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הנקטפים בימים והאתרוגים , עומדת להסתייםשנת השמיטה 
ומחולקים , קדושים בקדושת שביעיתבארץ ישראל הינם אלה 

אתרוג מדוכן קופסת קח בן לראו. ד"י אוצר בי"בקופסאות ע
 כמה אגורות עבורלמעט (מסרב לשלם עליו  ו,ד"החלוקה של אוצר בי

 סוכותחג הבאתרוג זה ב להשתמש וטוען שיכול, )...מחיר הקופסה
  ? האם צודקת טענתו.גם מבלי לשלם
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  ד והתשלום המגיע לו"אוצר בי. א

ומדוע כל אדם המקבל פירות אלו צריך לשלם , ד"מהו אוצר ביאר לב וקדיםלה יש

  :כדלקמן )ותהלכומשם לוקטו עיקרי ה,  בכמה ספרי אחרוני זמנינוכנלמד(ד "לבי
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: )ב- א ח אותשביעית פרק( בתוספתאלרעיון של אוצר בית דין נמצא המקור  •

וכל מי שמביא פירות בתוך ,  על פתחי עיירותםיושביד "בראשונה היו שלוחי בי

 ם והשאר מכניסי,ונותנים לו מהן מזון שלוש סעודות,  נוטלים אותם ממנו–ידו 

, שוכרים פועלים ואורים אותםד "שלוחי בי –הגיע זמן תאנים . ר שבעירלאוצ

בוצרים  ...הגיע זמן ענבים, ועושים אותם דבילה ומכניסים אותם לאוצר שבעיר

וכונסים אותם בחביות ומכניסים אותם לאוצר , אותם ודורכים אותם בגת

   .כל אחד ואחד לפי ביתו מהם ערבי שבתות מחלקיםו ... ' וכוזיתים... ,שבעיר

 םמותר לקוצרם ולבוצר ד"י הבי" הנאספים עתוא שפירתוספתברי הד מלמדנוו •

ובאמת צריך ( מלאכה דאורייתאאיסור למרות שבאדם רגיל הוי , כדרך כל השנים

  .)!?ד להתיר מלאכה שהתורה אסרה"בירור מה הכוח של חברי הבי

בזמן אינם צריכים ביעור  ד"יים באוצר במכונס התשפירו )שם(  למדנודועו •

  . שהגיע זמן ביעורםת שביעית כשאר פירוילהואינם נאסרים באכ ,ביעורם

הוסיף שכל התקנה והטורח ש, )ז, ה"ויקרא כ( ן"ברמבדין זה מופיע להדיא ו •

או , מלבערם את הפירות לעכבד הוא כדי שלא יבואו אנשים "שבאוצר בי

  .לעשות מהן סחורה

ד מכניס לאוצר את הפירות ומחלקם לציבור מפעם "י שהבי" שעועוד תועלת •

לציבור פירות  ושיהי, "ם לאוכלהלכ"מתקיים בזה רצון התורה  –לפעם 

 לקבל לא יתאפשר לכל הציבורד "יבר וללא האוצ, שביעית לאוכלם בקדושתם

 וגם הרחוקים מהשדות והכרמים לא ,מן הפירות שביעית המופקרים בשדות

שהרי אין ליטול מההפקר , יבואו מדי פעם ליטול מן הפירות מחמת טורח הדרך

ם "כברמב( כדרך שמביאים מן ההפקר, אלא לפרנסת עצמו ובני ביתו מעט, הרבה

וגם , ד מתחלקים הפירות לכל הציבור"יבר י האוצ"ע. )כד-בהלכות שמיטה ויובל ד

  .לדרים במקומות הרחוקים מהשדות

 פעמים רבות –אם הציבור תולשים בעצמם את הפירות מן האילנות  –ועוד  •

ד "אבל הבי. )והדבר מצוי הרבה בעצי אתרוגים(ה  על ידי זהאילנות מתקלקליםש

י זה נמנע קלקול "וע, שוכרים פועלים מקצועיים לטפל בקטיף הפירות

שהשחתת אילנות הוא סיבה להחליש ולמנוע , ויש תועלת נוספת לנקודה זו( והשחתת האילנות

  .)חלק מבעלי הפרדסים להפקיר פרדסיהם בשביעית

יימנעו  –את הטיפול בשדה ובפירות צמם על עד מקבלים "ללא שבי –ועוד  •

שהרי , )המונע קלקול, באופן המותר(  את האילנות בשביעיתבעלי השדות מלהשקות

 לפני ראש השנה של יימנעו מלזרועוכן , מה אכפת להם מפירות הפקר אלו

ד "וכאשר הבי. כי פירות אלו בוודאי יהיו הפקר, )בזמן שמותרת הזריעה( השביעית
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לקיים את , פירות בהיתר דואגים שיהיו לציבור –יפול בשדה מקבלים את הט

  . ושוכרים פועלים שיעשו עבודות אלו,"לכם לאוכלה"הפסוק 

שהם מכירים , להעסיק את בעלי השדות והכרמיםד מעדיפים " הבי– ועוד •

 . יותר מאחרים את דרכי הטיפול בשדות ובכרמים

שמשביתים , יבורי כוח אלו אנשים גד קצת בפרנסת"דואגים הביז "שעי – ועוד •

  .את שדותיהם כדת של תורה

  

שדין מחודש זה הנקרא , יש עוד להוסיף – )שהובא לעיל בקיצור נמרץ( להשלמת העניין

ללא שקיבלו את התירוצים , מחמת הקושיות שיילמדו לקמן( מתנגדים רביםעורר עליו , "ד"אוצר בי"

לאתרוגים  או מצמצמים את השימוש בו ,ויש שאינם משתמשים בו כלל, )...שנמצאים בצידם

ויש , ) ומאחר שהאתרוג אינו מיועד לאכילה אלא לשימוש בלבדמחמת המחסור באפשרויות אחרות( בלבד

  .)ללא ההיתרים בטיפול בפירות המחוברים או התלושים( כאמצעי חלוקה בלבדשמשתמשים בו 

  

