˘ Ô�È‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡–‰Ê ¯˙È‰ ÏÏÎ· Â�È‡  ,
‰È˘Ù�· ‰È· ÈÎÊ ÈˆÓ Â‰È‡„"  )·Ó¯"„ ÌÈÁÒÙ Ô :„"ıÓÁ ÏÂËÈ· ÔÈ�Ú ‰.(  

ובכל רגע יש לאד� יכולת , א� הוא נגיש מאוד, חמ
 של הפקר אמנ� אינו שיי� לאד�

ואי , הפטור בגמרא נאמר רק במקרה שהחמ
 שיי� כבר לאד� אחר. לשוב ולזכות בו

  .אפשר בהכרח ללמוד מש� שפטור זה קיי� ג� בהפקר

  

שלא תאמו , ויצאו כנגד כמה ממנהגי המקו�,  כמה מתלמידיו לפרובאנס� הגיעו"לאחר מותו של הרמב  1

כדי להג� על מנהגי אבותיו כנגד , הוא חיבור שנכתב על ידי המאירי" מג� אבות. "את שיטתו של רב�

 .�"מתקפת� של תלמידי הרמב
א מצאנו בשו� א� ל, והוא כותב שאמנ� אי� הלכה כרבי יוסי בעניי� הפקר, � היה מודע לטענה זו"הרמב  2

 .מקו� שרבי יוסי חולק על חכמי� בהלכות ביטול או משנה אות�
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ייתכ� שהעובדה שיש . � בשני אופני�"ית� להבי� את ההווה אמינא הזו של הרמבנ

לאד� אפשרות לשוב ולזכות בחמ
 מלמדת אותנו שאי� זה הפקר גמור ויש לו זכויות 

א� ייתכ� שאפשר למצוא כדמותה , זוהי הבנה מחודשת. ולכ� הוא חייב עליו, בחמ
 זה

בל ייראה � הוא בדיני "החידוש של הרמבאפשר להבי� ש, לחלופי�. 3במקורות נוספי�

העובדה . אלא די בנגישות, כדי להתחייב בלאווי� אלה אי� צור� בבעלות: ובל יימצא

כדי להתחייב , �"לפי ההווה אמינא של הרמב, שהוא יכול לחזור ולזכות בחמ
 מספיקה

  .עליו בבל ייראה ובל יימצא

מבל ייראה שהפקר פוטר , )ב"ב ה"פסחי� פ(� מהירושלמי "למסקנה מוכיח הרמב

� עדיי� "ייתכ� שהרמב. ג� את המסקנה הזו אפשר לפרש באופני� שוני�. ובל יימצא

אלא די בזיקה כלשהי אל החמ
 כדי להחשיבו , סובר שבעלות אינה תנאי הכרחי לחיוב

אול� כעת אנו סוברי� שאד� המפקיר את חמצו מנתק לחלוטי� את . כמצוי ברשותו


שבעלות היא תנאי , לחלופי� נית� להבי� לפי המסקנה. ולכ� הוא פטור, זיקתו אל החמ

אפילו א� נאמר שהחמ
 המופקר נחשב , לפיכ�. הכרחי לחיוב בבל ייראה ובל יימצא

  . לא די בכ� כדי לחייבו–כמצוי ברשותו 

        ''''תשביתותשביתותשביתותשביתו''''מצוות מצוות מצוות מצוות 

ש עדיי� י, אול�. מבל ייראה ובל יימצאלמסקנה מודי� כל הראשוני� שהפקר פוטר 

  .'תשביתו'לברר הא� הפקרת החמ
 היא הלי� תקי� בכל הנוגע למצוות 

שיטות הראשוני� בעניי� ביטול חמ
 מתפצלות לשתי , כפי שראינו בשיעור הקוד�

ומפקיע , גישה אחת סוברת שהביטול משפיע באופ� ישיר על החמ
. גישות מרכזיות

ב כקיו� של מצוות מסתבר בהחלט שהביטול ייחש, לפי גישה זו. ממנו את מעמדו

אלא רק מנתק , גישה אחרת סוברת שהביטול אינו משפיע על החמ
 עצמו. 'תשביתו'

זוהי ההבנה הפשוטה . ובכ� מונע את מעשה העברה, את הזיקה בינו לבי� הבעלי�

מבל אלא רק פוטר את הבעלי� , הפקר אינו משנה את מעמד החמ
: בדעת התוספות

  ? יכול להיחשב כקיו� של מצוות ההשבתההא� הפקר כזה. ייראה ובל יימצא

. 'תשביתו'בהבנות השונות בעניי� מצוות , כנראה, התשובה לשאלה זו תלויה

אשר העלו הבנות , ח"הגרו' מנחת חינו�'בשיעור הראשו� הבאנו את דבריה� של ה

  

 .ובראשוני� ש�, בעניי� כיכר של הפקר. עיי� נדרי� לד  3
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 –היא מצווה חיובית ' תשביתו'מצוות , לפי הבנה אחת. 4שונות בנוגע לאופי מצווה זו

