
















אבידה  השבת רנט הלכות א סימן

רנט  סימן
סעיפים  ט' ובו להשיבה, חייב מקום מאיזה אבידה, השבת

ישראל (ב)הרואה‡(א)א לבעליה,א)אבידת להשיבה בה לטפל חייב

תשיבם השב ‡)שנאמר ·Î ÌÈ¯·„)ואם ועדיין (ג). לגזלה מנת על נטלה

לאחיך תשיבם השב משום עובר ממנה, הבעלים נתייאשו („·¯ÌÈלא

(Ì˘תגזול לא È‚)ומשום ËÈ ‡¯˜ÈÂ) להתעלם תוכל לא („·¯ÌÈומשום

.‡.‡.‡.‡,·"Ú ÂÎ Ó"·
‰ÏÈÊ‚ Ì"·Ó¯

.‡"‰ ‡"ÈÙ

èôùîä ïåéö

-(א)א ‡Ï‡הרואה Ì·È˘˙ ·˘‰ Ï˘ ‰˘Ú· ·ÈÈÁ˙Ó Â�È‡
‰ÁÈ�‰ ‡Ï‡ ‰ÏË� ‡ÏÂ ‰‡¯ ˜¯ Ì‡ Ï·‡ ,‰ÓÂ˜ÓÓ ‰ÏË�˘Î
ÌÏÚ˙‰Ï ÏÎÂ˙ ‡Ï Ï˘ Â‡Ï‰ ÏÚ ‡Ï‡ ¯·ÂÚ Â�È‡ ‰ÓÂ˜Ó·
,Ì·È˘˙ ·˘‰ Ï˘ ‰˘Ú· ·ÈÈÁ˙Ó ‰‡¯˘Î „ÈÓ˘ ‡"ÈÂ ,(Ú"ÓÒ)
ÍÏ‰ ‡Ï Ì‡ Ì�Ó‡ .‰˘Ú· ¯·Ú ,‰ÏË� ‡ÏÂ ÂÎ¯„Ï ÍÏ‰ Ì‡Â
ÛÂÒ·Ï˘ Û‡ ,‰·È˘‰Ï ˙�Ó ÏÚ ‰˙Â‡ ¯Ó˘Â „ÓÚ ‡Ï‡ ÂÎ¯„Ï

‰Ê ‰˘Ú ÏÚ ¯·Ú ‡Ï ,·È˘‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚ·‰ Â˘‡ÈÈ˙‰(ב

.(Ê"Ë)(ב)- ישראל ¯ÙÂ‡אבידת ÏÚ ‰ÂˆÓ˘ ‡"È
ÂÊÓ ‰ÏÂ„‚ ‰„È·‡ ˙·˘‰ ÍÏ ÔÈ‡Â ,Â¯È·Á ˙Ó‰· ˙Â‡Ù¯Ï(ג,
‰„È·‡ ˙·˘‰ ÏÏÎ· ‰Ê ÔÈ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ(ד

.(‡"Ú¯)(ג)- וכו' לגזלה מנת על ‰˙Â˘‡ÈÈנטלה Ì‡Â
˘Â‡È· ‰˙Â‡ ‰�˜ ‡Ï ÏËÂ�‰˘ ‡"È ,‰ÏË�˘ ¯Á‡Ï ÌÈÏÚ·‰
‡"ÈÂ ,(Ú"ÓÒ) [‰·È˘‰Ï ·ÈÈÁÂ ¯ÂÒÈ‡· Â„ÈÏ ÚÈ‚‰˘ ¯Á‡Ó]
ÌÈÏÚ·‰ ¯Â·Ú ‰˙Â‡ ¯ÓÂ˘ Â�È‡˘ ¯Á‡Ó ˘Â‡È· ‰˙Â‡ ‰�˜˘
‰„È·‡‰ ˙‡ ‰�Â˜ Â�È‡ ‰·È˘‰Ï ˙�Ó ÏÚ ‰ÏË�·˘ Û‡Â .(Í"˘)
ÏÚ ¯Î˘ ¯ÓÂ˘ ‰˘Ú�˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ÌÚË‰ Ì˘ ,˘Â‡È·
˙Â˘¯· ‡È‰ È¯‰ ÌÈÏÚ· „ÈÎ ¯ÓÂ˘ „È˘ ¯Á‡ÓÂ ,‰„È·‡‰

ÌÈÏÚ·‰(הÏÈÚÂÓ Â�È‡ ˙Â˘¯· ˘Â‡ÈÂ �Ó˙ו), ÏÚ ‰ÏË�· Ï·‡ ,
Â˘‡ÈÈ˙�˘Î Â˙Â‡ ‰�˜Â ,ÌÈÏÚ·‰ Ï˘ ¯ÓÂ˘ ‰˘Ú� ‡Ï ‰ÏÊÂ‚Ï
ÈÓ„ ˙‡ Û‡Â .Ì˙Â˘¯· ‰È‰ ‡Ï˘ ıÙÁ ÏÚ ‰È‰ ˘Â‡È‰Â ¯Á‡Ó
ÔÂ„�·˘ ÈÙÏ ,˘Â‡È· ‰�Â˜˘ ÔÏÊ‚ ¯‡˘Î ·È˘‰Ï ·ÈÈÁ Â�È‡ ıÙÁ‰
‰ÈÓ„ ˙·˘‰· ·ÈÈÁÓ Â�È‡˘ ‰„È·‡ Ï˘ ˘Â‡È· ‰ÎÊ Ô„È„(ז

‰·È˘‰Ï ˙�Ó ÏÚ ‰ÏË�˘ ÍÎÏ ÌÚË‰˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ .(Á"‰ˆ˜)

èôùîä øéàî
מצות א) בו יש אחר, ביד גנוב ישראל של חפץ הרואה

סקג). ובנתיה"מ ס"ז , שמח סי' להלן (שו"ע אבידה השבת

או  כרחו, בעל מהגנב להוציאו חייב אם הפוסקים ונחלקו

פ"א  חושן (פתחי לידו בא אם אלא להשיבו חייב שאינו

ראיה ב)סקלג). א, חידושים: שני עולה מדבריו

הסמ"ע. כדעת שלא תשיבם, השב במצות מחייבת בעלמא

מהחפץ  מתעלם הוא כאשר רק זה עשה מבטל שהמוצא ב,

אפילו  בעיניו ומשמרו יושב כשהוא ולא לדרכו, והולך

שהוא  הט"ז כוונת אם לעיין ויש מאומה. עושה כשאינו

רק  כוונתו או תשיבם, השב מצוות זו בשמירה מקיים

מלקיים  נפטר האם ונפק"מ, העשה, את מבטל שאינו

מן  פטור במצוה עוסק מדין אחרת מצוה

שכר ג)המצוה. לשלם רוצים אינם הבעלים אם אמנם

מדעת. אבידה הויא הרופא, שהביא ד)טרחת זה נידון

ע"ב, מא בדף בנדרים והר"ן הרא"ש בו נחלקו רע"א

הבהמה  בעל את הדיר שהרופא באופן היא ומחלוקתם

מקיים  הוא כן אם אלא לרפאותה רשאי שאינו בהנאה,

לדעתו  שאף שכתב בר"ן ועיי"ש אבידה. השבת מצות בכך

יכול  אחר רופא אם אבידה, השבת מצות בזה שיש

לו  אסור וממילא מלרפאותה, פטור המדיר ודאי לרפאותה

שכמה  שאבידה משמע דבריו ומפשטות כן. לעשות

הנאה  מודר והבעלים לבעלים, להשיבה יכולים אנשים

סי' יו"ד בשו"ע עי' אמנם להשיבה. לו אסור מהם, מא'

אם  בין חילק ולא להשיבה לו שמותר שסתם ס"ג רכ"א

הר"ן. בדעת אף כן שנקטו סק"ג קמ"ד סי' יו"ד וחזו"א מהרש"א, בגליון  ועיי"ש לא, או להשיבה שיכולים אחרים יש

גמילות  מטעם בה לטפל מצוה הכל לדעת מהרופא, הנאה מודר אינו אם הבעלים אם אבל הנאה במודר זה וכל

היה ה)חסדים. לא החפץ היאוש ובשעת מאחר היאוש מועיל השומר, והתייאש מהשומר אח"כ נאבד אם אמנם

הבעלים. הבעלים,ו)ברשות נתייאשו מכן ולאחר יאוש, קודם לבעלים להשיבה מנת על אבידה הרים קטן אם ולפי"ז

סקמ"א.הר  המשפט מאיר להלן עי' תקלט), חינוך (מנחת בשמירתה חייב אינו קטן שהרי גמור, הפקר היא דברי ז)י

החולקים, התוס' כשיטת נקט והסמ"ע כאן, המשפט במאיר שהובא הש"ך שהביא הרמב"ן בשיטת יסודם הקצה"ח

עושה  שכאשר התוס' והוסיפו להשיבו, וחייב באיסור, לידו הגיע שהחפץ מאחר ביאוש, החפץ את קונה שאינו וסוברים

כשיטת  להחמיר שפסק א') סעיף ופקדון (מציאה בגר"ז ועי' הגזילה, השבת וגם אבידה השבת מצות בכך מקיים כן

èôùîä øåàéá



אבידה  השבת רנט הלכות סימן ב 

(‚ ·Î.(ד) תוכל לא על עבר כבר כך, אחר יחזירנה אם ואפילו

ייאוש (ה)להתעלם. ולאחר להחזירה, דעת על יאוש לפני נטלה

אחר  עד המתין תשיבם. השב משום אלא עובר אינו לגזלה, נתכוון

להתעלם: תוכל לא משום אלא עובר אינו ונטלה יאוש

אמורים·(ו)ב דברים משם,(ז)במה להשיב חייב שהוא במקום

בענין(ח)ובמקום ושתהא באבידה, להסתפק שהיא (ט)שראוי שמוכח

מדעת,(י)אבידה, תהיה פרוטה,(יא)ושלא שוה בה ושיש (יב)ושיהיה

במקומה  או בגופה שלו,(יג),יא)סימן היתה אם בה מטפל ושהיה

מכל (יד) אחד חסר אם אבל אבידתו, להשיב שחייב מי של ושתהיה

אבידתו: להשיב חייב אינו אלו

חייב ‚ג שם מצוים שישראל במקום מציאה המוצא כיצד,

הבעלים  נתייאשו שלא מחצה „.יב)להכריז, העיר ואפילו

.·.·.·.·.¯ÂË

.‚.‚.‚.‚,‡"Ú „Î Ó"·
‰ÏÈÊ‚ Ì"·Ó¯
‡"ÈÙ ‰„È·‡Â

.Ê"‰
.„.„.„.„·"Ù ÔÈ¯È˘ÎÓ

.Á"Ó
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ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ�˘ ıÙÁ ÏÎ˘ ÈÙÏ ,ÌÈÏÚ·‰ Â˘‡ÈÈ˙�˘Î ‰‡�˜ ‡Ï
Â˙Â˘¯· ‡Â‰˘ ·˘Á� ,ÂÏ ÍÈÈ˘ Â�È‡ ÌÂ˜Ó‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,¯ÂÓ˘
Î"‡˘Ó ,ÏÏÎ Â�ÓÓ „Â·‡ Â�È‡ È¯‰˘ ,˘Â‡È Â· ÏÈÚÂÓ ‡ÏÂ
¯ÂÓ˘ ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ� Â�È‡ ıÙÁ‰˘ ‰ÏÊÂ‚Ï ˙�Ó ÏÚ ‰ÏË�·

Â¯Â·Ú(ח.(Ó"‰È˙�)(ד) יחזירנה אם ואפילו

- (Ú"ÓÒ).אח"כ ˘Â‡È ¯Á‡Ï ,Â�ÈÈ‰(ה) לפני נטלה

- להחזירה דעת על �Ó˙יאוש ÏÚ ˘Â‡È ¯Á‡ ‰ÏË�˘Î Ï·‡
ÔÈÂÎ˙‰ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ÂÊ ‰‰·‚‰· ‰ÎÂÊ Â�È‡˘ Û‡ ,‰·È˘‰Ï
‰· ÂÎÊ ‡ÏÂ Â¯È·ÁÏ ‰‡ÈˆÓ ‰È·‚ÓÎ Â�È‡ Ó"Ó ,‰˙Â�˜Ï
‰· ˙ÂÎÊÏÂ ·Â˘ ‰È·‚‰Ï ‡ˆÂÓ‰ ÏÂÎÈÂ ,ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈÏÚ·‰

(Ô˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜)(ט‡ˆÂÓ‰ ˙‰·‚‰˘ ÌÈ¯·ÂÒÂ ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ
ÌÈÏÚ·Ï Â·È˘‰Ï ·ÈÈÁÂ Â¯È·ÁÏ ‰‡ÈˆÓ ‰È·‚ÓÎ ˙·˘Á�(יÌ�Ó‡ .

Ì‰Ï ‰¯ÈÊÁÈ Â˘‡ÈÈ˙� ‡Ï ÌÈÏÚ·‰ Ì‡˘ ˙�Ó ÏÚ ‰ÏË� Ì‡
ÌÈÏÚ·‰ Â˘‡ÈÈ˙� ÔÎ‡ Ì‡ ,ÂÓˆÚÏ ‰ÏËÂ� ‡Â‰ Â˘‡ÈÈ˙� Ì‡Â

.(Ó"‰˙�) ‡ˆÂÓ‰ Ï˘ ‡È‰ È¯‰דברים (ו)ב במה

- ‡·È„‰,אמורים ˙·˘‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ‰¯ˆ˜· Ô‡Î ‡È·‰ Ú"Â˘‰
.(‡"¯‚Â Ú"ÓÒ) ÌÈ‡·‰ ÌÈ�ÓÈÒ· Â¯‡Â·È Ì‰ÈË¯ÙÂ

-(ז) משם להשיב חייב שהוא ·ÈÒ'במקום ÔÏ‰Ï ¯‡·˙È
.(‡"¯‚) ‰Ê(ח)- להסתפק ¯"Òשראוי  'ÈÒ ÔÏ‰Ï ¯‡·˙È

(‡"¯‚Â Ó"‰È˙�) 'È ÛÈÚÒ(ט)- ÔÏ‰Ïשמוכח ¯‡·˙È
.(‡"¯‚Â Ó"‰È˙�) ‡"Ò¯ 'ÈÒ(י)- מדעת תהיה ושלא

.(‡"¯‚) ‡"Ò¯ 'ÈÒ ÔÏ‰Ï ¯‡·˙È(יא) שוה בה ושיהיה

- (‚¯"‡).פרוטה ·"Ò¯ 'ÈÒ ÔÏ‰Ï ¯‡·˙È(יב) ושיש

- (‚¯"‡).סימן ·"Ò¯ 'ÈÒ ÔÏ‰Ï ¯‡·˙È(יג)- בה מטפל (‚¯"‡).ושהיה ‚"Ò¯ 'ÈÒ ÔÏ‰Ï ¯‡·˙È(יד) של ושתהיה

- אבידתו להשיב שחייב (‚¯"‡).מי Â"Ò¯ 'ÈÒ ÔÏ‰Ï ¯‡·˙È

èôùîä øéàî
שאינו ח).התוס'. במקום נמצא שהוא באופן אמנם

המקום  אם אף הכנסת, בבית או פתוח בשדה כגון שמור

שם). (נתיה"מ יאוש בו מועיל לבעלים, שייך

הוא ט) שהרי לקנותו, הוא אף יכול אחר שאדם ונראה

המוצא. של בידו שהוא אף לדעת י)הפקר לעיין יש

חבירו  של הוא שהחפץ חשב שהמוצא באופן הנתיה"מ

חפץ  שהוא נתברר מכן ולאחר להשיבו מנת על והגביהו

בטעות  קנין שהוא או חבירו, בו זכה האם הפקר, של

לעצמו  נוטלו היה הפקר שהוא יודע היה שאם מאחר

סקל"ו). פ"ט חושן סימן,יא)(פתחי בו שאין אבידה

שמצאה  להם, כשנודע הבעלים ממנה מתייאשים שבודאי

דעת  על ליטלה חייב מנפילתה, להם שנודע קודם

זמן  וכל בעליה, שהוא עדים פי על שיתברר למי להחזירה

הלכות  (הגר"ז אצלו פקדון היא הרי עדים, באו שלא

וי"א  ד'), אות מה סי' ח"ב חו"מ אג"מ וכן ב, אות מציאה

שומר  נעשה הגביה אם אמנם כלל, ליטלה חייב שאינו

פיסקא  טפי דשתיך תד"ה ע"א כו דף ב"מ (רע"א עליה

לכאורה). ואולם בעיר יב)ד"ה במוצא להסתפק ויש

שבהכרזה  שם, העוברים שרבים ראשי ברחוב גדולה

לתלות  יש האם למאבד, שיוודע שכיח לא המצויה

שרוב  באופן להסתפק יש ועוד התיאשו. שהבעלים

אם  אבידה השבת על מקפידים אינם מישראל העוברים

èôùîä øåàéá



אבידה  השבת רנט הלכות ג סימן

מצאה יג)עכו"ם  והוא עכו"ם, רובה אפילו או ישראל, ומחצה

להחזיר.(טו) חייב ישראל, שם העוברים שרוב רוב ‰במקום אם אבל

העוברים  שרוב במקום ומצאה ישראל, רובה אפילו או עכו"ם, העיר

סימן, בה ויש נפלה, שמישראל ידע אם אפילו חייב, אינו עכו"ם, שם

מיד  שידע לתלות שיש מדברים שהוא וכגון הבעלים, נתייאשו שודאי

שיתבאר:יד)בנפילתו  Ò"‚,וכמו ·Ò¯ ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÈÚÂ :‰‚‰ÂÌ‡„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

ÌÈ¯ÙÒ Ì"ÂÎÚ:טו)‡·„ ‰·Â¯˘ ÌÂ˜Ó· ÂÏÈÙ‡ ,Â‰ÈÈ�ÈÓ ˘‡ÈÈÓ ‡Ï

אסור Êד יינה עכו"ם, שרובה בעיר יין של חביות המוציא לפיכך

.‰.‰.‰.‰.·"Ú „Î Ó"·
.Â.Â.Â.ÂÓ"· ÈÎ„¯Ó

.ÊÎ˙ ÊÓ¯
.Ê.Ê.Ê.Ê.·"Ú „Î Ó"·
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-(טו)ג ישראל העוברים שרוב ˘¯Â·במקום Û‡Â
,·Â¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏÂ‰ ·Â¯˜Â ·Â¯ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜Â ,Ì"ÂÎÚ Ì‰ ¯ÈÚ‰
Â�‡Â ,¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ Ô‡ÎÏ ‡· ıÙÁ‰˘ ÚÂ„È˘Î ‡˜ÂÂ„ Â�ÈÈ‰
˘È ,ÏÙ� ÔÎÈ‰ ÚÂ„È ‡Ï˘Î Ï·‡ ,¯ÈÚ‰ ·Â¯Ó ‡· ‡Â‰˘ ÌÈÏÂ˙
‡Â‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ·Â¯ ¯Á‡ ÌÈÎÏÂ‰ Â�‡Â Ô‡Î „·‡�˘ ˙ÂÏ˙Ï

‡ˆÓ�(טזÚ"ÓÒ)(יזÂ�‡ ‰Ê ÔÙÂ‡· Û‡˘ ÌÈ¯·ÂÒÂ Á"ÈÂ ,(
ÌÂ˘Ó ,ÊÈ¯Î‰Ï ·ÈÈÁ Ô‡Î˘ ÌÚË‰Â ,¯ÈÚ‰ ·Â¯ ¯Á‡ ÌÈÎÏÂ‰

‰ ·ÂÈÁÓ ¯ËÂÙ Â�È‡ ÌÈÂ‚ ·Â¯˘¯¯·Ï ¯˘Ù‡˘ ÔÂÈÎ ,ÏÏÎ ‰Ê¯Î
‰ÓÂ ,ÂÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ˘ È„Â‰ÈÏ ÍÈÈ˘ ıÙÁ‰ Ì‡‰ ‰„È ÏÚ
Û‡˘ ÌÚËÓ ‡Ï‡ Â�È‡ ‰Ê¯Î‰Ó ¯ÂËÙ ÌÈÂ‚ ‰·Â¯˘ ¯ÈÚ·˘
·Â¯˘Î Ï·‡ ,ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó ÌÈÏÚ·‰ ,Ï‡¯˘ÈÏ ÍÈÈ˘ ıÙÁ‰ Ì‡
Ì�È‡ ÌÈÏÚ·‰˘ Ï‡¯˘È Ì‰ ‡Â‰‰ ÌÂ˜Ó· ÌÈ¯·ÂÚ‰

ÊÈ¯Î‰Ï ·ÈÈÁ ,ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó(יח.(Ê"Ë)

èôùîä øéàî
שאינו  ומסתבר מתיאשים, והבעלים עכו"ם כרוב נחשב

הם  בה העוברים שרוב בשכונה מצא אם אלא להכריז חייב

אבידה. השבת על המקפידים ישראל והם השכונה מאותה

סק"ג). פ"ג חושן שיק יג)(פתחי המהר"ם הקשה

אמות  בשתי קב לחצי זה בין החילוק מה כט) סי' (חו"מ

אלו  הרי נטל שאם ס"ז) רס (סי' ושו"ע הרמב"ם שפסקו

ממון. ספק נחשב אבידה השבת חיוב שספק ולפי שלו,

ל  מי וכתב הכרזה ידי על לברר שאפשר דידן שבנדון יישב,

ספק  שיש במקום מתייאשים אינם ממילא הבעלים, הם

דברי  כעין הם ודבריו ישראל. ידי על נמצא שמא השקול

סק"ג) (פ"ג חושן בפתחי ועיין להלן. שהובאו הט"ז

מחצה. על מחצה בענין המוצא שהאריך וכאשר

כמחצה  דינו גוים או ישראל הם העוברים רוב אם מסופק

סק"ה). פ"ג חושן (פתחי מחצה מיד יד)על ואם

דברי  על שהקשה מה דרישה ועיין ו). סי' (רא"ש להחזיר חייב מתייאשים, שאינם בדעתם גילו מהאבידה לבעלים כשנודע

זה. בענין אחרונים דעות את שהביא סק"ז) ופ"ג סקי"ח (פ"ב חושן בפתחי ועיין מכאן טו)הרא"ש, המרדכי: ז"ל

דלא  בדמיהם הראשונים לבעלים להחזיר חייבים אחרים ליהודים ומוכרים ליהודים עכו"ם שגוזלין ספרים שאותן נראה

סק"ח). (פ"ג קדושה תשמישי ושאר בתפילין הדין וכן עכ"ל. ישראל, ליד בסוף שיפלו שלפי לבסוף מתייאשים

(פרישה).טז) רחוק ממקום שבא מאשר במקומו שנשאר מסתבר שיותר בבא יז)ומשום ברמב"ן מפורשת זו וסברא

ב) ס"ק רסב ובסי' ה ס"ק מט (סי בקצה"ח ועיין כז). ס"ק קכ"ט (סי' יו"ד ובש"ך מצנעי). ענבי אבל ד"ה א' (כ"ד בתרא

סברת  פי על שם ערוך השולחן דברי את שפירש יז) ס"ק רצד (סי יו"ד ט"ז ועי' בזה. שחולקים ראשונים שיש שכתב

וצ"ע. החולקים, הראשונים פי על השו"ע דברי פירש וכאן השולחן יח)הרמב"ן, שדברי לומר צריך הט"ז ולדעת

שהבעלים  וכיו"ב בחבית אמורים דבריו שלו, אלו הרי עכו"ם שרובה בעיר יין של חבית שהמוצא ד' סעיף להלן ערוך

כדברי  ושלא ישראל, של הוא אם לברר כדי להכריז חייב בנפילתו, מרגיש אינו שהבעלים חפץ אבל בנפילתה, מיד מרגיש

מרוב. שנפל תולים שאנו מחמת זה באופן אף שהתיר שם ישראל,הסמ"ע כאן העוברים שרוב באופן נוספת נפק"מ

עכו"ם, העיר אין ורוב שהרי לגוי, שייך שהוא לתלות אפשר הט"ז שלדעת שלו, שהחפץ לטעון ישראל בא ולא והכריז

גם  המוצא של שאינה ישראל של שהיא שידוע מציאה כשאר דינו הסמ"ע ולדעת ישראל, של הוא שמא לברר אפשרות

לקחתה. הבעלים באו ולא שהכריז שהקשו לאחר חוץ) ד"ה ע"ב כג וב"ב איכא, והא ד"ה ע"א כג (ב"מ בתוס' ועי'

ליישב  וכתבו הרוב, אחר בממון הולכים אין והרי שלו, אלו הרי עכו"ם שרובה בעיר אבידה שהמוצא הדין עיקר על

לפנינו. מוחזק ישראל שיש במקום אלא נאמרה לא זו שסברא
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אבידה  השבת רנט הלכות סימן ד 

של (טז)בהנאה, ודאי אז סימן, בה ונתן ישראל בא ואם מותר. והקנקן

היא ממנה (יז)ישראל היא ונתייאשו אם בשתייה למוצאה ומותרת ,

Ê‰סתומה,(יח) ÔÈ„Ó ËÎ˜ ÔÓÈÒ „"È· 'ÈÚÂ(יט:

ישראל Áה נתן אפילו מצויים, עכו"ם שרוב במקום הדין שמן אע"פ

סימן הדין (יט)בה משורת לפנים לעשות וישר טוב להחזיר, חייב אינו

סימן  בה שנתן לישראל ‡ËÔÈ:כב)להחזיר ,¯È˘Ú ‰„È·‡ ÏÚ·Â È�Ú ‡Â‰ Ì‡Â

ÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó ÌÈ�ÙÏ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ:

הנמצא Èו עוף או בהמה ישראל, טבחים ורוב עכו"ם שרובן מקום

והשליכו  בשר חטף עוף ואם מוצאו. של והוא מותר שחוט, שם

שודאי (כ) מוצאו, של היא ישראל רוב אם אפילו אחר, למקום

בעליו  :כו)נתיאשו

.Á.Á.Á.Á.·"Ú „Î Ó"·
.Ë.Ë.Ë.ËÓ"· È"¯˘‡

.'Ê ˙Â‡ ·"Ù
ÊÓ¯ Ó"· ÈÎ„¯Ó
‰˘Ú� ‰"„ Ê"�¯

.ÁÂÂˆÎ
.È.È.È.È.·"Ú „Î Ó"·
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-(טז)ד מותר Â¯Ó·והקנקן ÏÙ�˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡˘ ÌÂ˘Ó
.(Ú"ÓÒ) Ì"ÂÎÚ(יז)- ממנה ˘Ó˙ÒÓ‡ונתייאשו

Ì"ÂÎÚ ‰‡ˆÓ˘ ‰ÏÂ˙ ‡Â‰˘ È�ÙÓ Â�ÓÓ ˘‡ÈÈ˙Ó ÌÈÏÚ·‰
ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡ Ì�Ó‡ ,Ì˘ ÌÈÈÂˆÓ Ì"ÂÎÚ ·Â¯˘ ¯Á‡Ó

Â˙ÏÈÙ�· „ÈÓ Â· ˘È‚¯Ó ÌÈÏÚ·‰˘ ıÙÁ· ‡Ï‡(כ,(Ú"ÓÒ)
ÂÏ Ú„Â� ÛÂÒ·Ï Ì‡ ,„ÈÓ ˘È‚¯Ó Â�È‡ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,‡"ÈÂ

ÂÏ˘ ‡Â‰ È¯‰ Â˘‡ÈÈ˙‰Â „·‡� Ô˜�˜‰˘(כאÚ"ÓÒ ÏÚ ‡"Ú¯)
.(È"˜Ò(יח)- ˆ¯ÍÈסתומה ‡ÏÂ ˜ÈÙÒÓ „Á‡ Ì˙ÂÁÂ

‡Ï‡ Â�È‡ ‰Ê ·ÂÈÁ˘ ,Ì"ÂÎÚ „È· ÔÈÈ ÏÎÎ Ì˙ÂÁ ÍÂ˙ Ì˙ÂÁ
ÛÈÈÊ Ì"ÂÎÚ‰ ‡Ó˘ ˘˘Á ˘È˘ Ì"ÂÎÚ „È· ÔÈÈ „È˜Ù‰˘ ÈÓ·

.(Ú"ÓÒ) Ì˙ÂÁ‰ -(יט)ה‡˙ חייב ÌÈ‚‰Â�Âאינו
ÍÎ ÏÚ Â˙Â‡ ÌÈÙÂÎ ¯È˘Ú ‡ˆÂÓ‰ Ì‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï(כגÍ"˘)(כד,(

(‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù) ÌÈ¯·„· Â�ÈÈ‰Â(למקום (כ)ו.כה

- ‰ÈÚאחר Â˙Â‡· ÂÎÈÏ˘‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Í¯„„ ,Â‡ˆÂÓÏ ¯˙ÂÓ ¯
˙Ú˘· „ÈÓ ÌÈÏÚ·‰ Â�ÓÓ Â˘‡ÈÈ˙�Â ˜ÂÁ¯ÓÏ ÂÎÈÏÂ‰Ï ÛÂÚ‰
‰ÏËÈ�˘ ÌÂ˜Ó· ‰ÎÈ˙Á‰ ‰ÏÙ� Ì‡ Ì�Ó‡ .(Ú"ÓÒ) Â˙ÙÈËÁ
‡Â‰ ÈÂˆÓ ¯·„˘ ÈÙÏÂ ,ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó Ì�È‡ ,ÂÏ ÍÂÓÒ Â‡ Â�ÓÓ

èôùîä øéàî
בעיר יט) בנהר צפה חבית מצא של דין שהביא טור עי'

וכנראה  זה דין הביא לא ערוך והשולחן וכו', גוים שרובה

בענין  דינים כמה עוד ועיי"ש שם, ביו"ד דבריו על שסמך

קיי"ל כ)זה. בנפילתו, מיד מרגיש שאינו בחפץ אבל

יאוש. הוי לא מדעת שלא שהטעם כא)שיאוש ולפי

יאוש  הוה לא המוצא ביד החפץ כאשר בעלים שיאוש

כן  אם ברמב"ן, כמבואר ברשות הוא שהיאוש מפני הוא

התכוין  ולא גוי של שהוא סבור היה שהגביה שבשעה כאן

וכשנודע  עליו , שומר נעשה לא הבעלים לצורך לשומרה

ונשאר  והיין, הקנקן את המוצא קנה והתייאשו לבעלים

שהשו"ע  שכתב משפט בדברי ועי' לדינא. בצ"ע שם

יאוש  דין יש גוים שרובה שבעיר שסתם ג' בסעיף

רע"א. כדברי שלא מוכח מדעת, והטעם כב)שלא

ואינו  מאחר כהפקר אינו שיאוש משום הגר"ז כתב לכך

הדין  משורת לפנים שאפילו כתב, עוד ברצונו. מתייאש

צריך  המאבד בא שאם רק בכה"ג, להכריז צריך אינו

לו. שאפילו כג)להחזיר מדבריו שמשמע בש"ך עי'

לפנים  לעשות המוצא את כופין עשיר הבעלים גם אם

אותו  כופין עשיר שהמאבד אף עני שאינו כל עשיר, אינו שהמוצא שאף הוסיף פט) (סי' צדק ובצמח הדין, משורת

סקכ"ב). פ"ב חושן (פתחי הדין משורת לפנים האם כד)לעשות דעות שתי הרמ"א הביא ב סעיף יב סי' לעיל

להלכה. העיקרית הדעה שזו ומשמע כך על כופין שאין הדעה את הביא ומתחילה הדין, משורת לפנים לעשות כופין

מ  כופין, - הכל לדעת אבידה, שלגבי שכתב השלחן בערוך יוסף ועיין הבית מדברי אמנם מממונו. לו באה שלא שום

משורת  לפנים לעשות כופין שאין שסובר המרדכי על חולקים שיש כתבו שכן כדבריו, שלא משמע שם לעיל והרמ"א

ג)כה)הדין. ס"ק (כאן בקצה"ח ועי' בשוטים, היא שהכפייה שפרשו שיש הפ"ת כתב סק"ו י"ב סי' לעיל אמנם

במפורש. כן כתב סק"ה שנ"ו סי' ולהלן בשוטים, כך על אותו שכופין על כו)שמשמע הבשר שנטילת בגמ' עיי"ש

ים. של כזוטו נחשבת העוף ידי
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אבידה  השבת רנט הלכות ה סימן

מהארי È‡ז יםכז)המציל של וזוטו לאחוריווהדוב החוזר  ים  לשון  (פירוש :

בכל  עושה וכן חזרתו, בדרך שמוצא מה  כל  ושוטף  פרסאות , ט "ו או עשרה 

נהריום ) של גדותיוÈ·(פירוש:ושלוליתו על  ויוצא  גדל כשהנהר

שלו ,ופושט ) אלו וצווח È‚,כח)הרי עומד הבעל ÌÂ˜Óכט)אפילו ÏÎÓ .
‰(כא) ÛÈÚÒ ¯‡·˙�˘ ÂÓÎ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯˘ÈÂ ·ÂË(ל¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡ ‡�È„Ó„ ‚"Ú‡Â .

‡˙ÂÎÏÓ„ ‡�È„ ÁÎÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ „"· Â‡ ÍÏÓ‰ ¯Ê‚ Ì‡ ,ÂÏ‡ ˙Â„È·‡·(לא¯˜Ù‰ Â‡

,˙ÂÏ‰˜‰ Ì‚ Ï˘ÂÓ‰ ¯Ê‚˘ ÌÈ· ‰Ú·Ë˘ ‰�ÈÙÒ· Ï"Ê Â˜ÒÙ ÔÎÏÂ ,¯˜Ù‰ ÔÈ„ ˙È·
„ÈÔÈÎÈ¯ˆ˘ ,ÂÈÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ˘ ,‡Â‰‰ ‰„È·‡‰ ÔÓ ÂÏÈˆ‰˘ Ì"ÂÎÚ‰ ÔÓ ‰�Â˜˘ ÈÓ ÏÎ˘

.Ô˙�˘ ‰Ó ‡Ï‡ ÌÈÏÚ·‰ ÔÓ ÂÏ ÔÈ‡Â ·È˘‰Ï ידי שעל בנהר, מכשולות יש ואם

הוי  לא מסתמא סימן בו שיש דבר הוא אם שם, עומד בו הצף דבר כן

ÂËÔ‰Âיאוש: ÏÈˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈÏÚ·‰ Ì‡ ,ÔÓÈÒ Â· ÔÈ‡˘ ¯·„ ‡Â‰ Ì‡Â :‰‚‰

.‡È.‡È.‡È.‡È„Î Ó"·
.‡"Ú

.·È.·È.·È.·È.Ì˘ È"˘¯

.‚È.‚È.‚È.‚ÈÓ"· ˘"‡¯
.'Â 'ÈÒ ·"Ù

.„È.„È.„È.„ÈÓ"· ÈÎ„¯Ó
.Ê�¯ ÊÓ¯

.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË·Î Ó"· 'ÒÂ˙
ÛË˘ ‰"„ ‡"Ú
ÊÓ¯ Ì˘ ÈÎ„¯ÓÂ

.Â�¯
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˙ÓÁÓ ÛÂÚ‰ Ï˘ ÂÈÙÓ ˙ÏÙÂ� ‰ÎÈ˙Á‰ ‰ÙÈËÁ‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ˘
ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó Ì�È‡ ÌÈÏÚ·‰ ÍÎÈÙÏÂ ,·ËÈ‰ ÂÈÙ· ‰˜ÈÊÁ‰ ‡Ï˘
‰ÙÈËÁ‰ ÌÂ˜ÓÏ ÍÂÓÒ ÛÂÚ‰˘ ÔÓÊ ÏÎ

.(Ê"Ë)((כא)ז- וישר ˘Ïטוב ÌÈˆÙÁ ÂÁ˜Ï˘ ÒÎÓ
Ì¯ÎÓÏ ·ÈÈÁ ,ÏÂÊ· ÒÎÓ‰Ó Ì˙Â‡ ‰�˜Â ¯Á‡ ‡·Â „Á‡ Ì„‡
‡Ó˙ÒÓ˘ ÔÂÈÎ ‰¯¯Á· ÍÙ‰Ó‰ È�Ú ÔÈ„Î ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈÏÚ·Ï

ÒÎÓ‰Ó Ì˙Â�˜Ï ÌÈ¯ÊÁÓ ÌÈÏÚ·‰ Û‡(לב¯˙ÂÈ Â·ÂÈÁ Ô‡ÎÂ ,
(‰ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ) Ì"ÂÎÚ ‰·Â¯˘ ¯ÈÚ· ‰„È·‡ ‡ˆÓÓ ¯ÂÓÁ
'ÈÒ ÔÓ˜Ï 'ÈÚÂ .¯È˘Ú Â�È‡ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÍÎ ÏÚ Â˙Â‡ ÌÈÙÂÎÂ
‰ÈÏÚ·Ï ‰·È�‚ ÏÎ ¯ÈÊÁ‰Ï ‚‰�Ó‰ Â�È�ÓÊ·˘ Â"�˘ 'ÈÒÂ Á"Ò˘
ÔÈ‡Â ,ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ÂÏ ˙ÎÈÈ˘ ‰�È‡˘ Û‡ ˘Â‡È ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡
¯Á‡Ó ÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó ÌÈ�ÙÏ ˙Â˘ÚÏ ·ÈÈÁ Â�È‡ Ô‡Î˘ ˜ÏÁÏ
,‡�È„ ‡˙ÂÎÏÓ„ ‡�È„Â ÂÈˆÙÁ ˙‡ ÂÏËÈ˘ ÍÎ ÏÚ ¯Ê‚ ÍÏÓ‰˘
ÌÏËÂ�˘ ÍÎ· ˙ÂÎÏÓ‰ ÔÈ„ ÏÚ ¯·ÂÚ ‡Â‰ Û‡ ÒÎÂÓ‰ È¯‰˘
ÔÓ Â˙Á¯Ë ¯Î˘ ˙Â·‚Ï ‰�Â˜‰ ÏÂÎÈ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ .ÂÓˆÚÏ
‰ˆÂ¯˘ ÔÚÂË ÌÈÏÚ·‰ Ì‡Â .ÔÈ„ ˙È· ˙ÓÂ˘ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÚ·‰
Â· ÌÈ„˘ÂÁÂ ,ÒÎÂÓÏ ÌÏÈ˘ ‰�Â˜‰˘ ¯ÈÁÓ· ‰�Â˜‰Ó ˙Â�˜Ï
ÌÈÏÚ·‰ ÏÂÎÈ ,ÂÈÏÚ ÌÏÈ˘˘ ÔÚÂË ‡Â‰˘ ¯ÈÁÓ‰Ó ˙ÂÁÙ ÌÏÈ˘˘

ÍÎ ÏÚ Â˙Â‡ ÌÈ¯Á‰Ï(לגÌÂ˜Ó ˘È˘ ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯� ÔÎ‡ Ì‡
.(‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù) ¯˜˘Ï ÂÓˆÚÏ ¯˙È‰ ‰¯Â‰ Á˜ÂÏ‰˘ „Â˘ÁÏ

èôùîä øéàî
החפץ כז) רוב פי שעל שכל זה מדין הוכיח המהרי"ק

ברי  נחשב שלא אף ים של לזוטו הדבר נחשב נאבד

שומר  לגבי ע"ב) (צג בב"מ נאמר שהרי בודאי, הזיקא

ארי  בא שאם סי"ב רצא סי' להלן להלכה ונפסק חינם

מכך  ומבואר חייב, להציל היה יכול אם אומדין וטרף,

ואף  בודאי, הזיקא ברי נחשב לא לטרוף שבא שאריה

למלך  המשנה אמנם ים. של כזוטו נחשב כן פי על

מדובר  שכאן ומפרש כך על חולק פ"ו) ואבידה (גזילה

ברי  נחשב זה ובאופן הארי של בפיו נמצאת שהאבידה

סקל"ג). פ"ב (פ"ח סק"ג י"ח סי' ב"ק חזו"א ועי' היזקא.