  על הפירותוהתשלום חלק הבעלות . ב

 יש להדגיש את הנתונים – נוטל מהאוצרהציבור פירות שד על ה"התשלום לביובעניין 

  :הבאים

 ולא רק על העבודה והטירחה בהם בזמן קבלת הפירות בחלוקה הוא התשלום •

  .ד לפקח על עניין זה"ותפקיד הבי, הפקרעבור הפירות עצמם שהם 

י האוצר "כגון חלוקת האתרוגים ע(או ממקום החלוקה , ד" מהאוצר ביהלוקח פירות •

לא חל על הפרי  –ד "י הבי" ולא שילם את חלקו בדמי ההוצאות שנקבעו ע,)ד"בי

 –ואם לוקח אתרוג ,  הרי זו מקודשת–ואם קידש בו אשה , עצמו דין פרי הגזול

כיוון , "לכם "דשפיר הוי ,ויוצא בו ידי חובתו, לאין לו דין של אתרוג הגזו

, כיוון שנהנה להשתתף בהוצאותאלא שחייב , שהתשלום אינו על הפרי עצמו

  .)ט"ל-ת משנת יוסף חלק ג"אמנם בשו( אבל אין לזה שייכות לפרי עצמו

  

  כמה שאלות קשות לגבי היתרי שביעית. ג

ולהלן מדגם חשוב ,  כמה קושיות חמורות"ד"אוצר בי"על כל עניין  )כדלעיל( ורבים הקשו

  :משאלות אלו

שהוא מלאכת ( בוצרים וקוצרים בית הדיןשלוחי ש )כדלעיל( מבואר בתוספתא •

  . לעשות כןמה מתיר השאלה היא ו, )שביעית דאורייתא

 ביעור פירות הוא לעניין" ד"אוצר בי"של כל ההיתר ש לומד ן"רמבובפרט שה •

מפני  ועשו כן, מאחר שהם נחשבים כמבוערים, שזה כל ההיתר ,שביעית
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כ חוזרת השאלה היאך "וא,  שלא יבואו לעכבם או לעשות בהם סחורה,החשד

 למי שלומד –ואמנם (תא ין בצירה שהוא איסור עבודה דאוריייגם לענעיל זה מו

מאחר שפירות אלו נחשבים שאינם ,  לא קשה– פירות משומריםנאמר רק על איסור בצירה ש

 השאלה נותרת במלוא – פירות מופקריםאבל למי שלומד שאיסור בצירה נאמר גם ב, משומרים

   .)עוזה

ד "ממילא כאשר ביו , בעליםךכדרירה הוא שכל איסור בצוהיה מקום לתרץ  •

 אלא שאם נאמר כך נצטרך להוסיף – "כדרך בעלים" אין זה –פועלים כאן 

אלא , )ו-ב"וכן מסיק החזון איש בסימן י( "מותר לבצור בפירות הפקר"מסקנה ש

 אם מותר לעבוד .)סנהדרין דף כוסוגיית אגיסטון במסכת ב(נחלקו  פותתוסהי ו"ששר

וכבר האריך , של אחריםפירות שהכוונה ל שם כתב ה"יד רמבו, ם"בשל עכו

ומחמת ( אין איסור בשל אחריםש אם כוונתו )עשה סאבמצוות (  פערלאי"גרבזה ה

 על מסכת גיטין דף תורת גיטין ובחתם סופריעויין ב: אריכות הנושא נציין רק כמה מראי מקומות

 משיב דברת "שוב יןויעוי, בשל הפקרנוהג   דין שביעיתםדן אה ,ט"וה שכו מצמנחת חינוךב, :ד"מ

, א"כ-מן ה שביעית סימעדני ארץ, ה- סימן יחזון אישב, א- שביעית אמשנה למלךב, ו" נמןסי

בצירה אסורה  לאותם שיטות ש–ועל כל פנים , ) ועוד,מן ב שביעית סיקהילות יעקב

   !?םהיאך הם בוצרים וקוצרי, ד"חוזרת קושייתנו על אוצר הבי –בשל הפקר 

אין עושים בהם ששרוצים לומר שתכונת פירות הפקר הוא ויש תשובה כללית  •

ד לפעול " בוודאי שמוטל על בי–ומאחר שזוהי טובת הציבור , מעשה בעלות

  .לטובת הציבור

 ורמישששהרי ידוע , שאלה כללית היכן עובר הגבולנמשיך ונפליג ונעורר כ "או •

, ששומרים על ספיחי העומר. ד"מסכת מנחות דף פיעויין בגמרא בו( ד"י גם לבאסורת הפירו

יש איסור שותירצו , והקשו התוספות שם היאך מותר לאכול ספיחי שביעית, שלא ילקטוהו עניים

 ומוכח ששימור – ד"י בי"והרי שמירת ספיחי העומר נעשה ע, על פירות אלו ולא איסור אכילהבצירה 

במסכת סוכה דף , .במסכת ראש השנה דף ט( מותוכן הוא גם בתוספות בכמה מקו, ד"אסור גם לבי

 דוע שלא יתירוהו מטעם זהומ, ))ב"במסכת יבמות דף קכ, ח"במסכת בבא מציעא דף נ, ט"ל

כאן ים כתב נבאיםוכל המשפטים ה(ואפשר גם לומר על משקל זה , )שהכל לטובת הציבור(

מחוק לגמרי נהיתר זה  שלפי ...)ו אין בה שום דבר להלכה"וח, רק להדגיש את גודל הקושיה

 ,שיעבדו איש תחת גפנו ותחת תאנתוהיא  ציבורודאי טובת הובש, דין שביעית

ו לכל החקלאים רשיד "יבהח וובכ, ה אליהוללא מגביות וללא כל הנלו

 ... בוריצהטובת אין זה ניהוג בעלות אלא שכן , להמשיך לעבוד בשדותיהם

, כאן אינו מובן "ד"יב"ח הוככל שכן , ד"הבימהות ועוד קשה על עצם הגדרת  •

שהרי כבר , מ להגדרה זו"יש נפקו, שלוחים ולא כד"בימה מגדיר אנשים אלו כ
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ד "ביב אם מדובר –אמנם ו, י שליח אסור"עודאי שו )ב"בסימן י( כתב החזון איש

ועד ואין כוח כזה לאבל ,  תקנות עבור בני העיריש להם כוח לתקן –של העיר 

והרי אנו צריכים שהם יהיו , שייך לעיר מסויימתאינו בדרך כלל  שכשרות

בשולחן ערוך ( ישנה הלכה מנם וא!?ד שלו"יבהובמה הם , בור הזהיד של הצ"יהב

ח של הפקר ויש להם כ –עליהם ד שיודעים והמחום רבים "יבש )ח"י-ז"סימן ס

 הנהנים ל ישראללככלפי  אלא שכל כוח זה לא מובן היאך הוא מופנה, ד"יב

  ...ומפירות אל

 כברו הכי פירות בלא הרי ה– לכאן "ד"יהפקר ב"ין ימה ענ – קשהועוד  •

   ...מופקרים

מ "הרי הביא בכס( משומר שלא יהיה ד"ביח ומועיל כ מה – כדלעיל – ועוד •

   !...? )אסור לשמר גם לצורך חלוקה לענייםשמהמכילתא 

 אין לאדם זכות לזכותד שיכולים לגזור או לתקן ש"האם יש בי –ועוד  •

   !?מההפקר

 פתחי העיירות  עלםד יושבי"יבתוספתא מבואר שהיו שלוחי בהרי  –ולבסוף  •

 כ" וא?ד בעל כוח כזה היום"האם יש בי, ... מכל מי שמביא פירותםונוטלי

ד לעניין "כוחם של ביסמכות מה באמת  – )ד"מאחר שפשוט שאין היום כוח כזה לבי(

  ! ?ד"אוצר בי

  