אי� קיו� חיובי , לפי ההבנה השנייה. � לעשות מעשה ולהשבית את החמ
יש צור

אלא הדרישה היא שיגיע , התורה אינה דורשת מהאד� שישמיד את החמ
. למצווה זו


' מנחת חינו�'לדעת ה, כשמגיע האד� למצב זה. למועד הנקוב כאשר אי� ברשותו חמ

וא רק נמנע בכ� מלעבור  הח"הגרואילו לדעת , הוא מקיי� בכ� את מצוות ההשבתה

  ).הסוברי� שביעור חמ
 בכל דר�, לפי חכמי�(על איסור עשה ותו לא 

א� נניח שיש צור� לבצע פעולה חיובית . דינו של הפקר יהיה תלוי בהבנות האלה

 
ואי� בו משו� קיו� ,  הרי שהפקר אינו עונה על הדרישה הזו–להשמדת החמ

שהמצווה מתקיימת בעצ� העובדה ' חינו�מנחת 'לפי הבנת ה, לעומת זאת. המצווה

אי� זה חשוב כיצד .  הרי שג� הפקר יועיל למטרה זו–שאי� לאד� חמ
 במועד הנקוב 

א� על ידי השמדת החמ
 או על ידי ביטול , האד� הצליח להוציא את החמ
 מרשותו

 המצווה –כיוו� שבשורה התחתונה כרגע אי� ברשותו של האד� חמ
 . הזיקה אליו

  .ההתקיימ

הוא ' תשביתו'שהקיו� של מצוות , משתמע) ה מדאורייתא"ד: ד(מדברי התוספות 

הפקרת החמ
 אינה יכולה להוות קיו� של מצווה , ממילא. על ידי מעשה חיובי ופעיל

מצוות ההשבתה דומה באופיה למצוות , על פי הבנה זו. אלא רק התחמקות ממנה, זו

� כלל את המצוות "הרמב. יכנס לחיובשבה� האד� יכול להימנע מראש מלה, נוספות

  ":דומות לרשות"וכתב שה� , האלה בקטגוריה אחת

"˙Â˘¯Ï ÔÈÓÂ„ ‡Ï‡ ‰·ÂÁ ‰�È‡˘ ‰ÂˆÓ ˘ÈÂ ,‰˜ÚÓÂ ‰ÊÂÊÓ ÔÂ‚Î , ÔÂÎ˘Ï ·ÈÈÁ Ì„‡ ÔÈ‡˘
‰ÊÂÊÓ ‰˘ÚÈ˘ È„Î ‰ÊÂÊÓ ·ÈÈÁ‰ ˙È·· , ‰�ÈÙÒ· Â‡ Ï‰‡· ÂÈÓÈ ÏÎ ÔÂÎ˘Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ‡Ï‡– 

·˘È .˙È· ˙Â�·Ï ·ÈÈÁ Â�È‡ ÔÎÂ‰˜ÚÓ ˙Â˘ÚÏ È„Î "  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'ÈÙ ˙ÂÎ¯·"‰ ‡"·.(  

בכל המצוות האלה . מצוות נוספות שאפשר לכלול בקטגוריה זו ה� ציצית ושילוח הק�

. ובכ� להיפטר מקיו� המצווה, האד� יכול לדאוג לכ� שלא ייווצרו התנאי� לחיובו

, וות ציציתבמצ. ג� בתו� הקטגוריה הזו יש לחלק בי� סוגי� שוני� של מצוות, אול�

לעומת . 5יש עניי� שהאד� ישתדל ויכניס את עצמו למצב שבו הוא יתחייב במצווה

כל עוד לא נקרה . לגבי מצוות שילוח הק� סביר להניח שדרישה זו אינה קיימת, זאת

  . לא מוטל עליו כל חיוב להשתדל ולחפש ק� כזה–לפני האד� ק� ציפור 

  

 .12' לעיל עמ  4
 .א, כד' ח סי"ע או"שו, א"ג הי"ציצית פ' � הל"רמב, .עיי� מנחות מא  5
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הא� רצוי שאד� ידאג לכ� שיהיה '? תשביתו'לאיזה משני הסוגי� שייכת מצוות 


התייחסות לשאלה זו נמצאת ? כדי שיוכל לקיי� בו את מצוות ההשבתה, לו חמ

  ":לקי הרוחות�א"במסגרת הפירוש לפיוט , זרוע�באור

"Ì‰¯·‡ ¯· ˜ÁˆÈ Â�È·¯ ÏÚ ÌÈ¯ÓÂ‡ È˙ÚÓ˘ , ˙Â‰˘Ï ˙Á‡ ‰ÒÂ¯Ù· ÏÈ‚¯ ‰È‰˘
Ú·˘ ˙ÏÈÁ˙ „Ú ‰Ù¯Â˘ÏÓ ,ÈÈ¯Â‡„ ¯ÂÚÈ· ÌÈÈ˜Ï È„Î‰ÓÏ˘ Â�È·¯Î ‡˙ , ˙Ú˘„ ˘¯ÈÙ˘

Ú·˘ Â�ÈÈ‰ Â¯ÂÚÈ·"  )Ï‰ ÚÂ¯Ê ¯Â‡ 'ÈÒ ÌÈÁÒÙ '�¯"Â.(  

הוא ' תשביתו'שקיו� מצוות , )ה שלא בשעת ביעורו"ד: יב(י "א הבי� בדעת רש"הריצב

יש חשיבות לכ� שהאד� יכניס את עצמו למצב של חיוב , לדעתו. רק לאחר חצות היו�

כדי שיוכל לקיי� ,  לח� אחת עד לשעה השביעיתלכ� הוא דאג להותיר פרוסת. במצווה

  .י"את המצווה ג� לדעת רש

שהחיוב במצווה קיי� רק , בפשטות נראה. א"ההבנה הפשוטה אינה כדעת הריצב


 אי� חשיבות לכ� שיטרח –א� נוצר מצב שבו אי� לאד� חמ
 . א� יש לאד� חמ

שג� , מצוות שילוח הק�בכ� דומה מצווה זו ל. וישיג חמ
 כדי להכניס את עצמו לחיוב

ביטול החמ
 בשיטת התוספות אמנ� , לפי זה. 6בה האד� אינו נדרש לחייב את עצמו

, א� אי� בעייתיות מיוחדת בכ� שהוא מתחמק מקיומה, אינו מהווה קיו� של המצווה

  .7ואי� כל סיבה להימנע מהביטול לכתחילה

וא מודה שהפקר פוטר ג� ה, אול�. סובר שביטול חמ
 אינו הפקר, כאמור, �"הרמב

הא� הפקר מהווה קיו� , � לשאלה"בסו� דבריו מתייחס הרמב. מבל ייראה ובל יימצא

  :הוא מחלק בי� רמות שונות בקיו� מצווה זו. 'תשביתו'של מצוות 

  