על כח) אפילו להציל יכול היה שלא באופן והיינו

משמע  וכן רס"ד, סי' להלן הב"ח הוכיח כן אחרים, ידי

ועוד  סקי"א. של"ד סי' ובמג"א סקו', ש"ג סי' בנתיה"מ

סקל"ב). פ"ב (פ"ח ס"ה רס"ד סי' להלן עי' הצלה בענין

דעתו כט) שבטלה משום בסמ"ע כתב לכך והטעם

הגר"א  בביאור ועי' התייאש, שהוא ונחשב אדם כל אצל

מטעם  אינו שההיתר לכך מקור הרא"ש מדברי שהביא

הטעמים. בין נפק"מ כמה ויש הכתוב, מגזירת אלא יאוש,

שהביא ל) מח) סי' (ח"ג הלוי בית שו"ת עיין

ואין  יאוש כמו אינו ים של שזוטו שסוברים ראשונים

פ"ב  חושן פתחי (עי' הדין משורת לפנים בו לנהוג צריך

בנתיה"מ  כמבואר גמור הפקר הוא ים של זוטו אבל זכיה, היתר אלא אינו שיאוש הוא שהחילוק ונראה סקכ"ב).

סקג. רסב בה לא)סי' שיש באבידה ומ"מ המלכות, דין אחר באבידה הולכים שאנו הרמ"א בדברי מבואר

למשטרה  להודיע יכול ואם ישראל, דיני לפי שלא שמחזירים כיון למשטרה למוסרה אין להכריז חייב שמדינא סימן

סקנ"ג). פ"ב חושן (פתחי כן לעשות חייב למסור לא לב)בלא אם אבל נתייאשו, שהבעלים באופן אמור זה דין

ס"א. שס"ח סי' להלן כמבואר גזל, איסור משום המוכס מן לקנותו אסור דין.לג)נתייאשו בית קללת כלומר,

èôùîä øåàéá



אבידה  השבת רנט הלכות סימן ו 

Ô‰· ‰ÎÊ ‡Ï ÔÈÏÈˆÓ ÂÈ‰˘ ¯˘Ù‡ ,Ì˘ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡˘ Ì˘ Â�È‡˘ Â‡ ,‰„È·‡‰ ¯Á‡ ÔÈÙ„Â¯

.‡ˆÂÓ‰(כב),„ÈÓ ÏÈˆ‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ¯·„ ‡Â‰ Ì‡ Ï·‡(כג)Û„Â¯ Â�È‡Â „ÓÂÚ ‡Â‰Â

.˘‡ÈÈÓ È‡„Â ,ÂÈ¯Á‡(כד)‡Ó˙ÒÂ(‡Ï).˘Â‡È ÈÂ‰ÊËÔ‰ÈÏÚ·Ó ÂÁ¯·˘ ÔÈÏÂ‚�¯˙Â ÔÈÊÂÂ‡

:¯ÈÊÁ‰Ï Ô‰ÈÏÚ·Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ‡˜Â„Â .Ô‰· ‰ÎÊ Ô‰· ˜ÈÊÁÓ‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ ÈÂ‰

רגילים ÊÈח ישראלים ופועלים דגים, בו לצוד סכר בו שעושים נהר

להכריז  חייב מציאה בו המוצא כשמתקלקל, ולתקנו :לה)לעשותו
,ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ‡ˆÂÈÂ ÌÈÒ�Î�‰ ·Â¯˘ Ù"Ú‡ ,Ú·˜· Ì"ÂÎÚ Ì˘ ÌÈ¯ÓÂ˘˘ ÌÂ˜Ó ÔÎÂ :‰‚‰

ÁÈ:ÊÈ¯Î‰Ï(כה) ·ÈÈÁ Â�È‡

קרקע ËÈט להשיב לו)אבידת חייב כן באים לז)גם מים ראה שאם ,

להציל: כדי בפניהם לגדור חייב חבירו, שדה לשטוף

.ÊË.ÊË.ÊË.ÊËÊÓ ÔÈÏÂÁ Ô"¯
.·"Ú

.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.·"Ú „Î Ó"·
.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈÛÒÂÈ È˜ÂÓ�

.‡"Ú ‚È Û„ Ó"·
.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈ‡Ï Ó"·

.‡"Ú

èôùîä ïåéö

-(כב) אם ·Âאבל ˘È˘ ¯‰�· ÌÈ¯ÂÓ‡ ‡"Ó¯‰ È¯·„
,ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó Ì�È‡ ÌÈÏÚ·‰ ÔÓÈÒ ‰„È·‡· ˘È Ì‡ Ê‡˘ ˙ÂÏÂ˘ÎÓ
,¯‰�‰ Í˘Ó‰·˘ ˙ÂÏÂ˘ÎÓ· ˙ÏÚÂ˙ ÔÈ‡ ÔÓÈÒ ‰· ÔÈ‡ Ì‡Â
„ÈÓ ÂÏÈˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈÏÚ·‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ¯˜Ù‰ ‰˘Ú� ıÙÁ‰Â

‰· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÔÂÈÎ ‰Ê ÔÙÂ‡·Â ,‰ÙÈË˘‰ ÌÂ˜Ó·Ì‰ „ÈÓ ‰Ïˆ
Û‡Â ,‰ÙÈ„¯‰Â ‰ÙÈË˘‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ˘È˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ
Ì‰˘ ‰Ê ÌˆÚ ,ÂÏ˘ Ì‰ ÂÏ‡‰ ˙Â¯Â˜‰˘ ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡ ÌÈ„Ú‰˘
˘ÈÂ ,(Ê"Ë) ÔÓÈÒ ‰Ê È¯‰ ,‰ÙÈ„¯‰Â ‰ÙÈË˘‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ
„ÈÓ ÂÙ„¯ ÌÈÏÚ·‰˘ Â„ÈÚÈ ÌÈ„Ú‰˘ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ,ÌÈ¯ÓÂ‡
˙Â¯Â˜‰˘ ¯Á‡Ï Û„Â¯ ‡Â‰˘ Â‡¯ Ì‡ Û‡ ‡Ï‡ ‰ÙÈË˘‰ ¯Á‡Ï
ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡ Ì�Ó‡ .ÌÈÏÚ·Ï Ì¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ ,‡ˆÂÓ‰ „ÈÏ ÂÚÈ‚‰
ÔÈ‡Â ‰ÙÈË˘‰ ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜ ÌÂ˜Ó· Â‡ˆÓ�˘Î ‡Ï‡ ÌÈ¯ÂÓ‡
‰ÁÎÂ‰ ÂÊ È¯‰ ‰Ê ÔÙÂ‡·˘ ,ÂÈ˙Â¯Â˜ ÂÙË˘�˘ ¯Á‡ Ì„‡ Ì˘
ÔÓÊ ÏÎ ,·Â¯˜ ÌÂ˜Ó· ˙ÂÏÂ˘ÎÓ ˘È Ì‡Â .ÂÏ˘ Ô‰ ˙Â¯Â˜‰˘
‡ˆÂÓ‰Â ÂÙ„¯ ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó Ì�È‡ ÛÂ„¯Ï ÌÈÏÂÎÈ˘
˘È˘ ¯·„Î ˙Â·˘Á� ÂÏ‡ ˙Â¯Â˜ È¯‰˘ ,ÌÈÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ
˙Â¯Â˜‰ ÂÚÈ‚‰˘ ¯Á‡ „Ú ÏÈˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔÓÈÒ Â·
ÂÙ„¯ Ì‡Â ,Â˘‡ÈÈ˙� È‡„Â ÂÙ„¯ ‡ÏÂ Â„ÓÚ Ì‡ ,˜ÂÁ¯ ÌÂ˜ÓÏ
ÌÈ¯ÈÎÓ˘ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÔÙÂ‡· Ì�Ó‡ ,Â˘‡ÈÈ˙� ‡Ï
‰„È·‡ ÏÚ ¯ÓÂÏ ÔÓ‡� Â�È‡˘ ÈÙÏÂ ,¯Á‡ „ÈÏ Â‡·˘ Ì„Â˜ ÂÏ˘ Ô‰˘ ¯Ó‡ ÌÈÏÚ·‰˘ ÂÚÓ˘ Ì‚Â ,Ô‰È¯Á‡ Û„¯˘ ˙Â¯Â˜‰ Ô‰ ÂÏ‡˘

¯Á‡ „ÈÏ ‰ÚÈ‚‰˘ Ì„Â˜ ‡Ï‡ ÂÏ˘ ‡È‰˘(לד„ÈÏ ÂÚÈ‚‰˘ ¯Á‡Ï ÍÎ ÏÚ Ì‰Ï Ú„Â�Â ,‰ÙÈË˘‰ ˙Ú˘· Ì˘ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈÏÚ·‰ Ì‡Â .
.(Ó"‰È˙�) ˘Â‡È Ì„Â˜ ÌÏË�Â ¯Á‡Ó Ì¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ Â˘‡ÈÈ˙� Ì‡ Ì‚ ,‡ˆÂÓ‰(כג)- ÓÂÚ„"שם ‡Â‰Â" ‡"Ó¯‰ ·˙Î˘ ‰Ó

.(Ú"ÓÒ) "Ì˘ „ÓÂÚ˘ Â‡" Â�ÈÈ‰(כד)- יאוש הוי ‡Ìוסתמא ÚÂ„È ‡Ï˘ - ‡Ó˙Ò Â˘¯ÙÂ ,˘Â‡È ÈÂ‰ ‡Ï ‡Ó˙Ò ÂÒ¯‚˘ ˘È
Ú"ˆ· ‡"Ó¯‰ È¯·„ ˙‡ ÂÁÈ�‰Â ,‡"Ó¯‰ È¯·„· ‡Ò¯È‚‰ ˙‡ ˙Â�˘Ï ÔÈ‡˘ ÂË˜�˘ ˘ÈÂ ,(Ú"ÓÒ) Ì˘ ‰È‰ ÌÈÏÚ·‰

.(Ê"Ë)(כה)ח- להכריז חייב אינו È˘הגה ‰Ê‰ ÌÂ˜Ó‰ Ï·‡ ,Ï‡¯˘È ‰·Â¯ ¯ÈÚ‰˘ ÍÂÙ‰ ¯ÂÈˆ· Â�ÈÈ‰ "ÔÎÂ" Î"˘Ó
.(Ú"ÓÒ) ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó ÌÈÏÚ·‰ ÔÎÏÂ Ì"ÂÎÚ ·Â¯ Â·

èôùîä øéàî
אינם לד) דין שבית סק"ט קמ"ו סי' לעיל דבריו עי'

אדם  ואין שלו שהוא חפץ על שאומר מי ביד מוחין

שאין  כל עדיף" ברי ושמא ד"ברי כנגדו, שטוען אחר

ממון. חזקת העיר לה)כנגדו שרוב אף על שהרי

ישראלים. רובו הזה המקום אחיעזר לו)גוים, עי'

יש  שאבד שטר שגם שכתב סקה) טז סי' אבה"ע (ח"א

חיוב  יש שבשטר והוסיף, קרקע, כמו השבה חיוב בו

כאשר  הבעלים נתייאשו אם ולפיכך, המוצא, על שמירה

מאחר  להחזירו וחייב המוצא קנה לא המוצא ביד הוא

שברשותו. דבר על יאוש חינוך לז)שהוא המנחת

בעשה  גם חייב קרקע באבידת האם דן תקלט מצוה ריש

לא  של בלאו אלא מוזהר אינו או תשיבם השב של

השב  מצות בה שיש שנקט ערוה"ש ועי' להתעלם, תוכל

הסמ"ע  במחלוקת גם תלוי זה נדון ולכאורה תשיבם.

לא  אך אותה שראה אבידה לגבי א סעיף לעיל והט"ז

קרקע  אבידת שכן בהשבתה, עשה מצות יש האם נטלה

ל  דף ב"מ שמואל בגידולי (וכ"כ לידו שבאה נחשב לא

פשיטא). ד"ה

èôùîä øåàéá



אבידה  השבת רס הלכות ז סימן

רס  סימן
סעיפים  י"א ובו שם, שהונח שמוכח דבר המוצא

ישן‡א בכותל או בגל בנאו,·המוצא מי זוכרים היה (א)שאין ולא

אבותיו, ובחזקת עתה בו שדר זה בחזקת עולם הוא (ב)מימות הרי

מוצאה.(ג) עכו"ם ‚של של אומר שאני חלודה, שהעלה והוא

הוא  שימצאנה„.א)הקדמונים המטמוניות (ד)והוא כל כדרך מטה מטה

נסתפק  אפילו חדש, מטמון שהם הדברים מראים אם אבל הישנים.

זה הרי הדבר, שם.(ה)לו הם מונחים שמא בהם יגע חדש,‰לא וכותל

שאבות  שידוע יצא דהיינו ולא בנאוהו, שם דר שהוא זה של יו

בו הנמצאת מציאה אפילו (ו)מרשותם, מוצאו, של הוא לחוץ מחציו

כיון  ממנו, בעליו נתייאשו שודאי חלודה, שהעלה והוא סימן. בו יש

.‡.‡.‡.‡.·"Ú ‰Î Ó"·
.·.·.·.·Ó"· ˘"‡¯

.Ë"Ò ·"Ù
.‚.‚.‚.‚ÂÎ Ó"· È"˘¯

.‡"Ú
.„.„.„.„‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.Ê"‰ Ê"ËÙ
.‰.‰.‰.‰Ó"· ˘"‡¯

.Ë"Ò ·"Ù

èôùîä ïåéö

-(א)א עולם מימות היה ‰„È¯‰ולא ‰˙È‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â
ÔÎ˙È ‰„ÂÏÁ‰ ‰˙ÏÚ‰˘ Û‡˘) ‰¯È„‰ ÏÚ· Ï˘ ˙Â¯Â„ '„Â '‚

˙Â·‡ Ï˘ ‡È‰˘Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ ·˘Á� ‰¯È„‰ ÏÚ·˘ ÈÙÏÂ ,(ÂÈ
.(Ú"ÓÒ) ‰È‡¯‰ ÂÈÏÚÂ(ב)- מוצאה ‰ÏÚ‰של ‡Ï Ì‡Â

¯ÂÁ‰˘Î ‡Ï‡ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡ Ì�Ó‡ ,Â· Ú‚È ‡Ï ‰„ÂÏÁ
Â�È‡ Ì‡ Ï·‡ ,¯Ó˙˘Ó‰ ÌÂ˜Ó ‡Â‰ ‰„È·‡‰ Â· ‰‡ˆÓ�˘
‡Â‰ Ì‡Â ,ÂÏ˘ ‡È‰Â ˙Ú„Ó ‰„È·‡ ‰Ê È¯‰ ÏÏÎ ¯Ó˙˘Ó

.(Í"˘) ‡"Ó¯· 'È ÛÈÚÒ ÔÈÈÚ ˙ˆ˜ ¯Ó˙˘Ó(ג) הוא הרי

- מוצאה ÈÙÏÂשל ,¯ˆÁ ÔÈ�˜· ¯ˆÁ‰ ÏÚ·Ï ˙È�˜� ‰�È‡Â
‡ÏÂ ¯ÂÓ‚ ¯˜Ù‰· ‡Ï‡ Â˙Ú„Ó ‡Ï˘ ‰ÈÏÚ·Ï ‰�Â˜ Â�È‡ ¯ˆÁ˘

Ú"ÓÒ) (ÌÈÏÚ·‰ Â˘‡ÈÈ˙� Ì‡ ÂÏÈÙ‡) ‰„È·‡·(ב‡"ÈÂ ,(
·˘Á� ‡Â‰ ÔÎÏÂ ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÂÏ ÚÂ„È Â�È‡ ‰Ê ÔÂÓËÓ˘ ÌÂ˘Ó
¯·„ ‰�Â˜ ‰�È‡ ¯ˆÁ˘ ÌÂ˘Ó Â‡ ,Ì„‡ ÏÎÓÂ Â�ÓÓ „Â·‡
Â‡ ,‰ÎÂ˙· ‡ˆÓ� ‡Â‰˘ ÌÏÂÚÏ ÂÚ„È ‡Ï ÌÈÏÚ·‰˘ ÔÎ˙È˘

Á�ÂÓ ‰È‰È ‡Â‰˘ Ì˙Ú„· ÌÈÏÚÓ Ì�È‡ ÌÈÏÚ·‰˘ ¯·„ ‰�Â˜ ‰�È‡ ¯ˆÁ˘ ÌÂ˘Ó Â‡ ,˙¯Ó˙˘Ó ‰�È‡˘ ¯ˆÁ ‡Â‰ Ï˙ÂÎ‰˘ ÌÂ˘Ó
Ú¯Â"‡).ג)·‰ ,Ó"‰È˙� ,Ê"Ë)(ד)- חלודה שהעלו והוא וכו' מטה  ˘‰‡·È„‰מטה ‰ÁÎÂ‰‰ ‰Ó Â˜ÏÁ� ÌÈ�Â˘‡¯‰

,Ï˙ÂÎ‰ ˙È˙Á˙· ‡ˆÓ� ‡Â‰˘ ÍÎÓ ‡È‰˘ ·˙Î Ì"·Ó¯‰Â ,‰„ÂÏÁ ‡ÏÓ ‡Â‰˘ ÍÎÓ ‡È‰˘ ·˙Î È"˘¯ ,·¯ ÔÓÊ Ï˙ÂÎ· ˙‡ˆÓ�
˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÁÎÂ‰‰ È˙˘˘Î ‡Ï‡ ‰ÏËÈÏ È‡˘¯ Â�È‡ ˜ÙÒÓ˘ ˜ÒÙ Ú"Â˘‰Â(דÔÈ�ÚÏ ˙˘Ó˘Ó Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ Â˘¯ÈÙ˘ ˘ÈÂ .(Í"˘)

Ï˙ÂÎ‰ ÏÚ· Ï˙ÂÎ‰ ˙È˙Á˙· ˙‡ˆÓ� ‡È‰˘ ˙ÓÁÓÂ ,ÌÈ�ÂÓ„˜‰ Ì"ÂÎÚ‰ ˙ÂÓÈÓ Ì˘ ˙‡ˆÓ� ‰„È·‡‰˘ ‰ÁÎÂ‰ ‡È‰ ‰„ÂÏÁ‰ ,¯Á‡
.(Ó"‰È˙�) ‰˙Â‡ ÂÏ ‰�Â˜ ‰�È‡ Â¯ÈˆÁÂ Ì˘ ‡È‰˘ ÌÏÂÚÏ Ú„ÂÈ ‰È‰ ‡Ï(ה)- יגע ÌÈÈÂˆÓלא Ï‡¯˘È ·Â¯˘ ÌÂ˜Ó· ‡Â‰ Ì‡

ÈÈÂˆÓ Ì"ÂÎÚ ·Â¯˘ ÌÂ˜Ó· Û‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(Í"˘) Ì˘ıÙÁ Ï·‡ ˙¯˙ÂÓ Ì"ÂÎÚ ˙„È·‡ ‡˜Â„˘ ÈÙÏÂ ,‰· Ú‚È ‡Ï Ì˘ Ì
.(Ó"‰È˙�) Ì"ÂÎÚ‰ ÔÓ ·�Â‚Î ‰Ê È¯‰˘ ,È¯Î� Ï˘ ‡Â‰ Ì‡ Û‡ ÂÏËÈÏ ¯ÂÒ‡ Á�ÂÓ ‡Â‰˘(ו)- ולחוץ Ó�˘Îˆ‡‰מחציו ÂÏÈÙ‡

ÔÂÓËÓÎ Ï˙ÂÎ‰ ˙È˙Á˙·(הÈÙÏ ,Â· Ú‚È ‡Ï˘ ‡"È ÛÈÚÒ· ‰Ù˘‡Î Â�È„ ‰È‰ÈÂ ,Ì˘ ‰�ÈÓË‰ ˜Â˘‰Ó '‡˘ ˘ÂÁÏ ÔÈ‡Â ,(Ú"ÓÒ)
Â�ÓÓ ˘‡ÈÈ˙�Â ÂÁÎ˘Â ¯ˆ˜ ÔÓÊÏ ˜Â˘‰ ÔÓ '‡ Ì˘ ÂÁÈ�‰ È‡„·Â ,ÔÂÓËÓ Ì˘ ˙Â˘ÚÏ ‡ÏÂ ÌÈÏ˙Î·˘ ÔÈ¯ÂÁ· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Â‰ Í¯„‰˘

.(Ó"‰È˙�)

èôùîä øéàî
להסתפק,א) יש אז מעולם עכו"ם שם היו לא ודאי ואם

פ"ג  חושן (פתחי לא או מהבית שיצא לאחר יאוש יש

בנושא ב)סקי"א). ועי' ברוך, ר' בשם הם סמ"ע דברי

כל  שכן יחיד, דעת הם שדבריו הסמ"ע על שתמהו כלים

אחרים. באופנים זו קושיא תרצו עי'ג)הראשונים

שכתב  ס"ג רסח סי' להלן אלא ברמ"א קונה אינה שחצירו

ג  ס"ק בנתיה"מ עיי"ש אמנם שם, להיות שרגיל דבר

בפוסקים  שהובא הקודם הדעה עם זו דעה את שהשוה

להמצא. סופו אין מדבריו ד)שזה שמשמע בש"ך עי'

אסור  נטלו אם אפילו אחת הוכחה רק שיש שבמקום

הממע"ה. דינו יהיה לא מדוע וצ"ע לעצמו, לקחתו

הסמ"ע,ה) בדברי סופר טעות שיש שכתב, ש"ך עי'

נפק"מ  אין ולדינא מטה". מטה אינו "אפילו לגרוס וצריך
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אבידה  השבת רס הלכות סימן ח 

הימים. שם לו העלה Âשארך אם אפילו הבית, בעל של ולפנים מחציו

הכותל Ê(ז)חלודה. כל אם אפילו חולקים, הכותל, כל ממלא הוא ואם

השפל: למקום ונתגלגל הוא, הגבוה ממקום אמרינן ולא משופע,

מאיזה Áב הוכחה שאין בנסכא, או במוכין אמורים, דברים במה

הוא כיס, או סכין אבל לשם, בא מאיזה (ח)מקום עצמו על מוכיח

שם, בא מחוץ ודאי חוץ, לצד הכיס ורצועת הסכין יד שאם בא, מקום

של  הם פנים, לצד הם ואם ולפנים. מחציו ואפילו מוצאו, של והיא

ולחוץ: מחציו אפילו הבית, בעל

טוען Ëג כשהוא הבית, בעל של ולפנים שמחציו אמורים, דברים במה

אבל  היה. אביו של שמא לו טוענין שאנו יורש, שהיה או שלו שהוא

מציאה, שהם הודה היה (ט)אם אם לפיכך, מוצאה, של היא הרי

לאחרים, הם(י)משכיר אחרון .(יא)הרי שוכר לג'(יב)של השכירו ואם

.Â.Â.Â.ÂÎ Ó"·.·"Ú ‰

.Ê.Ê.Ê.Ê.‡"Ú ÂÎ Ó"·
.Á.Á.Á.Á.‡"Ú ÂÎ Ó"·
.Ë.Ë.Ë.Ë‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.‡"È‰ Ê"ËÙ
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-(ז) חולקים הכותל כל ממלא הוא È‰˘Î‡ואם ÂÏÈÙ‡
˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á(ו.(Ú"ÓÒ)(ח)- עצמו על ‡ÂÏÈÙמוכיח

.(Í"˘) Ï˙ÂÎ‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÓ ‡Â‰ היא (ט)ג הרי

- מוצאה ˘Áˆ¯של ÈÙÏÂ ,¯ˆÁ ÔÈ�˜· ÌÈÏÚ·Ï ˙È�˜� ‰�È‡Â
‡ÏÂ ¯ÂÓ‚ ¯˜Ù‰· ‡Ï‡ Â˙Ú„Ó ‡Ï˘ ‰ÈÏÚ·Ï ‰�Â˜ Â�È‡

Ú"ÓÒ) '‡ ÛÈÚÒ Ï"�Î ˘Â‡È ¯Á‡Ï Û‡ ‰„È·‡·(ז.(
-(י) אחרון שוכר של הם ˘‡ÔÈהרי Û‡ ÂÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁÂ

È�ÙÓ Â· „·‡˘ ‰ÓÓ ˘‡ÈÈ˙Ó Â�È‡ ˙È·· ¯„‰˘ ÈÙÏÂ ,ÔÓÈÒ Â·
ÊÈ¯Î‰Ï ·ÈÈÁ ÔÓÈÒ Â· ˘È˘ ¯·„· Ì�Ó‡ ,Â�‡ˆÓÈ˘ ¯Â·Ò˘

Í"˘)(ח¯ÈÊÁ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÓÈÒ Â· ˘È˘Î Ì‚˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(
‡Ï˘ ÔÎ˙È˘ ÂÊÎ ‰˜ÂÓÚ ‡ÓÂ‚· ‡ˆÓ� ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ,ÔÂ¯Á‡Ï
È¯‰ Ì"ÂÎÚ ÔÂ¯Á‡‰ Ì‡ .(Ó"‰È˙�) „Â·ÈÎ‰ È„È ÏÚ ‰Ï‚˙È

.(Í"˘ ,Ú"ÓÒ) Â‡ˆÂÓ Ï˘ ‡Â‰(יא) שוכר של

- ÎÏאחרון ÌÚË‰˙È·‰ ˙‡ Â„·Î È‡„Â ÌÈ�Â˘‡¯‰˘ ÌÂ˘Ó Í
Â‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÏÂ ,(Ú"ÓÒ) Ì‰ÈˆÙÁ ÏÎ ˙‡ ÂÏË�Â Ì˙‡ÈˆÈ Ì„Â˜
ÔÈ‡ ,Ì˙‡ÈˆÈ Ì„Â˜ ˙È·‰ ˙‡ Â„·Î ‡Ï˘ ¯·˙ÒÓÂ ‰Ï‰··
Ì‡Â .(Ê"Ë) [Â‡ˆÂÓ Ï˘ ‡Â‰ È¯‰Â] ÔÂ¯Á‡Ï ÍÈÈ˘ ‡Â‰˘ ˙Â‡„Â
È„È ÏÚ ‰Ï‚˙È ‡Ï˘ ÔÎ˙È˘ ÂÊÎ ‰˜ÂÓÚ ‡ÓÂ‚· ıÙÁ‰ ‡ˆÓ�
ÌÈ¯ÎÂ˘Ï ÍÈÈ˘ ‡Â‰˘ ÔÎ˙È È¯‰˘ ,Â‡ˆÂÓ Ï˘ ‡Â‰ È¯‰ ,„Â·ÈÎ‰
‰Ú˘· Â˙Â‡ Â‡ˆÓ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó Â�ÓÓ Â˘‡ÈÈ˙�Â ,ÌÈ�Â˘‡¯‰
‰È‰ ıÙÁ‰˘Î ‡˜Â„ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ¯·„Â ,(Í"˘) ˙È·‰ ˙‡ Â„·Î˘
ÔÈ�˜· ÔÂ¯Á‡‰ Â· ‰ÎÊ ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â˘‡ÈÈ˙�˘ ÔÂÈÎ ,ÔÎ ‡Ï Ì‡˘ ,¯Ó˙˘Ó Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó· Â‡ Ì˘ Â‡ˆÂÓÏ Í¯„ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· Á�ÂÓ

.(Ó"‰È˙�) ¯ˆÁ(יב)- עכו"ם לשלשה השכירו ˘Ï˘‰,ואם Ì‰ ˙È·‰ ÏÚ· ÛÂ¯Èˆ·Â Ì"ÂÎÚ È�˘Ï Â¯ÈÎ˘‰˘ ,ÌÈ˘¯ÙÓ ˘È
È�ÙÓ Â�ÓÓ ˘‡ÈÈ˙Ó ‡Â‰ ,Ï‡¯˘È‰Ó „·‡� Ì‡ Û‡Â ,Ì"ÂÎÚ‰ ·Â¯Ó „·‡� ‡Â‰˘ ÌÈÏÂ˙˘ ÈÙÏ ,Â‡ˆÂÓ Ï˘ ‡Â‰˘ ÍÎÏ ÌÚË‰Â
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גירסת  את ליישב שכתב בנתיה"מ ועי' הגירסאות, בין

הכותל ו)הסמ"ע. בעל האם להסתפק שיש ולפי

מבחוץ  הניחה אחר אדם או נתייאש ולא מבפנים הניחה

(ב"מ  הגרע"א בחידושי עי' זה דין ובעיקר ונתייאש.

אומרים  אנו אין מדוע שהקשה, חולקין) ד"ה ע"א כו

כן  שאמרו [וכפי הראיה ועליו המוציא הוא שהבעלים

או  האמוריים מימי שם היה החפץ אם ספק לגבי

הבעלים  דידן שבנדון לומר ואין שם]. הניחוהו שהבעלים

לו, ששייך בכותל נמצאת שהחתיכה כיון מוחזק נחשב

בריטב"א  ועי' מספק. כולה את נוטל אינו מדוע שא"כ

מוחזקין, ששניהם נחשב דידן שבנדון שכתב (שם)

חולקים. המשפט ז)ולפיכך מאיר א' סעיף לעיל עי'

זה. בענין הפוסקים שאר שיטת של ח)סק"ג טעמו

סימן  בו יש כאשר אחרון לשוכר מחזירים שלא הש"ך

שאנו  מה כי הראב"ד כדעת סובר שהוא משום הוא

האחרון, אחרי הולכים ולפיכך כבדו, שהראשונים אומרים

שהראשונים  בשעה בבית היה החפץ שאם משום אינו

שלעולם  הכיבוד, בזמן אותו מוציאים היו בה, דרו

בכיבוד  מצאוהו שלא הראשונים של היה שהחפץ יתכן

מתייאשים. אינם סימן  בו יש כאשר אבל ממנו, והתייאשו
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אבידה  השבת רס הלכות ט סימן

בו הנמצא וכל פונדק, עשאו הרי כאחת, הבית (יג)עכו"ם בתוך אפילו

שהוא  או שלו שהם לטעון יכול אחר שאין מפני מוצאו, של הוא הרי

פונדק: עשאו שהרי טמון,

או Èד שבור צבי אם שכר, לו ומעלה בביתו שמעון עם הדר ראובן

נכנסו  פרחו שלא הבית,גוזלות שניהם,(יד)לתוך בהם „‰ÂÂ(טו)זכו

,¯ˆÁ· ÔÈÙ˙Â˘‰ ÌÈ�˘Îמגנב (טז)אבל מציאה בו מהם אחד קנה אין יא)אם

בה: זכות לחבירו

.È.È.È.È˘"‡¯‰ ˙"Â˘
.‡ 'ÈÒ ‡ ÏÏÎ
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(Ú"ÓÒ) Â‰Â‡ˆÓÈ Ì"ÂÎÚ‰ ·Â¯˘ ·˘ÂÁ ‡Â‰˘(ט,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .
‡ˆÂÓ‰ ÔÈ‡ Ì˘ ÌÈ¯„ Ï‡¯˘È ¯ÎÂ˘ Â‡ ˙È·‰ ÏÚ· ¯˘‡Î˘
È�˘˘ ÈÙÏÂ ,Ì"ÂÎÚ ‰˘Ï˘Ï Â¯ÈÎ˘‰˘Î ‡Ï‡ ÂÏËÈÏ È‡˘¯

¯ÎÈ�‰ ·Â¯ ÌÈ·˘Á� Ì�È‡ ,„Á‡ Ï‡¯˘È È·‚Ï Ì"ÂÎÚ(י.(Í"˘)
È¯‰ „Á‡ Ì"ÂÎÚÏ ˜¯ ¯ÈÎ˘‰˘ Û‡ Ì˘ ÈÂˆÓ Ï‡¯˘È ÔÈ‡ Ì‡Â
Â‡ˆÈ Ì"ÂÎÚ‰˘ ¯Á‡Ï ıÙÁ‰ ‡ˆÓ� Ì‡Â .(Ê"Ë) Â‡ˆÂÓ Ï˘ ‡Â‰
˙È·‰ ÏÚ· Ï˘ ‡Â‰˘ ÌÈÏÂ˙ ,Ì˘ ¯„ ˙È·‰ ÏÚ· Ì‡ ,˙È·‰ ÔÓ
ÔÓ „·‡�˘ ÌÈÏÂ˙ ,Ì˘ ¯„ Â�È‡ Ì‡Â ,ÔÂ¯Á‡‰ ‡Â‰Â ¯Á‡Ó

.(Í"˘) Â‡ˆÂÓ Ï˘ ‡Â‰ È¯‰Â Ì"ÂÎÚ‰(יג) בתוך אפילו

- ¯˜הבית Â‡ˆÂÓ Ï˘ ‡Â‰ È¯‰ ,Ì‰ÓÚ ¯„ ˙È·‰ ÏÚ· Ì‡
Ì‰ÓÚ ¯„ Â�È‡ Ì‡Â .‰„È·‡ ‡Â‰˘ ‰‡¯�˘ ÔÙÂ‡· ‡ˆÓ� Ì‡
‰„È·‡ ‡Â‰˘ ‰‡¯� ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ÂÏÈÙ‡ Â‡ˆÂÓ Ï˘ ‡Â‰ È¯‰

.(Í"˘) (יד)ד- שניהם בהם ‰¯Èזכו ¯ÎÂ˘‰˘ ÈÙÏ
¯ÎÓÎ ‡È‰ È¯‰ ˙Â¯ÈÎ˘Â ¯Á‡Ó ,¯ÈÎ˘Ó‰ Ï˘ Û˙Â˘Î ‡Â‰
˙Â¯ÈÎ˘˘ ,‰· ‰ÎÊ ¯ÈÎ˘Ó‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(Ú"ÓÒ) „Á‡ ÌÂÈÏ

Í"˘) ¯˜ÈÚ ÔÎÂ ,¯ÎÓÎ Â�È‡((טו)).יב- כשנים ÈÂ˘דהוו
Ì‰È�˘Ï ‰‡ÈˆÓ ‰�Â˜ ‰�È‡ ÔÈÙ˙Â˘‰ ¯ˆÁ˘ ÌÈ¯·ÂÒÂ ÌÈ˜ÏÂÁ
¯˙ÂÒ ‰Ê Ï˘ Â�È�˜Â Ì‰È�˘Ï ˙Ù˙Â˘Ó‰ „È ÈÂ‰ ¯ˆÁ‰Â ¯Á‡Ó
‰�˜ ‰· ‰ÎÊÂ ÌÈÙ˙Â˘‰Ó „Á‡ Ì„˜ Ì‡˘ ‡Ï‡ ,‰Ê Ï˘ Â�È�˜Ï

‰¯È¯· ÔÈ„Ó Â„·Ï ‰˙Â‡(יגÂÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ Ì�Ó‡]
[‰· ˙ÂÎÊÏÂ ‰È·‚‰Ï ˜Â˘‰ ÔÓ '‡ ÏÎ ÏÂÎÈ ,ÌÈÙ˙Â˘‰
ÔÈÙ˙Â˘ Ï˘ ¯ˆÁ· ‡ˆÓ�‰ ¯·„˘ ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(Á"‰Âˆ˜)
„Á‡ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ ,Â· ÌÈÎÂÊ Ì‰È�˘Â Â‰È·‚‰˘ ÌÈ�˘Î ·˘Á�
ÍÎÈÙÏÂ ,Â„·Ï ‰· ˙Â�˜ÏÂ ¯ˆÁ· Â¯È·Á ˙ÂÎÊ ÏË·Ï ÏÂÎÈ Ì‰Ó