ובהמשך השיעור נשתדל לבאר ( ד"יות בעניין אוצר בימקבץ של שאלות עקרונעד כאן 

  .)...ולהבהיר

  

  ד"ממוניות לגבי פירות שבאחריות הבישאלות . ד

השאלות  ויש להוסיף לכך את ,ד"ד ואוצר בי"ות מהותיות בעניין ביבשאל –כל זה ו

  :כדלקמן, )שמרכיבות את השאלה שבראש שיעורנו( העקרוניות בדיני ממונות

 כיון שהפירות ,השכר שנוטלים שהוא איננו עבור הפירותכבר למדנו לעיל ש •

 לוקח הפירות  לא ברור מדוע–כ "א ו.עבודת השלוחים עבור י אם כ,הם הפקר

והרי אדם שאסף פירות הפקר וטרח ועמל סביבם ,  לשלם לשלוחים הללוצריך

: יכול לטעוןוהרי ,  האם נאמר שיהיה חייב לו–ובא אחר וזכה בהם מן ההפקר 

ומה מחייבני ,  שלוםאינכ פירות אלו "סה ו,שלחתיו ולא עבורי עבדי לא אנ

   ?לשלם לו
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שהרי כבר , ד רשאים להחזיק את הפירות עד התשלום"שביואין מקום לומר  •

) שבכולן מוכח, והבאנו שרשרת של תוספות בסוגיות שונות לגבי ספיחי העומר( למדנו לעיל

   ?ב לשלם להםמה מחייו ,ד"איסור שימור שייך גם לגבי ביש

 ליקטו עבור ד"בישה, ציבוררכוש ה אי אפשר לומר שפירות שביעית הם –ועוד  •

איסור משומר ו, שהרי לא מצאנו היתר לציבור להחזיק פירות שביעית, ציבורה

, ההחזקה כדרך בעליםהוא של איסור שימור ינו יכל ענשכן , יש גם בשל ציבור

 ויכול ותריגזלן על עצם הפמודה שהנוטל אינו ובפרט שהתוספתא ( ציבורוזה ישנו גם בשל 

 את מה מחייב –כ "וא, )ציבורולא זכה בזה ה, "לכם"או לצאת באתרוג משום , לקדש בו אשה

  ? לשלםהאדם

  

 כמה יסודות הלכתייםולהגדיר היטב ,  צעדעלינו ללכת צעד אחר –וכדי לצאת מהמבוך 

  ."ד"אוצר בי" שנקרא ומשם נבוא להבין אט אט את כל המהלך, בדיני ממונות

  

  תשלום הנאה מדין יורד לחצר חברו. ה

להיטיב ד בפירות השביעית נעשה במטרה "שכל מה שעשה הביההנחה הראשונה היא 

, מטרתינו להגדיר בשפה לימודית את ההטבה הזאתו,  בפירות אלולציבור המשתמשים

מד כמה ולהלן נל, הגם שנעשית בפירות הפקר, מחייבת תשלום היא היאךולהראות 

  :ים בהטבות מסוג זהדרכ

  .מישהו אחר הוציא ממון למענך שתשלום על הנאה מאחר – 'דרך א •

  . יצר לך את האפשרות לזכות בולמי ש, מופקר תשלום על הנאה מנכס – 'דרך ב •

של  (וחיוב התשלום הוא רק בגלל שיש קשר(כי יש מי שחסר שלום על הנאה ת –' דרך ג •

  .)סרון להנאהבין החי) סיבתיות או של זמן

  

-ד"חלק חושן משפט סימן רס( בשולחן ערוך מתואר מוציא הוצאות לצורך הטבה לחברודין ה

  :לפי הפירוט הבאובשולחן ערוך מחלק את הדינים ,  פרטים רביםוויש ב, )ד

 אם – עד שיצאו שניהם מהתפיסה הוציא הוצאות ואחד מהם, ים שנתפסוישנ •

,  אין חייב ליתן לחברו כלום– ורבלא השתדלות חבהשני יצא מן המאסר 

  . הואיל ולא התנה עמו

לא הייתי צריך :  לא יוכל לומר– י השתדלות האחר"ע רק )אלא(ואם לא יצא  •

חייב ליתן לו לפי  כל מקום מ– תויפ שהאמת א"אע, די תקיפהלהשתדלותך כי ָי

 ,ז"ן קטבמסכת בבא בתרא סימועיין במרדכי (כן נראה לי , ד"יבהלפי ראות , מה שנהנה

  . )ג" סמןם פדוואה סי"ודלא כמהר, ו"מרוטנבורג סימן רכם "תשובת מהרו
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אפילו בשבילו לבדו ש, שלא הוצרך להרבות בהוצאות בשבילוד "יואם נראה לב •

 זה נהנה וזה אינו חסרש, אינו חייב ליתן לו כלום – היה צריך לכל הוצאות אלו

ולא , ובאמצע הדרך הסכים לקחת טרמפיסט, אם אדם לקח מונית לירושלים: ובדוגמה אקטואלית(

מאחר שלא ,  אינו יכול לדרוש ממנו תשלום חלקי על הנאתו–התנה איתו שישלם לו חלק מההוצאות 

  . )התנה איתו

לא הוצרך להרבות אם , רומי שהציל ספריו וספרי חב: י שפסקלכן יש מ •

, ים על המרדכיבורישלטי הג( רו חייב לשלם לו כלוםאין חב, רו בשביל חבהוצאות

  . )ב"במסכת בבא קמא סימן קס

אלא שהציל גם כן , לה להציל שלוישירד תחדווקא שהפטור לשלם הוא  ראהונ •

  . מוירו עשל חב

מאחר שהציל של ,  חייב ליתן לו מה שנהנה– םירד על דעת שניהאבל אם  •

  . וכמו שנתבאר, רוחב

נם עשית יבח: מרלא יוכל לו –  פעולה או טובהחברוכל אדם שעושה עם וכן  •

. ג"במסכת כתובות דף סן "ר( צריך ליתן לו שכרואלא , יתיךווימדי הואיל ולא ציע

 אין –והכותל שבנה מועיל גם לחברו , אדם שבונה תוספת בניה: דוגמה אקטואלית( )ף"מדפי הרי