מצוות שילוח הק� היא מצווה שנועדה לתק� . ק� לבי� מצוות ציצית הוא ברורהשוני בי� מצוות שילוח ה  6

אי� , כיוו� שכ�. ומצווה על האד� להקל מעליה את הצער, התורה רואה פג� בצערה של הא�. מצב פגו�

לעומת , מצוות ציצית. כדי לתק� את המעוות" הא� רובצת על הביצי�"חיוב לחפש או ליצור מצב של 

התורה רואה חשיבות . אי� פג� בבגד בעל ארבע כנפות ללא ציצית. ה לתק� כל חיסרו�לא נועד, זאת

    .ולכ� הטילה מצווה זו על האד�, בהטלת ציצית בבגד כזה

מצוות הביעור נועדה לתק� את . מסתבר שלא יהיה חיוב להשיג חמ
 כדי להתחייב בביעורו, לפי הבנה זו

א אולי לא "הריצב. ובכ� היא דומה למצוות שילוח הק�, המצב הפגו� שבו האד� מחזיק חמ
 ברשותו

, א מצוות הביעור לא נועדה רק לתיקו� המעוות"שלדעת הריצב, לחלופי� אפשר להסביר. קיבל חילוק זה

  .אלא היא חלק מההכנות לקראת הפסח


 כדי אכ� אינו מחויב לטרוח ולהשיג חמ, אד� שאי� לו חמ
. מסברה נית� לחלק בי� שני מקרי�, אמנ�  7

ייתכ� בהחלט שאי� זה , כאשר יש לאד� חמ
, לעומת זאת. א"שלא כדעת הריצב, לקיי� את המצווה

  .שלא כשיטת התוספות, אלא עליו לבער את החמ
, ראוי שיפקיר את החמ
 ויתחמק מקיו� המצווה
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"¯ÓÂ‡ ˙‡ˆÓ� ,Â�˙Â˘¯· Â�Ï˘ ıÓÁ ‰‡¯È ‡Ï˘ ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡˘ Ô‰ ¯ÂÚÈ· È�ÈÓ ‰˘Ï˘ .
ÍÎÈÙÏ ,ÌÏÂÚ‰ ÔÓ Â¯ÚÈ· , ‰ÙÈ¯˘· ÔÂ‚Î È¯Ó‚Ï Â„·È‡˘ Â‡–Ô‰·˘ ‰ÏÂÚÓ‰ Â‰Ê .    

 „·Ï· ¯Â·È„· ÂÏËÈ·–‡ˆÈ ÈÓ� ...    
‡ˆÈ ÈÓ� Â¯È˜Ù‰Â , ‰È· ‡�È¯˜ ‡Ï„ ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÎ'ÍÏ'"    

  )·Ó¯"„ ÌÈÁÒÙ Ô :„"ıÓÁ ÏÂËÈ· ÔÈ�Ú ‰.(  

א� משתמע מדברי . הדר� המובחרת היא לשרו� את החמ
 או לאבדו מ� העול�, כמוב�

זאת . ולו ברמה נמוכה, להוות קיו� של מצוות ההשבתהשג� הפקר יכול , �"הרמב

  .8שמדבריה� משמע שאי� כל קיו� של מצווה זו בהפקר, בשונה מהתוספות

        הפקר בשבת וביו� טובהפקר בשבת וביו� טובהפקר בשבת וביו� טובהפקר בשבת וביו� טוב


נעבור לעסוק בדיני הפקר , לאחר שביררנו את מקומו של הפקר במסגרת הלכות חמ

המכנה . וספותבהקשר זה העלו הראשוני� מספר קושיות על שיטת הת. כשלעצמ�

אינו תוא� את גדרי הפקר , כפי שהוא מוכר לנו, המשות� לקושיות אלה הוא שהביטול

  .הידועי� לנו ממקורות אחרי�

� כנגד שיטת התוספות היא מהדי� של ביטול בשבת "אחת הקושיות שהעלה הרמב

  :וביו� טוב

"ÈÏ ‡È˘˜ „ÂÚÂ ,˙·˘· ÏÂËÈ· Â¯È˙‰˘ ,‡È�˙„Î :Á‡Â ˙·˘ „Á‡ Â·Ï· ÂÏË·Ó·ÂË ÌÂÈ „, 
˙·˘· ÂÈÒÎ� ¯È˜Ù‰Ï Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡˘ ‰‡¯� ¯˜Ù‰ ‡Ï‰Â ,Â�È�˘˘ ÔÈ�ÚÎ : ÔÈ‡Â ÔÈ˘È„˜Ó ÔÈ‡

ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÈ‡Â ÔÈÎÈ¯ÚÓ ,¯ÎÓÓÂ Á˜Ó ÌÂ˘Ó ‰¯ÈÊ‚"  )·Ó¯"Ì˘ Ô.(  