¯Á‡Ó] ‰�˜ ‡Ï È�˘‰ Ì‚ ‰Ê ÔÙÂ‡·˘ ,¯ˆÁ ÔÈ�˜· Â˙Â�˜Ï ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ Â„·Ï ıÙÁ‰ ˙‡ ˙Â�˜Ï ‰ˆÂ¯ Ì‰Ó „Á‡ Ì‡
˘¯Á‰˘ ÔÂÈÎ˘ ,‰‡ÈˆÓ Â‰È·‚‰˘ Á˜ÙÂ ˘¯Á È·‚Ï Â�‡ˆÓ˘ ÈÙÎÂ ,‰„È ÏÚ ‰�˜ ‡Ï È�˘‰ Û‡ ¯ˆÁ‰ È„È ÏÚ ‰�Â˜ Â�È‡ ÔÂ˘‡¯‰Â

Â„·Ï ıÙÁ‰ ‰È·‚È ÍÎ ¯Á‡Â ,[‰�˜ ‡Ï Á˜Ù‰ Û‡ ‰�˜ ‡Ï(יד‰�˜ ,˙Â�˜Ï ÔÈÂÎ˙‰Â ¯ˆÁ‰ „ˆ· Ì‰Ó „Á‡ ˜¯ „ÓÚ Ì‡ Ì�Ó‡ .
ÔÈ· ˙¯Ó˙˘Ó ‰�È‡ ‡È‰ ,ÌÏÂÚ‰ ¯‡˘Ó ˙¯Ó˙˘Ó ¯ˆÁ‰˘ Û‡˘ ÈÙÏ „ÓÂÚ‰ È·‚Ï ‡Ï‡ ÔÈ�˜ ÌÂ˜Ó ˙·˘Á� ‰�È‡Â ¯Á‡Ó ,Â„·Ï
.(Ó"‰È˙�) Â· ‰ÎÂÊ Â„Èˆ· „ÓÂÚ˘ È„È ÏÚÂ ,˙¯Ó˙˘Ó Â�È‡˘ ¯ˆÁÎ Â�È„ ‰Â‰ ÔÎÏÂ ,Â¯È·Á Ï˘Ï ÌÈÙ˙Â˘‰Ó '‡ Ï˘ ˜ÏÁ

-(טז) מהם אחד קנה (Ú"ÓÒ).אם ¯ˆÁ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ‡ÏÂ ÂÏ˘ ‡È‰ È¯‰ ·�‚‰ ÔÓ ‰�˜Â ¯ˆÁÏ Ò�Î�˘ ¯Á‡ Ì„‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â
¯ˆÁ‰ ÏÚ·Ï ‰‡ÈˆÓ ˙Â�˜‰Ï È„Î ¯ˆÁÏ Ò�Î�˘ È„Îטו)‚�· Ú˜¯˜‰ ÏÚ ÌÁÈ�‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÚ· ‡Â‰ ‰ÎÂ˙· „ÓÚ˘ ¯Á‡ Ì„‡˘ ·˘ÁÂ ,

‡Ï˘) ¯ˆÁ‰ ÏÚ·Ï ıÙÁ‰ ˙‡ ‰�˜Ó ¯Á‡ Ì„‡ ¯˘‡Î˘ ÈÙÏÂ ,˙¯Ó˙˘Ó ‰�È‡ ¯ˆÁ‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‰· ‰ÎÊ ¯ˆÁ‰ ÏÚ· ,‰˙Â‡ ‰�˜È˘
‡Â‰ È¯‰ (‰‡ÈˆÓ Â‡ ¯˜Ù‰· ÂÓÎ˙¯Ó˙˘Ó ‰�È‡ ‡È‰ ¯˘‡Î Ì‚ ‰„È ÏÚ ‰�Â˜(טז.(Í"˘)

èôùîä øéàî
את ט) הטמין הישראל אם שאף שהוסיף, בסמ"ע ועי'

ממנו. מתייאש הוא הרי מצאו, כשלא ויש י)החפץ

רשאי  אינו עכו"ם שרובה בעיר גם האם דבריו לפי לעיין

ניכר. העכו"ם כשרוב רק שכתב יא)ליטלה זה דין

מוכר. בכל אלא בגנב דוקא אינו ערוך השולחן

ר'יב) לסי' בפתיחה ונתיה"מ סק"א שי"ג סי' קצה"ח עי'

הש"ך. על לחלוק ברירה יג)שהאריכו של הדין

בענין  ע"ב מה דף בנדרים מקורו השותפים בחצר

מותר  ברירה ומדין מחבירו, הנאה נדר מהם שא' השותפין

מחלק  שנהנה נחשב ואינו שניהם, של בחצר ללכת לו

נחשב  בו מהלך שהוא המקום ברירה שמדין לפי חבירו,

מדין  חצר, קנין לענין כן וכמו לבדו, שלו ההילוך בשעת

שהמציאה  החצר בחלק לזכות מהשותפים א' יכול ברירה

מבואר  נדרים לענין והנה לבדו. בה לזכות כדי בה נמצאת

כדי  בה שאין בחצר דווקא היא ברירה של שהדין בגמ' שם

למודר  אסור חלוקה כדי בה שיש בחצר אבל חלוקה,

הקצה"ח  של דינו גם אם לעיין ויש בחצר. ללכת הנאה

חלוקה. כדי בו שיש בחצר אלא להלן יד)אינו עיין

שם. ובהערות ס"ג רס"ב ביאור טו)סי' לעיל עי'

השו"ע  שכתב ומה מוכר, בכל הדין שהוא סקי"ז המשפט

דוקא. לאו הוא ר טז)גנב סי' ערוך השולחן אמנם

קונה  אינו החפץ את לו מקנה אחר כשאדם שאף נקט ס"א

בתהלה  ועי' חולק, שם והרמ"א המשתמרת, בחצר אלא
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אבידה  השבת רס הלכות סימן י 

בעל È‡ה של הם הרי לחנוני, תיבה בין היו אם בחנות, מעות המוצא

הרי È·החנות. ולחוץ, מתיבה לומר צריך ואין התיבה, על מצאם ואם

מוצאם.(יז)הם È.ÔÓÈÒ‚(יח)של ‰· ˘È ÂÏÈÙ‡Â„ÈÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ(יט)‰·È˙‰ ÏÚ„

.Ì‰ È�Â�Á Ï˘ÂË,השולחני בחנות מעות הרי (כ)מצא לשולחני כסא בין

מצאו שולחני. של השולחני,(כא)אלו לפני הכסא היו ÊËעל אפילו

שאם  עכו"ם, רוב שיהיה והוא מוצאם, של אלו הרי ומונחין, צרורין

סימן: בהם יש צרורים שהם מפני להכריז, חייב כן לא

שלו.(כב)המוצאÊÈו אלו הרי קציעות, שדה בצד אפילו בדרך, קציעות

מותרים  תחתיה, תאנים ונמצאו לדרך, נוטה שהיא תאנה וכן

.‡È.‡È.‡È.‡È.·"Ú ÂÎ Ó"·
.·È.·È.·È.·È‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.„"‰ Ê"ËÙ
.‚È.‚È.‚È.‚ÈÓ"· ˘"‡¯

.È"Ò ·"Ù
.„È.„È.„È.„È.¯ÂË
.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË·"Ú ÂÎ Ó"·
.ÊË.ÊË.ÊË.ÊËÌ"·Ó¯

Ê"ËÙ ‡"ÂÊ‚
.‰"‰

.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.·"Ú ‡Î Ó"·

èôùîä ïåéö

-(יז)ה מוצאם ˘‰Ìשל Û‡ Ì˙Â‡ ‰�˜ ‡Ï È�Â�Á‰ Ï·‡
ÌÈ·¯˘ ¯Á‡Ó ‰ÈÏÚ ˙ÎÓÂÒ Â�È‡ Â˙Ú„˘ ÈÙÏ ,Â¯ÈˆÁ· ÌÈÁ�ÂÓ
˙Â�Á‰ ÍÂ˙· „ÓÂÚ ‡Â‰ Ì‡ Û‡Â ,‰· ÌÈ‡ˆÂÈ‰Â ÌÈÒ�Î�‰ Ì‰
‰�È‡ (˙¯Ó˙˘Ó ‰�È‡˘ ¯ˆÁ· ÂÏÈÙ‡ ‰�Â˜ ‰Ê ÔÙÂ‡·˘)
‰Ó ˙‡ ÏÂËÈÏ ÌÈ¯Á‡Ó ÚÂ�ÓÏ ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ¯Á‡Ó ,ÂÏ ‰�Â˜

‰ÎÂ˙·˘(יזÔÈ�˜· ÌÈ�Â˜ Ì�È‡ Ì‰ Û‡ Â�Ï˘ ÌÈ˙·‰ Ê"ÈÙÏÂ .
Ì˘ ÌÈ‡ˆÂÈ‰Â ÌÈÒ�Î�‰ Ì‰ ÌÈ·¯˘ ¯Á‡Ó ¯ˆÁ(יח.(Í"˘)

-(יח) סימן בה יש ‰¯Ó"‡ואפילו ˙Ú„ ‡È‰ ÔÎ(יטÏ·‡
Â· ÔÈ‡˘ ¯·„· ‡Ï‡ ‡ˆÂÓ‰ Ï˘ ‰�È‡ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰ ˙Ú„Ï
.(Ú"ÓÒ) È�ÁÏÂ˘ Ïˆ‡ ‡ˆÓ�˘ ‰„È·‡· Ì‚ Ì˙˜ÂÏÁÓÂ ,ÔÓÈÒ
È¯·„Â ,ÌÈ˜ÏÂÁ Ì�È‡ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰Â ‡"Ó¯‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ
ÌÂ˜Ó· Ï·‡ Ì"ÂÎÚ Ì‰ ·Â¯‰˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈ¯ÂÓ‡ ‡"Ó¯‰
.(Í"˘) ÊÈ¯Î‰Ï ·ÈÈÁ ÔÓÈÒ ‰· ˘È Ì‡ Ï‡¯˘È Ì‰ ·Â¯‰˘

-(יט) הם חנוני של התיבה ‰ÁÓ·¯דעל ˙Ú„Î ¯˜ÈÚ‰Â
ÈÙÏÂ ,‰‡ˆÂÓ Ï˘ ‡È‰ È¯‰ ÏÎ‰ ˙Ú„Ï È�ÁÏÂ˘· Ï·‡ ,(Í"˘)
ÌÎ¯„ ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÔÁÏ˘‰ ÏÚ Ì‰È˙ÂÚÓ ÁÈ�‰Ï ˙ÂÁÂ˜Ï‰ Í¯„˘

‰·È˙‰ ÏÚ Ô‰ÈˆÙÁ Ô˙ÈÏ ˙Â�Á Ï˘ ÌÈ�ÎÂÒ‰ Ï˘(כ.(Ú"ÓÒ)
-(כ) לשולחני כסא ‰ÈÓÈ�Ùבין Â„ˆ· ¯ÓÂÏÎ

.(Ú"ÓÒ) ÔÁÏ˘‰ Ï˘(כא) לפני הכסא על

- ÂÈÏÚ,השולחני Á�ÂÓ ÔÁÏ˘‰˘ Ï‚¯‰ ‡Â‰ ‡ÒÎ‰
ÂÈÏÚ Ì‰È¯·„ ÌÈÁÈ�Ó ÌÈ�Â˜‰Â ,ÔÁÏ˘‰ ÏÏÎ· ‡Â‰ ÔÎÏÂ

.(Ú"ÓÒ)(כב)ו- ÔÈ‡Âקציעות .Â˘·ÈÈ˙�˘ ÌÈ�‡˙
‡Ï˘ ˘Â‡ÈÂ) Â˘‡ÈÈ˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈÏÚ·‰ ‡Ó˘ ÌÈ˘˘ÂÁ Â�‡

èôùîä øéàî
גם  שקונה בפשיטות כאן הש"ך נקט מדוע שהקשה לדוד

שנידון  מסיק  שם הש"ך והרי משתמרת אינה היא כאשר

דדינא. ספיקא הוא לדברי זה שציין כאן ש"ך ועי'

סחורה  האם דיעות שתי שהביא ס"ג רס"ח להלן הרמ"א

קונה  שחצירו כמציאה דינה גמורה, זכות שאינה בזול,

מדעתו. מהתיבה יז)שלא המעות כשנמצאו אבל

אינם  שהרבים מאחר מהן מתייאש החנוני אין ולפנים

סי"א. גר"ז ולפנים. השלחן מן בשולחני וכן לשם. נכנסים

ביאר,יח) מד) סי' ח"ב (חו"מ משה אגרות בשו"ת

רק  שם שדרים ברחובות היו שבתיהם הש"ך של שבזמנו

חברו  של ביתו לתוך אחד כל ליכנס רגילים היו יהודים

שבודאי  ואף הדלתות, על דפיקה בלא שירצה עת בכל

ד  הבית, בעל את שמכירים אותם אלא כן עשו י לא

הבית. בעל של כידו ייחשב לא שהבית ועי'בכך

מבעל  נפלו שהם שיתכן שאף שכתב, יא) (ס"י, בגר"ז

הפקר. ונעשו מהם שנתייאש מאחר ליטלם מותר הבית

הם  שמעות ולפי חצר, בקנין שוב אותם קונה ואינו

אינה  ודעתו לעולם אותן ימצא שלא שיתכן קטנים דברים

אדם  של וחצירו אותם, שתשמור חצרו על כלל סומכת

מה  לו משמרת כשהיא אלא מדעתו שלא לו קונה אינו

רס"ח  בסי' הרמ"א המובא הראשונים (כשיטת שבתוכה

מצויים  רבים אין אם אפילו זה שמטעם והוסיף, ס"ג).

באופן  בביתו שנמצאו מעות לו קונה חצרו אין זה בבית

אמנם  מוצאן. של הן והרי הבית בעל של שאינן שידוע

אינם  שם מצויים רבים שאין ומאחר ביתו מבני או הבית מבעל נפלו שהם תולים אנו המעות מי של ידוע לא אם

וכיון יט)מתייאשים. ימצאנו, שהחנוני תולה שהמאבד הוא, וטעמו הרא"ש מדברי הוא הרמ "א של דינו מקור

לחנוני  שאל לא אדם שאף ראה המוצא שאם אפשר ולפי"ז ומתייאש. לגזלו שרוצה סובר לו החזיר ולא ממנו שבקש

סימן  שיתן למי ולהחזיר להכריז חייב מעות, לו נאבד מהלוקחים א' אם החנוני את שאל שהמוצא או האבידה, על

סקל"ד). פ"ג חושן מוכר.כ)(פתחי של הוא הרי בחנות, הלוקח ידי על שנשכח שעודף ------ בשם שמעתי
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אבידה  השבת רס הלכות יא סימן

נפילתה (כג) עם בה וכיוצא שהתאנה מפני מהם, מתייאשים שהבעלים

אסורים. בהם וכיוצא וחרובים זיתים אבל שמשירם ÁÈנמאסת. ותמרים

שהבהמות  מפני אדם, לכל מחלום שהבעלים שחזקתן מותרים, הרוח

מתיקותם . מחמת אותם אוכלים יתומים (כד)והחיות של היו ואם

אסורים  מחילה, בני והקיף כא)שאינם השדה בעל הקפיד אם וכן .

האילנות  שילקטם,ËÈ,כב)מקום עד הנובלות בו שיפלו מקום תיקן או

מחל  שלא דעתו גילה שהרי אסורים, אלו :כג)הרי

בתוךÎז קב  כמו היו אם הגרנות במקום מפוזרות פירות ד'(כה)מצא

הבעלים  שאין מפני שלו, אלו הרי אמות, ד' על ביותר או אמות,

שמא  בהם יגע לא אמות, מד' בפחות מפוזרים היו באסיפתן. מטפלים

שם. הניחו ‡Î˙ÂÓ‡הבעלים '„· ·˜Ó ¯˙ÂÈ ÔÎÂ.·Î'בב קב חצי כמו היו

מינים,(כו)אמות, ושלשה משנים הקב שהיה או אמות, בח' קביים או

אינו  נטל ואם יטול, לא לפיכך ספק אלו כל ושומשמין, תמרים כגון

להכריז  Î,Â‰ÈÈÁ¯Ë‚‰‚‰::כה)חייב ˘ÈÙ� ‡Ï„ „ÂÁÏ ÌÈ¯Ó˙· ÂÏÈÙ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

:˜ÙÒ ÈÂ‰ ,Â·È˘Á„ „ÂÁÏ ÔÈÓ˘ÓÂ˘· Â‡ ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎ ÏÎÂ

.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.·"Ú ·Î Ó"·
.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈÌ"·Ó¯

Â"ËÙ ‡"ÂÊ‚
.Ê"Ë‰

.Î.Î.Î.Î.‡"Ú ‡Î Ó"·
.‡Î.‡Î.‡Î.‡Î¯ÂË
.·Î.·Î.·Î.·ÎÌ"·Ó¯

Â"ËÙ ‡"ÂÊ‚
.·"È‰

.‚Î.‚Î.‚Î.‚Î.¯ÂËÂ È"˘¯
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ÔÈ˜„Â· ÌÈÏÚ·‰ Ô˙Â·È˘Á ˙ÓÁÓ˘ ÈÙÏ ,(˘Â‡È ÈÂ‰ ‡Ï ˙Ú„Ó
ÌÈ˘‡ÈÈ˙ÓÂ Ô˙ÏÈÙ� ¯Á‡Ï „ÈÓ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚ„ÂÈÂ ÂÏÙ� Ì‰ Ì‡

.(Ú"ÓÒ) Ì‰Ó(כג)- מתייאשים Ô‡Îשהבעלים Û‡Â
Í¯„˘ ÈÙÏ ,Â˘‡ÈÈ˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈÏÚ·‰ ‡Ó˘ ÌÈ˘˘ÂÁ Â�‡ ÔÈ‡
Ô˙ÏÈÙ�Ï Ì„Â˜ Ô‰Ó ÌÈÏÚ·‰ Â˘‡ÈÈ˙�Â ,ÔÏÈ‡‰Ó ÏÂÙÈÏ ÌÈ�‡˙

.(Ú"ÓÒ)(כד)- יתומים של היו ·ÏÎואם ÔÈ„‰ ‡Â‰
ÌÈÓÂ˙È Ï˘ ‡È‰˘ ¯¯·˙‰ Ì‡ ,ÔÓÈÒ ‰· ÔÈ‡˘ ‰„È·‡

˙Ú„Ó ‡Ï˘ ˘Â‡È ÌÂ˘Ó ‰ÏËÈÏ ¯ÂÒ‡(כד.(Ó"‰È˙�) ז
-(כה) אמות ‡Ì�Óד' ,˙ÂÓ‡ '„ ÏÚ ˙ÂÓ‡ '„ ,¯ÓÂÏÎ

Ú‚È ‡Ï ÔÎÏÂ ˜ÙÒ ‡Â‰ '„ ÏÚ ˙ÂÓ‡ '·· ·˜ ÈˆÁ·
Ì‡ Ï·‡ ,˙ÂÓ‡ '· ÏÚ ˙ÂÓ‡ '· ‡"ÈÂ ,(Ú"ÓÒ) Ì‰·
ÂÏ˘ ÂÏ‡ È¯‰ ˙ÂÓ‡ '„ ÏÚ ˙ÂÓ‡ '·· ÌÈ¯ÊÂÙÓ Ì‰

.(Í"˘)(כו)- קביים Ó„'או ¯˙ÂÈ· ·˜Ó ¯˙ÂÈ ‰"‰
.(Ú"ÓÒ) ˙ÂÓ‡ '„· ·˜Î ‰"‰ Ì‰È�È· ÒÁÈ‰˘ ÏÎ ˙ÂÓ‡

èôùîä øéàî
לחשוש כא) צריך המוצא אין הבעלים מי ידוע וכשלא

שם). (גמ' יתומים של הם רע"א כב)שמא בגליון

משום  כתב רש"י זה, דין בטעם ראשונים מחלוקת הביא

טור  והרמב"ם שרצים שם יכנסו שלא גורם שההקיף

נתייאש, שלא דעתו מגלה הוא שבכך משום כתב ומחבר

שם  נכנסים שלא שהטעם הבעלים, מתו אם ונפק"מ

לא  נתייאש שלא הטעם אבל ביורשים, גם שייך שרצים

שאינם  דעתם גילו לא הם שהרי ביורשים, שייך

ובערוך כג)מתייאשים. ו' סעיף הרב שו"ע עי'

או  לגדר מחוץ שנפלו פירות שאפילו שכתבו השולחן

סקל"ה). פ"ג חושן (פתחי אסורים עי'כד)לתיקון

והתייאש  ידע הקטן אם שאף בדבריו שמבואר בנתיה"מ,

ע"ב  כב החכמה מעין ועי' מדעת, שלא יאוש נחשב

וסוברים  שחולקים אחרונים ועוד מחילה בני דלאו בתד"ה

(או"ח  משה אגרות בשו"ת ועיין קטן. אצל יאוש שיש

אינו  ליטלם שההיתר משום התמרים, את ליטול אסור דידן בנדון מועיל, קטן של יאוש אם שאף שנקט קפד), סי' ח"א

וסמ"ע  ג' סעיף רלה עי' קטן, מחילת ולענין בקטן. מועיל לא והפקר אותם, מפקירים שהבעלים משום אלא יאוש מטעם

פ. ס"ק סו סי' ש"ך עי' וכן ממון כה)שם, ספק נחשב אבידה בהשבת  חייב הוא אם שספק הרמב"ם דעת היא כן

אבידה, השבת במצות חייב הוא אם ספק ויש שמאחר ס"א) פ"ב (ב"מ הרא"ש דעת אבל המוחזק. אחר בו שהולכים

ראשונים  מחלוקת שהביא ע"א, ז' נדרים לר"ן ציין הגר"א ובביאור לחומרא. דאורייתא וספק איסור, לספק הוא נחשב

מצוה. ספק או ממון כספק נדון הוא אם צדקה נדרי שדן בספק גמרא) שם ד"ה ע"א כא (ב"מ שלמה בחמדת ועי'
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אבידה  השבת רס הלכות סימן יב 

שמדדהÎ„ח לפרוח )גוזל יכול  ואינו שמתנודד  קרוב (פירוש: הנמצא 

לחמשים  חוץ השובך, בעל של הוא הרי אמה חמשים בתוך לשובך,

הוא הרי חמשים (כז)אמה על יותר מדדה הגוזל שאין מוצאו, של

‰˘Í·Âאמה. ÏÚ· Ï˘ ÈÂ‰ ‰Ó‡ '�Ï ıÂÁ ÂÏÈÙ‡ ,ÌÈÓ¯Î Ï˘ ÏÈ·˘·Â.,˙ÂÎ·Â˘ ÔÈ· ‡ˆÓ�

Â˜ÂÏÁÈ ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .·Â¯˜ Ï˘ ‡Â‰ È¯‰(יוני כו כשהיו אמורים, דברים במה .

אחר  הלך רבים, האחד יוני היו אם אבל במנין, שוין השובכות שתי

רחוק. שהוא אע"פ ÌÈÁÈ¯ÙÓ,הרוב, Ô�È‡˘ ˙ÂÏÊÂ‚· ‰Ê ÏÎÂ‰ÎÌ‰ Ì‡ Ï·‡

:Â‡ˆÂÓ Ï˘ ÔÈ�Ú ÏÎ· ,ÌÈÁÈ¯ÙÓ

ביןÂÎט אבידה, המוצא אם (כח)כל סימן, בה שאין בין  סימן בה שיש

עד  שם הניחוה בעליה שמא בה. ליגע אסור הנחה, דרך מצאה

ממון  איבד הרי סימן, בו שאין דבר והיה ליטלה יבא ואם שיחזרו,

סימן, בו שיש דבר היה ואם בו. להחזיר סימן בה לו אין שהרי חבירו,

שיגע  לו אסור לפיכך סימניה. ולתת אחריה לרדוף הטריחן זה הרי

אם  ידע ולא הדבר, לו נסתפק אפילו נפילה. דרך שימצאנה עד בה,

לו  אסור ונטלו, עבר ואם בו. יגע לא זה הרי מונח, או אבוד זה דבר

סימן, בו שאין דבר היה ואם לשם. בו )(כט להחזירו חייב כז)זכה ואינו ,

.„Î.„Î.„Î.„Î,·"Ú ‚Î ·"·
‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.Á"È‰ Â"ËÙ
.‰Î.‰Î.‰Î.‰Î.¯ÂË
.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.‡"‰ Â"ËÙ
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-(כז)ח מוצאו Í·Â˘Óשל ‡· ‡Â‰˘ ˙ÂÏ˙Ï ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó
Â�‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÌÈ·˘Â ÌÈ¯·ÂÚ‰Ó ÏÙ� ‡Â‰˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡ ÌÈÂÒÓ
Ì‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(Ú"ÓÒ) Ì"ÂÎÚ Ì‰˘ ÌÏÂÚ‰ ·Â¯· ÌÈÏÂ˙
‰Ê ÌÂ˜Ó· ÌÈ·˘‰Â ÌÈ¯·ÂÚ‰ ·Â¯˘ ÚÂ„È˘Î ÂÏÈÙ‡ ‡ˆÂÓ‰ Ï˘
,ÂÏÙ�˘Î „ÈÓ ÂÚ„È ÌÈÏÚ·‰˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡˘ ÈÙÏ ,Ï‡¯˘È Ì‰

.(Í"˘) ˘‡ÈÈ˙Ó ÔÓÈÒ Ì‰· ÔÈ‡˘ ¯Á‡ÓÂשיש (כח)ט

דרך וכו' סימן -בה בה ליגע אסור ·¯Ó"‡הנחה 'ÈÚ
Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó· ˙‡ˆÓ� ‡È‰ Ì‡˘ ¯·ÂÒÂ ˜ÏÂÁ˘ 'È ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï

.(Í"˘) ÊÈ¯ÎÓÂ ÏËÂ� ¯Ó˙˘Ó(כט)- בו ‡Ù"Úזכה
ÌÂ˘Ó Â‡) ÌÈÏÚ·‰ Â˘‡ÈÈ˙� ‡Ï ‡ˆÂÓ‰ ÂÏË�˘ ‰Ú˘·˘
ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡ ÔÈÈ„Ú˘ ¯˘Ù‡˘ ÌÂ˘Ó Â‡ Ì˙Ú„Ó Â‰ÂÁÈ�‰˘
,‰È„ÈÏ ‡˙‡ ‡¯ÂÒÈ‡· ÔÈ„ Ô‡Î ÔÈ‡ ‰Ê ÏÎ ÌÚ (ÏÙ� ıÙÁ‰˘
Â· ÔÈ‡ È¯‰˘ ,˙ÂÚË· ÌÈÏÚ·Ï ‰¯ÈÊÁ‰Ï ˙�Ó ÏÚ ‰Á˜Ï˘ ÔÂÈÎ
Ì�Ó‡ ,(Ú"ÓÒ) ÂÓˆÚÏ ‰ÏËÈÏ ‡ˆÂÓ‰ È‡˘¯ ÍÎÈÙÏÂ ,ÔÓÈÒ

èôùîä øéàî
ואם  יטול לא שמספק שפסקו והשו"ע הרמב"ם האם

שתפיסה  ספיקות בשאר סוברים בהכרח יכריז, לא נטל

הרמ"א  מדוע כך אכן ואם מועילה, הספק שנולד לאחר

ביו"ד  פסק הוא והרי ערוך השולחן על כאן חלק לא

שנולד  לאחר שתפיסה בכור ספק לגבי ס"א) שטו (סי'

דהרמ"א  ע' סי' לש"ך כהן תקפו ועי' מועילה. אינה הספק

תפיסה. מועילה בתיקו נשארת שהגמרא שבמקום מודה

הקשה,כו) באמת) אבל ד"ה פ"ט (ש"ד יושר השערי

ס"ט, רס"ז סי' לעיל המבואר מהדין זה דין שונה במה

ביד  מונחת תהא באבידה, סימנים שנתנו אדם בני ששני

השבת  שחיוב ולפי יחלוקו, אומרים אנו ואין המוצא,

שהוא  בבירור יודע שהמוצא למי להשיב הוא אבידה

נמצא  המוצא הגבהת קודם שכאן ליישב, וכתב הבעלים.

אינו  ולפיכך ביניהם, חלוקה הוא שדינו במצב ¨הגוזל

אדם  בני בשני אבל מכך, יותר אבידה בהשבת מחוייב

ביניהם. לחלקה יכול אינו ולפיכך גמורה בהשבה שנתחייב לאחר המוצא של בידו נולד הספק סימנים שנתנו

ב'.כז) סעיף מציאה הלכות הרב השו"ע הכריע וכן זה, דין על שחולק י' סעיף רמ"א פתחי עי' עי'

) יכול חושן לשלו, הדומה חפץ מקום באותו ומצא סימן  בו שאין חפץ לו שנאבד שאדם שכתב, סקנ"ג) פ"ג

בזה. הסתפק יז) סי' (ח"ג יצחק מנחת בשו"ת אמנם שלו, שהוא בודאות יודע אינו אם אף לעצמו ליטלו

èôùîä øåàéá



אבידה  השבת רס הלכות יג סימן

בין סימן, בו שיש דבר וכל נפילה,(ל)להחזירו. בדרך בין הנחה, ספק

להכריז: חייב בר"ה, בין ברה"י בין

בהם ÊÎ(לא)י יגע לא זה הרי הגדר, בצד קרדום או טלית מצא .לד)כיצד,

˙„È¯)(בסרטיא ÌÈ·¯ Ì˘ ÌÈÎÏÂ‰˘ ‰·Á¯ Í¯„ :˘Â¯ÈÙ מצא ומכריז. נוטל

ומדדין(לב)גוזלות בכנפיהם, הגדר,(לג)מקושרים גדראחר (פירוש:

.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯
.·"‰ Â"ËÙ

èôùîä ïåéö

‡Â‰˘ ¯Á‡Ï ‡Ï‡ ÂÓˆÚÏ Â˜ÈÊÁ‰ÏÂ Â· ˘Ó˙˘‰Ï È‡˘¯ Â�È‡
Â‰ÂÁÈ�‰˘ ÌÂ˜Ó· Â�È‡ ıÙÁ‰˘ ÌÈÏÚ·Ï Ú„Â�˘ ¯Ú˘Ó

Â�ÓÓ Â˘‡ÈÈ˙‰Â(כח˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(‡"Ú¯)
„ÈÓ Â·(כטÂÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ ÌÈÏÚ·‰ ÈÓ ¯¯·˙È Ì‡˘ ‡Ï‡ ל),

Í"˘)(לאÂ�È‡ Â· ˘Ó˙˘‰Ï ¯È˙‰˘ Ú"Â˘‰˘ ÌÈ˘¯ÙÓ ˘ÈÂ ,(
˜¯ ,ÁÂ�È‰ ˜ÙÒ·˘ ‡Ï‡ ˙ÂÚË· ‰˙È‰ ‰ÏÈË�‰˘ ÌÂ˘Ó
„·ÚÈ„· Ï·‡ ,‡Â‰ ‰Á�‰ Í¯„ ‡Ó˘ ˘Â˘ÁÏ ˘È ‰ÏÈÁ˙ÎÏ

‰ÏÈÙ� Í¯„ ‡Â‰˘ ·Â¯‰ ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ(לבÊ"Ë)(לג.(
-(ל) הנחה ‡Ìספק ,ÌÈÏÚ·‰ È„È ÏÚ Á�Â‰ È‡„Â· Ì‡ Ï·‡

ÂÓÎ ÂÓÂ˜ÓÏ Â¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ Â˙È·Ï ÂÁ˜Ï ‡ÏÂ ‡ˆÂÓ‰ ÂÏË�
.(Ú"ÓÒ) È"Ò ÔÏ‰Ï ‡"Ó¯‰ ·˙Î˘(לא)י- ÓÂÏÎ¯,כיצד

.(Ú"ÓÒ) ‰Á�‰ Í¯„ Â‰Ó(לב)- ‡ÂÏמקושרים ˙ÂÏÊÂ‚
·˘Á� Â�È‡ ¯˘˜‰ ,ÌÈ¯Â˘˜ Ì‰˘ Û‡Â ,ÔÓÈÒ Â· ÔÈ‡˘ ¯·„ Ì‰
ÌÂ˜Ó‰Â ,‰ÊÎ ¯˘˜· ÌÈ¯˘Â˜ ÌÂ˜Ó‰ È�· ÏÎ˘ ¯Á‡Ó ÔÓÈÒÏ
Â‡·˘ ÔÎ˙ÈÂ ÔÈ„„Ó ˙ÂÏÊÂ‚‰˘ ¯Á‡Ó ÔÓÈÒ Â�È‡ ‡Â‰ Û‡
,·Â¯˜‰ Í·Â˘‰Ó Â‡·˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡ ÔÈ‡˘ ‰ÓÂ ,¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ
ÌÂ˜ÓÏ ‰Ó‡ ÌÈ˘ÈÓÁ ÍÂ˙· Í·Â˘ ÔÈ‡˘ ¯·Â„Ó˘ ÌÂ˘Ó
ÌÈ·˘Â ÌÈ¯·ÂÚ‰Ó „Á‡Ï ÌÈÎÈÈ˘ ÂÈ‰˘ Á¯Î‰·Â ,Ô˙‡ÈˆÓ
,(Ú"ÓÒ) Â˙Ú„Ó Ì˘ ÂÁÈ�‰˘ Â‡ Â�ÓÓ ÏÙ� Ì‡‰ ‡Â‰ ˜ÙÒ‰Â
ÌÈ˘ÈÓÁ ÍÂ˙ Í·Â˘ ˘È˘Î Û‡ ¯ÂÓ‡ ‰Ê ÔÈ„˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ
ÌÈ¯·ÂÚ‰Ó ÂÏÙ� ‡Ï˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯‡˘·˘ Û‡Â ,‰Ó‡
ÌÂ˜Ó ˘È ,ÔÈ¯˘Â˜Ó Ì‰˘ Ô‡Î ,Í·Â˘‰ ÏÚ· Ï˘ Ì‰ ‡Ï‡ ÌÈ·˘Â

ÌÈ·˘‰Â ÌÈ¯·ÂÚ‰ È„È ÏÚ ÂÁ�Â‰˘ ˙ÂÏ˙Ï(לה˘ÈÂ ,(Í"˘)
‡Ï È‡„Â· ,‰Ó‡ ÌÈ˘ÈÓÁ ÍÂ˙ Í·Â˘ ˘È Ì‡ ÂÏÈÙ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡
ÔÓ „Á‡ Ï˘ ÂÈ‰ ‡Ï‡ ÌÈ¯˘Â˜Ó Ì‰Â ¯Á‡Ó Â�ÓÓ Â‡ˆÈ
ÌÁÈ�‰˘ Â‡ Â�ÓÓ ÂÏÙ� Ì‡‰ ‡Â‰ ˜ÙÒ‰Â ÌÈ·˘Â ÌÈ¯·ÂÚ‰

Ê"Ë) Â˙Ú„Ó(אחר (לג)).לו או הגדר אחר

- ‰‚„¯הגפה È¯ÂÁ‡Â ,¯Ó˙˘Ó ÌÂ˜Ó È¯˜ÈÓ ¯„‚‰ „ˆ·˘
‡"ÈÂ ,(Â"Ó˜Ò Ú"ÓÒ) ˙ˆ˜ Ì‡ ÈÎ È¯Ó‚Ï ¯Ó˙˘Ó Â�È‡ ‰Â‰

èôùîä øéàî
לשמרו כח) רצה ואח"כ להחזירו ע"מ נטלו שאם עיי"ש

ידי  על שהרי תשיבם השב משום רק עובר אינו לעצמו,

דהשבה  עשה רק עליו ואין בעלים מרשות קצת יצא יאוש

ספק  מה מפני לעיין ויש בעשה מחוייב אינו הינוח ובספק

אין, הינוח בודאי אפילו ואפשר לאו, מספק שונה עשה

והרע"א  עשה, עליו אין הבעלים לברר וא"א סימן בו שאין

רק  שזה כיון הינוח ודאי שאפי' הדרישה לדברי מציין

הרי  לקיים יכול אינו ומצוה בסוף נתייאש שהרי מצוה

הבעלים. שנתייאש כך על בנוי זה כל אמנם וזכה, פטור

הינוח. בודאי אפי' בו שזכה מבואר הגר"א בביאור וגם

רשאי כט) מדעת שלא יאוש שבכל שנקט בש"ך עיי"ש

ומסתימת  הבעלים, מי התברר שלא זמן כל בו להשתמש

שמסתבר  אף מיד בו להשתמש שרשאי משמע דבריו

משפט  דברי עי' אמנם התייאשו, לא עדיין שהבעלים

המוצא  אם דווקא אמורים שדבריו הש"ך בדעת שהבין

סי' בש"ך עי' אמנם ונתייאשו. לבעלים נודע שכבר משער

שהבעלים  בדבר  דווקא אמור שדינו שכתב ג ס"ק רסב

לבסוף. ממנו להתייאש הרב ל)אמורים והשו"ע

בדבר  מדעת שלא ביאוש דוקא היא זו שסברא כתב (ס"ג)

רבים  מצד והיאוש סימן בו ביש אבל סימן, בו שאין

מונח. יהא וכדו', יעקב לא)מצויים חלקת שו"ת עי'

אפשר  אם שמסתפק המחבר מבן הגה"ה ב' סימן ח"ג

שדין  או באבידה להשתמש שהתיר כש"ך לי קים לומר

להוציא  ורוצה תובעו שחבירו במקום אלא אינו לי קים

שאסור  שיתכן בחפץ השתמשות להתיר ולא ממון ממנו

פוסק  ב' סעיף הרב שהשו"ע מזה אמנם בו. להשתמש לו

מוכח  להחמיר יש תורה שבספק משום הש"ך כדעת שלא

לי. קים לומר יכול אינו זה סומכים לב)שבאופן וגם

הבעלים  נתייאשו שודאי כך נתיה"מ לג).על עי'

כה  דף ב"מ הגמ' מדברי הוא השו"ע דברי שמקור סקי"ג

שאינו  מקום הוא הרי שמדדים, שמאחר אומרים אנו מדעתו, שם שהניחם לצד אפילו ולכן גוזלות, המוצא בענין ע"ב

הבעלים . נתייאשו ובודאי אפילו לד)משתמר, אמור זה דין אם ורשב"א רמב"ם מח' שהביא סק"א רס"א ש"ך עי'

להכריז. וחייב לאבידה הם נחשבים זה שבאופן או ימים, כמה שם מונחים הם אינם לה)אם שכאשר כלומר,

מקושרים  כשנמצאו אבל מהשובך, שבאו תולים אנו מהשובך באו או ושבים מהעוברים נפלו האם הוא והספק מקושרים

שהבין  סקי"ד נתיה"מ ועי' בהם. יגע לא ולפיכך מדעתם, שם שהניחום יתכן ושבים, מהעוברים נפלו לא שבודאי אף

לנפילה. כלל חוששים אנו אין מדעת שם שהונחו לתלות שאפשר שבמקום הש"ך נ"מ לו)בדעת יש האם לעיין יש

èôùîä øåàéá



אבידה  השבת רס הלכות סימן יד 

אבנים ) הגפה,של  אחר ˜�ÌÈ)(או Ï˘ Â‡ ÌÈˆÚ Ï˘ Ï˙ÂÎ ˙ÓÈ˙Ò ,‰Ù‚ או

שם. הניחום בעליהן שמא בהם, יגע לא זה הרי שבשדות, בשבילין

סימן,(לד) שהוא קשר קשורים היו ואם שלו. אלו הרי נטלם, ואם

שהמקום  להכריז, חייב במקומם, קבועים מצאם אם וכן להכריז. חייב

‰¯Ì"·Ó,סימן: È¯·„ ÂÏ‡ ÏÎ :‰‚‰ÁÎÏ·‡(לה)Â‰Ï ‡¯È·ÒÂ ,‰Ê ÏÎ· ÌÈ˜ÏÂÁ ˘È

,¯·„· ÌÈ˜ÂÏÈÁ Â‰Â‡(לו)„‚' ,¯„‚ „ˆ· ÌÂ„¯˜ Â‡ ˙ÈÏË ÔÂ‚Î ,¯Ó˙˘Ó ¯·„‰ Ì‡„

ÔÓÈÒ(לז) Â· ÔÈ‡ ÔÈ· ÔÓÈÒ Â· ˘È ÔÈ· ,Ô‰· Ú‚È ‡Ï ,Ì˘ ÌÈÏÚ· ÂÁÈ�‰ Ì‡ ˜ÙÒ(לז.