 חייב לשלם לו על החלק –אלא שאם רוצה להשתמש , "זה נהנה וזה לא חסר"החבר יכול לומר לו 

  .)מאחר שאנו מניחים שהבונה עושה זאת גם עבור שכנו, שבו הוא משתמש

  

חברו שה למען ושע הוא מעשה ההטבה של האחד והחוט המקשר בין כל הדינים הללו

 – )י עיסוק בממון הפרטי של חברו"פיק תועלת עבור חברו עמ: כלומר( ברשותו או בחפציו של חברו

  . שמקבלאדם צריך לשלם על הנאהבזה יצא ברור ש

  

ד על ההטבה שעשה בכך "כאשר דנים בשאלה אם לשלם לאוצר בי – בענייננולכן ו

לדרוש תשלום על הטבה  לכאורה היה מקום –לסביבה שלנו קירב את פירות ההפקר ש

  .תשלום שיתקבל בזמן שהמוטב מתכוון להשתמש בהטבה שעשו למענו, זו

  

בממונו או בגלל הטבה שנעשתה שכל התשלום דלעיל הוא אלא שעדיין יש מקום לדון 

א לבעל שאינם שייכים ל( בפירות הפקר מאחר שאנו עוסקים –אבל כאן , ברשותו של המטיב

עדיין אין הכרח לחייב את הנהנה לשלם על פירות  – )הקרקע ולא למישהו ממקבלי הפירות

  .ההפקר
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  הפקרבחפצי תשלום על זכיה . ו

דעות מפורשות של ראשונים לכאורה יש  –הפקר בחפצי  זכיה הבה נדון בנושא –על כן ו

, ):ד"בגמרא במסכת בבא בתרא דף נ(נכסי גוי הרי הן כמדבר  יתסוגיהמובאים ב, בעניין זה

כיוון , הנכס הנמכר יוצא להפקר שהדין הוא ש,וי שמכר קרקע לישראל בכסףגלגבי 

 הסתלק –יבל כסף אבל הגוי משק, הוא רק בשטרגוי בקרקע הקנאת השכן ( שכבר יצא מרשות הגוי

, )שכן ישראל אינו קונה ללא שטר( אבל לרשות הקונה היהודי הנכס טרם הגיע, )מבעלותו בנכס

  .עד כאן דברי הגמרא . קנאו–כל הקודם והחזיק בנכס כ "א

  

שהוציא ( הראשון לקונה צריך לשלם )שהחזיק בנכס המופקר( אם הזוכהונחלקו הראשונים 

  :כדלקמן, )ת רכישהטרממכספו ל

שכתב בספר המקח (ל "נו האי גאון זתי לרב מצא:)בחידושיו בסוגיה כאן( ן"דעת הרמב •

משום זוזי דהאי שן ו כיו, הדבריםם ונראי.חייב לאהדורי דמיש )ד"בשער י

הגוי הסתלק מהנכס רק בגלל : כלומר(י ליה הני זוזי ללוקח שני שגוי ומשתרהמסתלק 

 םמחייבי – )לוקח השניהשתרש והופקד אצל הכאילו וכסף זה , שקיבל את כספו של הראשון

  .אותו להחזיר מעות ללוקח ראשון

ן היה בהרי אילו ראו, )ן"של הרמב(  אינני מבין טעם זה:)בסוגיה זו( א"דעת הריטב •

והגוי עשה ,  לשמעוןשיתנהוכדי או ,  את שדהוכדי שיפקירנותן כסף לגוי 

 פשוט –ת ששילם לגוי  לפרוע לראובן את המעו וכי מתחייב שמעון–כדבריו 

 מפורשת לא היתה כוונהש, וכל שכן בסוגייתנו( ה הוא שנתן לוָנָּתַמשהרי בוודאי , שלא

  .)!?שלם לול שמעוןאמור כ על מה "וא, כ בווודאי שראובן הפסיד לעצמו"א, של ראובן לתת לשמעון

  

נה הקרקע  אינו קוהגוימאחר שש, ן"כהרמב )א-ד"בסימן קצ(  כתב השולחן ערוך–ולהלכה 

,  ונתן דמיםגוי ישראל שלקח שדה מה– אלא בשטר, ולא מקנהו לישראל, מישראל

זכה , וקודם שיחזיק בה בא ישראל אחר והחזיק בה כדרך שמחזיקים בנכסי הגר

,  מעת שלקח הדמים סילק רשותוגוימפני שה,  ונותן לראשון את הדמים...אחרון

 שכל המחזיק ,רָּבְד נכסים אלו כנכסי ִמונמצאו, וישראל לא קנה עד שיגיע השטר לידו

 השני נקרא רשעש )ם"בשם הטור בשם הרשב (א"הרמומוסיף ( המוכר גויואחריותו על ה, בהם זכה

  .))ית יוסףועיין בב(

  

 תלוי למדנו שהדבר – )ד"פטור מתשלום עבור לקיחת פירות שביעית מאוצר בי(לענייננו בהשוואה ו

נפסק לאחר שו, ) צריך לשלם–ן "ולפי הרמב, אין צריך לשלם –א " הריטבשלפי( מחלוקת ראשוניםב
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מבינים אנו שלא משלמים רק לבעל הנכס שממנו  –צריך לשלם ש, ן"כהרמבלהלכה 

  .חפץ של הפקרבאמצעות מי שמטיב אלא משלמים גם ל, נהנים

  