. שמותר לבטל חמ
 בשבת וביו� טוב, .)ז(� מוכיח מברייתא בגמרא להל� "הרמב

. קר כלול בגזירת מקח וממכרכיוו� שהפ, אסור להפקיר בשבת וביו� טוב, לדעתו

" מג� אבות"המאירי ב. לא נוכל לפרש שביטול הוא הפקר כשיטת התוספות, ממילא

וטוע� שמותר , �"הוא חולק על הנחת הרמב. מיישב בפשטות את שיטת התוספות

  .להפקיר בשבת וביו� טוב

: יש להתייחס לשני מרכיבי�, כדי לרדת לשורש המחלוקת בעניי� הפקר בשבת

ראינו לעיל את מחלוקת התנאי� , בנוגע להפקר. וגזרת מקח וממכר מאיד�,  מחדהפקר

מסתבר , לפי שיטתו. רבי יוסי סובר שהפקר כמתנה. הא� הפקר הוא כמתנה או לא

  

 היה סובר אילו הוא. היא מצווה חיובית' תשיבתו'� מוכח שהוא סובר שמצוות "שמדברי הרמב, יש לציי�  8

לא היה מקו� , ח"והגר' מנחת חינו�'כהבנת ה, שהמצווה היא רק לדאוג שלא יהיה לו חמ
 בשעה נתונה

  .לחלק בי� רמות שונות של קיו� המצווה
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. אלא רק במכירה, אמנ� בגמרא לא מצאנו במפורש איסור במתנה. שג� הפקר נאסר

  . נראה שג� הפקר ייאסרוממילא, 9א� להלכה נפסק שג� מתנה כלולה בגזרה זו

כאשר אד� מפקיר את . ג� במסגרת שיטת רבי יוסי עדיי� יש מקו� לספק, אול�

חלות המתנה לא תצא לפועל עד שיבוא . רק מעשה הקניי� מתבצע כעת, רכושו בשבת

א� , יש לברר. וייתכ� בהחלט שדבר זה יקרה רק לאחר השבת, אד� אחר ויזכה ברכוש

  .מעשה הקניי� או החלות –מהו מוקד האיסור , כ�

נית� לדו� ג� . הפקר לרבי יוסי הוא מקרה שבו יש מעשה קניי� בשבת ללא חלות

א� הוא , מעשה הקניי� נעשה ביו� חול. חלות בשבת ללא מעשה קניי�: במקרה ההפו�

 הא� עיקר –ל "ג� המקרה הזה מהווה נפקא מינה לשאלה הנ. אמור לחול רק בשבת

רבי עקיבא איגר . ביחס למקרה זה נחלקו האחרוני�. חלותהאיסור הוא במעשה או ב

ת רבי עקיבא "שו(ואסור לעשות קניי� שיחול בשבת , סבר שהמוקד הוא בחלות הקניי�

וכיוו� שמעשה , סבר שהמוקד הוא במעשה הקניי�' תורת חסד'ה). ט"קנ' ק סי"איגר מה

  ).ג" י'ת תורת חסד סי"שו( אי� בכ� איסור –הקניי� מתבצע ביו� חול 

. מחלוקת זו עשויה להיות תלויה במקור לאיסור מקח וממכר בשבת וביו� טוב

ה אי� פוסקי� "ד: כז(במקו� אחד . י במסכת ביצה מביא מקורות שוני� לאיסור זה"רש

בפסוקי� המתארי� את , הוא כותב שהמקור לאיסור הוא בסו� ספר נחמיה) דמי�

) ה משו� מקח וממכר"ד. לז(חר במקו� א. המאבק של נחמיה ע� הסוחרי� בשבת

, ח"ישעיהו נ" (ממצוא חפצ� ודבר דבר"על פי הפסוק : י שני מקורות נוספי�"מביא רש

  .או גזרה שמא יכתוב; )יג

יש להבי� שהגזרה היא על , לפי ההבנה שאיסור מקח וממכר הוא גזרה שמא יכתוב

ב ג� על פי מסתבר שכ� הוא המצ. 'תורת חסד'כפי שסבר ה, מעשה הקניי� דווקא

ונית� , אי� הכרע בעניי� זה, לעומת זאת, בפסוקי� בספר נחמיה. הפסוק בספר ישעיהו

  .בהחלט ליישב� ג� ע� שיטת רבי עקיבא איגר

עדיי� , ג� לפי שיטת�. חכמי� חולקי� על רבי יוסי וסוברי� שהפקר אינו מתנה

חלותו נוצרת ו, הפקר הוא מעשה של בעלי�. ברור שיש להפקר מאפייני� של הקנאה

ג� בהפקר אפשר להפריד בי� המעשה לבי� , בדומה לקניי�. על ידי דעת הבעלי�

  

. שמותר לתת מתנה בשבת לצור� מצווה, ג"ה והמרדכי כתב בש� הבה"ז ד"תקכ' ח סי"עיי� בית יוס� או  9

. ק טו"ו ס"ש' וכ� הבי� המג� אברה� סי, לצור� מצווה אסורה בשבתהבית יוס� הבי� מכא� שמתנה שלא 

 .ביחס לביטול חמ
, שההיתר משו� מצווה עשוי להתקיי� ג� במקרה שלנו, יש לציי�
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� שג� "זהו כנראה היסוד לשיטת הרמב. 10ולעכב את חלות ההפקר לאחר זמ�, החלות