ÂÏË�Â ¯·Ú(לח),Â˙È·Ï ÂÎÈÏÂ‰ÂËÎÁ�ÂÓ ‡‰È ,ÔÓÈÒ Â· ÔÈ‡ Ì‡ .ÊÈ¯ÎÈ ,ÔÓÈÒ Â· ˘È Ì‡

.Â‰ÈÏ‡ ‡·È˘ „Ú(לט).ÂÓÂ˜Ó ÏÚ Â�ÁÈ�ÈÂ ¯ÂÊÁÈ ,Â˙È·Ï ÂÎÈÏÂ‰ ‡Ï(מ)Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó·Â

.Â‡ˆÂÓ Ï˘ ÈÂ‰ ,ÌÂ˜Ó· ‡ÏÂ ıÙÁ· ‡Ï ÔÓÈÒ Â· ÔÈ‡Â ,Á�Â‰ È‡„Â ÂÏÈÙ‡ ,ÏÏÎ ¯Ó˙˘Ó

,˙Â„˘·˘ ÔÈÏÈ·˘ ÔÂ‚Î ,˙ˆ˜ ¯Ó˙˘Ó˘ ÌÂ˜Ó·Â .ÊÈ¯ÎÓÂ ÏËÂ� ,ÔÓÈÒ Â· ˘È Ì‡Â

.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ·"Ù ˘"‡¯
.Á 'ÈÒ

.ËÎ.ËÎ.ËÎ.ËÎ‰�˘Ó „È‚Ó
Â"ËÙ ‡"ÂÊ‚
È"˜ÂÓ� ,·"‰
‡"Ú „È Ó"·

.Û"È¯‰ ÈÙ„Ó

èôùîä ïåéö

‡Â‰ Ì˘˘ ,¯„‚ „ˆ· ˙ÈÏËÏ ‰ÓÂ„ Â�È‡Â ,ÁÂ�È‰ ˜ÙÒ ‰Ê˘
Ì‰È„‚· ˙‡ Ì˘ ÁÈ�‰Ï ÌÈÏÚÂÙ‰ Í¯„˘ ÈÙÏ ¯Ó˙˘Ó ÌÂ˜Ó

.(Ê"Ë) Ô˙Î‡ÏÓ ÔÈ˘ÂÚ˘ ‰Ú˘·(לד) הרי נטלם ואם

- שלו �ÏÙאלו ıÙÁ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ˘È˘ ‰¯˜Ó ÏÎ· ÔÈ„‰ ‡Â‰Â
ÏÎ ¯Ó˙˘Ó Â�È‡ ÌÂ˜Ó‰Â Ì˙Ú„Ó Â‰ÂÁÈ�‰˘ Â‡ ÌÈÏÚ·‰Ó

.(Ú"ÓÒ) Â· ‰ÎÊ ÂÏË� Ì‡Â ,Â· Ú‚È ‡Ï ,ÍÎ(לה) יש

- זה בכל ·˘�Èחולקים ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ˜ÏÂÁ ‡"Ó¯‰
‡"Ó¯‰ ˙Ú„ÏÂ Â‡ˆÂÓ Ï˘ ‡Â‰ È¯‰ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰ ˙Ú„Ï ,ÂÏË�Â ˙ˆ˜ ¯Ó˘˙Ó˘ ÌÂ˜Ó· ÔÓÈÒ Â· ÔÈ‡˘ ¯·„ ‡ˆÓ· ,‡ ,ÌÈ�ÈÈ�Ú
‡Â‰ ˜ÙÒ‰Â ˙ˆ˜ ¯Ó˙˘Ó˘ ÌÂ˜Ó· ÔÓÈÒ Â· ˘È˘ ¯·„ ‡ˆÓ· ,· ,Â‰ÈÏ‡ ‡Â·È˘ „Ú Â„È· Á�ÂÓ ‡‰È ‡Ï‡ Â· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡

˘‰ ˙Ú„Ï ,Â˙Ú„Ó ÂÁÈ�‰˘ Â‡ Â�ÓÓ ÏÙ� Ì‡‰ÊÈ¯ÎÓÂ ÏËÂ� ‡"Ó¯‰ ˙Ú„ÏÂ ,ÊÈ¯Î‰Ï È„Î ÂÏÈÙ‡ ÂÓÂ˜ÓÓ Â�ÏËÈ ‡Ï ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ
ÌÈ˜ÏÂÁ Ì‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(Ê"Ë) ÊÈ¯ÎÓÂ ÏËÂ� ÏÎ‰ ˙Ú„Ï (ÔÓÈÒ Â· ˘È˘ ¯·„· ,¯ÓÂÏÎ) ‰Ê ÔÙÂ‡·˘ ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(Ú"ÓÒ)
Ì˙·˘‰· ·ÈÈÁ Â�È‡ ÌÈÏÚ·‰Ó ÏÙ�˘ „ˆÏ˘ ,ÔÓÈÒ ‡Â‰ ÌÂ˜Ó‰˘ ÔÙÂ‡·Â Â˙Ú„Ó ÂÁÈ�‰˘ Â‡ ÌÈÏÚ·‰Ó ÏÙ� Ì‡‰ ˜ÙÒ ˘È˘Î ˜¯
Ì˙˜ÂÏÁÓÂ ,Â˙Ú„Ó ÂÁÈ�‰˘ ÔÂÈÎ ‰·˘‰ ˙·ÂÁ ÔÈ‡ Ì˘ Â‰ÂÁÈ�‰ Ì‰˘ „ˆÏÂ (ÏÙ� ÔÎÈ‰ Ú„ÂÈ Â�È‡ È¯‰˘ ,ÔÓÈÒ Â�È‡ ÌÂ˜Ó‰Â)
ÌÂ˜Ó‰˘ ¯Á‡Ó ÍÎÏ ˘Â˘ÁÏ ÔÈ‡˘ Â‡ ,ÊÈ¯Î‰Ï ·ÈÈÁÂ ÔÓÈÒ ‰· ˘È˘ ‰„È·‡Î Â�È„Â ,Â�ÓÓ ÁÎ˘ ÂÁÈ�‰˘ ¯Á‡Ï˘ ˘Â˘ÁÏ ˘È Ì‡‰ ‡È‰

.(Ó"‰È˙�) Â· ‰ÎÊ ÏË� Ì‡Â ÏÂËÈ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ ,˙ˆ˜ ¯Ó˙˘Ó(לו)- בהם יגע לא משתמר הדבר ˘·ÌÂ˜Óדאם ÈÙÏÂ
.(Í"˘) ‰· Ú‚È ‡Ï ÔÓÈÒ ‰· ˘È Ì‡ Û‡ ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ ,‰·˘‰· ·ÈÈÁ Â�È‡Â ‰„È·‡ ‰�È‡ È¯Ó‚Ï ¯Ó˙˘Ó‰(לז) אם ספק

- ÏÂËÈÏהניחו ÂÏ ‰È‰ ÔÓÈÒ Â· ˘È˘ ¯·„· ,ÏÙ� ‡Ó˘ ˜ÙÒ ‰È‰ ÂÏÈ‡˘ ,ÂÁÈ�‰ È‡„Â·˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡˘ Â˙�ÂÂÎÂ ˜„˜Â„Ó Â�È‡ Â�Â˘Ï
.(Í"˘) ÊÈ¯Î‰ÏÂ(לח)- לביתו ˘‰·ÌÈÏÚהוליכו ˘Â˘ÁÏ ˘È˘ ÈÙÏÂ ,¯Ó˙˘Ó ‡Â‰˘ Û‡ Â· Á�ÂÓ ‰È‰˘ ÌÂ˜ÓÏ Â�¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ

,Â˘ÙÁÏ Â‡· ÌÈÏÚ·‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ¯ÓÂ˘ ‡ˆÂÓ‰ ÁÈ�‰ Ì‡ Ì�Ó‡ ,(Ú"ÓÒ) ˙ÙÒÂ� ÌÚÙ Â˙Â‡ ˘ÙÁÏ Â‡Â·È ‡ÏÂ Â˙Â‡ Â‡¯ ‡ÏÂ Â‡·
ÌÈÏÚ·‰˘ ÌÈ„Ú ˘È Ì‡ ÂÏÈÙ‡ Â¯ÈÊÁ‰Ï È‡˘¯ Â�È‡ ¯ÓÂ˘ „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡ Ì�Ó‡ ,Â˙È·Ï ÂÎÈÏÂ‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÂÓÂ˜ÓÏ Â¯ÈÊÁ‰Ï ÏÂÎÈ

Ì˙„È·‡ ˙‡ ˘ÙÁÏ ÌÈÏÚ·‰ Â‡· Ì‡‰ ÌÈ��Â·˙Ó Ì�È‡ ÌÈ„Ú‰˘ ÈÙÏ ,‡· ‡Ï(לח.(Ê"Ë)(לט) יחזור לביתו הוליכו לא

- מקומו על ‰�ÂÁÈויניחנו ‡Ó˙ÒÓ˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡˘ ÈÙÏÂ ,ÂÓÂ˜ÓÏ Â¯ÈÊÁ‰Ï ÏÂÎÈ È¯Ó‚Ï ¯Ó˙˘Ó ‡Â‰ Ì‡ ‡˜ÂÂ„ ÔÓÈÒ Â· ˘È Ì‡
¯Ó˙˘Ó‰ ÌÂ˜Ó Â�È‡Â ‰·˘‰· ·ÈÈÁ˙�˘ ÔÂÈÎ Ì˘Ï Â¯ÈÊÁ‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ Ì˘ ÂÏÙ�˘ ÔÎ˙È˘ È¯Ó‚Ï ¯Ó˙˘Ó Â�È‡ Ì‡ Ï·‡ ,Ì˘

.(‡"Ú¯)(מ)- מוצאו של הוי וכו' משתמר שאינו �˘ÁÎ,ובמקום Â‡ ÏÙ�˘Î „ÈÓ˘ ·Â˘Á ¯·„· ‡˜Â„ ¯ÂÓ‡ ‰Ê ÔÈ„
‡Â‰Â ÔÓÈÒ Â· ÔÈ‡˘ Û‡ Ì‰Ó ÁÎ˘�˘ ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡ ÌÈÏÚ·‰˘ ÔÎ˙È˘ ·Â˘Á Â�È‡˘ ¯·„ Ï·‡ .ÌÈ˘‡ÈÈ˙ÓÂ ÍÎÓ ÌÈÏÚ·‰ ÌÈÚ„ÂÈ
,(Í"˘) ˙Ú„Ó ‡Ï˘ ˘Â‡È ÔÈ„Î Â‰ÈÏ‡ ‡Â·È˘ „Ú ÂÁÈ�‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ‡ˆÂÓ‰ Ì‰· ‰ÎÊ ‡Ï ,ÏÏÎ ¯Ó˙˘Ó Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó· ÂÏÈÙ‡ Á�ÂÓ
.(Ó"‰È˙�) Â˘‡ÈÈ˙�Â ÂÁÎ˘˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ Â¯ÎÊ� ÌÈÏÚ·‰˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡ ·Â˘Á Â�È‡˘ ¯·„· Û‡ ,ÁÂ�È‰ Í¯„·˘ ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

èôùîä øéàî
לש"ך. הט"ז ניכר לז)בין אם הינוח בדרך גם אמנם

הבעלים  שכחו ודאי סימן בו יש אפי' רבים מימים שהוא

בסעיף  כמבואר מוצא של הוא והרי ונתייאשו, הניחו היכן

ס"ג). פ"ד (פ"ח סק"מ לח)א' ק"צ סי' יו"ד ט"ז עי'

באו  האם יודעים שהעדים אומרים אנו מועט שבזמן

לא. או הבעלים

èôùîä øåàéá



אבידה  השבת רס הלכות טו סימן

ÏÂ‡(מא) ÂÙÂ‚· ‡Ï ,ÔÓÈÒ Â· ÔÈ‡ Ì‡Â .ÊÈ¯ÎÓÂ ÏËÂ� ,ÔÓÈÒ Â· ˘È ,ÁÂ�È‰ ˜ÙÒ ÂÏÈÙ‡

.Â�ÏËÈ ‡Ï ,ÌÂ˜Ó·(מב)ÔÈ‡ È¯‰˘ ,¯ÂÊÁÈ ‡Ï ,Â˙È·Ï ÂÎÈÏÂ‰ ‡ÏÂ Â„È· ˜¯ ÂÏË� Ì‡Â

:¯˜ÈÚ ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ .Â‰ÈÏ‡ ‡·È˘ „Ú Á�ÂÓ ‡‰ÈÂ ,·ËÈ‰ ¯Ó˙˘Ó ÌÂ˜Ó‰

בו:Ïיא יגע לא זה הרי מכוסה , כלי באשפה „·¯ÏÌÈ‡‰‚‰:מצא ‰Ó·

‰· ÔÈÓËÓ‰ ,˙Â�ÙÏ ÈÂ˘Ú ‰ÏÈÁ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ,ÏÏÎ ˙Â�ÙÏ ÈÂ˘Ú Â�È‡˘ ‰Ù˘‡· ,ÌÈ¯ÂÓ‡

‰È‡(מג)„·¯ ˙Ú„Ó ‰„È·‡(מא‰‡ˆÂÓ Ï˘ ‡Â‰ È¯‰Â שאינה .מב), אשפה ואם

מכוסה, שמצאו אע"פ לפנותה, עליה ונמלך היא, להתפנות עשויה

ומכריז  ‡ÂÏÈÙמג)נוטל ,Ì‰· ‡ˆÂÈÎÂ „ÂÙ˘Â ÔÈÎÒ ÔÂ‚Î ,ÌÈ�Ë˜ ÌÈÏÎ ÂÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .

:Ì˘ ÔÎÈÏ˘‰ ˙È·‰ Â„·ÈÎ˘Î ¯˘Ù‡˘ .ÊÈ¯ÎÓÂ ÏËÂ� ,‰ÚÂ·˜‰ ‰Ù˘‡· ÌÈÒÂÎÓ ÂÈ‰

.Ï.Ï.Ï.Ï.·"Ú ‰Î Ó"·
‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.Ê"‰ Â"ËÙ
.‡Ï.‡Ï.‡Ï.‡Ï.Ì˘ Ó"·

èôùîä ïåéö

-(מא) לביתו הוליכו ולא בידו  רק נטלו ÈÂ˘ואם
ÔÎ˘ ,Â· Á�ÂÓ ‰È‰˘ ÌÂ˜Ó· ÂÁÈ�‰Ï È‡˘¯ ‡ˆÂÓ‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡
ÌÂ˜Ó‰ Ì˙Ú„Ï È¯‰ Ì˘ Â‰ÂÁÈ�‰ ÌÈÏÚ·‰ Ì‡ ,Í˘Ù� ‰ÓÓ
È‡˘¯Â ¯˜Ù‰ ‡Â‰ È¯‰ Ì˙Ú„Ó ‡Ï˘ ÏÙ� Ì‡Â ,¯ÂÓ˘ ·˘Á�
˘¯ÙÏ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ ,(Í"˘) ıÙÁ ‡Â‰˘ ‰Ó Â· ˙Â˘ÚÏ ‡ˆÂÓ‰
‡Â‰˘ ,ÂÓÂ˜ÓÏ Â¯ÈÊÁ‰Ï È‡˘¯ Â�È‡˘ ·˙Î˘ ‡"Ó¯‰ ˙Ú„ ˙‡
¯Á‡ÏÂ Ì˙Ú„Ó ıÙÁ‰ ˙‡ ÂÁÈ�‰ ÌÈÏÚ·‰˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡˘ ¯·ÂÒ
Â�È‡Â ‰„È·‡ ¯ÓÂ˘ ‡ˆÂÓ‰ ‰˘Ú� ÍÎ˘ ÔÂÈÎÂ ,Ì˘ Â‰ÂÁÎ˘ ÔÎÓ

È¯Ó‚Ï ¯Ó˙˘Ó Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó· Â˙Â‡ ÁÈ�‰Ï È‡˘¯(לט

.(Ó"‰È˙�)(מב)- וכו' הינוח ספק ˘È˘ואפילו ¯·„·Â
ÏÈ‡Â‰ ,ÊÈ¯ÎÓÂ ÏËÂ� ÌÈÏÚ·‰ Â‰ÂÁÈ�‰ È‡„Â· Ì‡ ÔÓÈÒ Â·

È¯Ó‚Ï ¯Ó˙˘Ó Â�È‡ ÌÂ˜Ó‰Â(מÏÂËÈÏ ¯ÂÒ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,
ÌÈÏÚ·‰ Ì‡ ˜ÙÒ ˘ÈÂ ˙ˆ˜ ¯Ó˙˘Ó‰ ÌÂ˜Ó· ‡Ï‡ ÊÈ¯Î‰ÏÂ
È‡„Â·˘ Â‡ È¯Ó‚Ï ¯Ó˙˘Ó ‡Â‰ Ì‡ Ï·‡ ,Ì˘ Â‰ÂÁÈ�‰
Â· Ú‚È ‡Ï ˙ˆ˜ ¯Ó˙˘Ó ‡Â‰ Ì‡ Û‡ ÌÈÏÚ·‰ Â‰ÂÁÈ�‰

.(‡"Ú¯)(מג)יא- היא מדעת ‰˘ÔÁÏÂאבידה ˙Ú„Ï
‰¯Ù· ÔÂ‚Î ,˙Ú„Ó ‰„È·‡˘ („"Ò ‡Ò¯ 'ÈÒ ÔÏ‰Ï) ÍÂ¯Ú
‰˙Á˜Ï Â‡· ‡Ï ÌÈÏÚ·‰Â ,Ì"ÂÎÚ Ï˘ ÌÈÓ¯Î‰ ÔÈ· ‰ÚÂ¯‰

ÔÈ‡˘ Û‡ ,ÍÎ ÏÚ Ì‰Ï Ú„Â�˘ ¯Á‡Ï Ì‚‰�È‡ ‰·˘‰ ·ÂÈÁ ‰·
Â�È‡ Ô„È„ ÔÂ„�· Û‡ ÂÓˆÚÏ ‰ÏËÈÏ È‡˘¯ Â�È‡ ‡ˆÂÓ‰Â ¯˜Ù‰
È‡˘¯Â ¯˜Ù‰ ‡È‰˘ Ì˘ ‡"Ó¯‰ ˙Ú„ÏÂ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ È‡˘¯
˘ÈÂ ,(Ú"ÓÒ) ÔÎ ˙Â˘ÚÏ È‡˘¯ Ô„È„ ÔÂ„�· Û‡ ,ÂÓˆÚÏ ‰ÏËÈÏ
¯˜Ù‰ ‡È‰ È¯‰ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰ ˙Ú„Ï Û‡ Ô„È„ ÔÂ„�·˘ ÌÈ¯ÓÂ‡

ÂÓˆÚÏ ‰ÏËÈÏ È‡˘¯Â(מד.(Í"˘)

èôùîä øéàî
שסבר לט) (וכנראה זו סברא על שחלק הש"ך לכאורה

שהניחם) לאחר שכחום שהבעלים לכך חוששים אנו שאין

שדבר  הבאה) בהערה (עי' הסמ"ע שכתב מה על גם חולק

ליטול  חייב משתמר שאינו במקום שנמצא סימן בו שיש

הבעלים  שכחוהו שמא שם, הונח ודאי אם אף ולהכריז

מכן. אבידה מ)לאחר נחשב זה באופן שאף הטעם

שהניחוהו  שלאחר שיתכן משום השבה חובת בה שיש

ויכריז, המוצא שיטלנו להם ועדיף שם שכחוהו הבעלים

סמ"ע  לעצמו, ויטלנה הגון שאינו אדם ימצאנה שלא כדי

משתמר מא)(סקמג). שאינו במקום מניח כל וכן

היה  מתחילה אם אפילו שם, ששכחה לתלות שאין באופן

היא  הרי שם והשאירה בדעתו נמלך ואח"כ ליטלה בדעתו

סקל"ד). פ"ד חושן פתחי - הרב (שו"ע מדעת אבידה

שם מב) הטמינו והגנב גנוב שהחפץ חשש שיש ובאופן

סקכ"ה). פ"ד חושן פתחי - השלחן (ערוך ומכריז, נוטל

פ"ד מג) חושן פתחי עיין סימן בו שאין דבר הוא ואם

ואסור  מדעת שלא יאוש כשאר דינו האם שהסתפק סקכ"ז

שעתידין  (ולפי ים  של כזוטו הדבר שנחשב או ליטלו,

ורשאי  העיר) כל של האשפה בו שמונחת למקום לפנותו

נחשב  שאם קשה, אמנם להלכה. יותר נטה וכך ליטלו,

וצריך  להכריז, חייב סימן בו יש אם מדוע ים של לזוטו

זוטו  נחשב אינו בפועל נלקח שלא זמן כל שאמנם לומר

הטעם  שכל אלא להכריז], חייב סימן בו ביש [ולכן ים של

מפני  הוא יטול לא סימן בו שאין דבר באשפה שמצא

שאין  דידן, בנדון אבל לקחתו, יבואו שהבעלים שיתכן

צ"ע. ועדיין לקחתו, שמותר אפשר תתפנה, שהאשפה קודם ליטלו אפשרות מהו מד)לבעלים ביאר לא הש"ך

שהקשה  ו) סי' מהפקר זכיה (הל' אפרים מחנה ועיין לפנותה. שעומדים באשפה למצא הכרמים בין רצה פרה בין החילוק

בגמרא  שאמרו מכך לקחתה רשאי אינו הכרמים בין שרצה שפרה שסובר ערוך) השולחן דברי מקור (שהוא הרמב"ם על

ליישב, וכתב לעצמו. ליטלם המוצא ורשאי הפקר והם מדעת אבידה זו הרי הגרנות במקום המפוזרים שפירות ע"א) (כא

èôùîä øåàéá



אבידה  השבת רסא הלכות סימן טז 

רסא  סימן
סעיפים  ד ובו אבדה, שאינה שניכר במקום המוצא דין

בדרך:‡א רועים פרה או חמור בלילה,(א)מצא אבידה. זה אין ביום,
·¯ÂÓÁ ‰‡Â¯ Ì‡ Â‡(ב),ÔÈÎÂÙ‰ ÂÈÏÎÂ‚ היום בפנות אבידה. זה הרי

אבידה,א)ובנשף,(ג) זו הרי זה, אחר זה ימים שלשה אותם ראה אם

ומכריז: ונוטל

כלפי „ב אבידה. זו אין העיר, כלפי פניה אם בדרך: רצה  פרה ראה

רועה מצאה אבידה. זו הרי להחזיר (ד)השדה, חייב הכרמים, בין

הכרמים היו אם לפיכך קרקע. אבידת אינה (ה)משום עכו"ם, של

העכו"ם  יהרגנה שמא חשש ואם להחזיר. חייב ואינו אבידה,

ומכריז: ונוטל אבידה, זה הרי הכרם, שהפסידה מפני כשימצאנה,
‰:ÌÈ¯Á‡ ˙Â„˘· ÌÈÚÂ¯˘ ˙ÂÓ‰·Ó Ò�˜ ÔÈÚ¯ÂÙ˘ ÌÂ˜Ó· ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

עומדתÂג אם הרבים, ברשות פרה חייב (ו)מצא הרבים, ברשות

משתמרת  שאינה ברפת שהיתה או בעשבים, רועה היתה להחזירה.

אבידה: זו שאין בה, יגע לא מאבדת, ‰¯Ê˙Ù‰‚‰:ואינה Ì‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

Á‰Ï ·ÈÈÁ ,ÌÂÁ˙Ï ıÂÁ‰�Â˘‡¯‰ ‡¯·Ò‰ Û‡Â ,ÔÈ�Ú‰ ÈÙÏ ÏÎ‰„ ÈÏ ‰‡¯� Â‰ÈÓ .Â¯ÈÊ

:˙¯ÓÂ˘Ó ‰�È‡˘ ÔÈ�Ú· ‡Â‰ Ì‡ ‰„ÂÓ

שאין Áד ברפת פרתו הניח כיצד, לו, נזקקין אין לדעת ממונו המאבד

לו. והלך קשרה, ולא דלת, Ë,˙Ú„Óלה ‰„È·‡ È¯˜Ó ‡Ï ˙Ù¯„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ(ג

.‰¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁÂ איבד זה הרי לו, והלך הרבים ברשות כיסו השליך

.‡.‡.‡.‡.·"Ú Ï Ó"·
.·.·.·.·.‡"Ú ‡Ï Ó"·
.‚.‚.‚.‚.Ì˘
.„.„.„.„.‡"Ú ‡Ï Ó"·
.‰.‰.‰.‰ÌÁÂ¯È Â�·¯

.‡"Á Î ·È˙�
.Â.Â.Â.Â,‡"Ú ·Ï Ó"·

‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯
.‰"‰ Â"ËÙ

.Ê.Ê.Ê.ÊÓ"· ˘"‡¯
.ÂÎ 'ÈÒ ·"Ù

.Á.Á.Á.Á‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯
.‡"È‰ ‡"ÈÙ

.Ë.Ë.Ë.Ë.¯ÂË
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-(א)א אבידה זה אין ˘Ìביום ÌÈÚÂ¯ Ì‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡
ÌÈÓÈ ‰ÓÎ(ב.(Ú"ÓÒ)(ב)- הפוכים ÓÂÏÎ¯,וכליו

.(Ú"ÓÒ) ˙Ú„¯Ó‰ Â‡ ÛÎÂ‡‰(ג)- ‡Âונשף ,¯ÓÂÏÎ
.(Ú"ÓÒ) Û˘�·(ד)ב- הכרמים ÔÏ‰Ïבין Ú"Â˘ 'ÈÚ

˙·˘‰Ó ¯ÂËÙ˘ Â„Â·Î ÈÙÏ Â�È‡˘ Ô˜Ê ÂÏÈÙ‡˘ ·"Ò ‚"Ò¯ 'ÈÒ
˙Â˘¯ „Ú ‰¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ ‰¯ÈÊÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰ Ì‡ ,‰„È·‡
ÌÈÏÚ·‰ ˙Â˘¯Ï ‰·È˘‰Ï ·ÈÈÁ Ô„È„ ÔÂ„�· ÔÎ ÂÓÎÂ ,ÌÈÏÚ·‰
‡Ï‡ ‰˙·˘‰· ·ÈÈÁ Â�È‡˘ Ô„È„ ÔÂ„�·˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(Í"˘)
‰Ú¯Ó ÌÂ˜ÓÏ Ì˘Ó ‰�‡ÈˆÂÈ˘ ÍÎ· È„ ,Ú˜¯˜ ˙„È·‡ ÌÂ˘Ó

.(‡"Ú¯)(ה)- עכו"ם ˘ÏÂÎÈ‰של ‰ˆ¯ ‰¯Ù‰ Ì‡ Ì�Ó‡
Ï‡¯˘È ˙„È·‡ ÂÊ È¯‰˘ ‰˙·˘‰· ·ÈÈÁ ˜Ê�È‰Ï ‡È‰

.(Ú"ÓÒ)(ו)ג- הרבים (Ú"ÓÒ).ברשות Ì˘Ó Á¯·˙ È‡„Â·Â ÌÈÏÚ·‰ ˙Ú„Ó ‡Ï˘ Ì˘ ˙‡ˆÓ� ‡È‰ Ì˙Ò‰ ÔÓ˘ ÈÙÏÂ

èôùîä øéàî
שלא  בדעתו שגמר הרמב"ם מודה אומדנא שיש שבמקום

ישנה  דידן בנדון שאף סובר שהש"ך ויתכן לקחתו,

זו. ערב.א)אומדנא לפנות אם ב)כלומר, אמנם

אבידה  שהם אפשר להניחם דרך שאין רב זמן שם עומדים

סק"ח). פ"ד חושן שהשולחן ג)(פתחי מפרשים ויש

כשידוע  אמורים שדבריו אלא כך, על חולק אינו ערוך

אמורים  הרמ"א ודברי קשר, ובלא דלת בלא שהניחה

לתלות  אפשר קשר ובלא דלת בלא ברפת כשמצאנוה

פ"ד  חושן פתחי למשה (הלכה הקשר הותר או שנפרצה

סקל"ב).
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אבידה  השבת רסב הלכות יז סימן

לעצמו, ליטול זה דבר לרואה שאסור ואע"פ לדעתו, אינו (ז)ממונו

תאבד אשר שנאמר להחזיר. ‚)זקוק · ÌÈ¯·„):לדעתו למאבד פרט ,
È˙Ú„Ó ‰„È·‡„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ(ח)¯˜Ù‰ ÈÂ‰(ד‰ÎÊ Ì„Â˜‰ ÏÎÂ ,:

רסב  סימן
ובו  מוצאו, של הוא דבר ואיזה להכריז חייב דבר איזה על

סעיפים  כ"א

אינו ‡א מציאה, ובשעת אבידה בשעת פרוטה, שוה שאינה אבידה כל

והוזלה  אבידה בשעת פרוטה שוה היתה אפילו עליה. להכריז א)חייב

חייב  אינו והוקרה, אבידה, בשעת פרוטה שוה היתה שלא אבל ·.ב)או

הוזלה  אפילו מציאה, ובשעת אבידה בשעת פרוטה שוה היתה אם

הוזלה  אפילו וכן חייב. להכריז:ג)באמצע, חייב מציאה אחר

.È.È.È.È.¯ÂË
.‡.‡.‡.‡.‡"Ú ÊÎ Ó"·
.·.·.·.·‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.‡"‰ ‚"ÈÙ
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-(ז)ד להחזיר זקוק �Ú˘‰אינו Â�È‡ ‰‰È·‚‰ ‡ˆÂÓ‰ Ì‡Â
‰„È·‡ ¯ÓÂ˘(ה‰�˜ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏÚ·‰ Â˘‡ÈÈ˙‰ Ì‡Â ,

‰˙Â‡(ו‰ÏË� Ì‡Â ,‰ÏËÈÏ ¯ÂÒ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(Á"‰Âˆ˜)
.(Ó"‰È˙�) ˘Â‡È È�ÙÏ ÂÏÈÙ‡ ÂÏ˘ ‡È‰ È¯‰(ח) הוי

- ˘�Á˘·הפקר Û‡ ÔË˜ „È· ıÙÁ ¯ÒÓ .(Í"˘) ¯˜ÈÚ ÔÎÂ
·ÈÈÁ Â�È‡ ÔË˜‰ „È· Â˙Â‡ ‰‡Â¯‰˘ ÔÈ�ÚÏ ˙Ú„Ó ‰„È·‡Î
ÔÈ�ÚÏ ˙Ú„Ó ‰„È·‡ ·˘Á� Â�È‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÂÈÏÚ·Ï Â·È˘‰Ï

˙ˆ˜ ¯Ó˙˘Ó ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ ‰ÈÎÊ ¯˙È‰(ז.(Ó"‰È˙�)

èôùîä øéàî
אלא ד) כהפקר, ממש אינו מדעת שאבידה שבארו יש

אם  ולדבריהם פתים), (מנחת בו לזכות אדם לכל כרשות

ולזכות  לשוב צריך אינו ליטלו, ובא בו חוזר הבעלים

שהחפץ בו. דוקא רוצה הבעלים שאם שכתבו יש

הפקר, נעשה אינו אחרים שיטלוהו ולא העולם מן יאבד

המשפט). (אולם לעצמו ליטלו רשאי אינו והמוצאו

סי'ה) להלן הכרי (תרומת בהשבתה נתחייב ולא

שנתייאשו ו)רסג). קודם אותה תובעים הבעלים ואם

להשיבה. הקטן ז)חייב מן נאבד החפץ אם אמנם

ושני  לידיה, אתי באיסורא משום בכך ואין יאוש לאחר בו לזכות הוא רשאי הבעלים שנתייאשו קודם הגביהו והמוצא

ברשות  אינו והיאוש עליו אבידה  שומר אינו המוצא השבה, חובת בו אין לקטן שנמסר וחפץ שמאחר א, לדבר: טעמים

עלול  שהקטן יודעים והם מאחר לבסוף יאבד שהחפץ לצד לקטן כשמסרוהו מיד ממנו מתייאשים הבעלים ב, הבעלים.

ועי' סקל"ה). פ"ד חושן (פתחי הרוח ידי על מהעץ ליפול שדרכן תמרים לגבי אומרת ע "ב) (כב שהגמרא וכפי לאבדו,

סקל"ג. המשפט ביאור ר"ס סי' כדי א)לעיל הוצאות להוציא צריך היה המוצא לבעלים להחזירו כדי אם כן וכמו

סקל"ד). פ"א בפ"ח הובא – רסה אשר (שער שו"פ שאינו מטעם פטור ג"כ האבידה של היא ב)שויה הרי ובפשטות

ו. ס"ק ובסמ"ע ב' סעיף להלן עי' לעצמו, ליטלה ורשאי שהמוצא הפקר שנקט א) סי' גזילה (הל' אפרים במחנה ועי'

יאוש. קודם אפילו בו שזכה כתב סק"א ו' סי' המשפט בשער אמנם יאוש, לאחר אלא בה זוכה באולם אינו וע'

פרוטה, שוה שאינו מאחר מתייאשים הם הרי שהוזל, לבעלים ונודע פרוטה, שוה היה החפץ שנאבד בשעה שאם המשפט

בהשבתו. חייב אינו כך אחר נתייקר אם אפילו למאבד ולכן פרוטה שוה האבידה שאם רסב) (סי' אשר בשער כתב

שוה  היא כמה תלוי שהדבר נראה היה מסברא אמנם פטור. למאבד ולא למוצא שוה היא ואם בהשבה, חייב למוצא ולא

השבת  חיוב בו אין מפרוטה יותר לבעליו שוה שהוא אף שדרכון לחדש שכתב פז) סי' (ח"א יצחק בבית עי' אמנם בשוק.