  ?"זה נהנה וזה לא חסר"האם יש כאן . ז

ההנאה שלו מפירות אלו אינה שייכת שיש מקום לנהנה מפירות אלו לטעון עדיין ו

, ולא שייכות דווקא אליו, מאחר שההוצאות היו כלליותד "להוצאות שהוציאו הבי

ובנקודות הבאות נפרט את טענותיו , הוא נהנה והם כבר אינם חסרים –ואילו בשלב זה 

  :כדלקמן, ואת דעת הפוסקים בנקודות אלו

-ג"ובשולחן ערוך סימן שס: בבא קמא דף כבמסכת ( זה נהנה וזה לא חסרלמדנו בסוגיית  •

 – והחצר אינה עומדת להשכרה, דר בחצר חברו שלא מדעתושכאשר אדם , )ז

 . פטור מלשלם על הנאתו–כל עוד לא החסיר את בעל החצר 

אפילו ( וצר בה חיסרוןונ חצר חברו ב השתמשוגיה מוכח שאםהמשך הסבש לאא •

 –)  הקיר מחמת הנר שהבהב שם והותיר מעט פיחהשחרת ("שחרוריתא דאשייתא", חיסרון מועט

זה "  מעתהמציאות זו הפכה את כותרת המקרה להיקרא– )גם זה נחשב חיסרוןש

  .הנהנה חייב לשלם על הנאתודין הוא שוה ,"נהנה וזה חסר

שעליה משלמים כאן הוא בגלל שיש קשר הדוק בין ההנאה ובין וההנאה  •

שהנהנה הוא זה , כמו שלמדנו בסוגיה(  חברו אתהנהנה הוא זה שחיסר שכן, החיסרון

 .)שהשחיר את הכתלים בשימושו

, ד"טוען ראובן הנהנה מפירות השביעית שסיפקו האוצר בי במקרה שבענייננו •

את העובדה שעליו לשלם למי  )על סמך הסוגיות דלעיל( שאמנם הוא כבר מקבל

אבל כאן , ) של המהנההגם שעוסקים בפירות הפקר ולא פירותיו( שמהנה אותו מחסרונו

לא היה  החיסרון של המהנה .א: משתי סיבות, הנהנה לא הפסיד את המהנה

ד כבר הוציא את הוצאותיו "שכן הבי, מנותק מההנאההחיסרון היה  .ב. בגללו

  .זמן רב לפני שמתחילה הנאתו של הנהנה

 –ובא אחר , יושב בחצר חברו שלא מדעתוהאדם הבה נדון ב –' לגבי טענה א •

זה " האם נקרא לזה –  והשחיר את הכתלים–ב "ינו קשור לנהנה או לבעהשא

נאמר שאין קשר בין ההנאה או ש,  ונדרוש תשלום מהנהנה"נהנה וזה חסר

  ."זה נהנה וזה לא חסר"כן עדיין ייחשב כול, לחיסרון

 שגם, כהצד הראשוןנקטו  )הא איתהניתה " ד::במסכת בבא קמא דף כ( התוספות •

 גם זו סיבה – הנהֶנ ַהמעשהו שלמשלא נובע  רון לבעליםיש חיסבמקרה ש

גם הנאה כלומר כאשר יש , " חייב–זה נהנה וזה חסר "המקיימת את דין 
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אפילו אם לא הנהנה ( זו כבר סיבה לחייב את הנהנה –ב "לנהנה וגם חיסרון לבעה

  .)הוא זה שחיסר

  הבליעהתחב לו חברו תאנה בבית התוספות מסוגיית הביאוראיה לשיטתם  •

עד שהשני , לגבי אדם שלקח תאנה ודחפה לפיו של חברו, ):במסכת כתובות דף ל(

ישלם לו על הנאתו עתה תובע הדוחף שאוכל התאנה . נאלץ לבלוע את התאנה

   . לשלם את הנאתו מהתאנהחייבהנהנה ש ופסקה הגמרא !מהתאנה

לפיו שהפסד התאנה החל ברגע שהיא הגיעה , ת המקרהא התוספות ומנתחים •

גם , בכל מקרהוהפסד זה היה קיים (  ונהנה בהעוד לפני שהוא בלע אותה, של האוכל

, ההנאלא בגלל הה  שהחיסרון של התאנה הייוצא, )אילו לא היה אוכל את התאנה

  .לחייב את הנהנה בחיסרון זה של בעל התאנהובכל זאת הדין הוא 

  

ד "לאוצר ביחייב את ראובן לשלם ל ,לכאורה ,נראה – לפי התוספות –כ גם בענייננו "וא

 .ב. האתרוגמראובן נהנה  .א: שכן שני הרכיבים הנדרשים לחיוב קיימים, על האתרוג

הגם  ,)בגין הטיפול באתרוג זה עד שהגיע לידיו של ראובןההוצאות שהוציאו את ( ד חסרו"הבי

  . של הנהנהאינו נובע ממעשיוד "החיסרון של הביש

  

  החיסרון בא בזמן ההנאה. ח

שאין קשר בין החיסרון שהיה בעבר ובין ההנאה  –ולגבי טענתו השניה של הנהנה 

זה בסוגיית  )ה"חושן משפט סימן קכ( בית שלמה לכאורה זו בדיוק טענתו של ה–הנוכחית 

  .נהנה וזה לא חסר

  

אמנם כדי להתחייב אין צורך שהחיסרון ש, )דלעיל( תוספותדעת הלמד בהבית שלמה 

עם  )באותו זמן( ביחד תבואההנאה אבל צריך לפחות ש,  ההנאהיעל ידייגרם דווקא 

כל אין כ " א– באה ההנאה בשלב הבאו,  היה חיסרוןודםבשלב קאבל כאשר . החיסרון

 שפטור זה נהנה וזה לא חסרוהמקרה חוזר להיות ,  בין החיסרון ובין ההנאהקשר

  .מלשלם על הנאתו

  

מדינו של  )שצריך קשר בין ההנאה לחיסרון( מהלכאורה יש להקשות על חידושו של הבית שלו[

 שהפקרת מאחר, )המצריך את הזוכה בנכס לשלם ליהודי שנתן כסף לגוי והגוי הפקיר שדהו( ן"הרמב

   .הגוי היתה קודם שזכה השני

שכן השדה עומדת לו ,  לא נחשב הראשון למפסיד– שכל עוד לא הגיע השני לזכות ,יישבש לוי

, וכה השנידהיינו ברגע שז, נו מתחיל כאשר כבר אין לו את היכולת לזכותחסרוו, לזכיה בכל רגע
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מאחר שגם בסוגיה זו מוכח  ,ואולי יש כאן אפילו ראיה, כ באמת אין כאן קושיה על הבית שלמה"א

ולכן צריך לשלם לראשון את ההנאה , "זה נהנה וזה חסר"והוי , החיסרון בא יחד עם הזכיהש

  .]מהנכס

  

 להנאתו של קדמו בהרבהד "ההוצאות של הבי – )ד"בנהנה מאתרוג של אוצר בי( כ בענייננו"א

 –כ " וא.)וההנאה היא רק בחג או בסמוך לו, שההוצאות היו בשלב הגידול עד השיווק( ראובן מהאתרוג

ד " בין ההוצאה של הביאין קשרלכאורה  –לדעת הבית שלמה בביאורו את התוספות 

ולכאורה , "ה נהנה וזה לא חסרז" גדרה המתאימה היאולכן הה, ובין ההנאה של ראובן

  . על האתרוגייפטר מלשלםראובן 

  