קניי� : קיי� ג� הבדל בי� קניי� רגיל להפקר, מאיד�. הפקר כלול בגזרת מקח וממכר

ואילו הפקר הוא לא יותר מאשר ביטול המציאות , הוא הלי� של יצירת חלות חדשה

  .המתיר להפקיר בשבת, הבדל זה עומד בבסיס שיטת המאירי. הקיימת

        הפקר בפני שלושההפקר בפני שלושההפקר בפני שלושההפקר בפני שלושה

  :קושיה נוספת מדיני הפקר עולה כבר בדברי התוספות עצמ�

"‰˘Ï˘ È�Ù· ¯˜Ù‰ ÌÈ¯„�· Ô�È¯Ó‡„ ‡‰Â ,ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó"    
  )„ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‰‡.(  

כדי , לפי מסקנת הסוגיה ש�.). מה(התוספות מפני� אותנו לסוגיה במסכת נדרי� 

מתבצע , לעומת זאת, ביטול חמ
. שההפקר יחול יש צור� לבצעו בפני שלושה אנשי�

התוספות מיישבי� ? כיצד א� כ� חל הביטול. בדר� כלל שלא בנוכחות אנשי� נוספי�

,  אצלנו עוסקת א� ורק ברובד הדאורייתאהגמרא. שהצור� בשלושה הוא מדרבנ� בלבד

ברובד זה ההפקר יכול ". מדאורייתא בביטול בעלמא סגי"כפי שעולה מלשו� הגמרא 

  .לחול ג� שלא בפני שלושה

עצ� ההנחה שהצור� , ראשית. מכמה בחינות, תירו
 התוספות אינו פשוט

שלדעת חלק , מציי�) ז"תי' ב סי"ח(ה "הראבי. בשלושה הוא מדרבנ� אינה מוסכמת

כדי . הצור� בשלושה להפקר הוא מדאורייתא, מהאמוראי� בסוגיה במסכת נדרי�


שבדר� כלל אד� אינו מבטל , ליישב את שיטת התוספות ע� אות� שיטות הוא מתר

  .אלא במעמד שלושה אנשי� מבני ביתו, בינו לבי� עצמו

לא ברור עדיי� , ג� א� נקבל את הנחת התוספות שהצור� בשלושה הוא מדרבנ�

א� על , הגמרא אצלנו אמנ� חוזרת לרובד הדאורייתא. שיש בכ� משו� יישוב לקושיה

כוונתה של הגמרא לומר . דברי הגמרא נאמרו דווקא ביחס להלכות חמ
, פי הפשט

, אול�. בשונה מרובד הדרבנ� שבו יש חובה לבדוק, שברובד הדאורייתא די בביטול

אנו חוזרי� לרובד הדאורייתא לא . כוונה נוספתהתוספות הבינו שדברי הגמרא כוללי� 

. ומסתפקי� בהפקר שלא בפני שלושה, רק במסגרת הלכות חמ
 אלא ג� בדיני הפקר

  .וקצת קשה לקבלו, פירוש זה לדברי הגמרא אינו הכרחי

  

 .ג"ז ה"וירושלמי גיטי� פ. עיי� תמורה כה  10
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התוספות מחדשי� שהצור� בהפקר בפני שלושה אינו קיי� בביטול , על כל פני�


וה� עצמ� ויתרו על , פקיר בפני שלושה בדר� כללחכמי� ה� אלה שדרשו לה. חמ

יש , כדי להקל על קבלת החידוש שבדברי התוספות. הדרישה הזו במקרה של ביטול

נית� להעלות שתי . להגדיר בצורה מדויקת יותר את הדי� של הפקר בפני שלושה

  :הבנות בעניי� זה

ותו של ההפקר מה. כדי שיהיה לו הד ציבורי,  הפקר חייב להתבצע בפני קהל....אאאא

קיומ� של אנשי� , כיוו� שכ�. העומד לרשות הכלל, היא העברת החפ
 למאגר הכללי

לא תהיה כא� , ללא קהל כזה. אחרי� בשעת ההפקר הוא מרכיב אימננטי בתהלי� זה

  .מציאות של הפקר

הדרישה שההפקר יהיה בפני .  הפקר מצד עצמו יכול להתקיי� ג� ללא קהל....בבבב

הבנה . א� היא אינה חלק מהותי בתהלי� עצמו, � ליצירת החלותשלושה היא תנאי נוס

). ד"ב הי"נדרי� פ' הל(שהפקר הוא כנדר , �"זו מסתברת במיוחד במסגרת שיטת הרמב

ולכ� סביר להבי� שהצור� , אינו חייב להתבצע בפני אנשי� נוספי�, כמוב�, נדר

  .� הוא תנאי צדדי"בשלושה לדעת הרמב

ה להניח שבהלכות חמ
 ויתרו חכמי� על הצור� קש, לפי ההבנה הראשונה

וג� כאשר אנו עוסקי� ברובד , הקהל הוא מרכיב מהותי בתהלי� ההפקר. בשלושה

 
קל יותר להבי� שחכמי� ויתרו .  אי אפשר לוותר עליו–הדאורייתא של הלכות חמ

מושג ההפקר כשלעצמו קיי� , במסגרת הבנה זו. על הדרישה הזו לפי ההבנה השנייה

וויתרו על , ייתכ� שלעניי� ביטול חמ
 הסתפקו חכמי� במעשה הפקר.  ללא שלושהג�

  .11התנאי� הנוספי� הנדרשי� ליצירת חלות ההפקר

        ביטול בלבביטול בלבביטול בלבביטול בלב

לאור זאת ). ועוד. להל� ז" (מבטלו בלבו ודיו: "בגמרא מבואר שביטול החמ
 נעשה בלב

והרי הפקר ,  בלבכיצד נית� לבטל: � קושיה נוספת על שיטת התוספות"הקשה הרמב

  !צרי� להיות בדיבור דווקא

  