) חושן והפתחי העולם, לכל פרוטה שוה שאינו מאחר מי אבידה ככל להשיבו שחייב וכתב כך על חלק סקס"ד) פ"א

ס"ט). רנט סי' (לעיל אבידה השבת מדין להצילו שחייב ליפסד עומד חבירו ממון את נאבד ג)שרואה אם וה"ה

אשר). (שער פרוטה משוה פחות ונשתייר מקצתה
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אבידה  השבת רסב הלכות סימן יח 

שאין ‚ב הרבה, שותפים של היא אם הרבה, ששוה אבידה אפילו

דברים  במה להחזירה. חייב אינו פרוטה, שוה אחד לכל מגיע

מטבע  או חפץ שראה בסתם, אבל בה. שותפים שהם שידוע אמורים,

להחזיר, חייב פרוטות, שתי אלא שוה ואינו משלשה, דשמא (א)שנפל

שתי  שוה בו יש והרי לחבירו, חלקו מחל מהם ואחד בו, הם שותפים

לשנים. הרי „פרוטות לחבירו, אחד מחל שלא נודע, כך אחר ואם

שנודע. קודם לידו בא אפילו שלו, מב'‰הוא פחות שוה היה ואם

לאחד  מחלו שנים דילמא חיישינן דלא שלו. הוא הרי :ד)פרוטות,

סימן Âג בו שיש בדבר אלא להכריז, חייב מציאה המוצא אין

במקומו ,Êה)בגופו, סימן ליתן שראוי במנינו,Áאו או בקשריו, או ו)או

כגון  במקומו, אפילו סימן שום בו אין אם אבל במשקלו. או במדתו,

שם. בא נפילה דרך אלא בכוונה, שם הונח שלא הוא Ëשניכר אם

מחמת  או ממנו, כשנפל מיד בו הרגישו שבעליו לתלות שיש דבר

כשנופל, ומרגיש בו ממשמש היה ותמיד חשיבותו, מחמת או כובדו,

בו  שאין כיון שנפל, כשידע מיד נתייאש שהרי מוצאו. של הוא הרי

בעליו. שנתייאשו כיון בהיתר, לידו ובא לא,(ב)ז)סימן. ואם

.‚.‚.‚.‚.·"Ú ÂÎ Ó"·
.„.„.„.„.¯ÂË
.‰.‰.‰.‰‰�˘Ó „È‚Ó

Á"‰ „"ÈÙ ‡"ÂÊ‚
.‡"·˘¯‰ Ì˘·

.Â.Â.Â.Â.‡"Ú ‡Î Ó"·

.Ê.Ê.Ê.Ê.·"Ú ·Î Ó"·
.Á.Á.Á.Á.·"Ú ‚Î Ó"·
.Ë.Ë.Ë.Ë.·"Ú ‡Î Ó"·
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-(א)ב שותפים ‡Ì�Èשמא Ì‰˘ ‡ˆÂÓÏ ÚÂ„È Ì‡ Ï·‡
¯Á‡Ó ,˘‡ÈÈ˙Ó È‡„Â ÌÈÏÚ·‰˘ ÈÙÏÂ ,ÂÏ˘ ÂÏ‡ È¯‰ ÌÈÙ˙Â˘
‡Ï ÌÈ�˘ Ì‰˘ ÔÂÈÎÂ ,ÂÏÊ‚ ÌÈ¯Á‡‰Ó „Á‡˘ ÁÂË· ‡Â‰˘
ÌÈÙ˙Â˘ Ì‰˘Î Ï·‡ ,˜ÙÒÓ ÔÏÊ‚‰Ó Â˙Â‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ÏÎÂÈ
Ú·ËÓ‰ ˙‡ Â‡ˆÓ Ì‰˘ ¯Â·Ò ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó ˘‡ÈÈ˙Ó Â�È‡
.Â‰Â¯ÈÊÁÈ ÔÓÊ ¯Á‡ÏÂ Â¯ÚˆÏ È„Î Â�ÓÓ ˙‡Ê ÌÈ¯È˙ÒÓÂ
Ì�È‡˘ ÚÂ„È Ì‡ Û‡ Ì„‡ È�· È�˘Ó ÏÙ� Ú·ËÓ‰ Ì‡Â
¯Á‡Ó ,˘‡ÈÈ˙Ó Â�È‡ ÌÈÏÚ·‰˘ ÈÙÏÂ ,Â¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ ÌÈÙ˙Â˘
ÔÈ„Ï ÂÚ·Â˙Ï ÏÎÂÈ˘ ¯Â·Ò ‡Â‰Â ÂÏË� Â¯È·Á˘ ÁÂË· ‡Â‰˘
‰Ê ˙Á˙ Â· ˜ÈÊÁÈÂ ÂÏ˘Ó ÒÂÙ˙È ,¯ÂÙÎÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,

.(Ú"ÓÒ) Â˙„È·‡· ˜ÈÊÁÓ ‡Â‰˘צריך (ב)ג לא ואם

- �ÏÈÙ˙להחזיר ÏÚ ÌÈÏÚ·Ï Ú„Â� Ì‡ ˜ÙÒ ˘È ¯˘‡ÎÂ
ÂÏËÈÏ ¯ÂÒ‡ ıÙÁ‰(ח.(Ê"Ë)

èôùîä øéàî
שעשה ד) מאחר שלו הם הרי עבורם הגביה אם ואפילו

כל  ולדבריו ס"ק), פ"א חושן (פתחי טעות מחמת כן

הבעלים  לצורך שהגביה שלו אלו הרי שדינה מציאה

שעשה  מאחר שלו היא הרי להחזיר שצריך שחשב משום

א' סעיף רנ"ט לעיל הקצה"ח כדעת טעות, מחמת כן

שם. כנתיה"מ ודלא סעי'ה)סק"א, רסז סי' להלן עי'

בגוף. סימן מהו כשהם ו)ד–ח אלא סימן אינו מנין

בדרך  אף או אבל) ד"ה ע"א כד ב"מ (תוס' הינוח בדרך

ועי' סקכז, סה סי' (סמ"ע בזה זה כרוכים הם אם נפילה

סקיט). שם בבית ז)בנתיה"מ בגדיו שנלקחו מי

אחרים  בגדים שם ומוצא וכדו', הכנסת בבית או המרחץ

מותר  בשלו החליפם שבעליהם שניכר לשלו, הדומים

סק"א, שנ"ח סי' (להלן הש"ך כתב שהרי בו, להשתמש

מקומות  כמה ועוד סק"א קצ"ה סימן סי' נתיה"מ ועי'

מציאה  (הלכות הרב השו"ע ואף מותר, לאכלו אפילו עליו מקפידים אינם שהבעלים שידוע שדבר דבריו) את שהביא

סעיף  שאלה הלכות הרב (שו"ע בו להשתמש שמותר הוא מודה מ"מ לאכלו, שאסור וסובר דבריו על שחלק ד') סעיף

להשתמש  מותר מקפידים, אינם שהבעלים אומדנא יש רוב שע"פ דידן  ובנידון ד'), אות מציאה הל' אחרון  ובקונטרס ה'

בא  לא שחבירו שמה ולפי רב, זמן לאחר ליטלו רשאי עמו, החליף שחבירו או שלו הוא החפץ אם מסופק הוא ואם בו.

יז). סי' ח"ג יצחק מנחת (שו"ת שלו הוא שהבגד להוכיח מצטרף זה בגד כגון ח)ליטול ספקא, ספק כשיש אמנם

ע"ב). כא ב"מ (רעק"א ליטלו מותר החפץ, מנפילת לבעלים נודע אם ספק ויש עכו"ם הם המקום מבני שחצי במקום
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אבידה  השבת רסב הלכות יט סימן

לידו שבא כיון כך, אחר שנתייאש אע"פ להחזיר, קודם (ג)צריך

:ט)יאוש 

אבידהÈד אפילו (ד)ראה להחזיר צריך משלשה, או משנים שנפלה

ממי  ראה לא ואם לו. יחזירנו נפל, מהם ממי ראה שאם סימן. בו אין

ביניהם. יכריז סימן, בו יש אם נפל, בידו È‡מהם יהא סימן, בו אין ואם

אליהו:(ה) שיבא Ò"·:יב)עד ¯‡·˙�˘ ÂÓÎ ,˙ÂËÂ¯Ù È˙˘ ‰Â˘˘ ‡˜Â„Â

דברÈ·ה לחסרון (ו)מצא וי שאמרו כגון ממנו, הבעלים שנתייאשו 

.È.È.È.È.‡"Ú ÂÎ Ó"·
.‡È.‡È.‡È.‡È.¯ÂË
.·È.·È.·È.·È,‡"Ú ‚Î Ó"·

·"Ù Ó"· ˘"‡¯
.‚"Ò
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-(ג) יאוש Â„Èקודם ÂÓÎ ‰Ê ÔÈ�ÚÏ ˙·˘Á� Â¯ˆÁÂ
‚"Ò ÁÒ¯ 'ÈÒ ÔÏ‰Ï 'ÈÚ(יÂ¯ÈˆÁ˘ ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(Í"˘)

‰ˆÂ¯ Â�È‡ ÂÏ Ú„Â�˘Î Ì‡ Â˙Ú„Ó ‡Ï˘ ÂÏ ‰�Â˜ ‰�È‡
ÔÙÂ‡· Â¯Â·Ú ˙ÂÎÊÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ ¯Á‡ Ì„‡˘ ÂÓÎ ,˙Â�˜Ï
¯Á‡Ï ‰˘ÂÚ˘ ‰‰·‚‰· ˜¯ ˙Â�˜Ï ÔÈÂÎ˙‰ Ì‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,‰Ê

‰�˜ ˘Â‡È(יא.(Ó"‰È˙�)או (ד)ד משנים שנפלה

- ‡Ì�Èמשלשה ÔÈ· ÌÈÙ˙Â˘ Ì‰ Ì‡ ÔÈ· ,ÌÈ�˘Ó ‰ÏÙ�˘Î
Ì�È‡ ÌÈÙ˙Â˘ Ì‰ Ì‡ ,‰˘Ï˘·Â ,ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó Ì�È‡ ÌÈÙ˙Â˘
'ÈÚ ÌÚË‰Â] ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó Ì‰ ÌÈÙ˙Â˘ Ì�È‡ Ì‡Â ,ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó
,ÌÈÙ˙Â˘ Ì‰ ‡Ó˘ ÊÈ¯Î‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÔÎÏÂ [·"Ò ÏÈÚÏ
‡Ï‡ ÌÈÙ˙Â˘ Ì‰ Ì‡ Û‡ Â‡ ÌÈÙ˙Â˘ Ì�È‡˘ Ú„Â�˘Î Ï·‡
Â· ÔÈ‡ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ˘ ˙Á‡ ‰ËÂ¯Ù ‡Ï‡ ‰Â˘ Â�È‡ ıÙÁ‰˘
ÂÏÁÓ ‡Ï ÌÈ�˘ Ì˙Ò‰ ÔÓÂ ,¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ Â�È‡ ,‰ËÂ¯Ù ‰Â˘

„Á‡Ï(יג¯¯·˙‰ Ì‡ Û‡ ,ÔÓÈÒ Â· ˘È˘ ¯·„·Â .(Ú"ÓÒ)
Ì˙Â‡˘ ‰‡¯˘Î ‡Ï‡ ÂÏËÈÏ È‡˘¯ ‡ˆÂÓ‰ ÔÈ‡ ,ÌÈÙ˙Â˘ Ì�È‡˘
ÔÙÂ‡·˘ ,„ÁÈ ‰˙Â‡ Â˘ÙÁ Ì‰È�È·Ó ‰ÏÙ� ‰„È·‡‰˘ ÌÈ˘�‡‰
Â˘ÙÁ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,˘‡ÈÈ˙ÓÂ ÂÁ˜Ï Â¯È·Á˘ ‰ÏÂ˙ ÌÈÏÚ·‰ ‰Ê
¯Á‡Ó ˘‡ÈÈ˙Ó Â�È‡Â ‰‡ˆÓ ¯Á‡ Ì„‡˘ ¯Â·Ò ‡Â‰ ,„ÁÈ

.(Ó"‰È˙�) ÔÓÈÒ Â· ˘È˘(ה)- אליהו שיבא Û‡Âעד
Â‰ÂÁÈ�‰ Ì‡ ˜ÙÒ˘ ıÙÁ È·‚Ï Ë"Ò Ò"¯ 'ÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡Â·Ó˘
Â· ÔÈ‡˘ ¯·„ ‡Â‰ Ì‡ ,Ì‰Ó ÏÙ�˘ Â‡ Ì˙Ú„Ó ÌÈÏÚ·‰
ÌÈÏÚ·‰˘ È�ÙÓ Â· ‰ÎÊ ˘Â‡È Ì„Â˜ Â‰È·‚‰ Ì‡ Û‡ ÔÓÈÒ
‰ÎÊ˘ ÌÚË‰ ˘"ÈÈÚÂ] Â‰Â‡ˆÓÈ ‡Ï˘Î ÛÂÒ·Ï Â�ÓÓ Â˘‡ÈÈ˙È
ÏÙ�˘ ÔÂÈÎ Ô‡Î ,[ÏÈÚÂÓ Â�È‡ ˙Ú„Ó ‡Ï˘ ˘Â‡È˘ Û‡ ‰·
‡ˆÂÓ‰Ó ÔÈ„· ‰�‡ÈˆÂÈ˘ ¯Â·Ò ÌÈÏÚ·‰˘ ‰˘Ï˘ Â‡ ÌÈ�˘Ó

.(Í"˘) ÌÏÂÚÏ ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó Ì�È‡שנתייאשו (ו)ה

- ˘·‡הבעלים „Ú ÌÈÏÚ·‰ ˙Â˘¯Ó ‡ˆÂÈ Â�È‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

èôùîä øéàî
משום ט) הטעם מבואר ע"ב, כ"א ב"מ בגמרא

זוכה  אינו שהמוצא לכך והטעם לידיה', אתי 'דבאיסורא

ה' (מלחמת הרמב"ן כתב הבעלים, שהתייאשו בשעה בה

יא  משום ע"ב) כו מאיר ב"מ לעיל ועיין ברשות, וש

סק"ג. רנט סי' הרא"ש י)המשפט מדברי הוא מקורו

יורשיו  שגם מבואר ושם ראשונים), ועוד ט סי' פ"ב (ב"מ

יאוש, לאחר אפילו באבידה זוכים אינם החצר בעל של

שלא  לו קונה חצירו איך הקשה ע"א) כו (שם ורע"א

אלא  זכות אינו זה דבר והרי בהשבה להתחייב מדעתו

עליו  מוטל השבה שמדין כיון ליישב, וכתב חובה.

להתרצות  צריך בע"כ א"כ ולהשיבה, האבידה את להגביה

שלפי  הוסיף אך , עליה], שומר [ונעשה חצירו לו שתזכה

בהשבתו, מצוה יש אם מח' שיש סימן בו שאין בדבר זה

כדעת  ושלא בהשבתו התחייב ולא חצירו לו קנתה לא

ה)הש"ך. סי' חצר קנין (הל' אפרים מחנה ועיין

חייב  אינו למוצאה, עתיד אינו החצר שבעל שאבידה

אותה  קונה אינה חצירו זה ובאופן מאחר בהשבתה,

חצר  בכל וה"ה ס"ג). רסח סי' להלן ברמ"א (כמבואר

משתמרת. שאינה כגון לו קונה אגרות שאינה בשו"ת

מקום  לבעל טובה עצה כתב, מ"ה) סי' ח"ב (חו"מ משה

שלא  חפץ שכל מודעה שיכתוב בהשבה יתחייב שלא

שירצה  מה בו לעשות יוכל מסויימת תקופה במשך יידרש

בולט. במקום לקנות יא)ויניחנה רוצה שאינו באופן

יכול  הוא בהשבה, כך ידי על ולהתחייב בחצר האבידה את

מן  בה יזכה מכן ולאחר יתייאשו שהבעלים עד להמתין

החליט  היאוש לפני שאם משמע בנתיה"מ אמנם ההפקר,

לזכות  יכול אינו יאוש אחרי גם חצר, ידי על לקנות שלא

בהגבהה. רק אלא חצר שהמוצא יב)בקנין ונראה

זה  יכחישו אם ורק לבעליו, ישיבנו אלא להניח יצטרך לא לחבירו, יודה מהם אחד שאם להם, נאבד אם לשאלם צריך

סקמ"ד). פ"ג חושן (פתחי יניח זה השותפים יג)את מן שנים שמא חוששים אנו אין מדוע לסמ"ע שהוקשה כלומר,

אם  שאף שותפים שני לגבי ס"ב לעיל וכמבואר בהשבתה, וחייב פרוטה שוה בה לו שיש ונמצא לשלישי חלקם את הקנו

ועל חלקו, את לחבירו הקנה מהם אחד שמא להחזיר חייב פרוטה שוה מהם אחד לכל הסתם אין שמן ליישב, כתב כך

השלישי. לשותף חלקם את מקנים אינם שותפים שני
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אבידה  השבת רסב הלכות סימן כ 

סימן,יד)כיס, בו יש מוצאו.טו)אפילו של דבר È‚טז)הוא המוצא וכן

בו הוא (ז)שמוכיח הבעלים, ונתייאשו מבעליו, שנאבד רב זמן שיש

במקומו: או בגופו סימן יש אפילו מוצאו, „‡ÈÔ�È¯Ó„‰‚‰:יז)של ‡‰

Î„·ÂÁ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ Ï·‡ ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ‰„È·‡· Â�ÈÈ‰ ,˘Â‡È ÈÂ‰ ÒÈÎ ÔÂ¯ÒÁÏ ÈÂ ¯Ó‡˘
Â‡È˘.(ח) ÈÂ‰ ‡Ï ,ÒÈÎ ÔÂ¯ÒÁÏ ÈÂ ¯Ó‡˘ Ù"Ú‡ ,˘Â‡È Â�È‡ ‡Ó˙ÒÓ˘ ,Ì"ÂÎÚ Ïˆ‡

:˘‡ÈÈÓÂ ¯Ó‚ ‡ÏÂ ÍÎ ¯Ó‡ ‡˜ÈÙÒÓ ,‡Ï È‡ ÌÏ˙˘Ó È‡ ˜ÙÒ ÈÂ‰ ·ÂÁ ÏÎ˘ ÏÈ‡Â‰„

המוצאÂË(ט)ו וככרות (י)לפיכך דבילה, ועיגולי מפוזרים, מעות

ולא (יא) בקשרים לא סימן בהם שאין דגים של ומחרוזות נחתום, של

.‚È.‚È.‚È.‚È.·"Ú ‚Î Ó"·
.„È.„È.„È.„È˜"È¯‰Ó

.‚ ˘¯Â˘
.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË‡Î Ó"·

.‡"Ú
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Â ,¯˜Ù‰Î Â�È‡Â ,‡ˆÂÓ‰ „ÈÏ‰ÎÊ˘ Ì„Â˜ ÌÈÏÚ· Â‰Â‡¯ Ì‡ ÔÎÏ
˙ÂÎÊÏ ÏÂÎÈ ¯Á‡ ÔÈ‡ Â‰È·‚‰ ‡Ï˘ Û‡ ,˘Â‡È‰ ÏË·˙�Â ¯Á‡ Â·

Â·(יח¯ÂÓ‚ ¯˜Ù‰ ‡Â‰ È¯‰ Ì„‡ ÏÎÓ „Â·‡˘ ıÙÁ Ï·‡ .
.(Ó"‰È˙�)(ז)- שנאבד רב זמן Óˆ‡שיש Ì‡ Ï·‡

ÈÙÏÂ ,ÂÏËÈÏ ÂÏ ¯ÂÒ‡ ¯ÂÁ· Â‡ ÔÂÓË Â‡ ¯Ó˙˘Ó‰ ÌÂ˜Ó·
ÔÈÓË‰ ¯Á‡ Ì„‡˘ Â‡ Ì˙Ú„Ó Ì˘ Â‰ÂÁÈ�‰ ÌÈÏÚ·‰˘ ÔÎ˙È˘

.(Ú"ÓÒ) ‡˜ÂÂ„· Ì˘ Â˙Â‡(ח)- עכו"ם ÏÈÚÏאצל 'ÈÚ
È„Â‰È Ïˆ‡ ·ÂÁ ‰"‰„ ,‡"Ò Á"ˆ 'ÈÒ(יט.(‡"Ú¯)

-(ט)ו ˘‰ÂÓˆ‡לפיכך ¯‡Â·Ó '‚ ÛÈÚÒ·Â ¯Á‡Ó ,¯ÓÂÏÎ
ÏÙ�˘ ÍÎÓ ÌÈÏÚ·Ï Ú„Â� È‡„Â·˘ ÔÙÂ‡· ÔÓÈÒ Â· ÔÈ‡˘ ¯·„
.(Ú"ÓÒ) ÂÏËÈÏ ‡ˆÂÓ‰ È‡˘¯ Â˙Â·È˘Á Â‡ Â„·ÂÎ ˙ÓÁÓ

-(י) מפוזרים ·Âמעות ÂÈ‰˘ ÒÈÎÓ Ú·ËÓ ÏÙ� Ì‡ Ì�Ó‡
˙ÂÚ·ËÓ „�È¯כ)‰¯·‰ Ì‰Ï ¯ÒÁ˘ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈÏÚ·‰˘ Â‡ ,

‰Ê È¯‰ ,„·‡�˘ Â‡ ¯Á‡ Ì„‡Ï Â˙Â‡ ÂÂÏ‰ Ì‡ ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡Â
Ê"Ë) Â˙Á˜Ï ¯ÂÒ‡Â ,˘Â‡È Â�È‡˘ ˙Ú„Ó ‡Ï˘ ˘Â‡È(כא.(

-(יא) נחתום È˘של ˙È·‰ ÏÚ· Ï˘ Ï·‡ ,ÔÓÈÒ Ì‰· ÔÈ‡˘
(Ú"ÓÒ) ÔÓÈÒ „Á‡ ÏÎÏ(כב.
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להוציא יד) צריך שאינו שכתב ע"א) ב (פסחים רמב"ן עי'

מתייאש  שהוא די אלא מתייאש שהוא בשפתיו

לגבי בלבו. באריכות שדן סק"ה פ"ב חושן פתחי ועי'

היאוש  מועיל  האם לו שנמסר החפץ את שאיבד שליח

להשתמש  לו מותר שאם צבי הנחלת בשם והביא שלו,

החפץ  בעל נחשב הוא הרי באחריותן הוא שחייב במעות

שכתב  סקמ"ו א"א קנ"ג סי' פמ"ג ועי' היאוש. ומועיל

שיתכן  ולפי  כרכים, של תורה בספר מועיל אינו שיאוש

השליח  של שיאוש ומשמע נתייאש, לא הכרך מבני שאחד

נתייאשו. לא שהבעלים זמן כל יאוש נחשב אינו

יאוש טו) נחשב מהאבידה לו נודע אם סימן בו אין ואם

שם). (נמוק"י כלום אמר כשלא עי'טז)אפילו

שכתבו  א ס"ק שסג סי' ונתיה"מ סק"א שעא סי' קצה"ח

לענין  אם שנחלקו (אף בשטרות אבידה של יאוש שיש

בשטרות). יאוש מועיל סי'גזילה לעיל נתיה"מ ועי'

הערה  ועי ' ביאוש, אבידה קונה אינו שעכו"ם ב ס"ק קה

רוב יז)122. כלל שבדרך מסתבר למעשה והלכה

ולפיכך  הזמן, במשך עליהם דעתם נותנים הבעלים חפצים

אלא  עליו הדעת את ליתן שלא שהרגילות בחפץ אמנם מהם. והתייאשו שנאבדו להם שנודע לתלות יש רב זמן לאחר

רנח). עמוד חושן (פתחי בכך לתלות אין רחוקות כתב יח)לעיתים והנתיה"מ ב'. ס"ק תו סי' להלן הקצה"ח כתב וכן

לידו  שהגיע משעה דווקא שמשמעו אבידה, לענין שנאמר "ומצאתה" מהפסוק נלמד קונה שיאוש שהמקור לדבריו, טעם

שיאוש  כתבו, א ס"ק יח סי' ב"ק וחזו"א כג סי' יו"ד יצחק הבאר אמנם היאוש. ידי על בעלים מרשות יצאה מוצא של

מחדש. בחפץ לזכות צריך והבעלים גמור כהפקר הוא שהאריך הרי רנ עמוד חושן בפתחי עי' בטעות יאוש ובענין

מחמת יט)בזה. כיס לחסרון וי אמר אם בין לחלק שכתב מהרי"ק דברי את הביא א ס"ק קסג סי' לעיל הקצה"ח

כמו  בחוב, שמועיל להתייאש שראוי בדבר גמור יאוש לבין בחוב, מועיל שלא ס"א), צח סי' (עי' אלם או עני שהלוה

המלוה. מיד ממון לגזול ואף חייב, שאינו ולומר להכחיש שבכחו המקום שר כמו אותו לגנוב שבידו לאדם שהלוה במי

המהרי"ק  כדעת הקצה"ח נקט ובמסקנתו בחוב, כלל מועיל אינו שיאוש וסובר חולק צבי שהחכם הביא בקצה"ח ושם

בחוב. מועיל אף כ)שיאוש אחת מטבע כשנפל מקום מכל שעה, בכל בכיסו למשמש עשוי שאדם שאף ולפי

שנפלה. מרגיש אינו לכך.כא)שממשמש חוששין לא בסתם הככר כב)אבל צורת נחתום של שבככרות כלומר,

הבית  בעל של ככרות אבל אחר, מאדם שנפלו ויתכן שוה בצורה עשויות זה נחתום של הככרות וכל מאחר סימן אינה

(גמרא). אחרת בצורה ככרותיו את עושה בית בעל שכל מאחר סימן היא הככר צורת
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אבידה  השבת רסב הלכות כא סימן

וגיזי  ארגמן, של ולשונות סימן, בהם שאין בשר של וחתיכות במנינם,

שלו.ÊËצמר אלו הרי פשתן, ואניצי צבועים, אלו,ÊÈשאינם שבכל

מתייאש: סימן, בהם שאין וכיון בנפילתם, הבעלים הרגישו מסתמא

ואםÁÈז בהם. יגע לא הנחה, דרך אם מפוזרים פירות דרך (יב)מצא

שלו: הם הרי נפילה,

הצבועים,ËÈח צמר וגיזי הבית, בעל של ככרות וחתיכות Î(יג)המוצא

סימן, בהן שיש דג או להכריז:Î‡בשר חייב סימן, בו שיש דבר כל וכן

שבליםÎ·ט של קטנות כריכות שלו,(יד)מצא אלו הרי הרבים, ברשות

סימן.(טו)שהרי בהם נפילה,Î‚אין דרך  אם היחיד ברשות מצאם ואם

בהם  שאין שאע"פ להכריז. חייב הנחה, דרך ואם שלו. אלו הרי

מצא אם אבל סימן. הוי המקום היחיד (טז)סימן, ברשות בין אלומות,

ומכריז: נוטל הרבים, ברשות ÔÓÈÒ.בין ÔÓÂ˜Ó˘ :‰‚‰„ÎÏÎ‰˘ ÌÂ˜Ó· Â‰ÈÓÂ

˙ÂÈ·Á ‡ˆÂÓ‰ .Ì˘ ÔÈ˜¯ÂÙ ÏÎ‰˘ ,ÔÓÈÒ Â�È‡ ,¯‰�‰ ˙Ù˘· ˙ÂÈ·Á ÔÂ‚Î ,Ì˘ ÔÈ�˙Â�

,ÊÈ¯Î‰Ï ·ÈÈÁ ,˙Â¯ˆÂ‡‰ ÂÁ˙Ù�˘ Ì„Â˜ ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ÔÓ˘Â ÔÈÈ Ï˘(יז)ÔÓÂ˘È¯· ˘È˘

.ÊÈ¯Î‰Ï ·ÈÈÁ ÔÈ‡Â ,ÔÓÈÒ ÔÓÂ˘È¯ ÔÈ‡ ,˙Â¯ˆÂ‡‰ ÂÁ˙Ù�˘ ¯Á‡Ï .ÔÓÈÒ‰ÎÏÎ Ì‡ ‡˜Â„Â

:Ô‰·˘ ‰Ó· ‰„Ó· ÔÓÈÒ ˘È ,Ì‰ ÌÈ¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÏÓ Ô‰Â ,ÔÈÂ˘ ˙ÂÈ·Á‰

צבוריÂÎי שהוא,(יח)המוצא כמות כלי או בכלי, פירות או כה)פירות,

להכריז: חייב

מטבעות ÊÎיא מקצת היו אפילו שלו. אלו הרי מפוזרים, מעות המוצא

.ÊË.ÊË.ÊË.ÊË.¯ÂË
.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.·"Ú ‡Î Ó"·
.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.Á"‰ Â"ËÙ
.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈ‰Î Ó"·

.‡"Ú
.Î.Î.Î.Î.·"Ú ‚Î Ó"·

.‡Î.‡Î.‡Î.‡Î.¯ÂË
.·Î.·Î.·Î.·ÎÌ"·Ó¯

Â"ËÙ ‡"ÂÊ‚
.Á"‰

.‚Î.‚Î.‚Î.‚ÎÌ"·Ó¯
.È"‰ Â"ËÙ ‡"ÂÊ‚

.„Î.„Î.„Î.„Î‚Î Ó"·
.·"Ú
.‰Î.‰Î.‰Î.‰ÎÌ˘· ¯ÂË
.È"¯
.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.·"Ú „Î Ó"·
.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.·"‰ Ê"ËÙ
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-(יב)ז נפילה ˘‡Ù˘¯דרך ˙Â¯ÈÙ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ˘È
Ì‰· ˘Ó˘ÓÓ ÍÎÈÙÏÂ ÌÈÏÚ·Ï ÌÈ·Â˘Á Ì‰Â „ÈÓ ÌÏÎ‡Ï
‰�ÈÁË ÌÈ¯ÒÂÁÓ˘ ‰ÓÂ„ÎÂ ‰‡Â·˙ ÔÈ·Ï ,Ô˙ÏÈÙ�· „ÈÓ Ú„ÈÂ

Á‡Ó Ô˙ÏÈÙ�· ˘È‚¯Ó Â�È‡˘ ‰ÈÙ‡Â ‰˘ÈÏÂ‡˘ÈÏ Í¯„Â ¯
Â·‚ ÏÚ ‡ÏÂ ÒÂÒ Â‡ ‰Ï‚Ú ÏÚ ‰‡Â·˙‰ (Ú"ÓÒ).כג)‡˙

-(יג)ח בשר ÔÓÈÒ,חתיכות Ì‰· ˘È Ì‡ ¯ÓÂÏÎ
ÔÓÈÒ Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÎÈ˙Á‰ Ô˙Â‡· ‡Ï‡ ÊÈ¯Î‰Ï ·ÈÈÁ Â�È‡˘ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰ ·˙Î ÔÓÈÒ Ô‰· ÔÈ‡˘ ˙ÂÎÈ˙Á ˘È˘ ÈÙÏÂ

.(Ú"ÓÒ)(יד)ט- הרבים (Ú"ÓÒ).ברשות Ì˘ ÌÈÎÏÂ‰ Ì„‡ È�·˘ ÌÂ˜Ó ‡Ï‡ ,ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ‡˜Â„ Â‡Ï(טו) אין

- סימן ‡„Ìבהם È�· ÈÏ‚¯· Ô‡ÎÏ ÂÏ‚Ï‚˙‰Â ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ÂÏÙ�˘ ÔÎ˙È˘ ÈÙÏÂ ÔÓÈÒ Â�È‡ ÔÓÂ˜ÓÂ(כד.(Ú"ÓÒ)
-(טז) ‡ÂÏÈÙאלומות ÔÓÈÒ ‡Â‰ ÌÂ˜Ó‰ ÍÎÈÙÏÂ ,ÌÓÂ˜ÓÓ ÌÊÈÊ‰Ï Ì„‡ È�· Í¯„ ÔÈ‡˘ ‰‡Â·˙ Ï˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÓÈ¯Ú ,¯ÓÂÏÎ

.(Ú"ÓÒ) Ì˘ ÌÈÎÏÂ‰ Ì„‡ È�·˘ ÌÂ˜Ó·(יז)- סימן ברישומן Á˙Ùשיש ˙‡ Ì˙ÂÒ ÔÈÈ ¯ÎÂÓ˘ ˙È·‰ ÏÚ· ÏÎ˘ ,¯ÓÂÏÎ
ÔÓÈÒ ‡Â‰ Ì˘Â¯‰ ˙È·‰ ÏÚ·Ó ‰„·‡� ˙È·Á‰˘ ˙Â¯ˆÂ‡‰ ÂÁ˙Ù�˘ Ì„Â˜ ÍÎÈÙÏÂ ,¯Á‡ ¯ÂÈˆ ‰ÓÈ˙Ò‰ ÏÚ ¯ÈÈˆÓÂ ˙ÂÈ·Á‰
¯Á‡ Ì„‡Ï ‰„·‡�˘ ÔÎ˙È È¯‰˘ ,ÔÓÈÒ Â�È‡ Ì˘Â¯‰ ÌÈ�Â˜‰ „Á‡Ó ‰„·‡� ˙È·Á‰˘ ˙Â¯ˆÂ‡‰ ÂÁ˙Ù�˘ ¯Á‡Ï Ï·‡ ,ÂÏ˘ ‡È‰˘

.(Ú"ÓÒ) ˙È·‰ ÏÚ· Â˙Â‡Ó -(יח)י˘˜�‰ להכריז חייב וכו' ÂÏÈÙ‡Âפירות ,ÔÓÈÒ ‡Â‰ È¯‰ Â· Â‡ˆÓ�˘ ÌÂ˜Ó‰˘
.(Ú"ÓÒ) ÌÁÈ�‰˘ ÌÂ˜Ó· Â¯‡˘�˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡Â Ô‰ÈÏÚ ÍÂ¯„Ï Ì„‡ È�· Í¯„ ÔÈ‡˘ ÈÙÏÂ ,‰· ÌÈÎÏÂ‰ Ì„‡ È�·˘ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯·
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דינה כג) ממכונית שנפלה צד שיש אבידה כל בזה"ז ולכן

מדעת. שלא יאוש כל שעשוי כד)כדין בדבר ודווקא

אדם. בני ברגלי סימן כה)להתגלגל בו יש כלי שסתם

כד ב"מ וראשונים (רש"י ממנו מתייאשים ואינם לבעלים

ע"ב).
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אבידה  השבת רסב הלכות סימן כב 

מצא אם אבל כמפוזרים. הם הרי זה, גב על חייב (יט)זה מעות, צבור

להכריז:

עשויםÁÎיב והם זה, גב על זה מטבעות שלשה ‰‚"‰:כמגדל:(כ)מצא
ËÎÂ�ÈÈ‰„ ,ÌÏÂÒÎ ÌÈÁ�ÂÓ ‰È‰˘ Â‡ .ÔÂÈÏÚ‰ ÔÓ ·Á¯ ÈÚˆÓ‡‰Â ,‰ËÓÏ ·Á¯‰ Â�ÈÈ‰„

.ÈÚˆÓ‡‰ È·‚ ÏÚ ÔÂÈÏÚ Ï˘ Â·Â¯Â ,ÔÂ˙Á˙ È·‚ ÏÚ ÈÚˆÓ‡ Ï˘ Â·Â¯ אחד שהיו או

ביניהם  קיסם יכנס שאם כדי גביהם, על ואחד מכאן ואחד מכאן

אחת, בבת כשיר,(כא)ינטלו עשויין היו להכריז. כאצעדהÂ¯ÈÙÏ˘:(חייב

עגול ) כחצובה,שהוא  או כשורה, אחד Ï‡(פירוש :או כל  הקנקן, רגלי כג'

שני) של אויר  זהכנגד  יטול:(כב)הרי ולא ספק,

אבל Ï·יג שאמרנו. בסימנים מטבע, שמחזירים אמורים דברים במה

פלוני, מלך בחותם היא רשומה אמר אפילו הללו, סימנים בו אין אם

ניתן  שמטבע מפני לו. מחזירין אין עליה, כתוב שמי אמר אפילו או

נפלו: ומאחר הוציאה ושמא דנסדק (כד)Ï˘ÈÂ‚(כג)להוצאה, אומרים

סימן  הוי :כח)במטבע

.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ‰Î Ó"·
Ì"·Ó¯ .‡"Ú
Ê"ËÙ ‡"ÂÊ‚

.·"‰
.ËÎ.ËÎ.ËÎ.ËÎ.Ì˘ 'Ó‚
.Ï.Ï.Ï.Ï.È"˘¯

.‡Ï.‡Ï.‡Ï.‡Ï.È"˘¯
.·Ï.·Ï.·Ï.·Ï‰Î Ó"·

.·"Ú
.‚Ï.‚Ï.‚Ï.‚ÏÓ"· Ô"·Ó¯

.·"Ú ‰Î
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-(יט)יא להכריז חייב מעות ‰·ÌÈÏÚצבור È‡„Â·˘
˙¯„ÂÒÓ ‰¯Âˆ· ÌÈÁ�ÂÓ Ì‰Â ¯Á‡Ó Ì˘ ÌÂÁÈ�‰(כוÌ‰· ˘ÈÂ ,

ÈÓ ÏÎ È¯‰˘ ,Â· ÂÁ�Â‰˘ ÌÂ˜Ó· Ô‰Â ˙ÂÚÓ‰ ÔÈ�Ó· Ô‰ ÔÓÈÒ
ÔÓÂ˜ÓÓ ÔÊÈÊÓ Â�È‡ Ì˙Â‡ ‡ˆÂÓ˘(כז.(Ú"ÓÒ)

-(כ)יב Ï„‚Ó,מגדל ˙¯Âˆ· Ô‰ÈÏ‡Ó ÂÏÙ�˘ ÔÎ˙È ‡Ï˘ ÈÙÏÂ
Ï„‚Ó ˙¯Âˆ· ÌÈÁ�ÂÓ Ì�È‡˘Î Ï·‡ ,ÌÁÈ�‰ ÌÈÏÚ·‰ È‡„Â·Â
ÂÊ ·‚ ÏÚ ÂÊ ˙ÂÚ·ËÓ ‰˘Ï˘ Ô‰ ÂÏÈÙ‡Â ,Ô‰ÈÏ‡Ó ÂÏÙ�˘ ÔÎ˙È