  החיסרון בא למטרת גרימת הנאה. ט

כתב שאין צורך לבאר את דברי התוספות  )ע"ה ובשו"ט ד-הלכות גזלה ואבידה ג( ובאור שמח

נאה לחיסרון שהקשר בין הה )גם אם לא הנהנה הוא זה שחיסר, "זה נהנה וזה חסר"שדין ( לעיל

בכוונתו של אלא שהתלות היא , )כפי שרצה הבית שלמה לעיל לבאר( בזמןדווקא תלוי 

 זו הסיבה שנקרא –הנה יאם כיוון שהבולע י, וכגון בתאנה( שאם כיוון לתועלתו של הנהנה, המפסיד

זה " נחשב כ– נות את הנהנההלא נעשה בכוונה להאבל אם החיסרון , )"זה נהנה וזה חסר"

  . והנהנה ייפטר" וזה לא חסרנהנה

  

לההנות את הציבור היא  )ד"הוא אוצר הבי( בוודאי שכוונתו של המפסיד – בענייננו –כ "וא

וכפי שלמדנו , "הנה וזה חסרזה נ"ולכן עדיין אפשר לומר שיש כאן , מאתרוגים אלו

 –ועל כן  .ד את הוצאותיו"לחייב את הנהנה מהאתרוג לשלם לבי זו סיבה –לעיל 

  .ד על האתרוג שלקח"ראובן חייב לשלם לאוצר ביקנת כל המהלך הזה הוא שמס

  

  ההבדל בין שותפים ובין ציבור. י

ומהלך זה מסדר גם את כל ( א"ב שרייבר שליט"שמענו כחידוש גדול של הגרימהלך שונה 

 עלינו לחדד –אלא שלפני שנלמד את חידושו , )ד"הקושיות ששאלנו לעיל לגבי סמכותו של הבי

   .כוח הציבורנקודות בעניין כמה 

  

ועסקו בזה ? קרבן ציבורובין  השותפיםקרבן בין ההבדל מה : ונפתח בשאלה הבאה

   :בתחילת חומש ויקראהמפרשים 

עולת  מגדיר את ההבדל בין )ב-א, בתחילת פרשת ויקרא, על התורה(ן "הרמב •

עולת  –ים להביא עולה בשאם יתנדבו ר" כך עולת הציבורבין  להשותפים
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 ובין עשרה ואלף שנשתתפו ,ןב בקרתפים מה בין שנים המשת.השותפים היא

 – )הכסף שנותר בקופות לאחר כל ההוצאות(אים מן המותרות בל קיץ המזבח הב א.בו

  ."ד מתנה עליהן ולפיכך היא עולת ציבור"לב בי

לאו  – "ים מתנדביםישנ"י " רשמה שכתב :)י-ויקרא א, על התורה( ם"ראוהוסיף ה •

עולת  – אלא הוא הדין נמי עשרה או מאה או אלף שנשתתפו בה ,קאודו

דין קרבן יחיד יש  –כל עוד לא נשתתפו בה כל ישראל  , היא קרויהםהשותפי

כגון עולת קיץ המזבח הבאה מן המותרות של חצאי ( אבל כשנשתתפו בה כל ישראל .בה

 מפני ,קרבן ציבורו הן אל – )ירי הלשכהי כגון מותר תרומות הלשכה ומותר תרומת ש,שקלים

 . בהםוה בהן וכל ישראל שותפיויד כל ישראל שש

, קרבן יחיד הרי זה כ– יש לו מספר שציבור ש,)ויקרא שם, ל"למהר(בגור אריה וכן  •

שאין להם מספר  היינו ציבורוקרבן . בין שהם שניים ובין שהם עשרת אלפים

  .מפורש

 ,סמיכהן יעני הוא לבן ציבורלקר )"קרבן השותפים"או ( ן קרבן יחידההבדל בי •

ירי יעולה הבאה משואילו ה.  כל אחד ואחד מהשותפיםטעון סמיכתהראשון ש

ט "מנחות פ(סמיכה שאין קרבן ציבור טעון , אינה טעונה סמיכה –הלשכה 

 לגבי קרבן ציבור :)ו"דף ט(מ מהגמרא במסכת תמורה "ואחד הרבנים הביא עוד נפק() ז"מ

כיוון , )דלא כקרבן של יחידים או של שותפות( ראויה להקרבה  נשארת–שמת אחד מבעליה 

  .")אין הציבור מתים"ש

וביתר פירוט הובא , א"סימן רל, ל"ז רבי יוסף רוזין, ובר'לגאון הרוגאצ(ת צפנת פענח "ובשו •

 אם כמות גדולה של יחידים שנעשו לחטיבה חקר )ז" סימן לירושת פליטהבספר 

כפילת האם הציבור הוא רק : ובלשונו( הציבורלפרטים של אחת שייכים עדיין 

וההבדל . שהתמזגו מכלל היחידים, מציאות אחרת/יישותאו שהם , )הפרטים

שייך לכל אחד  נשאר הדבר –' שלפי צד א, בזה הוא לעניין דבר ששייך לציבור

 . שהוא נכס הציבור, אין ליחיד בו כלום –' ולפי צד ב, מהציבור

לגבי שניים שאסרו הנאה זה , :)ז"במסכת נדרים דף מ( ההמשנ ביאר גם את לפי זהו •

כגון הר הבית , שותפות כל ישראל בדברים שהם מותרים –על זה 

, כגון הרחבה שבעיר, בשותפות כל אנשי העיר בדבר שהוא אסוריםו...והעזרות

  .' והתיבה והספרים וכו,ובית הכנסת, המרחץ

  

  :םת הפרטים הבאילמדנו א  המפרשיםדבריאיחוד ומ

ה ב הראשונה היא הרכ:שותפות של רבים לשותפות של כל ישראלין בההבדל  •

 .אין היחיד נאבד בהולכן אמנם , של צירוף פרטים ללא איבוד ייחודיותם



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

יג

חדש ובעלות  גדר שנעשה ,כגון קרבנות ציבור" שותפות של כל ישראל"כ "משא

 .בד את מקומויהיחיד אאילו  ו,בוריצשל החדשה 

 גם אחרי –סלט ירקות ש, ל זה הוא סלט ירקות לעומת בצקלהבדדוגמה יפה  •

 ועל כן ,שכל חלק שומר על ייחודיותו, ניתנים להפרדהערבוב הירקות הם 

מים והקמח ואילו ה, )"הרכבה שכנית" – כלשון הספרים –או ( "תערובת"הסלט נחשב 

ועל כן קרא שמו , שכבר אינו ניתן להפרדה לחלקיו, בצקצרו י –שנתערבו 

  .)"הרכבה מזגית" –או בלשון הספרים ( "רכובתת"