 זה תירו. וחילק בי� רמות שונות של הפקר, המאירי התמודד ע� קושיה זו בדר� אחרת מהתוספות  11

במהל� הדיו� נסקור את שיטת . שבה נדו� מייד, הועיל לו ג� כדי לתר
 את הקושיה מדי� ביטול בלב

  .וממילא נראה את התייחסותו ג� לדי� של הפקר בפני שלושה, המאירי
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לא בכל המקרי� יש צור� , לדעת המאירי. המאירי התמודד ג� ע� קושיה זו

  :המאירי מבחי� בי� סוגי� שוני� של הפקר. בדיבור כדי להפקיר

"ÌÈÎ¯„ ‰˘Ï˘Ï ˜ÂÏÁ ¯˜Ù‰‰˘:    
‰˘Ï˘ ÍÈ¯ˆ˘ Ì‰Ó ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÏÎ Í¯„ Â�¯È˜ÙÈ˘Â ,·„ ‰ÊÈ‡ ¯È˜Ù‰Ï ‡·˘ ÔÂ‚Î Â„È·˘ ¯

Â�Âˆ¯ „ˆÓ ,Â�Ï ˙Ú„Â� ‰·Ò ÌÂ˘ ‡Ï·;    
„ÈÁÈ· Û‡ ‰˘Ú�˘ ‡Ï‡ ‰¯ÈÓ‡Â ¯Â·„ ÍÈ¯ˆ˘ Ì‰ÓÂ , ˙Ú„Â� Â¯˜Ù‰ ˙·Ò˘ ¯·„ ÏÎ ‡Â‰Â

Â·...    
‰Ê ÔÈÓ· ˘ÈÂ ,‰¯ÈÓ‡Î ‰˘Ú� Â·Ï· ÏÂËÈ·˘ ‰Ê ,ÔÈ�Ú‰ ¯ÓÂÁ ÍÂ˙Ó ıÓÁ ÏÂË· ‡Â‰Â"...    

  )È¯È‡Ó ,"˙Â·‡ Ô‚Ó" ,¯˘Ú ‰�ÂÓ˘‰ ÔÈÈ�Ú‰.(  

� די� מיוחד להפקר כאשר המניעי� של האד� להפקיר את רכושו שקיי, המאירי מחדש

ובמקרי� מיוחדי� , במצב כזה אי� צור� להפקיר בפני שלושה. ידועי� וגלויי� לכל

  .אפשר לוותר א� על הדרישה להפקיר בפה

בית . העוסקת בשביתת כלי�, ראיה לשיטתו מביא המאירי מהגמרא במסכת שבת

ואסור לאד� שכליו יעשו מלאכה בשבת , שביתת כלי�שמאי סוברי� שאד� מצווה על 

יו� שבה� כליו של אד� עושי� �הגמרא מפרטת מספר דוגמאות מחיי היו�:). משנה יז(

מ� הסת� ג� בית שמאי מודי� . כגו� נר דולק וקדרה העומדת על האש, מלאכה בשבת

 הגמרא שואלת מדוע לשיטת� לא ייאסר הדבר משו�. שקיי� היתר במקרי� אלה

  :שביתת כלי�

"È‡Ó˘ ˙È· Â¯˘ ‡ÓÚË È‡Ó „ÂÙ˘Â ‰¯„˜Â ¯�Â ˙È‚È‚?    
È¯Â˜Ù‡ Â‰Ï ¯˜ÙÓ„"  )ÁÈ ˙·˘.(:  

המאירי סבר שאי� מדובר כא� על . הגמרא מתרצת שהאד� מפקיר את כליו לפני השבת

כיוו� שברור לכל שהאד� מעוניי� להפקיר . אלא זהו סוג שונה של הפקר, הפקר רגיל

כ� סברו ג� .  ההפקר חל א� שלא בפני שלושה–יסור את כליו כדי להימנע מא

" דמסתמא מפקיר להו"המסבירי� שכא� אי� צור� בשלושה כיוו� , התוספות על אתר

  ).ה דמפקרא להו אפקורי"ד(

האומדנא שהאד� מעוניי� בהפקר יכולה להחלי� את הדרישה , לפי התוספות

הרגיל יש צור� בשלושה שבמקרה , נית� להסביר. שההפקר יהיה בפני שלושה אנשי�

האומדנא ממלאת תפקיד . ולהעניק לו הד ציבורי, כדי להפו� את ההפקר לאירוע פומבי

נחשב , כיוו� שכול� יודעי� על ההפקר. והופכת את ההפקר לדבר פומבי הידוע לכל, זה

לפי הבנה זו עדיי� יהיה צור� במעשה . הדבר כאילו נעשה ההפקר בנוכחות� ממש

  . מחליפה א� ורק את הדרישה שההפקר יתבצע בפני שלושהוהאומדנא, הפקר
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. שהאומדנא מחליפה את עצ� הצור� במעשה הפקר, אפשרות אחרת היא להבי�

והמציאות עצמה גורמת , נית� לדבר על מצבי� שבה� אי� צור� בהפקר פורמאלי

האמנ� יש .  אד� המשלי� אשפה מביתו–דוגמה לדבר . לרכושו של אד� ליהפ� להפקר

מסתבר יותר להבי� שמעול� ? אות את השלכת האשפה כהלי� פורמאלי של הפקרלר

אלא עצ� המציאות של האשפה היא המגדירה אותה כרכוש , לא היה כא� מעשה הפקר

  .מופקר

הראשוני� נחלקו בעניי� אבדה . נית� להצביע על מספר מקורות לסוג זה של הפקר

. ור למוצא לקחת אותה לעצמוואס, � סבר שאבדה מדעת אינה הפקר"הרמב. מדעת

  :החידוש היחיד בדיני אבדה מדעת הוא שאי� חובה להשיבה לבעלי�

" ˙Ú„Ï Â�ÂÓÓ „·‡Ó‰–ÂÏ ÔÈ˜˜Ê� ÔÈ‡  .„ˆÈÎ ?˙Ï„ ‰Ï ÔÈ‡˘ ˙Ù¯· Â˙¯Ù ÁÈ�‰ , ‡ÏÂ
‰¯˘˜ ,ÂÏ ÍÏ‰Â ;ÂÏ ÍÏ‰Â ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ÂÒÈÎ ÍÈÏ˘‰ ; ‰Ê· ‡ˆÂÈÎ ÏÎÂ– „·‡ ‰Ê È¯‰ 

Â˙Ú„Ï Â�ÂÓÓ .‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ÂÂÓˆÚÏ ÏÂËÈÏ ‰Ê ¯·„ ‰‡Â¯Ï ¯ÂÒ ,¯ÈÊÁ‰Ï ˜Â˜Ê Â�È‡"    
  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'ÈÙ ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚"È‰ ‡"‡.(  

לפי . וסבר שאבדה מדעת היא הפקר, �"חלק על הרמב) א"רס' חוש� משפט סי(הטור 

שבו רכושו של אד� הופ� להפקר כיוו� שברור לכל , הטור יש כא� דוגמה נוספת למצב

. א� על פי שהוא לא הפקיר במפורש את הרכוש,  זאת.שהוא אינו מעוניי� ברכוש זה

� חולק רק במקרי� "הרמב. � מודה לעיקרו� העולה משיטת הטור"ייתכ� שג� הרמב

כיוו� שלדעתו במקרי� אלה אי� איבוד לדעת אלא רק רשלנות , ל"המסוימי� הנ

  .בשמירה

ובא אחר , עוסקת באד� שזרק כלי מראש הגג:) כו(הגמרא במסכת בבא קמא 

) טז' ב סי"פ(ש "הרא. מפרש שהזורק הוא בעל הכלי) ה זרק"ד(י על אתר "רש. ושברו

 הרי –א� בעל הכלי הוא עצמו הזורק , ש"לדעת הרא. י"מיא� לקבל את פירושו של רש

זוהי דוגמה נוספת למצב שבו גילוי . והוא נחשב כהפקר, שהכלי הוא אבדה מדעת

  .12ה תחלי� להלי� פורמאלי של הפקרדעתו של הבעלי� שאינו מעוניי� בחפ
 מהוו

. ראינו מספר מקורות לקיומו של הפקר המבוסס על אומד� דעתו של הבעלי�

 הא� –ההבדל המרכזי בי� הפקר מסוג זה לבי� הפקר רגיל הוא בתהלי� יצירת ההפקר 

  

אלא ההפקר נוצר מכוח , שבה� הבעלי� אינ� יוצרי� את ההפקר מרצונ�, קיימי� מצבי� אחרי�  12

שלדעת רבי יוחנ� כל הקוד� , בעניי� שור הנסקל שהוזמו עדיו. בגמרא כריתות כדעיי� למשל . המציאות

  .להחזיק בו זכה
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אול� . או שאפשר להסתפק בגילוי דעת, יש צור� בפעולה פורמאלית של הפקר

שג� החלות הנוצרת בעקבות שני סוגי ההפקר , וני� משתמעמדבריה� של מספר ראש

הוא אינו מבטל לחלוטי� את , במקרה שההפקר מבוסס על גילוי דעת. האלה היא שונה


אלא שהתפקוד , החפ
 עדיי� רשו� על שמו של הבעלי�. הבעלות של האד� על החפ

לי� ובי� המנתק לחלוטי� בי� הבע, זאת בשונה מהפקר רגיל. שלו כבעלי� מנוטרל


  .החפ

:) כ�.כ(הגמרא ש� . מקור אפשרי לסברה זו נמצא בתוספות במסכת בבא קמא

רמי בר חמא טוע� שהאד� הנהנה חייב לשל� מה . 'זה נהנה וזה לא חסר'עוסקת בדי� 

המשנה עוסקת בבהמה שאכלה :). יט(והוא מביא ראיה לכ� מהמשנה ש� , שנהנה

  .ייב לשל� מה שהבהמה נהנתה מהפירותוקובעת שהבעלי� ח, פירות ברשות הרבי�

במשנה כלל , שהרי. הגמרא מתקשה להבי� את הראיה של רמי בר חמא מהמשנה

בעל הפירות בוודאי חסר מכ� ; "זה נהנה וזה לא חסר"לא מדובר על מקרה של 

  :רמי בר חמא מסביר מה היה הבסיס לדבריו! שהבהמה אכלה את פירותיו

" ‡ÓÁ ¯· ÈÓ¯Â–¯· ˙Â¯ÈÙ Ì˙Ò Â‰Ï ¯˜ÙÓ È¯Â˜Ù‡ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘"  )Î ‡Ó˜ ‡··.(:  