.(Ú"ÓÒ)(כא)- להכריז ÂÚ·ËÓ˙חייב ÊÈ¯ÎÓ ‡ˆÂÓ‰Â
.(Ú"ÓÒ) Ï„‚Ó ÔÓÈÒ Â‡ ÔÈ�Ó ÔÓÈÒ Ô˙È „·‡Ó‰Â ,È˙‡ˆÓ

שו"ע (כב) (עי' שלו אלו הרי נטל ואם - יטול ולא ספק

חייב  שמספק הרא"ש דעת אמנם ט'), סעי' ר"ס סי'

(גר"א). -(כג)יגלהכריז אומרים ‡�Âויש ÔÈ‡
˙‡ Ì‰· ˘È ˙ÂÚ·ËÓ ‰·¯‰˘ ,Ú·ËÓ· ‡Ï‡ ‰¯ÈÎÓÏ ÔÈ˘˘ÂÁ
„·‡� ¯Á‡ Ì„‡Ï Ì‚˘ ÔÎ˙ÈÂ ,‰Ê Ú·ËÓ· ˘È˘ ÔÓÈÒ‰ Â˙Â‡
ÔÈ‡ ÔÓÈÒ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ¯·„ ¯‡˘· Ï·‡ ,‰ÊÎ ÔÓÈÒ ÌÚ Ú·ËÓ

¯Á‡ Ì„‡Ï Ì¯ÎÓ ‡Ó˘ ÔÈ˘˘ÂÁ Â�‡(כט.(Ú"ÓÒ)
-(כד) Ê‰שם ÔÈ„Ï ÌÈÎÒÓ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È

‡"Ó¯‰ ·˙Î˘(ל.(Ê"Ë)
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מאליהן.כו) כך שנפלו יתכן שלא זו גבי על זו כלומר,

אינם כז) צבורים שהם שמאחר ע"א כא דף תוס' עי'

- מוסיף ע"ב כב דף וברמב"ן אדם, ברגלי מתגלגלים

הראשון  האדם וחביבים, חשובים שהם שמאחר ואפשר

אדם. ברגלי שיתגלגלו קודם נטלם אותם שרואה

סימן,כח) נחשב שאינו עליה רשום לשמו דומה ואינו

ממנו  נאבדה שהמטבע משקר הוא שמא אינו החשש ששם

והמטבע  רבים מטבעות על שמו את כתב שמא אלא

סדק  [אבל אחרת מטבע איבד והוא לאחר, מכרה שנמצא

נפלה  שנסדקה המטבע ובודאי מצוי, שאינו דבר הוא

המספר  את נתן אם הרשב"א ולדעת (רשב"א). ממנו]

מספ  לו יש שטר [שכל השטר גבי על הרי שרשום אחר] ר

שהוא  כתב המשפט האולם אמנם השלחן). (ערוך סימן זה

מתייאשים, והבעלים סימן, נחשב שאינו מאליו הבא סימן

הוא  הרי מאליו שנעשה שאף המטבע, לנסדק דומה ואינו

עליו. להתבונן שהדרך מאחר עי'כט)סימן,

שמחזירים  לכך שהטעם שכתב, כ ס"ק סה סי' בנתיה"מ

לפי  לאחר, מכרה שמא חוששין ולא בסימנים אבידה

דבריו  ומקור קמא. מרא בחזקת אותה שמעמידים

לאדם  שייכים הם אם שכן מכרם, הסימנים שנותן חוששין אנו שאין לכך נוסף טעם שכתב ועיי"ש ע"ב כז ב"מ מהרמב"ן

סימניו. את ולומר לבא כדי לו נאבד זה שחפץ יודע היה לא ערוך ל)אחר השולחן שמסתימת כתב בערוה"ש אמנם

הרמ"א. של דינו על שחולק נראה
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אבידה  השבת רסב הלכות כג סימן

החול Ï„יד בתוך מחבירו, מטבע שנפל מותר לא)ראה העפר, בתוך או

או  החול לכבור כברה שהביא ראהו ואפילו נתייאש. שודאי לקחתו

לחפשו, לו:(כה)העפר חוששין אין

מעות,Ï‰טו ובתוכו ככר חרס, ובתוכו עיגול „ÔÓÈÒ(כו)מצא ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

,ÔÓÈÒ ÈÂ‰ ‡Ï ,ÂÈÏÈ‡Ó ‡·‰ÂÏ וכן נשוך, דג בחיתוכו, משונה בשר חתיכת

עשאם  שלא להכריז. חייב שינוי, בהם ויש הואיל באלו, כיוצא כל

לסימן. אלא הרי ÊÏבעליהם בחיתוכו, משונה שאינו בשר חתיכת אבל

אינו  מהצואר, או היא מהירך ויאמר זה יכוין שאפילו שלו, הוא

סימן:

מצאםÁÏטז בהם, וכיוצא ומסמרים וצינורות מחטים אחת (כז)המוצא

להכריז, חייב יותר, או שנים שנים שלו. אלו הרי שמנין (כח)אחת,

סימן:

מעות:ËÏיז בהם ומצא חבירו, לו ששגרם או מחבירו , פירות הלוקח

להכריז, חייב הם, צרורים מפוזרים,(כט)אם הם ואם סימן. שהקשר

הבית  מבעל או מהתגר, בלוקח אמורים, דברים במה שלו. אלו הרי

מצאם, עצמו התגר אם הדין והוא מהתגר. בידו (ל)שלקחה שהו אם

.„Ï.„Ï.„Ï.„Ï.·"Ú ÂÎ Ó"·
.‰Ï.‰Ï.‰Ï.‰Ï‚Î Ó"·

Ì"·Ó¯ ,‡"Ú
Â"ËÙ ‡"ÂÊ‚

.‡"È‰
.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏÓ"· ˘"‡¯

.‡"Ò ·"Ù
.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ.·"Ú ‚Î Ó"·
.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏÓ"· ˘"‡¯

.¯ÂË ,‰"Ò ·"Ù
.ËÏ.ËÏ.ËÏ.ËÏ.·"Ú ÂÎ Ó"·
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-(כה)יד חוששין ˘ÂÎ·¯אין ‰ÓÂ ,˘‡ÈÈ˙� È‡„Â·˘ ÈÙÏÂ
ÏÙ�˘ ÚÏÒ‰ ˙‡ ‡ˆÓÈ˘ ¯Â·Ò ‡Â‰˘ ˙ÓÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ ÏÂÁ‰ ˙‡
ÌÈ¯Á‡Ó ÏÙ�˘ ¯Á‡ ÚÏÒ ‡ˆÓÈ ÈÏÂ‡˘ ·˘ÂÁ ‡Â‰˘ ‡Ï‡ ,Â�ÓÓ

.(Ú"ÓÒ)מאליו (כו)טו הבא דסימן אומרים ויש

- סימן הוי ‡Â�Èלא ÍÎÈÙÏÂ ˜ˆ·Ï ÂÈÏ‡Ó ÏÙ� Ò¯Á‰˘ ,¯ÓÂÏÎ
[ÍÎ ÏÚ Ú„ÂÈ Â�È‡ ˙È·‰ ÏÚ·˘ ¯Á‡Ó] ÔÓÈÒ(לבÔÁÏÂ˘‰Â ,

¯Á‡Ï Â· ÔÈÁ·‰ ˙È·‰ ÏÚ·˘ ÔÂÈÎ ÔÓÈÒ ‡Â‰˘ ¯·ÂÒ ÍÂ¯Ú
.(Ú"ÓÒ) ˜ˆ·Ï ÏÙ�˘(כז)טז- אחת ‡ÂÏÈÙאחת

ÂÏÙ� È‡„Â· ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ˙‡ˆÓ� ˙Á‡ ÏÎ˘ ‡Ï‡ ‰·¯‰ ‡ˆÓ
Ì‰· ÔÈ‡Â ¯Á‡Ó ‡ˆÂÓ‰ Ï˘ Ì‰ È¯‰Â Â˙Ú„Ó ‡Ï˘ ÌÈÏÚ·‰Ó
ÂÊ È¯‰ ,ÌÈ�˘ ÌÈ�˘ ˙Â‚ÂÊ ˙Â‚ÂÊ ÌÈÁ�ÂÓ Ô‡ˆÓ˘Î Ï·‡ ,ÔÓÈÒ
ÔÓÈÒ ‡Â‰ ˙Â‚ÂÊ‰ ÔÈ�ÓÂ Â˙Ú„Ó Ì˘ ÌÁÈ�‰ ÌÈÏÚ·‰˘ ‰È‡¯
ÌÈËÁÓ È�˘ Ï˘ „Á‡ ‚ÂÊ· Ì�Ó‡ ,˙Â‚ÂÊ È�˘ ˜¯ ‡ˆÓ ÂÏÈÙ‡Â

.(Ú"ÓÒ) ÔÓÈÒ Â�È‡ ÔÈ�Ó‰(כח)- סימן ˘Ìשמנין ,ÂÓˆÚÏ ÔÏËÈÏ È‡˘¯Â ÔÓÈÒ Â�È‡ ÔÈ�Ó‰ ÔÈ¯ÊÂÙÓ ˙ÂÚÓ ‡ˆÂÓ‰˘ Û‡Â
‡˘Â�‰ ,Ì„‡ ÏÎ Ïˆ‡ ÔÈÈÂˆÓ Ì�È‡˘ ·"ÂÈÎÂ ˙ÂÈ¯Â�ÈˆÂ ÔÈËÁÓ Ï·‡ ,ÌÒÈÎ· ˘È ˙ÂÚÓ ‰ÓÎ ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡ Ì„‡ È�·˘ ÌÂ˘Ó ÌÚË‰

.(Ú"ÓÒ) Ì�È�Ó Ú„ÂÈ Ô˙Â‡(כט)יז- סימן ˆ¯ÌÈ¯Âשהקשר Ì‰˘Î ÔÓÈÒ ‡Â‰ Û‡ ˙ÂÚÓ‰ ÔÈ�ÓÂ ,‰�Â˘Ó ¯˘˜ ‡Â‰ Ì‡
‰�Â˘Ó Â�È‡ ¯˘˜‰˘Î Ì‚(לג.(Ú"ÓÒ)(ל)- בידו שהו ˘‰Ó‡·„אם ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÂÎÓÏ È„Î Â· ˘È˘ ÔÓÊ Â‰˘ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

‰Ê ÔÙÂ‡·˘ ,Â‰˘˘ ¯Á‡ Ô‡ˆÓ˘ ‡˜Â„Â .(Í"˘) ¯ÈÊÁ‰Ï ÈÓÏ Ú„ÂÈ Â�È‡ ‰�Â˜‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÎÓ� ¯·Î˘ ¯Â·Ò ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó ˘‡ÈÈ˙Ó
˘Â‡È ¯Á‡ Â„ÈÏ Â‡·˘ ·˘Á�(לד‰Ê ÔÈ„Â .(Ú"ÓÒ) ÌÈÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁÂ ˙Ú„Ó ‡Ï˘ ˘Â‡È ‰Ê È¯‰ ,ÔÎÏ Ì„Â˜ Ô‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ,
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הרי לא) שמחפש רואים אם חול שאינו אחר במקום אבל

שאין  שבדבר ומשמע (ריטב"א). התייאש שלא הוכחה זה

שכן  וכל מתייאש שאינו לומר מקום יש אם סימן בו

לו  להחזיר המוצא חייב מתייאש, שאינו וצווח כשעומד

בזה). שהאריך סקי"ח ועיי"ש סקכ"ב פ"ב חושן (פתחי

אם לב) אפילו אלא להכריז חייב שאינו רק ולא

מאחר  להם להחזיר חייב אינו הסימן את נותנים הבעלים

(פ"ה  חושן ובפתחי סי"ג) המשפט (אולם שנתייאשו

בזה. הסתפק אפשר לג)סק"ב) צרורים אינם ואם

מתייאשים  והם ממנו  נפלו אלא מדעתו שם הניחם שלא

לא לד)(סמ"ע). לכן קודם ברשותו ששהו ואף

מחנ"א  עי' ברשותו, שהם ידע שלא מאחר בהשבה נתחייב
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אבידה  השבת רסב הלכות סימן כד 

פירותיו, עם לערבם שיוכל �˙ÓÂ˘‡ÈÈכדי ¯·Î„ ,‡Â‰ ÈÓ Ï˘ Ú„ÂÈ ÂÏÈÙ‡Â

.ÌÈÏÚ·‰ Â�ÓÓ על או בעצמו, הפירות שדש הבית מבעל לקחה אם אבל

להחזיר: חייב הכנענים, ושפחותיו עבדיו ידי

מחז Ó‡יח באוכף, סימן הנותן עליו, ואוכף חמור גם מצא לו ירין

:לה)החמור 

שאני Ó·יט ומכריז. נוטל והכלי שלו, הפירות פירות, ולפניו כלי מצא

סימן. בהם אין והרי אחר, של והפירות אחד של הכלי ואם (לא)אומר,

הדברים היו (לב)מראים כיצד, להכריז. חייב אחד, אדם של שהם

הפירות, לפני הכלי פני היו שלו. אלו הרי הפירות, לפני הכלי אחורי

אוגנים היו ואם נשפכו. הכלי מן שמא הכליÓ‚(פירוש :חוששין שפת 

לתוכו) שאילו כפולים  שלו. אלו הרי הפירות, כלפי שפניו אע"פ לכלי,

מהכלי, מקצת (לג)נשפכו היו האוגנים. מפני בתוכו, מהם נשאר היה

להכריז: חייב בארץ, ומקצתם בכלי הפירות

מראים Ó„כ ואם שלו. אלו הרי מפוזרים, מעות ולפניו כיס, מצא

להכריז: חייב נפלו, ומהכיס אחד, אדם של ומעות שהכיס הדברים

הרי Ó‰כא הוא, חדש כלי אם שוה, כולם שצורת מכלים כלי המוצא

תלמיד  יבא שאם להכריז. חייב העין, שטבעתו היה ואם שלו. הוא

זה  בכלי ליתן יכול שאיני אע"פ ויאמר טביעת לז)חכם בו לי יש סימן,

.Ó.Ó.Ó.Ó·"Ú „"È È"�
.(Û"È¯‰ ÈÙ„Ó)

.‡Ó.‡Ó.‡Ó.‡ÓÊÎ Ó"·
.‡"Ú
.·Ó.·Ó.·Ó.·Ó‰Î Ó"·

Ì"·Ó¯ ,‡"Ú
Â"ËÙ ‡"ÂÊ‚

.‚"È‰
.‚Ó.‚Ó.‚Ó.‚Ó.Ì˘ È"˘¯
.„Ó.„Ó.„Ó.„ÓÌ"·Ó¯

.‚"‰ Ê"ËÙ ‡"ÂÊ‚
.‰Ó.‰Ó.‰Ó.‰ÓÌ"·Ó¯

„"ÈÙ ‡"ÂÊ‚
.·"È‰
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Ì�È‡ ÔÓÈÒ Ì‰· ˘È Ì‡ Ï·‡ ,ÔÓÈÒ Ì‰· ÔÈ‡˘Î ¯ÂÓ‡
.(Í"˘) ÏÏÎ ÌÈ˘‡ÈÈ˙Óמראים (לא)יט ואם

- Ì‰˘Îהדברים ‡Ï‡ ÈÏÎ‰Ó Â‡· ˙Â¯ÈÙ‰˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡ ÔÈ‡
'„ ÍÂ˙· ‡"ÈÂ ,‰Ó‡ ÈˆÁ Â‡ ‰Ó‡ ÍÂ˙· ‡"È ,ÂÈÏ‡ ÌÈ·Â¯˜
·Â¯Ó Â‡·˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡ ÍÎÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ˜ÂÁ¯ Ì‰˘Î Ï·‡ ,˙ÂÓ‡

Á"‰Âˆ˜) ÌÏÂÚ‰(לוÏÎÂ ,„ÓÂ‡‰ ÈÙÏ ÏÎ‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(
ÊÈ¯Î‰Ï ·ÈÈÁ ÈÏÎ‰Ó ÂÏÙ� ˙Â¯ÈÙ‰˘ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡¯�˘

.(Ó"‰È˙�)(לב)- אחד אדם של Â„Â˜‡שהם
Ï·‡ ,˙Â¯ÈÙ Â· ÂÈ‰˘ ¯ÓÂ‡Â ÈÏÎ· ÔÓÈÒ Ô˙Â� „·‡Ó‰˘Î
˙Â¯ÈÙ Â· ÂÈ‰ Ì‡ ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡Â ÈÏÎ· ÔÓÈÒ Â�˙� ÌÈ˘¯ÂÈ˘Î

.(Ó"‰È˙�) Ì¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ Â�È‡(לג)- נשאר ÈÂ˘היה
ÈÏÎ‰Ó Â‡· ‡Ï˘ ÈÏÎ· Â¯‡˘� ‡Ï˘ ÍÎÓ ‰ÁÎÂ‰ ÔÈ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡
ÂÎ¯„˘ ‡�˙ÈÎ· Ï·‡ ,„ÁÈ ÏÂÙÈÏ ÌÎ¯„ ÔÈ‡˘ ˙Â¯ÈÙ· ‡Ï‡

.(Ú"ÓÒ) ÊÈ¯Î‰Ï ·ÈÈÁÂ ‰ÁÎÂ‰ ÂÊ ÔÈ‡ „ÁÈ· ÏÂÙÈÏ

èôùîä øéàî
& נתיבות לעיל עי' וכן ,& לעיל הובא ה' סימן  חצר קנין

לו. תזכה שחצירו רוצה שאינו מדובר כתב לה)שכאן

יודע  שאינו לכך טעם לתת צריך שהמאבד השלחן הערוך

אמנם  קצר. זמן לפני שקנאו כגון החמור, בגוף סימן לתת

שלו  אינו שהחפץ הוכחה שאין מבואר ס"י ס"ה סי' לעיל

סימן. בו לתת יודע שאינו בקצה"ח לו)מכך עיי"ש

תולים  אנו לכלי כך כל קרוב כשהפירות מדוע שהקשה

הולכים  וקרוב רוב & ב"ב קיי"ל והרי מהכלי, נפלו שהם

שסוברים  הראשונים שלדעת ליישב וכתב הרוב. אחר

הולכים  ממש במקומו הוא אלא קרוב רק שאינו שבמקום

גם  כאן ויש היה, כאן נמצא כאן חזקה מטעם הקרוב אחרי

אחר  הולכים אין זה ובאופן הרוב, נגד מצוי וגם קרוב

דדינא  ספיקא הוא זה שנידון לדינא הקצה"ח וסיים הרוב,

נחלקו  ג' סעיף רנ"ט סי' ולעיל המוחזק, מיד מוציאים ואין

זה  שבאופן הסוברים כדעת פסק הסמ"ע בדבר, האחרונים

הרוב. אחר הולכים זה באופן שאף פסק והט"ז הרוב, אחר הולכים עין לז)אין טביעות שייך לא במטבעות אבל
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אבידה  השבת רסב הלכות כה סימן

במה  אותו. מחזירין הוא, שלי ואמר מכירו אם לו. להראותו חייב עין,

בדברי  אלא כלל, בדיבורו משנה שאינו ותיק בתלמיד אמורים, דברים

או היאבמסכתא,(לד)שלום, אם  אחת  מסכתא  על  ישאלוהו  אם  (פירוש:

ענוה ) דרך  לאו יענה  בידו , בפוריא,סדורה  חבירוÂÓ(פירוש :או שאלוהו אם 

ויתגנה ) קרי בה  יראו  פן  לא , יאמר זו, מטה  על באושפיזא.(לה)אושכבת

לו תחשב קללה  וגו' גדול  בקול רעהו  מברך בערכין כדאמרינן  (ÈÏ˘Ó(פירוש :

(„È ,ÊÎ,ÌÈ�‚Â‰Ó Ì�È‡˘ Ì„‡ È�· ÔÈ· ,˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù ¯·Ò· Â‰ÂÏ·˜˘ ÂÁ·˘· ¯ÙÒÈ ‡Ï˘
ÊÓ(Â�ÂÓÓ ÂÏÎÈÂ ÂÈÏÚ ÂˆÙ˜È ‡Ï˘(לו)ÁÓ,להפכו חלוקו על מקפיד ושהוא

המגונות: התפירות יראו שלא ËÓÂ‡ˆÓ‰‚‰:בענין Ì‡ ‡˜Â„Â(לז)ÌÂ˜Ó·

.ÊÈ¯Î‰Ï ·ÈÈÁ Â�È‡ ÈÎ‰ Â‡Ï· Ï·‡ ,˘¯„Ó‰ ˙È·· ÔÂ‚Î ,ÔÈÈÂˆÓ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙˘(לח

Ú„�(לח) ,ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÎÊ�‰ ÌÈ¯·„· Ì‡ ÈÎ ‰�˘Ó Â�È‡˘ ˙˜ÊÁ· ‡Â‰ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÏÎÂ

:¯‰Ê� Â�È‡˘ ‰È‡¯ ‡ˆÂÓ‰ ‡È·È˘

.ÂÓ.ÂÓ.ÂÓ.ÂÓÓ"· 'ÒÂ˙
,·"Ú ‚"Î
‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯‰

.‚"È‰ „"ÈÙ
.ÊÓ.ÊÓ.ÊÓ.ÊÓ.Ì˘ ˙ÂÙÒÂ˙
.ÁÓ.ÁÓ.ÁÓ.ÁÓÓ"· È"¯˘‡

.‰"Ò ·"Ù
.ËÓ.ËÓ.ËÓ.ËÓ‰�˘Ó „È‚Ó

‚"È‰ „"ÈÙ ‡"ÂÊ‚
.Ô"·Ó¯‰ Ì˘·

.�.�.�.�È"¯˘‡ ˙Â‰‚‰
.‰"Ò ·"Ù Ó"·

èôùîä ïåéö

-(לד)כא Â¯Â˜Óבמסכתא Ú"Â˘· ‡·ÂÓ˘ ˘Â¯ÈÙ‰
˙Á‡ ˙ÎÒÓ „ÓÂÏ ‰È‰ Ì‡˘ Â˘¯ÈÙ ÌÈ¯Á‡Â ,È"˘¯ È¯·„·
¯ÓÂÏ ‡Â‰ È‡˘¯ ˙ÎÒÓ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÚ Â˙Â‡ ÂÏ‡˘È ‡Ï˘ È„ÎÂ
.(Ú"ÓÒ) ˙¯Á‡ ˙ÎÒÓ „ÓÂÏ ‡Â‰˘

-(לה) ‰ÔÎÈאושפיזא Â‰ÂÏ‡˘Â Ô·Â‡¯ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó Ì‡˘
.(Ú"ÓÒ) ÔÂÚÓ˘ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó ‡Â‰˘ ¯ÓÂ‡ ,Á¯‡˙Ó ‡Â‰

-(לו) מקפיד ÚÓ˘Óוכשהוא ÌÈ�Â˘‡¯ ‰ÓÎ È¯·„ÓÂ
˜ÏÂÁ˘ ÈÓ ÔÈ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(Ú"ÓÒ) ‰Ê Ë¯Ù ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ˘

.(Í"˘) ÍÎ ÏÚ(לז) חכמים שתלמידי במקום

- ˘ÂÈÁ·מצויין ‡"Ó¯‰ È¯·„Ï ÌÈÎÒÓ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰ Û‡Â
ÔÈÈÂˆÓ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙˘ ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ˘Î ‡˜ÂÂ„ ‡Â‰ ‰Ê¯Î‰

.(Ú"ÓÒ)(לח)- בחזקת הוא חכם תלמיד ˆ"Úוכל
‰Ê‰ ÔÓÊ· ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÔÈ„ ˘È Ì‡(לטÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(Ú"ÓÒ)

ÒÙ˙˘ ı¯‡‰ ÌÚ .(˙"Ù ,‡"Ú¯) ‰Ê‰ ÔÓÊ· Û‡ ÌÈÈ˜ ‰Ê ÔÈ„˘
Â‚ÈÓ ÂÏ ˘È˘ ÌÂ˜Ó· ,Â„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ ÔÈÚ ˙ÂÚÈ·Ë È„È ÏÚ
,[ÌÏÂÚÓ ÂÏ˘ ‰È‰˘ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ˘ ÌÈ„Ú È�Ù· ‡Ï˘ ÒÙ˙˘ ÔÂ‚Î]
ÔÓ‡� Â�È‡˘ ˜¯ ,ÔÈÚ ˙ÂÚÈ·Ë ÂÏ ˘È ı¯‡‰ ÌÚ Ì‚˘ ÈÙÏÂ
,ÔÓ‡� Â‚ÈÓ ÂÏ ˘È Ì‡ ÍÎÈÙÏÂ ,¯˜˘Ï „Â˘Á ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ Á"˙Î

‰ÏÈÁ˙ÎÏ Û‡ ÔÈÚ ˙ÂÚÈ·Ë· ÒÂÙ˙Ï È‡˘¯ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÔÎÂ .˘Â‡È Ì„Â˜ ‡ˆÂÓ‰ „ÈÏ ‰‡· ‰„È·‡‰˘ ÔÙÂ‡·Â(מ.(‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù)

èôùîä øéàî
ס"ט). הרב בדעת לח)(שו"ע כתב יוסף הבית

בא  אם אחר במקום הכלי את מצא כאשר שגם הרמב"ם

להחזיר  צריך עין, בטביעות שלו שהוא וטען חכם תלמיד

בכך. לו שיחזירו שיודע מאחר מתייאש שאינו כיון לו,

שהמוצא  הטור שכתב כך על חלק שלא מדבריו ונראה

של  היא האבידה שמא לחוש צריך אינו אחר במקום

מכך  ומוכח בב"ח. מפורש וכן ולהכריז, חכם, תלמיד

שהבעלים  הכרח אין הכרזה חיוב עליה שאין שאבידה

וצ"ע. סקל"ה, פ"ה חושן פתחי ועי' ממנה, התייאשו

לצורבא לט) עין בטביעות שמחזירין אמרו שבגמרא ואף

איתא  כאן בשו"ע וכן חכם, תלמיד נחשב שאינו אף מרבנן

שתלמידי  אפשר ותיק, לתלמיד עין בטביעות שמחזירין

זמן  של מרבנן כצורבא אינם הללו בדורות חכמים

שהאריך  עי"ש ס"ג, טו סי' חו"מ יוסף (ברכי התלמוד

זה). השבה מ)בענין שחיוב כתב פתים המנחת אמנם

משורת  לפנים אלא גמור חיוב אינו עין טביעות ידי על

רצח). עמוד חושן (פתחי הדין
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אבידה  השבת רסג הלכות סימן כו 

רסג  סימן
סעיפים  ג' ובו להשיבה, שמתבייש אבידה המוצא

ליטול ‡א דרכו שאין מכובד, זקן או חכם היה אם קופה או שק  מצא

ליטפל  חייב אינו בידו, אלו היו ·(א)בהם.כלים אילו דעתו, ואומד

חבירו. של להחזיר חייב כך לעצמו, מחזירן היה אם לא א)שלו, ואם

חייב  אינו חבירו בשל כך שלו, היו אפילו כבודו על מוחל היה

:ב)להחזיר 

בעיר,‚ב להחזירן דרכו ואין בשדה, כאלו כלים להחזיר דרכו היה

עד  להחזיר חייב בשדה, מצאם להחזיר. חייב אינו בעיר, ומצאן

דרכו  ואין לעיר בהם נכנס שהרי ואע"פ הבעלים, לרשות שיגיעו

�ÁÈ�ÈÂ‰.„ג)בכך: ¯ÈÚÏ ‰„˘‰ ÔÓ ‰ÒÈ�ÎÈ ‡Ï‡ ,¯ÈÚ· ¯ÈÊÁÈ ‡Ï„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ וכן

שאינה  אע"פ ולהחזירה, בה ליטפל נתחייב והכישה, בהמה מצא אם

כבודו, במצוה (ב)לפי התחיל :ד)שהרי

.‡.‡.‡.‡,·"Ú ËÎ Ó"·
‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.‚"È‰ ‡"ÈÙ
.·.·.·.·.·"Ú Ï Ó"·
.‚.‚.‚.‚‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.„"È‰ ‡"ÈÙ
.„.„.„.„Ó"· ˘"‡¯

.‡"ÎÒ ·"Ù

èôùîä ïåéö

-(א)א דעתו Á�ÂÓאומד ‰È‰ ÂÏ˘ ıÙÁ Ì‡˘ ,¯ÓÂÏÎ
.(Ú"ÓÒ) Â˙Â‡ Â·�‚È˘ ˘˘Á ˘È˘ ÌÂ˜Ó·שהרי (ב)ב

- במצוה ··‰Ó‰התחיל ‡˜ÂÂ„ ¯ÂÓ‡ ‰Ê ÔÈ„˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È
ÍÎ· ‰È‰È ‰·˘‰‰ ˙‡ ¯ÂÓ‚È ‡Ï Ì‡˘ ,‰ÓˆÚÓ ˙ÎÏÏ ‰ÏÂÎÈ˘
‰„È·‡ ÏÎ· ¯ÂÓ‡ ¯·„‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,ÌÈÏÚ·Ï ˜ÊÈ‰

.(Ú"ÓÒ)

èôùîä øéàî
היה א) שלא מחמת מחזיר היה לא שלעצמו באופן אמנם

עבור  לטרוח פטור אינו בזיון, מחמת ולא לטרוח, לו שוה

ל"ז). הרב (שו"ע פטורות ב)המצוה נשים זה ומטעם

היו  לא שלהן היו שאם האבידות אותן של השבה מחיוב

פ"א  חושן (פתחי הרבים ברשות עמהן הולכות

שו"ע סקכ"א). עי' כבודו לפי ואינו זקן דין בעיקר

באדם  דווקא אמור זה שדין שכתב לו) סעיף (מציאה הרב

לא  שלו היתה שאם אבידה אפילו להחזיר, חייב לה ראוי שאינו בחשיבות שנוהג אדם אבל הבריות, בעיני חשוב שהוא

ועי' אחרים]. כלפי חייב לא לעצמו מחזיר היה לא שהמוצא דבר שכל משמע השו"ע בפשטות שהרי [וצ"ע מחזירה היה

כבודו  לפי אינה כאשר [ולא חכם בתלמיד דוקא הוא הפטור שכל שסוברים ראשונים כמה שהביא נ"ב סי' יצחק בפרי

שגם  משמע מכובד' זקן 'או שכתב ערוך השולחן מדברי אמנם וכיו"ב] חשוב שר או עשיר, כגון אחרות, סיבות מחמת

השבה. מחיוב כך משום נפטר אחרים מטעמים כבודו לפי יכול כשאינה אבל ולהשיבה ליטלה כבודו לפי שאינה זקן

שאיסור  להתעלם, תוכל לא של האיסור מחמת כן לעשות חייב אינו וישיב, אחר שיבא עד תאבד שלא ולשמור לעמוד

לטלטלה  שאסור אבידה בשבת מצא לגבי להסתפק ויש סק"ג). פ"ד חושן (פתחי עכשיו להשיב כשיכול אלא אינו זה

כדי  ליטלה לו ואסור אבידה השבת  חיוב דוחה מוקצה טלטול שאיסור מב) סי' (או"ח חת"ס בשו"ת שכתב מוקצה מדין

אחרי  ולהשיבה וליטלה בשבת, במקומה עליה לשמור חייב ויהיה להתעלם תוכל לא של איסור עליו יש האם להשיבה,

עכשיו. להשיב כשיכול אלא אינו זה שאיסור או ממנה.ג)שבת, נפטר אינו שוב במצוה שהתחייב שלאחר ומשום

פ"ו  חושן פתחי שיג, סי' ח"א  רדב"ז (שו"ת כבודו לפי אינו זה דבר אם אף אבידה  של וניעור בשיטוח חייב זה ומטעם

שאסור ד)סק"ב). לשלם מנת על כמזיק הוא הרי במצוה, שנתחייב שכיון דמיה, את שישלם ידי על להפטר יכול ואינו

המשפט). (אולם כן לעשות
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אבידה  השבת רסד הלכות כז סימן

את ‰ג מחזיר הדין, משורת לפנים ועושה והישר, הטוב בדרך ההולך

כבודו: לפי שאינה ואע"פ מקום, בכל ÂÔÈ˜ÏÂÁ‰‚‰:האבידה ˘ÈÂ
Â„Â·Î.(ג) ÈÙÏ Â�È‡Â ÏÈ‡Â‰ ,¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ¯ÒÂ‡Â(ה,‰¯Â˘‰ ÔÓ ÌÈ�ÙÏ Ò�ÎÈÏ ‰ˆÂ¯ Ì‡ ‡Ï‡

ÂÒÈÎÓ ÌÏ˘È(ו:

רסד  סימן
מי  של אביו ואבידת רבו אבידת אדם, לכל קודמת אבידתו

סעיפים  ח' ובו קודמת,

באבידתו ‡א ופגע אבידה, לו שאבדה יכול א)מי אם חבירו, ובאבידת

להחזירם. חייב שתיהן את שאבידתו ·לחזור שלו, את יחזיר לא, ואם

ורבו,ב)קודמת  אביו לאבידת בך (א)אפילו יהיה לא מאפס כדדרשינן

„)אביון ÂË ÌÈ¯·„) הדין משורת לפנים ליכנס לאדם לו יש ואעפ"כ .