שהוא דבר , "ציבור"ואילו ב, נשמרתהיחידים  צורת – "שותפות"ב –ובנמשל  •

וכך יוגדר ההבדל ( השונה במהותו מאיחוד כל הפרטים,  התקבל דבר חדש– חדש

גזל , יםתפילת היחידלעומת תפילה בציבור או , לעניין נזיקיןחצר השותפים ובין רשות הרבים בין 

  .)ואין כאן מקומו, ב"וכיוצגזל השותפים לעומת הרבים 

  

ולא על כוח הציבור מושתת על ד "אוצר ביכל ההקדמה הזאת נועדה לומר ש –ולענייננו 

  .ומהבדל זה נגזרות התשובות לכל השאלות דלעיל, שליחות של יחידים

  

  ד הוא כוח הציבור"כוח הבי. יא

ד "ח האוצר ביוכולעומק הגדרת , ם לכוח הציבורבין כוחם של יחידילאור הבנת החילוק 

  :כדלקמן, ניתן להבין את כל המהלך – )ד"ביפרטי של כוח ולא עוד ( ח הציבורוככ

, ה בוויד כולם שוושיהיה , הפקר לכל ו הפירות שיהיםדיני השביעית השמאחר  •

יהיה יד כולם  אלא , שאחר שכלה לחיה מן השדה לא יהיה לךהם הביעור דיניו

 –הזה " כל"מהו האופן המאפשר ביותר את ה כ"א – הפקר לכל ויהיה ,הושו

 –" ד"אוצר בי" –או , "יד הציבור"או , "כל"שיהיה גוף שייקרא בשם 

  .)את הציבור: כלומר( כלל ישראלשתפקידו לייצג את 

, עומדים לרביםאלא הם אינן הפקר  הוא שפירות השביעית כוונת הדבריםו •

אדם שבהפקר עושה , "רשות הרבים" לבין "הפקר"ן וכמו שיש הבדל ברור בי

 מכל –הגם שאינו שייך לשום אדם  –רשות הרבים בואילו ,  חפץיבומה של

 ואינך יכול לעשות שם ככל העולה על , הוא עומד לרשותם של הרביםמקום

כל האיסור שפשוט  –כ "וא ,)ו שהאריך בעניין זה"ט-מן א ערלה סיויעויין בחזון איש( רוחך

שימוש של רבים אבל , שימוש של בעלותמוש בשביעית הוא להשתמש שי

  .זהו שימושו ודינואדרבה  – ושעומד לרבים

בזה מתקיים  – אלא אדרבה , את הביעורךחוסלא ד "אוצר בי –וממילא  •

זה עצם מהותו של ההפקר הרי  –הציבור כולו לוקח יחד שכאשר , הביעור
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שכל הציבור כולו  כאן הוא עומד לכל והנה, עומד לכלשהפקר היינו ש, והביעור

ד שיטול "העמידו בי בזה שהואכל הציבור צורת הנטילה של ו, נוטלו יחד

 ובזה הוי ,ד הם שלוחים של הציבור והם פועלים עבור הציבור"והבי, עבורם

   .נטילה של הציבור

 שליח של כל יחיד ויחידהרי הוא  –היה זה סתם שליח  שאילו, יודגש שובו •

 שלוחים של הציבור ממילא הם ו,ד הם נציגי הציבור"ביאבל , רטיבאופן פ

או כל  "ד"הפקר בי" לא צריך להגיע לדיניו, נטילת הציבורהיא נטילתם והרי 

  .חםוי באי כ"נטילה של הציבור ע כי אם, אחרח וכ

, איסור קצירה ובצירה  שום)או עבודת שלוחם(ד "עבודת הבי באין ומשום כך •

כאשר ו, אין בזה איסור –סעודות ' קוצר רק עבור גה ,דם פרטיכל אמאחר ש

, כקצירת כל אחד את חלקו הרי זה, שליחות הציבור כולוהקצירה כאן היא ב

אבל , הא קצירת בעלותת היינו כדי שלא ,ם נצריך את היחיד לשנות קצתוגם א

כל מהותה של קצירה זו היא קצירת  ,אדרבה הרי –כאשר בציבור עסקינן 

 זה בגלל שאדם נוטל לעצמו –אסור לקצור בשל הפקר ם נאמר שאוגם , הפקר

 וי זרה –אבל כאן שהנטילה היא בתורת ציבור , והופך זאת לנטילת בעלות

   .בזה מתקיים ההפקר בעצמוו, נטילה של ביעור והפקר

  

ובזה חלוקה שיטתו לעומת הדרכים האחרות ( אסור ליטול ללא תשלוםמובן ש –בענייננו ולכן 

מאחר שכל ,  יש כאןאיסור שביעיתאבל , גזל ממש אין כאןששאמנם ייתכן  ,) לעילשלמדנו

בסוף הציבור הוא רק אם  – "נטילה של הציבור"הסיבה לכנות את נטילת הפירות כ

שאין מפרע התברר ל הרי –י יחיד שאינו מן הציבור "אבל אם בסוף נלקח ע, נטלבאמת 

גיע יזה אלא יש צורך שבאמת , ד"ה של הבילא מספיקה כוונתם הטובו,  נטילת ציבורזו

וכשבא אחד , ממנה שלוחים ורוצה עבורם שכר טירחהזה שא ווהציבור ה, לידי הציבור

ושוב , כי הציבור אינו מסכים שיטול כך,  נטלו הציבורעבורולא הרי  –ונוטל ללא תשלום 

 הוא מכשיל והרי, היה באיסור גמורנמצא שהקצירה וכל העיסוק סביב מה שהגיע לידו 

זכותם גם להתנגד שהוא לא יכשילם ורשאים וכמובן ש, וזה אסור, את כל אלו שעבדו

  .למנוע ממנו ליטול

  

  תשלומי נזיקין בפירות שביעית. יב

על לקיחת פירות שביעית מהאוצר ללא ד "תשלום לאוצר ביעסקנו בדיני עד עתה ו

  .תשלום
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האם  –ד "יק לפירות אוצר בימז בעניין חשבנו להוסיף כמה מילים –ולשם השלימות 