 לא –אילו היה מדובר כא� בהפקר גמור , שהרי. קשה להבי� את דברי הגמרא כפשוט�

הראשוני� היו מודעי� . ג� לא מה שנהנית, היינו מחייבי� את בעל הבהמה לשל� דבר

אי� פירש שבאמת ) ה מפקר להו"ד(י "רש. והתמודדו אתה בדרכי� שונות, לבעיה זו

כיוו� שממילא סופ� של : החידוש של הגמרא הוא בדיני תשלומי נזק. כא� הפקר

התוספות פירשו . בעל הבהמה אינו חייב לשל� על הנזק שנגר� לה�, הפירות לאיבוד

  :את תירו
 הגמרא בצורה שונה

" Â‰Ï ¯˜ÙÓ È¯Â˜Ù‡–È¯Ó‚Ï ‡Ï  ,ÌÏ˘Ó ‡Ï ˙È�‰�˘ ‰Ó ÂÏÈÙ‡ ÔÎ Ì‡„ , ˘‡ÈÈ˙Ó ‡Ï‡
Ì‰Ó , ¯Â·Ò˘Ì‰ÈÏÚ ÌÈÒ¯Â„ ÌÈ·¯˘ ˙ÓÁÓ ÂÏ˜Ï˜˙È˘"    

  )Î ‡Ó˜ ‡·· ˙ÂÙÒÂ˙ :„"È¯Â˜Ù‡ ‰.(  

נראה שאי� כוונת� לייאוש . התוספות סוברי� שאי� כא� הפקר גמור אלא ייאוש

כוונת� של התוספות לכ� . שהרי אי� אנו עוסקי� בהלכות גזלה ואבדה, במובנו הרגיל

לידי ביטוי בכ� שהזניח אות� דבר הבא , שהבעלי� התרחק מבחינה נפשית מהפירות

שאותו ראינו , המצב כא� דומה למקרה של אבדה מדעת, לפי התוספות. ברשות הרבי�

  .לעיל

מצב של ניתוק נפשי בי� הבעלי� והחפ
 אינו : מדברי התוספות למדנו דבר חדש

 –אילו היה כא� ניתוק מוחלט בי� הבעלי� ובי� הפירות . מוביל לחלות מלאה של הפקר
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העובדה שמשלמי� לבעל הפירות .  היה זכאי לקבל לידיו את תשלומי ההנאההוא לא

א� , התפקוד שלו כבעלי� מנוטרל. מוכיחה שהוא עדיי� נשאר בעלי� ברמה מסוימת

  .וקיימת זיקה בינו לבי� הפירות, הפירות עדיי� רשומי� על שמו


ול חמ
 המאירי השווה בי� ביט. מכא� נחזור לשיטת המאירי בעניי� ביטול חמ

נית� להבי� שהכלי� אינ� , כפי שראינו. להפקרת הכלי� בערב שבת בשיטת בית שמאי

באופ� . אלא מכוח אומד� דעתו של הבעלי�, מופקרי� מכוח הלי� פורמאלי של הפקר


עצ� האומדנא שאד� מעוניי� להיפטר . דומה נית� להסביר ג� את ההפקר בביטול חמ

  .13כדי לקבוע שהחמ
 הוא הפקרמחמצו כדי להימנע מאיסור מספיקה 

והחידוש , ייתכ� שבסופו של דבר החמ
 הוא הפקר לכל דבר, ג� לפי ההסבר הזה

שחלות , אול� לאור מה שראינו כא� נית� להבי�. הוא רק בנוגע לתהלי� ההפקרה

אי� מדובר כא� על ביטול גמור של . ההפקר במקרה שלנו ג� היא שונה מהפקר רגיל

  . שלה בלבדאלא בנטרול, הבעלות

כיוו� שמדובר . הסבר זה עשוי להוות פתרו� ג� לקושיות הנוספות שסקרנו לעיל

, כמו כ�. וההפקר חל ג� בינו לבי� עצמו,  אי� צור� בשלושה–במסלול שונה של הפקר 

נוכל לפתור ג� את קושיית , א� נקבל את ההנחה שחלות ההפקר כא� היא שונה

� שאסור להפקיר "אפילו לפי הנחת הרמב. וב� בעניי� ביטול בשבת וביו� ט"הרמב

אצלנו חלות ההפקר אינה . נית� לטעו� שהאיסור קיי� דווקא בהפקר רגיל, בשבת

כיוו� , המאירי עצמו לא נזקק לתירו
 זה, על כל פני�. והפקר כזה לא נאסר, גמורה

 .שלדעתו אפילו הפקר גמור מותר בשבת וביו� טוב

  

א� אכ� ביטול החמ
 מבוסס על אומדנא שאד� אינו מעוניי� להחזיק את : יש להקשות על הבנה זו  13

אל לא כיוו� שברור לנו שא� אד� מישר. ואפילו בלב, הרי שכלל לא יהיה צור� בביטול, החמ
 ברשותו

 כל החמ
 יהפו� באופ� אוטומטי – בל ייראה ובל יימצארוצה להחזיק ברשותו חמ
 בפסח ולעבור על 

    !ללא צור� בהתערבות האד�, להפקר לפני הפסח

שאומד� הדעת מועיל רק לגבי אד� המעוניי� לשמור על מצוות התורה , כדי ליישב זאת יש לומר

 הוא מגלה דעתו שהוא שיי� לקבוצת האנשי� המקיימי� ,כאשר האד� מבטל בלבו. ולהימנע מאיסורי�

    .וגור� להפקרת החמ
, ממילא הוא מחיל על עצמו את האומדנא. את מצוות התורה

מדבריו לא משתמע שביטול החמ
 מבוסס על . בדברי המאירי עצמו משתמע קצת אחרת, מכל מקו�

המבוסס על , ישית של הפקרבהמש� דבריו הוא מתייחס לקטגוריה של. אומד� דעתו של הבעלי�

יש צור� בהלי� . אלא לקטגוריה השנייה, בדבריו מפורש שביטול חמ
 אינו שיי� לקטגוריה הזו. אומדנא

 .וויתרנו רק על הדרישה לפומביות, של הפקר כדי לבטל