תמיד (ב) ואם מוכח. בהפסד לא אם קודם, שלי ולומר לדקדק ולא

לבריות: שיצטרך וסוף חסדים, גמילות עול ממנו פורק מדקדק,

.‰.‰.‰.‰‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯
.Ê"È‰ ‡"ÈÙ

.Â.Â.Â.Â˘"‡¯ 'Ó‚
.‡"ÎÒ ·"Ù Ó"·

.‡.‡.‡.‡‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯
.‡"‰ ·"ÈÙ

.·.·.·.·‡"Ú ‚Ï Ó"·
.Ì˘ È"˘¯Â

èôùîä ïåéö

-(ג)ג ·ÌÂ˜Óואוסרין ‡Ï˘ Â„Â·Î· ÏÊÏÊÓ ‡Â‰˘ ÈÙÏÂ
.(Ú"ÓÒ) Â˙Â‡ ‰·ÈÈÁ ‡Ï ‰¯Â˙‰Â ¯Á‡Ó ‰ÂˆÓ א

-(א) וכו' מאפס ˘ÏÎכדדרשינן ÌÈ„ÓÂÏ Â�‡ ÂÊ ‰˘¯„ÓÂ
Â¯ËÂÙ ÂÊ ‰·˘‰ ˙ÓÁÓ ÂÏ ˘È˘ ‰Î‡ÏÓ ÏÂËÈ· Â‡ ÔÂÓÓ „ÒÙ‰
ÏË·Ï ÍÈ¯ˆ ¯˘‡Î˘ ,¯·„· ˜ÂÏÈÁ ˘È Ì�Ó‡ ,Â¯È·ÁÏ ·È˘‰ÏÓ
ÌÏ˘È „·‡Ó‰ Ì‡ ,Â˙„Â·Ú ¯Î˘ ‡Â‰ „ÒÙ‰‰Â Â˙Î‡ÏÓ ˙‡
ÈÏÎ „ÈÒÙÓ ‡Â‰˘Î Ï·‡ ,·È˘‰Ï ·ÈÈÁ „ÈÒÙ‰˘ ¯Î˘‰ ˙‡ ÂÏ
˙‡ ÂÏ ÌÏ˘Ï ‰ˆÂ¯ „·‡Ó‰ Ì‡ Û‡ ·È˘‰ÏÓ ¯ÂËÙ ,ÂÏ ÍÈÈ˘˘
ÂÏ˘ ÈÏÎ· ‡˜Â„ ıÙÁ ‡Â‰˘ ¯ÓÂÏ ‡ˆÂÓ‰ ÏÂÎÈ˘ ÈÙÏÂ ,ÂÈÂÂ˘(ג

(Ú"ÓÒ)((ב).ד- לדקדק ˘ÔÓ„ÊÈולא ÌÚÙ ÏÎ·˘ ÈÙÏÂ
Â‡ Â·ÂÁ „ÈÒÙÈ˘ ‰�ÚË· ÍÎÓ ËÓ˙˘È Â¯È·Á ÔÂÓÓ ˙Ïˆ‰ ÂÏ
ÏË·˙È ‡Ï ÔÎÏÂ ,ÁÂÂ¯ ‰ÊÓ ÂÏ ‰È‰È˘ È�ÂÏÙ ˜ÒÚÓ ÏË·˙È

.(Ú"ÓÒ) ¯Â¯· ‡Â‰ „ÒÙ‰‰ ¯˘‡Î ‡Ï‡ ‰„È·‡ ˙·˘‰Ó

èôùîä øéàî
להמתין ה) עצמו על להחמיר נפש בעל יכול אמנם

(מהריק"ש). לבעליה שישיבה אחר שיגיע עד ולשומרה

לצאת ו) יכול אינו האבידה, בעל מי יודע אינו ואם

למי  יודע אינו שהרי הכל לדעת הדין משורת לפנים ידי

להכריז  שיוכל יתכן אמנם הרב), (שו"ע דמיה את לשלם

כ  הבעלים על את ימצא כך ידי ועל לשלם שרוצה ך

הדין. משורת לפנים דקדק א)ויקיים השלחן הערוך

אמור  זה שדין באבידתו' 'ופגע ערוך השולחן מלשון

לחבירו  יחזיר ואם שלו את להציל יכול בודאי אם דוקא

מחפש  הוא אלא לפניו, אבידתו אין אם אבל יפסיד,

כתב  למשה ההלכה אמנם מהשבה. נפטר אינו אחריה,

אבידתו  את יפסיד אם ספק כשיש שאף הרמב"ם בדעת

הדין  משורת לפנים ורק לחבירו, להשיב הדין מן פטור

כשודאי  אלא עצמו יפטור ולא בכך ידקדק שלא ראוי

אבידתו  שכאשר ויתכן ערוך, השולחן דברי פשטות הוא שכן סקל"ז) (פ"א חושן בפתחי ועי' שלו. את יפסיד

לחבירו. להשיב חייב שאינו מודה השלחן הערוך גם חבירו אבידת את שישיב ידי על יפסידה אם ספק ויש לפניו

כמבואר ב) אחר, במקום לעבוד יכול שהיה מה הוא כשההפסד ואפילו מהשבה, פוטרו אחר הפסד כל וכן

רסה. סי' ככסף ג)להלן דינו אם בו משתכר שהבעלים בכלי שהסתפק סק"ה) רס"ה (סי' להלן ש"ך עי'

ככלים. שפטור ד)או כבודו לפי ואינו בזקן הראשונים מח' הובא סק"& רסג סי' המשפט במאיר לעיל

מהשבה  פטור שהוא שאף דידן, בנידון להסתפק יש אם יל"ע לסיים. חייב האם בהשבה שהתחיל מהשבה

לא. או מזה עצמו את לפטור בידו אם בהשבתה, התחיל אם אביון , בך יהיה לא כי אפס מדין
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אבידה  השבת רסד הלכות סימן כח 

רבו,‚ב כנגד שקול אביו היה אם  רבו, ובאבידת אביו באבידת פגע

קודמת. רבו של לאו, ואם קודמת. אביו רבו „ה)של שיהיה והוא

ממנו: למד תורה של חכמתו שרוב ÏÒ"„(ג)מובהק, ·Ó¯ ÔÓÈÒ „"È·ÚÂ:

לו.‰ג הראוי שכר אלא לו אין חבירו, אבידת והחזיר אבידתו, הניח

חבי Â(ד)כיצד, וחמור חמורו נהר חבירו שטף ושל מנה, שוה שלו רו,

חבירו, של והציל שלו הניח אלא(ה)ק"ק, לו לו.(ו)אין הראוי שכר

כן שהתנה או שלי, דמי נותן ואתה שלך את אציל לו אמר בפני (ז)ואם

זכה  מאיליו, חמורו שעלה ואע"פ שלו. דמי לו ליתן חייב דין, בית

עמו: שהתנה ‰Ê‡Â‰‚‰:במה Â‰ÈÓ(ח).‰ÎÊ Â· Ì„Â˜‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ÁÔÈ‡ Ì‡Â

:‰Ò¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚÂ .ÈÓ„ ‰�˙‰ ÂÏÈ‡Î ‰�˙‰ ‡Ï˘ Ù"Ú‡ ,Ì˘ ÌÈÏÚ·‰

.‚.‚.‚.‚.‡"Ú ‚Ï Ó"·
.„.„.„.„ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÒ

.‰Ù˜˙ 'ÈÒ
.‰.‰.‰.‰‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.‚"‰ ·"ÈÙ
.Â.Â.Â.Â.·"Ú ÂË˜ ˜"·
.Ê.Ê.Ê.Ê·Ó ˜"· È"�

ÈÙ„Ó ‡"Ú
.Û"È¯‰

.Á.Á.Á.ÁÓ"· ˘"‡¯
.¯ÂËÂ Á"ÎÒ ·"Ù

èôùîä ïåéö

-(ג)ב ביו"ד ‡Â˙Âוע' „ÓÏÓ ·¯‰˘Î ‡˜ÂÂ„ ¯ÂÓ‡ ‰Ê ÔÈ„˘
Â·¯Ï Ì„Â˜ ÂÈ·‡ Â˙Â‡ „ÓÏÈ˘ ·¯ ÂÏ ¯Î˘ ÂÈ·‡ Ì‡ Ï·‡ ,Ì�Á·
˙„È·‡ ,Â�„ÓÏÈ˘ È„Î Â·¯Ï ÌÏÈ˘ ¯Á‡ Ì„‡ Ì‡ ÔÎÂ .(Ú"ÓÒ)

Â·¯ ˙„È·‡Ï ˙Ó„Â˜ ÌÏ˘Ó‰(ו.(Í"˘)שטף (ד)ג

- ‰„Á˜,נהר È„È ÏÚ ÏÈˆ‰Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ Â¯È·Á˘Î ¯ÂÓ‡ ‰Ê ÔÈ„
‡Â‰ È¯‰ ˜Á„‰ È„È ÏÚ ÂÏÈÙ‡ ÂÏÈˆ‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡

Ó"‰È˙�Â Ê"Ë) ¯˜Ù‰((ה)).ז- שכר אלא לו ‰ÏÈˆÓאין
˜¯ Â¯È·Á ÔÂÓÓ ˙Ïˆ‰ ÏÚ ¯Î˘ ÏÂËÈÏ È‡˘¯ Â¯È·Á ÔÂÓÓ
‡ÏÂ ,˜ÂÊÈ� Â¯È·Á ÔÂÓÓ ‰È‰ ÏÈˆÓ ‰È‰˘ ÈÏÂÏ˘ ¯·„‰ ¯Â¯·˘Î

.(Ó"‰È˙�) ˜ÊÈ‰ ˘˘ÁÓ ˜¯ ÂÏÈˆ‰˘ ÌÂ˜Ó·(ו) שכר

- ‰ˆÏ˙הראוי Ï˘ ÂÊ ‡Á¯ÈË ¯Â·Ú ¯Á‡ Ì„‡ ÏËÂ� ‰È‰˘ ÂÓÎ
Â�È‡˘ ,‰„È·‡ ˙·˘‰ ¯Î˘ Ï˘ ¯ÂÒÈ‡ ‰Ê· ÔÈ‡Â .‰ÊÎ ¯ÂÓÁ
˜ÂÒÚÏÂ ÂÁÈ�‰Ï ·ÈÈÁ Â�È‡˘ ‰Î‡ÏÓ ÂÏ ˘È˘ ÈÓÓ ÚÂ¯‚
ÈÓ„ ˙‡ ÌÏ˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ Ì�È‡ ÌÈÏÚ·‰˘ ÍÎÏ ÌÚË‰Â .‰·˘‰·
ÏÈˆÓ‰˘ ÍÎÓ˘ ,‡ ,ÌÈ�ÙÂ‡ È�˘· ¯‡·Ï ˘È ÏÈˆÓ‰ Ï˘ Â¯ÂÓÁ
ÌÈÏÚ·‰˘ ,· .ÂÏ ÏÁÓ˘ ‰È‡¯ ‰Ê È¯‰ ÍÎ ÏÚ ÂÓÚ ‰�˙‰ ‡Ï
ÂÈ‰ ¯ÂÓÁ‰ ˙‡ ÏÈˆÓ ‰È‰ ‡Ï Â¯È·Á Ì‡ Û‡˘ ÔÂÚËÏ ÌÈÏÂÎÈ

ÌÓˆÚ· Â˙Â‡ ÌÈÏÈˆÓ(חÈ�˘‰ ÌÚËÎ ¯˜ÈÚ‰Â ,(Ú"ÓÒ)
Ó"‰È˙�)((ז)).ט- דין בית ‰ÂÈבפני ÌÈÏÚ·‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡

Ì˘(יÍÈ¯ˆ Ì˘ ‡ˆÓ� ÌÈÏÚ·‰ Ì‡˘ ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(Ú"ÓÒ)
˙�ÂÂÎ ¯˜ÈÚÂ ,ÔÈ„ ˙È· È�Ù· ‡ÏÂ ÌÈÏÚ·‰ ÌÚ ‡˜Â„ ˙Â�˙‰Ï
[ÌÈÏÚ·‰ ÂÓÎ È‡�˙‰ ÔÈ�ÚÏ ÌÈ·˘Á� ÔÈ„ ˙È·˘] ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰
Ì‰È�Ù· ‰�˙‰ ‡ÏÂ Ï‡¯˘ÈÓ ÌÈ˘�‡ ‰˘Ï˘ Ì˘ ÂÈ‰ Ì‡˘ ,‡È‰

Ì‰ÓÚ ‰�˙‰ ‡ÏÂ Ì˘ ÂÈ‰ ÌÈÏÚ·‰˘ ÂÓÎ ‰Ê È¯‰(יא.(Ê"Ë)
ÔÈ�ÚÏ ÌÈ·˘Á� ÔÈ„ ˙È·˘] ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰ È¯·„˘ ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ
ÔÙÂ‡·Â ,˜ÂÁ¯Ó Â„ÓÚ ÌÈÏÚ·‰˘Î ÌÈ¯ÂÓ‡ [ÌÈÏÚ·Î È‡�˙‰
ÍÈ¯ˆ Â�È‡Â ÍÎ· È„ ÔÈ„ ˙È· È�Ù· Â˙Ú„ ‰ÏÈ‚ ÏÈˆÓ‰ Ì‡ ‰Ê

.(ÌÈ˘Â„ÈÁ - Ó"‰È˙�) ÌÈÏÚ·‰ ÌÚ ˙Â�˙‰ÏÂ ıÂ¯Ï(ח)- (Ú"ÓÒהפקר Â�ÓÓ ˘‡ÈÈ˙‰ È¯‰˘(יבÂ�È‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(
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חכם ה) ותלמיד ללוי, וכהן לבת, בן קדימות כל שאר וכן

אם  שהסתפק ועי"ש סקל"ז, פ"א חשן (פתחי הארץ לעם

חבירו). משל יותר שוה לאחרו שצריך אותו של אבידתו

ושם  בצדקה, קדימה דין לגבי ס"ט רנ"א סי' יו"ד עי'

ללוי  קודם וכהן לאשה, קודם איש הקדימה, סדר מפורט

הארץ, עם גדול לכהן קודם חכם תלמיד וממזר וישראל,

מהם. גדול אפילו אחר חכם לתלמיד קודמים ורבו ואביו

(ערוה"ש),ו) רבו לאבידת קודם אביו שאבידת וכ"ש

אמנם  המשלם. לאבידת קודם אביו אבידת אם ויל"ע

לא  שהפוסקים שם ביו"ד רע"א עי' הש"ך דברי בעיקר

בדבר. הוא ז)חילקו זה ודין בו, לזכות המוצא ורשאי

ה  לא אם בין שם היה חבירו אם כמבואר בין שם, יה

עיי"ש. ע"ב קטו ב"ק התנה ח)בגמרא אם ומ"מ

אם  רק המאבד של בהמתו שיציל דין בית בפני המציל

אם  כן וכמו לו, לשלם הבעלים חייב חמורו, דמי לו ישלם

אפילו  צריכים אין בהמתם להציל טורחים היו לא הבעלים

ברמ"א. כמפורש חבירו ט)להתנות את שהמהנה

שכר  כך על לקבל דעת על אלא כן עושה אינו מסתמא

בית י)(ר"ן). נחשבים מישראל שלושה כל זה ולענין

המציל יא)דין. שכאשר לכך שהטעם הט"ז וסובר

חמורו  דמי לו לשלם חייבים אינם הבעלים עם התנה לא

שכתב  כפי כך, על עמהם התנה לא שהמציל משום הוא

דין. בבית גם שייך זה וטעם הראשון, בטעמו הסמ"ע

הנתיה"מ  הסכים שאליו הסמ"ע שכתב השני הטעם שאילו

דין. בבית שייך אינו בעצמם, מצילים היו שהבעלים משום

ים.יב) של כזוטו נחשב שהדבר סק"ה גר"א עי'
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אבידה  השבת רסד הלכות כט סימן

לו:Ëד הראוי שכרו אלא לו אין הציל, ולא להציל Â„Â˜‡טו)ירד :‰‚‰
‰·ÌÈÏÚ,(ט) ÌÚ ‰ˆÏÈ,(י)‡·Ïטז)˘‰˙�‰ ‡ÏÂ ÏÈˆ‰Ï „¯ÈÂ ,ÌÈÏÚ·‰ ÌÚ ‰�˙‰ ‡Ï

ÔÎÂ .ÂÏ ÏÈÚÂ‰ ‡Ï ‡‰„ ,ÂÏ ÔÈ‡ Â¯Î˘ ÂÏÈÙ‡(יא)Â¯ÂÓÁ ‰ÏÚ Ì‡(יזÌ‡ Ï·‡ .ÂÈÏ‡Ó

ÂÏ Ô˙ÈÏ ·ÈÈÁ ‡Ï‡ ,Í˙Ïˆ‰ È„ÚÏ· ‰ÏÂÚ ‰È‰ È¯ÂÓÁ ,¯ÓÂÏ ¯ÂÓÁ‰ ÏÚ· ÏÎÂÈ ‡Ï ,ÏÈˆ‰

.Â¯Î˘È.˙Â‡ˆÂ‰ „Á‡ ‡ÈˆÂ‰Â ,ÂÒÙ˙�˘ ÌÈ�˘ ÔÎÂ(יב)‡Ï· ¯Ò‡Ó‰ ÔÓ ‡ˆÈ È�˘‰ Ì‡

˜¯ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ÂÓÚ ‰�˙‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡Â‰ ,ÌÂÏÎ Â¯È·ÁÏ Ô˙ÈÏ ·ÈÈÁ ÔÈ‡ ,Â¯È·Á ˙ÂÏ„˙˘‰

,‰ÙÈ˜˙ È„È ÈÎ Í˙ÂÏ„˙˘‰Ï ÍÈ¯ˆ È˙ÈÈ‰ ‡Ï ¯ÓÂÏ ÏÎÂÈ ‡Ï ,¯Á‡‰ ˙ÂÏ„˙˘‰ È"Ú

¯‡Â˙(יג) ÈÙÏ ,‰�‰�˘ ‰Ó ÈÙÎ ÂÏ Ô˙ÈÏ ·ÈÈÁ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,Â˙‡ ˙Ó‡‰˘ Ù"Ú‡

.Ë.Ë.Ë.ËÂË˜ ˜"·
.·"Ú

.È.È.È.È˜"· ÈÎ„¯Ó·
.ÊÒ˜ ÊÓ¯
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¯˜Ù‰(יג‡ˆÂÓ‰˘Î ÌÈ¯ÂÓ‡ ‡"Ó¯‰ È¯·„Â ,(Ó"‰È˙�Â Í"˘)
ÔÙÂ‡·˘ ,‰ÏÚ Â¯ÂÓÁ˘ Ú„È ÏÈˆÓ‰˘ Ì„Â˜ ¯ÂÓÁ‰ ˙‡ ÏË�

˘Â‡È‰Ó Ì‰· Â¯ÊÁ ÌÈÏÚ·‰˘ Ì„Â˜ Ì‰· ‰ÎÊ ‰Ê(יד

.(Ó"‰È˙�)(ט)ד- הבעלים עם Ï˘Î‡שהתנה ÂÏÈÙ‡Â
Ì˙Ò ‰�˙‰ ‡Ï‡ ÏÈˆÈ ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÂÏ ÌÏ˘È˘ ˘Â¯ÈÙ· ‰�˙‰
ÈÂ‡¯‰ Â¯Î˘ ˙‡ ‡Ï‡ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ Â�È‡ Ì�Ó‡ ,ÂÏ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ

Â¯ÂÓÁ ÈÓ„ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÂÏ(יחÌ„‡ ¯ÎÂ˘˘ ÈÓ ÏÎ ÔÎÂ ,(Ú"ÓÒ)
Â�È‡˘ ÂÓÚ ‰�˙‰ ‡ÏÂ ˙ÏÚÂ˙ ‰· ‰È‰˙ ‡Ï˘ „ˆ ˘È˘ ‰ÏÂÚÙÏ
‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÂÏ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ,ÁÈÏˆ˙ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ÂÏ ÌÏ˘Ó
‰ÏÂÚÙÏ ÈÂ‡¯‰Ó ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ¯Î˘ Âˆˆ˜ ‡Ï˘ È‡�˙·Â ,ÁÈÏˆ‰

ÂÊ(יט.(˙"Ù) ÍÎ Í¯ÂˆÏ ‡ÈˆÂ‰ ‰ÓÎ ÔÂÚËÏ ÔÓ‡� ¯Î˘�‰Â .
הציל (י) ולא להציל וירד הבעלים עם התנה לא

- שכרו ‰˙�‰אפילו ‡Ï˘ Û‡ Ì˘ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈÏÚ·‰ Ì‡ Ì�Ó‡
ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ‰ÓÎÂ ,ÂÏ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁÂ Ì‰ÓÚ ‰�˙‰ ÂÏÈ‡Î ‰Ê È¯‰

.(Í"˘Â Ú"ÓÒ) ‰�˙‰˘Î(יא) חמורו עלה אם

- Â¯ÂÓÁמאליו ÈÓ„ ˙‡ ÂÏ ˙˙Ï ·ÈÈÁ˘ ÌÈ¯·ÂÒÂ ÌÈ˜ÏÂÁ ˘È
.(Ó"‰È˙�) ‡"Ó¯Î ¯˜ÈÚ‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(Í"˘Â Ú"ÓÒ)

-(יב) Á˜Ïאע"פ Ì‰Ó „Á‡ Ï˘ ¯˘˘ ÔÂÎ˘Ó· ÌÈÙ˙Â˘ È�˘
Â¯È·ÁÂ ,ÔÂÎ˘Ó‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï È„Î ÌÏÈ˘ ·�‚�‰Â ,ÔÂÎ˘Ó‰ ˙‡

Ì�Á· ¯˘‰ „ÈÓ Â‡ÈˆÂ‰Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ˘ ÔÚÂË(כÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ Â�È‡ ,
Û˙˙˘‰Ï ·ÈÈÁ Â�È‡ Ï·‡ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Ï˘ ‡Á¯ÈË ¯Î˘ ‡Ï‡ ÂÏ

.(Ú"ÓÒ) ÍÎ ÏÚ ‡ÈˆÂ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰· ÂÓÚ(יג) השני אם

- Ì„‡·ÈÈÁיצא Â�È‡ ,ÔÂÓÓ· Â¯È·Á Â‡„ÙÂ ˙ÂÎÏÓÏ ÒÙ˙�˘
‰È‰ Ì‡Â ,ÍÎÓ ¯˙ÂÈ· Â‡„Ù Ì‡ Û‡ ÂÈÓ„ È„Î ‡Ï‡ ÂÏ ÌÏ˘Ï
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הפקר יג) נעשה שאינו כתב, סקג) יח סי' (ב"ק והחזו"א

מאליו, עלה כך ואחר ממנו ונתייאש שהניחו באופן אלא

יותר, להצילו  אפשר שאי באופן אבוד להיות שהניחו או

ורק  התייאש כשלא גם הפקר שהוא ים של כזוטו שנעשה

אם  אבל חמורו, דמי את לו לשלם חבירו חייב זה באופן

ואסור  הפקר נעשה לא הדחק ידי על להצילו היה יכול

חבירו  אין כלום, הפסיד שלא ומאחר ליטלו, לאחרים

ח"א  (חו"מ האג"מ אמנם חמורו. דמי את לו לשלם חייב

לא  המציל של חמורו אם שאף כתב וגם) ד"ה ל"ז סי'

בשכרו  חמורו דמי לשלם הבעלים חייב כלל, הפקר נעשה

עמו. שהתנה לשיטתו יד)כפי הם הנתיה"מ דברי

והבעלים  גמור, הפקר אינו שיאוש סקג) רסב (סי' לעיל

בחפץ. אחר אדם שזכה קודם מהיאוש בהם לחזור יכולים

זה טו) שדין מדבריו שמשמע סק"א תשובה פתחי עי'

קצב  אם שבסתמא (בזמנם) וסרסור שדכן של כדינו הוא

לבסוף  נגמרו אם בין לשלם חייב פעולה, שכר להם

שיטול  אתו התנה אא"כ נגמרו לא אם בין והמקח השידוך

נגמרו. אם רק (הל'טז)שכר אפרים המחנה כתב

ואתן  שלי את הצל הבעלים אמר שאם כג) סי' שכירות

שכרך, אתן שלי את תציל אם עמו כמתנה הוא הרי שכרך,

את  הצל סתם אמר אם ורק כלום, נוטל אינו הציל לא ואם

כשלא  אפילו לשלם וחייב ההצלה לפעולת שכרו הרי שלי,

כמו יז)הציל. שלא (ט"ז) הבעלים של חמורו כלומר,

המציל. של חמורו כשעלה הוא שם שהנדון ס"ג לעיל

הפסד יח) על אלא פעולתו שכר על עמו התנה שלא ואף

להציל  פועל שוכר שהיה דעתו את הבעלים בכך גילה מקום מכל הציל, שלא מאחר משלם אינו ההפסד ואת החמור,

הבעלים  שכאשר לכך הטעם וזהו (נתיה"מ). אחר פועל לשכור הוצרך שלא בכך אותו ההנה שכך וכיון חמורו את

סקל"ב) (פ"ח חושן בפתחי ועי' בהצלה. להם שנוח בדעתם גילו לא שכן שכרו, את אפילו נוטל אינו שם היו לא

אחר. פועל שכר שלא בכך נהנה לא כן לא שאם להציל, יכול היה לא אחר פועל שגם באופן אמורים הנתיה"מ שדברי

אך יט) טירחתם, על להם לשלם חייב הבית שבעל הצליחו, לא וטרחו לתקן שבאים מלאכה לבעלי זה בדין ונפק"מ

במלאכתם. הצליחו כאשר רק לשלמו שראוי גדול בתשלום חייב בפ כ)אינו הדין הנגנב.והוא שהוציא ממה חות
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אבידה  השבת רסד הלכות סימן ל 

ÔÎ ,ÔÈ„ ˙È·Í¯ˆÂ‰ ‡Ï˘ ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯� Ì‡Â .ÈÏ ·˘·ÂÏÈ,(יד)�¯‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙Â·¯‰Ï

ÂÏÈÙ‡„(טו)‰Ê„ ,ÌÂÏÎ ÂÏ Ô˙ÈÏ ·ÈÈÁ Â�È‡ ,ÂÏ‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ Â„·Ï ÂÏÈ·˘·

.¯ÒÁ Â�È‡ ‰ÊÂ ‰�‰�‡È‡Ï Ì‡ ,Â¯È·Á È¯ÙÒÂ ÂÈ¯ÙÒ ÏÈˆ‰˘ ÈÓ ˜ÒÙ˘ ÈÓ ˘È ÔÎÏ

‡˜ÂÂ„ ÈÏ ‰‡¯�Â .ÌÂÏÎ ÂÏ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ Â¯È·Á ÔÈ‡ ,Â¯È·Á ÏÈ·˘· ˙Â‡ˆÂ‰ ˙Â·¯‰Ï Í¯ˆÂ‰

˙Ú„ ÏÚ „¯È Ì‡ Ï·‡ ,ÂÓÚ Â¯È·Á Ï˘ ÔÎ Ì‚ ÏÈˆ‰˘ ‡Ï‡ ,ÂÏ˘ ÏÈˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙ „¯È˘

‰‡¯� ÔÎ .¯‡·˙�˘ ÂÓÎÂ ,Â¯È·Á Ï˘ ÏÈˆ‰˘ ¯Á‡Ó ,‰�‰�˘ ‰Ó ÂÏ Ô˙ÈÏ ·ÈÈÁ ,Ô‰È�˘

.ÈÏ·ÈÂ¯È·Á ÌÚ ‰˘ÂÚ˘ Ì„‡ ÏÎ ÔÎÂ(טז)˙È˘Ú Ì�Á· ¯ÓÂÏ ÏÎÂÈ ‡Ï ,‰·ÂË Â‡ ‰ÏÂÚÙ

,ÍÈ˙ÈÂˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡Â‰ È„ÓÚ(יז):Â¯Î˘ ÂÏ Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡

דבש.È‚ה של בכד וזה יין, של בחבית זה בדרך, באים שהיו שנים וכן

יינו (יח) זה שפך לארץ, הדבש שישפך וקודם דבש, של הכד ונסדק

החבית. לתוך הדבש אמר (יט)והציל ואם לו. הראוי שכרו אלא לו אין

שלי, דמי לי נותן ואתה שלך, את אציל בית כד)לו, בפני כן שהתנה או

לו. ליתן חייב זה הרי להציל È„(כ)דין. כדי יינו לשפוך חייב היין ובעל

חבירו, לו,כה)דבש לשלם אומרים והבעלים ויש ÂË(כא)כו)הואיל

.‡È.‡È.‡È.‡ÈÌÈ¯Â·‚ ÈËÏ˘
˜"· ÈÎ„¯Ó ÏÚ

.‚Ò˜ 'ÈÒ
.·È.·È.·È.·È˙Â·Â˙Î Ô"¯

ÈÙ„Ó ‡"Ú ‚Ò
.Û"È¯‰

.‚È.‚È.‚È.‚ÈÂË˜ ˜"·
Ì"·Ó¯ ,·"Ú
.‰"‰ ·"ÈÙ ‡"ÂÊ‚

.„È.„È.„È.„È˜"· ˘"‡¯
.Ê"ËÒ È"Ù

.ÂË.ÂË.ÂË.ÂËÌ˘· Ì˘ ¯ÂË
Û„) ˜"· Û"È¯
ÈÙ„Ó ‡Ó
.‰"Ó¯Â (Û"È¯‰

èôùîä ïåéö

Ì‡Â ,ÂÈÓ„Ó ¯˙ÂÈ ÂÏÈÙ‡ ÂÏ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ Â˙Â‡ Â‚¯‰È˘ ˘˘Á
ÏÎ ÂÏ ÌÏ˘Ï ÍÈ¯ˆ ,Â¯È·Á Ì‡„ÙÂ ÂÈ¯ÙÒ ˙‡ ¯˘‰ ÒÙ˙Â Á¯·
.(Í"˘) ÌÈ¯ÙÒ‰ ÔÂÈÊ· ÌÂ˘Ó Ì¯Â·Ú Ô˙�˘ ‰Ó

-(יד) חבירו בשביל הוצאות Â¯È·Áלהרבות Ì‡ Ï·‡
·ÈÈÁ Â�È‡ Â�ÂÓÓ ˙Ïˆ‰ ÏÚ ,˙Â‡ˆÂ‰ Â¯Â·Ú ‡ÈˆÂÈ ‡Ï˘ ‰ÁÂÓ
‰Ê ÔÙÂ‡· Û‡ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ˙Â˘Ù� ˙Ïˆ‰ ÏÚ Ï·‡ ,ÌÏ˘Ï

˙"Ù)((טו)).כא- לבדו ÔÎבשבילו ‰˘Ú˘Î Ì�Ó‡
ÔÎÏÂ ,‡Ï „ÈÁÈ Ï˘· Ï·‡ ,ÌÏ˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÏÂÎ ¯Â·Èˆ‰ Í¯ÂˆÏ
˙‡ ¯·˘ ‰�ÂÈÏÚ‰ ‰ÓÂ˜· ¯ÈÈ„‰Â ‰˜ÈÏ„ Â· ‰ÏÙ�˘ ÔÈ�·
Ï˘ Â˙È· ˙‡ ÍÎ È„È ÏÚ ÏÈˆ‰Â Û¯˘È ‡Ï˘ È„Î Â˙È· ˙¯˜˙
ÏÚ· ˙‡ ÚÂ·˙Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ,‰�Â˙Á˙‰ ‰ÓÂ˜· ¯„‰ Â¯È·Á
‰ÊÂ ÂÓˆÚ Í¯ÂˆÏ Û‡ ÔÎ ‰˘ÂÚ ‰È‰˘ ¯Á‡Ó ,‰�Â˙Á˙ ‰ÓÂ˜‰
ÏÎÏ ÍÈÈ˘ ‡Â‰˘ ¯·„ ÏÈˆ‰˘Î Ì�Ó‡ ,¯ÂËÙ ¯ÒÁ ‡Ï ‰ÊÂ ‰�‰�

.(˙"Ù) Û˙˙˘‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ¯ÈÚ‰ È�· ÏÎ ,¯ÈÚ‰(טז) פעולה

- טובה ÔÓאו ÂÏÈˆ‰ ‡Ï‡ Â�ÂÓÓ ˙‡ ÁÈ·˘‰ ‡Ï˘Î Ï·‡
Ó"‰È˙�) È¯‡ ÁÈ¯·Ó Â‡ ‰„È·‡ ˙·˘‰Î Â�È„ ˜ÊÈ‰‰(כב.(

-(יז) שכרו לו ליתן צריך ÍÎאלא ÏÚ Â�˜˙ ‡Ï Ì�Ó‡
Ú·˘� Â�È‡ È˙Ú¯Ù ÔÚÂË ˙È·‰ ÏÚ· Ì‡Â ,¯ÈÎ˘ ˙�˜˙

ÏËÂ�Â(כג.(˙"Ù)(יח)ה- ˘ÔÈÈ„Úנסדק ˜„Ò� ‡˜ÂÂ„
Î˘ ¯˜Ù‰ ‰˘Ú� ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ ÂÏÈˆ‰Ï ¯˘Ù‡.(Ú"ÓÒ) Â· ‰ÎÊ Ì„Â˜‰ Ï(יט)- שכרו אלא לו ˘Ìאין ÂÈ‰ ÌÈÏÚ·‰˘ ÔÙÂ‡·

.(Ú"ÓÒ) Â¯ÂÓÁ ¯‰� ÛË˘ È·‚Ï ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ Ì‰ÓÚ ‰�˙‰ ‡ÏÂ(כ)- יינו לשפוך חייב היין È˘‰Ï·ובעל ‡Â‰ ·ÈÈÁ ÔÎ˘
Ú"ÓÒ) ÔÂÓÓ „ÒÙ‰ ÍÎÓ ÂÏ ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó ˘·„‰ ÏÚ· Ï˘ Â˙„È·‡ -(כא)).כז)‡˙ חולקים ˘Â�ÈÈויש ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ˘ ÈÙÏÂ

èôùîä øéàî
שם.כא) ונתיה"מ קצה"ח ז, סעיף להלן עי'

נחשב כב) ניזוק בודאי היה ההצלה לולי אם כלומר,

היה  ואם בטל, כפועל לו לשלם וצריך אבידה השבת הדבר

לו. מלשלם ופטור ארי כמבריח הוא נחשב שינזק חשש רק

מקומות כג) ובשאר ביורד, שכיר תקנת תקנו שלא עיי"ש

הבעלים. הסכמת ללא מלאכה ושמין כד)שעושה

ליטול  רוצה ואם בשוק, עכשיו ששוה מה כפי היין דמי את

כן  להתנות צריך יותר יקר שהוא בשעה שוויו כפי

ו)כה)במפורש. ושכירות (שאלה הרב בשו"ע ועי'

רשאי  שם נמצא אינו היין בעל כאשר זו שלדעה שכתב,

את  ולהציל לשלמו מנת על היין את לשפוך הדבש בעל

הצלת כו)הדבש. חיוב האם זה דין בעיקר לעיין יש

לבעל  הפסד יגרם ההצלה ידי שעל באופן גם הוא הדבש

ויצטרך  מרצונו לשלם ירצה לא הדבש שבעל כגון היין

וצ"ע. וכיו"ב, מזמנו כך ידי על ויפסיד דין בבית לתובעו

שבעל כז) הוא דין בית שתנאי סקיד שח סי' סמ"ע עי'

כדי  ידיעתו בלי היין בעל של כליו את לקחת רשאי הדבש

היין  שבעל שסובר הרי"ף לדעת אפילו שלו, את להציל

èôùîä øåàéá



אבידה  השבת רסד הלכות לא סימן

לעצמו  המציל וכל הפקר, זה הרי לארץ, הדבש נשפך ואם חולקין.

ÊËÏÎ‰‚‰:כח)מציל: „Î‰ ¯·˘�˘ ˜¯ ,ÔÈÈ„Ú ˘·„‰ ÍÙ˘� ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

.¯˜Ù‰ ÈÂ‰ ,‰Ê ÏÈˆ‰ ‡Ï Ì‡ ÍÙ˘� ‰È‰˘ ÍÎÊÈ‰È‰˘ ÔÂ‚Î ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎ· ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

‡Â‰ ÏÈˆ‰˘ ‰Ó ,„Á‡ ÏÈˆ‰Â ,‰˜ÈÏ„‰ „ÁÙÓ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ÌÈ„Â‰È‰ ÂÁ¯·Â ,¯ÈÚ· ‰ÙÈ¯˘

ÈÂ‰„ ,ÂÏ˘(כב)¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎÂÊÎ(כט:

הדבש.ÁÈו ונסדק ריקנים, בקנקנים בא וזה דבש, של בכד בא זה היה

לי  שתתן עד בקנקני, זה דבש לך מציל איני הקנקנים, בעל לו ואמר

לו  ואמר הדבש, בעל עליו וקבל דינרים, וכך כך או שלישו, או חציו

לו, הראוי שכרו אלא לו נותן ואינו בו, שחק זה הרי שהרי (כג)הן,

כלום: הפסידו לא

לו ËÈז ואמר לפניו, מעבורת והיתה האסורים, מבית שברח מי וכן

דינר, לך נותן ואני הראוי (כד)העבירני שכרו אלא לו אין והעבירו,

לו נותן והעבירני, מצודתך בטל לו ואמר צייד, היה ואם כל (כה)לו.