  ? נזק שנעשה לפירות אלוד על" לביחייב לשלם

  .מכמה טעמים, ד צריך לשלם" פירות אוצר ביהלוקחש, וכבר למדנו לעיל •

  . כ פטור מלשלם"וא, מזיק הפקר לכאורה הרי זה – נזיקין בדיןשאלא  •

לין דף במסכת חו( שהרי למדנו, דיני נזיקין מסוג זה בפטוריש מקור ללכאורה ו •

או בגלל גזירת הכתוב ( ומובאים שם שני טעמים, פטור –מזיק מתנות כהונה ש ):ל"ק

 מאחר שהם –ואם נשווה לפירות שביעית . )או בגלל שהוא ממון שאין לו תובעים, "זה"

ומה שנמצא כרגע ברשות האוצר (  בוודאי נחשבים כממון שאין לו תובעים–הפקר 

  .)כמו ששבט הכהונה אינו יכול לתבוע את מזיק מתנות הכהונה, יםד לתובע"ד אינו הופך את הבי"בי

 ,חייב לשלםד " שהזיק פירות אוצר בייש מפוסקים דורנו שפסקו שמי אמנם •

כלפי חשבון  ו,ד נצרכים להוציא מהחלוקה" חשבון של הוצאות שבמאחר שיש

, פטור בשוגגו ,בגרמיחשבון זה הוא לכל היותר סיבה להתחייב  –ואמנם (  מזיק להםהואזה 

כ צריך לומר בדבריו שמתכוון " וע– גרמא בנזיקיןיותר ה וביותר נראה שנזק לפירות הפקר הוא לכל

  .)צריך לשלם כדי לצאת ידי שמיםאלא , ד"חיוב התשלום אינו בביש

  

הגם שאין באתרוג  – ד"אוצר בישל דוכן אתרוג המלוקח ה: של שיעורנושורה תחתונה 

מכל  – "לכם"ויכול לצאת בו ידי חובת ארבעת המינים מדין אתרוג הגזול זה משום 

, ואפילו היא בחפץ של הפקר, שקיבל הנאה( מכמה טעמים,  שלקחאתרוג לשלם על החייבמקום 

  .)שאחרת יש כאן מכשיל באיסור שביעית, לפי האור שמח" זה נהנה וזה חסר"שיש כאן 

  

  סיכום ומסקנות. יג

והאם ,  האם חייב לשלם על האתרוג–" ד"ר ביאוצ"אדם שלקח אתרוג שביעית מדוכן ה

  : נאמרו בזה הנושאים הבאים–" לכם"יוצא ידי חובת ארבעת המינים מדין 

ד סמכויות בעניין "שיש לשלוחי בי, נמצא בתוספתא" ד"אוצר בי"המושג  •

, פטור מביעור, חלוקת הפירות לציבור, שכירות פועלים לעבוד בפירות שמיטה

  .ומקלקול ועודהצלת האילנות מכליון 

,  ולא על הפירות עצמםהטירחה וההוצאותד הינו רק על "לאוצר ביהתשלום  •

  ."הפקר"שהן נשארות בגדר של 

מה , מניין פטור מביעור, מנין ההיתר לבצור ולקצורד "וקשה על היתר אוצר בי •

ומניין היכולת לשמר את , החילוק בין מעשה בעלות לשליחות של אחרים

כן עובר הקו המבדיל בין איסור על כל אחד מישראל ובין הי: בהכללה, הפירות

  .ד"ההיתר של האוצר בי



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

טז

מה ,  ולא לשלוחיםד" לביהמינוי –ד "עצם הגדרת מהות הביוקשה גם על  •

  .ד בימים אלו"ומה סמכות בי, ד של העיר"הקשר בין כשרות הפירות ובין הבי

ומה , ות אלוד על פיר" מה מחייב לשלם לביקשה גם מהבחינה הממוניתוכן  •

  ?פוטר אותם מאיסור שימור הפירות

מדי ינם עשית עיבח: לא יוכל לומר –  פעולה או טובהכל אדם שעושה עם חברו •

  .צריך ליתן לו שכרואלא , יתיךוויהואיל ולא צ

מדנו שלאחר שהגוי קיבל כסף והיהודי עוד ל, נכסי גוי הרי הן כמדברבסוגיית  •

במחלוקתו ( ן" ופסק הרמב. קנאו–יק בנכס כל הקודם והחז – )ללא שטר(לא קנה 

ומכאו ההבנה שלא משלמים , על הנכסצריך לשלם ש, )ונפסק להלכה, א"עם הריטב

חפץ באמצעות מי שמטיב אלא משלמים גם ל,  שממנו נהניםבעל הנכסרק ל

  .של הפקר

אינו הגם ש, שצריך לשלם על החיסרון של בעל הנכסזה נהנה וזה חסר סוגיית  •

בית שלמה הואמנם ,  יש דעות בזה– שהחיסרון מנותק מההנאה  והגםבגללו

י "אלא שעפ, "זה חסר" לא נחשב –לומד שאם עבר זמן בין ההנאה לחיסרון 

זה נהנה וזה "נחשב  –למטרת גרימת הנאה כאשר החיסרון בא  –אור שמח ה

  .ולכן חייבים" חסר

, "הרכבה מזגית"ובין " הרכבה שכנית"בוההבדל הוא ( כשותפיםולא כציבור ד נחשב "הבי •

  .)שהאחד ניתן להפרדה והשני הוא דבר חדש שאינו ניתן להפרדה, "תרכובת"ל" תערובת"או בין 

ד הריהו "וכל השימוש של בי, ד הוא כוח הציבור"כוח הביכתוצאה מכך  •

  .אלא הפקרה עבור הכללמעשה עבור הפרט ואין בזה , שימושו של הציבורכ

שכל , איסורי שביעית אין גזל אבל יש בזה וממילא בנטילת האתרוג אולי •

ההיתר של הציבור הוא בתנאי שהכל יגיע לשימוש כלל הציבור לפי הכללים 

  .הכשלה באיסורי שביעית יש בזה –וללא זה , שנקבעו

, בוודאי שאין צריך לשלם למזיק פירות הפקר –נזקי פירות שביעית וגם בעניין  •

  .וייתכן שחייב בדיני שמיים

אתרוג אין באתרוג זה משום  –ד "הלוקח אתרוג אוצר בי: תחתונהובשורה ה •

מכמה , חייב לשלם על האתרוג שלקחו – "לכם"ויכול לצאת בו מדין הגזול 

לפי האור " זה נהנה וזה חסר"שיש כאן , ואפילו היא בחפץ של הפקר, שקיבל הנאה( טעמים

  .)שאחרת יש כאן מכשיל באיסור שביעית, שמח

  
  הערות והארות יתקבלו ברצון , מורות כל הזכויות ש©

  israelarnon@yahoo.com :מייל ,03-5707482 :פקס, 03-6194225 :טלפוןב