בזה:(כו)מה כיוצא כל וכן עמו, ÎÂÏ‰‚‰:שהתנה ÔÈ‡„ ‡‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È

.ÊË.ÊË.ÊË.ÊËÈ"·Â ¯ÂË
˜"· È"˘¯ Ì˘·

.·"Ú ÂË˜
.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ˜"· ÈÎ„¯Ó

‡¯˙· ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù
.‡Ú˜ 'ÈÒ

.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯
.Â"‰ ·"ÈÙ

.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈÊË˜ ˜"·
.‡"Ú

.Î.Î.Î.Î˙ÂÓ·È ˘"‡¯
.Ê"ËÒ ‚"ÈÙ
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.(Ú"ÓÒ) ÂÈÏÚ ·È·Á(כב)- ההפקר מן Ì‡Âכזוכה
'ÈÚÂ ,(Í"˘) Â¯Î˘ ‡Ï‡ ÂÏ ÔÈ‡ ˜Á„‰ È„È ÏÚ ÏÈˆ‰Ï ¯˘Ù‡
Â�È‡ ‰Ù¯˘‰ ÔÓ ÏÈˆÓ‰˘ ·˙Î˘ „"Ò Ë"�¯ 'ÈÒ ÏÈÚÏ ‡"Ó¯
‡˙ÂÎÏÓ„ ‡�È„ ÌÚËÓ ¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎÂÊÎ

.(˙"Ù)(כג)ו- כלום הפסידו לא ÌÂ˜Óשהרי ÏÎÓÂ
ÔÈ„‰ ÔÓ ÌÈÏÎ‰ ¯Î˘Â ‡Á¯ÈË‰ ¯Î˘ Â�ÈÈ‰„ ÂÏ ÈÂ‡¯‰ ¯Î˘
ÂÎ¯„˘ Ì„‡· ‡Ï‡ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡ Ì�Ó‡ .ÂÏ Ì�˙È˘
˜ÒÚ˘ ÈÏÂÏ˘ ,ÌÈ¯Á‡ ˙Î‡ÏÓÏ ÂÈÏÎ ˙‡Â ÂÓˆÚ ¯ÈÎ˘‰Ï
·ÈÈÁ Â�È‡Â ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ· ˜ÂÒÚÏ ‰È‰ ÏÂÎÈ ÂÊ ‰Î‡ÏÓ·

Ì�Á· Â˙Î‡ÏÓÓ ÏË·˙‰Ï(ל‰‡¯� „ÂÚÂ Ú˙‰לא), Ì‡ ÂÏÈÙ‡˘
‰�˘‰ ÏÎ· Â˙„Â·Ú ÂÊ Ì‡ ,ÂÏ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ˙¯Á‡ ‰„Â·Ú ÂÏ ÔÈ‡

.(Ú"ÓÒ)((כד)ז- ‰�ˆ¯Íוהעבירו ÔÎÂÒÓ ‰ÏÂÁ ÔÎÂ
ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ Â�È‡ ‰Â·‚ ¯ÈÁÓ Ì¯Â·Ú ÌÏ˘Ï ÌÈÎÒ‰Â ˙ÂÙÂ¯˙Ï

˜Â˘· Ì¯ÈÁÓ ˙‡ ‡Ï‡(לב.(Á"‰Âˆ˜)(כה) מה כל

- עמו ÂÓÚ,שהתנה ˜ÒÙ˘ ‰ÓÓ ÌÂÏÎ ˙ÂÁÙÈ ‡Ï˘ ¯ÓÂÏÎ
ÁÈÂ¯‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÏÈˆÓÏ ‰˙È‰˘Î ‡Ï‡ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ Â�È‡ Ì�Ó‡
‰˜ÂÁ¯ ˙Â¯˘Ù‡ ‡È‰ ¯˘‡Î ÂÏÈÙ‡Â Â˙„Â·ÚÓ ‰Ê ÌÂÎÒ
ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ „ÒÙ‰ ÏÈˆÓÏ ˘È˘ ¯Á‡Ó˘ ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(Ú"ÓÒ)

˜ÒÙ˘ ‰Ó ÏÎ(לג.(Á"‰Âˆ˜)(כו)- ˘‰·ÁÈËשם Ô·Â‡¯
‰Î‡ÏÓ‰ ‰¯Ó‚�˘ Ì„Â˜Â ,Ì�ÈÁ· ‰Î‡ÏÓ ÂÏ ‰˘ÚÈ˘ ÔÂÚÓ˘Ï
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יינו. לשפוך חייב לכך כח)אינו שהטעם כתב הב"ח

אלא  להצילו יכול אינו אדם ששום משום הפקר שנעשה

שאין  כתב, כא) סו"ס (ב"ק החזו"א אמנם היין. בעל

ולכן  ההצלה, בסיכויי אלא המצילים בכמות תלוי הדבר

לא  שיציל עליו סומך שהבעלים אחד אדם אפילו יש אם

שיש  אע"פ לנס קרוב היא כשההצלה אבל הפקר, נעשה

הפקר. נעשה רבים לעיל כט)מצילים שו"ע ועי'

שודדים, ידי על שהותקפה שיירא לגבי ס"א קפ"א סי'

אנשי  ואחד שאם ממונם את להציל יכולים אינם השיירא

להציל  יכולים ואם שהציל, במה זכה והציל, טרח מהם

לעצמי  הבעלים בפני מהם אחד ואמר הדחק ידי על

בידו  מחו ואם לעצמו, הציל הבעלים ושתקו מציל אני

שתקו  אם אפילו בקלות להציל אפשר ואם לבעלים, הציל

לצורך  שלו את הניח ואפילו לבעלים, הציל הבעלים

להשכיר ל)כך. יכול שהיה ודאות אין אם אפילו

כזאת. אפשרות שיש די אלא שעה באותה עצמו את

הדברי לא) את שהביא סקי"ז בחידושים נתיבות עי'

בדבריו  הסמ"ע שכוונת ומשמע א"נ, בלשון אלו הסמ"א

בתחילה. מש"כ על לחלוק סעיף לב)אלו לעיל עי'

נפשות  להצלת ממון להוציא שחייב תשובה ובפתחי ד'

שלא  בידו מוחה הוא אם אף כן לעשות וחייב חבירו של

שהוציא. מה לו לשלם מחוייב וחבירו עליו, מהדין לג)יוציא שחייב לכך מקור שהביא חריפתא בפלפולא עי'

חסר. וזה נהנה זה של
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אבידה  השבת רסה הלכות סימן לב 

,‰·¯‰ Ô˙ÈÏ Í¯„˘ ¯·„· Ï·‡ ,‰·¯‰ ÂÈÏÚ Ô˙ÈÏ ˙ÂÏÈ‚¯ ÔÈ‡˘ ¯·„· Â�ÈÈ‰ ,Â¯Î˘ ‡Ï‡

Â‡ ÌÈ„˘ ˙Ú·˘‰ ÔÂ‚Î.ÂÓÚ ‰�˙‰˘ ‰Ó ÏÎ ÂÏ Ô˙ÈÏ ·ÈÈÁ ,‰‡ÂÙ¯(כז)‡Î˙Â�Î„˘·Â

‰¯·‰:(כט)‡ÔÈ(כח) ÂÏ ˙˙Ï ÂÓÚ ‰�˙‰˘ Ù"Ú‡ ,Â¯Î˘ ‡Ï‡ ÂÏ

אבלÎ·ח לו. נתן בשלא אמורים, דברים אלו (ל)במה בכל לו, נתן אם

מידו: להוציא יכול אינו הדברים,

רסה  סימן
אחד  סעיף ובו האבידה, שכר על ליטול אין

בחנם,‡א להחזיר חייב אבידה, בטל.א)הרואה הוא היה ·אם אם אבל

ששוה  אבידה והחזיר דינר, ששוה ממלאכתו ובטל במלאכה, עוסק

שכרו  לו נותן אלא שהפסדתי, דינר לי תן לו יאמר לא דינר. מאה

.‡Î.‡Î.‡Î.‡Î˙"Â˘
‰˜ ÏÏÎ ˘"‡¯‰
ÈÎ„¯Ó ,‡ ÔÓÈÒ
‡¯˙· ÏÊÂ‚‰ ˜"·

.·Ú˜ 'ÈÒ
.·Î.·Î.·Î.·Î˙"Â˘

‡"Á ‡"·˘¯‰
.Ó¯ ÛÏ‡

.‡.‡.‡.‡·"Ú 'Ï Ó"·
.·"Ú ‡"ÏÂ

.·.·.·.·‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯
.„"‰ ·"ÈÙ

èôùîä ïåéö

ÍÎÏ ÌÈÎÒ‰ ÔÂÚÓ˘ Ì‡ ,‰˙Â‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î ¯Î˘ Â�ÓÓ Ú·˙
Ò�Â‡ ˙ÓÁÓ ÔÎ ‰˘Ú˘ ÔÂÚËÏ ÏÂÎÈ Â�È‡Â ,ÂÏ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ

.(Ú"ÓÒ)(כז)- Ê‰ובשדכנות ÏÎÂ ,(Í"˘) ¯ÂÒ¯Ò ÔÎÂ
Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· Ï·‡ ,‰·ˆ˜ Ì‰Ï ˘È ˙Â�Î„˘ ÈÓ„˘ ÌÂ˜Ó·
,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(Í"˘) ÂÓÚ ‰�˙‰˘ ‰Ó ÏÎ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ‰·ˆ˜
˜ÂÒÚ ‰È‰˘ ˙ÓÁÓ ‰ËÂ¯Ù ÂÏÈÙ‡ „ÈÒÙ‰ ÔÎ„˘‰ ¯˘‡Î˘

·ˆ˜˘ ‰Ó ÏÎ ÂÏ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ˙Â�Î„˘·(לד‡"ÈÂ .(Á"‰Âˆ˜)
Â�ÈÈ‰„) Ï·Â˜Ó‰ ¯Î˘‰Ó ¯˙ÂÈ ˙ˆ˜ ÂÏ ÌÏ˘Ï ÂÓÚ ˜ÒÙ Ì‡˘
·ÈÈÁ Â�È‡ ÍÎÓ ¯˙ÂÈ Ï·‡ ,ÂÏ ˙˙Ï ÍÈ¯ˆ (˙Â˙˘Ó ˙ÂÁÙ

.(˙"Ù)(כח)- ‰˙Â¯‰שם ÔÓ ·ÈÈÁ ‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó·Â
,(ÌÈÙ„Â¯Ó ÂÏÈˆ‰Ï Â‡ Â˙Â‡Ù¯Ï ÂÓÎ) Â¯È·ÁÏ ‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ
Â¯ÈÁÓÓ ¯˙ÂÈ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ Â�È‡ ÔÈ�˜· ÍÎ ÏÚ ·ÈÈÁ˙‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡
ÏÚ Â˘Ú ‡Ï Ì‡ ¯ÂÒ¯Ò ÂÓÎ ‰ÂˆÓ ÌÂ˜Ó· ‡Ï˘ Ï·‡ ,˜Â˘·
ÏÂÎÈ˘ ÈÙÏÂ ,˜Â˘· Â¯ÈÁÓÓ ¯˙ÂÈ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ Â�È‡ ÔÈ�˜ ÍÎ
¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ ÔÈ�˜ ÍÎ ÏÚ Â˘Ú Ì‡Â ,Í· È�‡ ‰Ë˘Ó ¯ÓÂÏ
¯˙ÂÈ ˙È˘È˘ ‰Â·‚‰ ¯ÈÁÓ ˘¯„˘Î ‰Ê ÏÎÂ .Í· È�‡ ‰Ë˘Ó

‰‡�Â‡ ¯ÂÚÈ˘ ‡Â‰˘ ˜Â˘· Â¯ÈÁÓÓ(להÂ�È‡ ÍÎÓ ˙ÂÁÙ· Ï·‡ ,
ÍÎ˘ ·˘Á� ‰Ê ¯ÂÚÈ˘ „Ú˘ ÈÙÏÂ ,Í· È�‡ ‰Ë˘Ó ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ

·Ú ·¯ ÍÒ ÌÈÓÚÙÏ Ô˙ÈÏ Í¯„˘ ¯·„· ‰"‰Â ,Â¯ÈÁÓ ‡Â‰Â¯Â
ÍÎ· ÔÈ‡Â ¯Á‡Ó Í· È�‡ ‰Ë˘Ó ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ ‰·ˆ˜ ÂÏ ÔÈ‡Â

.(Ó"‰È˙�) ‰‡�Â‡(כט)- שכרו אלא לו ÈÂ˘אין
Â�È‡˘ ‡"Ó¯‰ ˙Ú„Î ¯˜ÈÚ‰ ‡�È„ÏÂ ,ÌÂ˜Ó‰ ‚‰�ÓÓ ¯˙ÂÈ Û‡ Â‡�˙ ÈÙÎ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ‰�˙‰ Ì‡˘ ÌÈ¯·ÂÒÂ ,‰Ê ÔÈ„ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ

(˘"˙Ù) Â„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÎ„˘‰ ÒÙ˙ Ì‡ Ì�Ó‡ ,Â¯Î˘ ‡Ï‡ ÏËÂ�((ל)ח.לו- לו נתן ‡Ìאם ÔÈ„‰ ‡Â‰
‰Ë˘Ó ÔÂÚËÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ ‰Ê ÔÙÂ‡·˘ ÈÙÏ ,ÌÈ˘¯ÂÈ‰Ó ÂÏÈÙ‡ Â¯Î˘ ˙‡ ‰·Â‚ ÏÚÂÙ‰Â ,ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ÂÏ ÌÏ˘È˘ ÛÎ ÂÏ Ú˜˙ Â‡ Ú·˘�
¯„�Î ‡È‰ È¯‰ ÂÊ ‰ÁË·‰˘ ,Â¯Î˘ ˙‡ ÌÏ˘Ï ÁÈË·‰ ˙È·‰ ÏÚ·Â È�Ú ‡Â‰ ÏÚÂÙ‰ Ì‡ ÔÎÂ ,ÂÏ ÌÏ˘Ï ÔÈ„‰ ÔÓ ·ÈÈÁÂ Í· È�‡

.(Á"‰Âˆ˜)

èôùîä øéàî
189.לד) הערה שכתב לה)כנ"ל בנתיה"מ, עי'

קבלן, כגון אונאה, בו שיש בדבר רק אמורים שדבריו

לשלם  חייב פועל, כגון אונאה, בהם שאין בדברים אבל

בשוק. ממחירם משתות יותר רמ"א לו)אפילו עי'

ביד  הכסף את השליש שאם שכתב ס"נ קס"ט סי' אהע"ז

לטעון  יכול שאינו התובע, ביד שנמצא כמו זה הרי אחר

ועיי"ש  ר"מ. א' סי' ח"א הרשב"א בשו"ת כמבואר משטה

המעות  את כשנתן אלא אינו זה שדין רע"א בשם בפ"ת

אותן  לו לתת שלשתן במעמד לשליש ואמר השליש, ביד

אה"ע  ובגר"א בט"ז מבואר (וכן התנאי, את יקיים אם

שמדובר  כתב שלא אהע"ז ברמ"א עיי"ש אמנם קסה, סי'

ועיי"ש  האחרונים), כדברי שלא ומשמע שלשתן, במעמד

שהכסף  כמו הדבר נחשב משכון, נתן הנתבע שאם ברע"א

בך. אני משטה לטעון יכול ואינו התובע ביד נמצא

שאסור א) ט"ו סי' שכירות הל' אפרים המחנה כתב

רוצה  המאבד כאשר גם אבידה השבת על שכר ליטול

מצוה. שכר ליטול שאסור ולפי מדעתו, לו לשלם

כאשר  רק הוא שהאיסור כתב האזל האבן אמנם

הוא  אם אבל לשלם, רוצה אינו לשלם המאבד רוצה

סק"א). פ"ח חושן (פתחי ממנו לקבל למוצא מותר
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אבידה  השבת רסה הלכות לג סימן

בה: עוסק שהיה מלאכה מאותה שיבטל בטל, ÈÂ˘‚‰‚‰:כפועל

˜ÒÂÚ ‰È‰˘ ÔÂ‚Î ,‰˙·˘‰· ˜ÒÚ˙‰ÏÂ ÏË·Ï ‰ˆÂ¯˘ ‰Ó ÈÙÎ ,ÏË· ÏÚÂÙÎ ÌÈ˘¯ÙÓ

˜ÒÚ˙‰ÏÂ ,¯�È„ ÏËÂ� È¯Ó‚Ï ÏË· ‰È‰ Ì‡Â ,ÔÈ¯�È„ '„ ‰ÈÏÚ ÔÈ�˙Â�˘ ‰Î‡ÏÓ·

.‰·˘‰‰ ¯Î˘· ¯�È„ ÂÏ ÚÈ‚Ó˘ Ù"Ú‡ ,ÔÈ¯�È„ '· Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ ,ÔÈ¯�È„ È�˘ ÏËÂ� ‰˙·˘‰·

Â˙Î‡ÏÓÓ ¯˙ÂÈ ‡Â‰ ‰·˘‰‰ ¯Î˘ Ì‡Â(ב.Â˙Î‡ÏÓ ¯Î˘ È„Î ˜¯ ÂÏ Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,
„Ï·‡ .·È˘‰Â ÂÓˆÚÓ ‰˘ÚÂ ,Ì˘ ÌÈÏÚ·‰ ÔÈ‡˘ Â�ÈÈ‰ ,‰·˘‰ ¯Î˘ Á˜ÈÏ ¯˙ÂÓ„ ‡‰Â

‰�˙‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚ·‰ Ì˘ Ì‡(א)ÏË· ÏÚÂÙÎ ‡Ï‡ ÂÏ ÔÈ‡Â ,‰È˘Ù�‡ „ÈÒÙ‡„ Â‰È‡ ,

‰˙·˘‰· ÁÂ¯ËÏ ÏËÂ� ‰È‰˘ ‰Ó ‡ÏÂ ,È¯Ó‚Ï בפני או הבעלים, עם התנה ואם .

והרשוהו, שיפסיד, מה שיטול דין, נוטל (ב)בית זה È˘‰Ï·,ג)הרי ÍÈ¯ˆÂ :

ÂÏÈÙ‡Â ,Â˜ÒÙ˘ ‰Ó ÏÎ ÂÏ Ô˙ÈÏ ÌÈ·ÈÈÂÁÓ Ì‰ Ì‚Â .Â„ÒÙ‰ ÈÓ„ ÌÏ˘Ï ÔÈˆÂ¯˘ ¯Á‡Ó

ÂÏ Â˜ÒÙ Ì‡(ג)ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ,דין בית ולא בעלים, שם אין ואם שלו (ד).

:ד)קודם 

.‚.‚.‚.‚Ó"· ˘"‡¯
.Á"ÎÒ ·"Ù

.„.„.„.„ÒÂ˙Â È"˘¯
.·"Ú ‡Ï Ó"·

èôùîä ïåéö

-(א)א  אנפשיה דאפסיד ¯Ò"„איהו 'ÈÒ ÏÈÚÏ 'ÈÚ
.'‚ ÛÈÚÒ(ב)- נוטל זה Ú„Î˙הרי ‰ÎÏ‰Ï ¯˜ÈÚ‰Â

.(Í"˘) ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰(ג)- הראוי מן ÂÈ˙¯יותר ,¯ÓÂÏÎ
˜ÒÙ Ì‡ Ï·‡ ,Â˙Î‡ÏÓÓ ÏË· ˙·˘Ï È„Î Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÓ
¯ÂÒ‡˘ ¯Á‡Ó ,Í· È˙ÈÈ‰ ‰Ë˘Ó ¯ÓÂÏ „·‡Ó‰ ÏÂÎÈ ÍÎÓ ¯˙ÂÈ
ÔÙÂ‡· Û‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(Ú"ÓÒ) ‰·˘‰‰ ÏÚ ¯Î˘ ˙Á˜Ï

Ê"Ë) ˜ÒÙ˘ ‰Ó ÈÙÎ ÏËÂ� ‰Ê((ד)).ה- קודם „ÔÈשלו
È„Î ÁÂ¯ËÏ ÛÈ„ÚÓÂ ÏË· ˙ÂÈ‰Ï ıÙÁ Â�È‡˘ ÏÚÂÙ· ¯·Â„Ó ‰Ê
ÏË·˙‰Ï ÌÈÙÈ„ÚÓ˘ Ì„‡ È�· Ï˘ ÌÎ¯„Î ‡Ï˘ ,Â¯Î˘ ‰·¯È˘
ÂÏ ÌÈ�ÈÓ‡Ó ‡Ï˘ ¯Á‡ÓÂ ,ËÚÂÓ Ì¯Î˘˘ ÂÏÈÙ‡ ‰Î‡ÏÓÓ
ÂÏ˘ ÔÎÏÂ ,ÌÏ˘Ó Â¯Î˘ ÏÂËÈ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,Á¯ÂËÏ ÛÈ„ÚÓ ‡Â‰˘

· ¯‡Â·ÓÎ ‡Ï˘] .Ì„Â˜¯Î˘ ‰ˆÂ¯˘ ÏÈˆÓ˘ '‚ ÛÈÚÒ „"Ò¯ 'ÈÒ
,‰�˙‰ ÂÏÈ‡Î ‰Ê È¯‰ ÍÎ ÏÚ ‰�˙‰ ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,Â˙Ïˆ‰ ¯Â·Ú
Ì„‡ È�· Ì˙Ò· ¯·Â„Ó Ì˘˘ ,ÂÊ ‰„Â·ÚÏ ÈÂ‡¯‰ ¯Î˘ ÏËÂ�Â

.(Ú"ÓÒ) [.Ì¯Î˘Ó ËÚÓÏÂ ‰Î‡ÏÓÓ ÏË·˙‰Ï ÌÈÙÈ„ÚÓ˘

èôùîä øéàî
חנות ב) בעל כגון קבועה משכורת לו שאין במי לעיין יש

שמוכח  כמה הוא הבטלה שכר שהרי בשכרו, יטול כמה

לא, מזה ובפחות לעבוד, שלא לקבל מסכים שהיה

כמה  נוטל כזה באדם שגם כתב סק"ח פ"ח חושן ובפתחי

לעיל  ע' מעבודתו, להתבטל כדי לקבל מסכים שהיה

סק"כ. המשפט שהמאבד ג)ביאור בטוח אינו ואם

את  לעכב רשאי שהוא אף עמו, שהתנה מה לו ישלם

שאינו  אפשר מקום מכל שכרו, את שיקבל עד האבידה

חייב  ואינו כך, על בדין עמו ולעמוד ליטלה מחוייב

מרובה  חבירו ושל מועט הפסדו אם ואפילו להחזירה,

סק"ד). פ"ח עמ' חושן פתחי - שאם ד)(גר"ז כלומר,

אינו  שהפסיד מה כל שיטול בתנאי להשיב רוצה רק הוא

מחיוב  המוצא את לפטור מקור הוא זה ודין להשיב. חייב

לו  שיש המקרים הם רבים שכן מקומות, בהרבה השבה

להתנות  שיוכל בעלים או דין בית שם ואין מכך הפסד

ובידו  דין בית שם יש אם אמנם שיפסיד. מה ליטול עמהם

מה  לו ישלם שהבעלים בתנאי מחזיר שהוא בפניהם והתנה האבידה את להחזיר שצריך מכך מפסיד הוא כמה להוכיח

שהוא  הסכום את ההשבה בשעת שירויח רחוק צד רק שיש באופן לעיין ויש להשיב. חייב לכך, הסכימו דין ובית שהפסיד

אלא  דירה מוכר אינו אבל גדול, סכום מוכר שהוא דירה כל על שמרויח דירות מתווך כגון, מעבודתו, להתבטל כדי דורש

לבית  מותר אם מהמאבד, סכום כזה יקבל אם רק אבידה ולהחזיר עבודתו את לעזור מסכים ואינו חדשים, לכמה אחת

לכך. להסכים טול ה)דין לו אמר שאם ז'), סעי' רס"ד סי' (לעיל מהים דגים שולה של הדין על מיוסדים הט"ז דברי

שיתכן  כיון עמו, שקצץ מה כפי לו לשלם חייב דגים, שולה היה אם אבל בך, אני משטה לו לומר יכול והעבירני, דינר

שהתנה  שבכך שאפשר שצידד סקי"ד פ"ח חושן בפתחי ועי' רחוק. צד שהוא אף עבודתו ידי על זה שכר מרויח שהיה

כתיקונ  המצוה את מקיים אינו שהרי איסור, על לו.עבר לשלם חייב שקצץ כיון מקום ומכל ה,
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אבידה  השבת רסו הלכות סימן לד 

רסו  סימן
סעיפים  ה' ובו עבירה, עוברי אבידת דין

העכו"ם,‡(א)א שנאמר(ב)אבידת ‡)מותרת. ·Î ÌÈ¯·„) אחיך .א)אבידת
שהוא· מפני עבירה, עובר זה הרי עוברי (ג)והמחזירה, ידי מחזיק

וידעו ‚עבירה. ישראל, את שיפארו כדי השם, את לקדש החזירה ואם

משובח  זה הרי אמונה, בעלי שיש„.ב)שהם השם,חילול (ד)ובמקום

להחזירה. וחייב אסורה, מקום,‰אבידתו כליהם (ה)ובכל מכניסים

שלום: דרכי מפני ישראל, ככלי

ואוכל Âב רשע האבידה בעל היה אפילו ישראל, אבידת להחזיר חייב

לתיאבון. אפיקורוס Êנבילה הוא  הרי להכעיס, נבילה אוכל אבל

והאפיקורסים מחללי (ו)מישראל, וישראל עכו"ם, עבודת ועובדי

כעכו"ם: אבידה להם להחזיר אסור בפרהסיא, שבת

.‡.‡.‡.‡.·"Ú ‚È˜ ˜"·
.·.·.·.·ÂÚ ÔÈ¯„‰�Ò

.·"Ú
.‚.‚.‚.‚‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.‚"‰ ‡"ÈÙ
.„.„.„.„.·"Ú ‚È˜ ˜"·
.‰.‰.‰.‰ÔÈËÈ‚ ÈÓÏ˘Â¯È

.Ë"‰ ‰"Ù
.Â.Â.Â.Â,·"Ú ÂÎ Ê"Ú

‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯
.·"‰ ‡"ÈÙ

.Ê.Ê.Ê.Ê.‡"Ú ‰ ÔÈÏÂÁ
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-(א)א מותרת עכו"ם ˜Ì„Âאבידת ˜¯ Â�È‡ ‰Ê ÔÈ„
‰‡·˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ‡Ï‡ ,‰·È˘‰Ï ÁÂ¯ËÏ ·ÈÈÁ Â�È‡˘ ‰ÏË�˘

Ú"ÓÒ) ÂÓˆÚÏ ‰ÏËÈÏ È‡˘¯ Â„ÈÏ((ב)).ג- ıÙÁמותרת
˘È Â˙ÂÈ¯Á‡· ·ÈÈÁ ‡Â‰Â ÂÈÏÚ ¯ÓÂ˘ Ï‡¯˘È˘ Ì"ÂÎÚ Ï˘
Ï‡¯˘È‰ ˙‡ ÏÈˆ‰Ï È„Î Â·È˘‰Ï ·ÈÈÁ Ì‡‰ ˜Ù˙Ò‰Ï

„ÒÙ‰Ó(דÌ"ÂÎÚÏ ÍÈÈ˘ ‡Â‰Â ¯Á‡Ó Â·È˘‰Ï ·ÈÈÁ Â�È‡˘ Â‡ ,
Ú"ˆ ‡�È„ÏÂ(ה.(˘"˙Ù)(ג)- עבירה עובר È˘מחזיק

‰‡¯Ó˘ ÈÙÏ ,Ì"ÂÎÚÏ ‰„È·‡ ˙·˘‰ ¯ÂÒ‡Ï ¯Á‡ ÌÚË Â·˙Î˘
˙ÂˆÓ ˙ÓÁÓ ‰�È‡ ÂÈ�ÈÚ· ‰·˘‰ ˙ÂˆÓ Ï˘ ‰˙Â·È˘Á˘ ÍÎ·

Ì"ÂÎÚÏ Ì‚ ·È˘‰ È¯‰˘ Â‡¯Â·(ו.(Ú"ÓÒ)(ד) חילול

- Â˘ÁÈ·ה' Ì"ÂÎÚ‰Â ,Ï‡¯˘È ·Â¯ ˘È˘ ÌÂ˜Ó· Â‡ˆÓ˘ ÔÂ‚Î
.(Ú"ÓÒ) Ï‡¯˘È È„È ÏÚ ·�‚� ‡Ï‡ ,Â�ÓÓ ÏÙ� ‡Ï ıÙÁ‰˘

-(ה) ·ÌÂ˜Óמכניסים ıÙÁ ¯È‡˘‰ Ì"ÂÎÚ‰ Ì‡ ¯ÓÂÏÎ
Â�È‡ ,·�‚ÈÏ „ÓÂÚ ‡Â‰˘ Ú„ÂÈ Ï‡¯˘È‰Â ,·�‚È ‡Ï˘ ¯·Ò˘
ÌÂ˜ÓÏ ÂÒÈ�Î‰Ï ¯˙ÂÓÂ ,Â·È˘‰Ï ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÈ�ÚÏ ‰„È·‡Î ·˘Á�

.(Ú"ÓÒ) ¯Ó˙˘Ó‰(ו)ב- עכו"ם עבודת ‡Ìועובדי
ÔÎ ‰˘Ú˘Î ‡Ï‡ Ì"ÂÎÚÎ ·˘Á� Â�È‡ ,˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ „·Ú

èôùîä øéàî
המוצא א) ליד באה שהאבידה לאחר התגייר ואפילו

[באופן  והתגייר אבידה שמצא עכו"ם וכן מלהשיב, פטור

סימן  בה יש אם כגון בהשבה חייב היה ישראל היה שאם

ויש  אשר). (שער בהשבתה חייב אינו יאוש] קודם או

הרי  בהם זכה ולא התייאשו לא והבעלים שמאחר לעיין,

יתחייב  לא ומדוע השבה, חיוב בה שיש אבידה עדיין היא

שהתגייר. בשעה שהעכו"ם ב)בהשבתה כוונתו ואם

מסתפק  הוא ואם כ). סי' פ"י ב"ק (יש"ש אסור אותו יפארו

עמוד  חושן (פתחי להחזיר אסור ה' קידוש בכך יהיה אם

והוא ג)רמא). ד"ה תקפו (סי' הלכה בביאור עי'

לא  אם אף מיד בה זוכה עכו"ם שאבידת שכתב שלא)

סק"ו. ר"ס סיק המשפט ביאור עי' הבעלים. התייאשו

עכו"ם ד) של ביטוח בחברת המבוטח ישראל של חפץ

מחברת  דמיו את הבעלים יקבלו אותו ישיב לא [שאם

שייך  שהחפץ מאחר מהשבתו, נפטר אינו הביטוח],

אם  ואפילו יעקב). (חלקת ישראל אבידת ונחשב לישראל

ולפי  בהשבתו, חייב למאבד דמיו את נתנה הביטוח חברת

חושן  (פתחי לבעלים שייך החפץ התשלום לאחר שאף

רלט). מאחר ה)עמוד בהשבתה חייב עכו"ם בשדה שמצאה ישראל של שבהמה ס"ג רסא סי' לעיל רמ"א עי'

העכו"ם. בשדה עושה שבהמתם הנזקים את לשלם יתחייבו שכתב שהבעלים סל"ח ע"ב סי' לעיל ברמ"א עוד עי'

בכך  ה' קידוש שיש במקום ואף לישראל, להשיבו חייב ישראל ומצאו ממנו ונפל המשכון על לישראל שהלוה שעכו"ם

רלט). עמוד חושן (פתחי אחרים בממון שמים שם לקדש רשאי שאינו ולפי לעכו"ם, ערוך ו)שיחזירו שולחן עי'

כאן  הפוסקים מסתימת משמע אבידה השבת לענין אמנם שמכירו, לעכו"ם חנם מתנת לתת שמותר סי"א) קנא (סי' יו"ד
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אבידה  השבת רסז הלכות לה סימן

יורה Áג בטור נתבאר אבידה, החזרת לענין מחבירו, הנאה המודר דין

רכא: סימן דעה

אלאËד לבעלים. להשיבו צריך אין לקטנים, שמזיק רע כל (ז)חתול

בעורו  וזוכה הורגו, :ז)המוצאו

לו È(ח)ה ישמע לא זה הרי האבידה, את תחזיר אל אביו, לו :ח)אמר

רסז  סימן
סעיפים  כ"ז ובו בידו, בעודו בה מטפל וכיצד בה מכריז כיצד

עד‡א באבידה, ליטפל בעליה (א)חייב לרשות במקום א)שיחזירנו

גנה ב)המשתמר  כגון משתמר, שאינו למקום החזירה אם אבל .

באחריותה. חייב משם, ואבדה האבידה ·וחורבה, את החזיר

אינו (ב) בשחרית, שם ויוצאים נכנסים שהבעלים למקום בשחרית,

מקום  שאינו אע"פ אותה, רואים הבעלים שהרי בה, ליטפל חייב

שיכניסנה (ג)המשתמר. עד בה, ליטפל חייב לעולם חיים, בבעלי אבל

המשתמרת. הבעלים בהמה (ד)לרשות ראה בעלים. דעת צריך ואינו

.Á.Á.Á.Á‚Ï ÌÈ¯„�
.·"Ú

.Ë.Ë.Ë.Ë.·"Ú Ù ˜"·
.È.È.È.È.‡"Ú ·Ï Ó"·
.‡.‡.‡.‡.·"Ú ‡Ï Ó"·
.·.·.·.·,·"Ú Â� ˜"·

‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯
.Â"Ë‰ ‡"ÈÙ

èôùîä ïåéö

.(Ú"ÓÒ) ‡ÈÒ‰¯Ù·(ז)ד- המוצאו ÂÓÈÈ˜Ïכל ¯ÂÒ‡Â
.(Í"˘Â Ú"ÓÒ)(ח)ה- אביו לו ˘‡·ÂÈאמר ,¯ÓÂÏÎ

Ì�Ó‡ .(Ú"ÓÒ) È�˘Ó˘˙ ‡Ï‡ ‰„È·‡‰ ¯ÈÊÁ˙ Ï‡ ÂÏ ¯Ó‡
Û‡ ,‰„È·‡ ˙·˘‰Ó ¯ÂËÙ ,·‡ „Â·ÈÎ ˙Â˘ÚÏ ÏÈÁ˙‰ Ì‡
˜ÒÂÚ‰˘ ÈÙÏ ,‰˘Ú˙ ‡ÏÂ ‰˘Ú· ¯·ÂÚ ÍÎÓ Ú�Ó�‰˘

‰ÂˆÓ‰ ÔÓ ¯ÂËÙ ‰ÂˆÓ·(ט·ÈÈÁ Ô‡Î ‡ˆÓ� ·‡‰ Ì‡ Ì�Ó‡ .
‰„È·‡‰ ˙·˘‰· ·ÈÈÁ ‡Â‰ Û‡Â ¯Á‡Ó Â„Â·Î ÏÚ ÏÂÁÓÏ

.(Ê"Ë)(א)א- בעליה לרשות ÓÂÏÎ¯שיחזירנו
(Ú"ÓÒ) ÌÈÏÚ·Ï ¯Ó˙˘Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ(ב)- ÓÂÏÎ¯שחרית

.(Ú"ÓÒ) Â˙Â‡ Â‡¯È ÌÈÏÚ·‰ Ï·‡ ¯Ó˙˘Ó Â�È‡ ÌÂ˜Ó‰˘
-(ג) חיים בבעלי ÈÈÁ·אבל Â„·‡� Ì‡ Ì˘ ÌÁÈ�‰ Ì‡Â

¯ÂËÙ Â·�‚� Ì‡Â(גÌ‡ Ì‚ ·ÈÈÁ˘ ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(Í"˘)
.(Ó"‰È˙�) Ò�Â‡· ÂÙÂÒÂ ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÈÁ˙ ÔÈ„Ó Â„·‡�

-(ד) בעלים דעת צריך ˘ÌÈ¯ÓÂואינו ¯‡˘Î ‡Ï˘
ÌÈÏÚ·‰ ˙Ú„Ï ‰È‰˙ ‰·˘‰‰˘ ÍÈ¯ˆ˘(ד.(Ú"ÓÒ)

èôùîä øéàî
אבידתו. לו להשיב להוכיח ז)שאסור יש מכאן

השבת  מצות בו אין איסור, למעשה שמיועד שחפץ

ס"ק  סה (סי' לעיל הסמ"ע שכתב מהדין מוכח וכן  אבידה.

קורעו. ריבית בו שכתוב שטר שהמוצא ע'ח)כה)

לגבי  הפוסקים מחלוקת שהביא סקמ"ה פ"א חושן פתחי

עליו  ציוה שאביו התייאשו הבעלים אם ספק שיש אבידה

מצות  ספק האם בקולו. לשמוע חייב האם יחזירנה שלא

מאחר  אב, כיבוד מצות ספק דוחה אינו אבידה השבת

שחייב  או אב, כיבוד כאן יש השבה חיוב כאן אין שאם

חייב  אינו וממילא בהשבה חייב שמספק מאחר להשיב

לעשותה. שלא לאביו יכול ט)לשמוע אם אמנם

אביו  של מכבודו שיחסר בלא זמן לאחר אביו את לכבד

המשפט). (אולם בהשבה חייב העיכוב, ידי על

כיון א) אפוטרופוס לו שאין לקטן אבידה להחזיר אסור

השלחן). (ערוך שלו את לשמור יכול ואם ב)שאינו

לטרוח  חייב אינו ברשותו שהיא לבעלים הודיע המוצא

סק"ב). פ"ז חושן (פתחי בכך חייבים שאינם שומרים כשאר לו, גנבים ג)להשיב אך ממנו לצאת יכולה הבהמה שכן

אליו. ליכנס ומתה ד)יראים המשתמר במקום הבעלים ברשות הבהמה את הניח שאם שו עמוד חושן בפתחי עי'

יודע  שהוא אחרי שמירה מחיוב נפטר מדוע כך על והקשה כך, על לדעת אמורים היו לא הבעלים אם אף פטור ברעב

אינו  נחשב מכך, לדעת אמור אינו והבעלים אוכל בו אין אבל מגניבה משתמר המקום שאם כתב ולכן ברעב. שתמות
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אבידה  השבת רסז הלכות סימן לו 

זה הרי למקומה, והחזירה הדיר, מן ואינו (ה)שברחה המצוה, קיים

בעלים: דעת צריך

להחזירה.‚ב חייב פעמים, מאה אפילו וברחה, שנאמר „החזירה

(Ì˘ ÌÈ¯·„):משמע פעמים מאה אפילו השב, תשיבם. השב

אבידה,‰ג ·Â‰ÈÏÚהמוצא ˙‡ ¯ÈÎÓ Â�È‡Â עליה מכריז כנסיות (ו)ה), בבתי

מדרשות  של Ê.ו)ובבתי הנמצאת אבידה שאומרים , אנשים שיש ובזמן

ודיו: ומיודעיו לשכניו מודיע היא, מלך

מעות,Áד מצא אם מכריז: וכן (ז)כיצד  מטבע, לו שאבד מי מכריז,

סימניה, ויתן ויבא שטרות, או בהמה, או כסות, לו שאבד מי מכריז,

שאינו  לפי האבידה, מין שהודיע מפני לרמאי חושש ואינו ויטול.

שיתן עד מובהקים:(ח)מחזירה סימנים

מחזירין.Ëה אין מובהקים, שאינם סימנים ונתן האבידה בעל בא

שיביא  עד לו, מחזירין אין מובהקים, סימנים שאמר אע"פ והרמאי,

שלו: שהיא עדים

מחזירים Èו סימנים, ונתן ובא אבידה, לו שאבד מי כל בראשונה,

דין  בית התקינו הרמאים, משרבו רמאי. הוחזק כן אם אלא לו, אותה

.‚.‚.‚.‚.·"Ú Ï Ó"·
.„.„.„.„.‡"Ú ‡Ï Ó"·
.‰.‰.‰.‰.‡"Ú ÁÎ Ó"·
.Â.Â.Â.Â.¯ÂË
.Ê.Ê.Ê.Ê.·"Ú ÁÎ Ó"·
.Á.Á.Á.Á.·"Ú ÁÎ Ó"·
.Ë.Ë.Ë.Ë‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.‚"‰ ‚"ÈÙ
.È.È.È.È.·"Ú ÁÎ Ó"·

èôùîä ïåéö

-(ה) המצוה ‡·Ïקיים ,Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ „·ÚÈ„·˘ ,¯ÓÂÏÎ
Á˙ÎÏÌÈÏÚ·‰ ˙Ú„Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÏÈ

.(Ê"Ë)(ו)ג- כנסיות ·ÔÈבבתי Â‡ ‰ÏÈÙ˙‰ ÛÂÒ·
,È¯˘‡ Ì„Â˜ ‡Ï‡ Áˆ�ÓÏÏ È¯˘‡ ÔÈ· ÊÈ¯ÎÈ ‡ÏÂ ,·È¯ÚÓÏ ‰Á�Ó

.(Ú"ÓÒ) ‰ÏÈÙ˙‰ ÛÂÒ· ÊÈ¯ÎÈ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂמכריז (ז)ד

- מטבע לו שאבד ‰‡·È„‰מי Ì˘ ˙‡ ÊÈ¯Î‰Ï ÍÈ¯ˆ ,¯ÓÂÏÎ
.(Ú"ÓÒ) ‰„È·‡ ‡ˆÓ˘ ÊÈ¯ÎÈ˘ ‡ÏÂ ‰È�ÓÈÒ ˙‡ Â�˙È ÌÈÏÚ·‰Â

-(ח) מובהקים ‰Ìסימנים È¯‰ ÌÂ˜ÓÂ ÔÈ�Ó Ï˜˘Ó ‰„ÓÂ
ÍÂ¯‡ ÔÎ ÂÓÎÂ ,Ê"Ò ÔÏ‰Ï Ú"Â˘· ¯‡Â·ÓÎ ÌÈ˜‰·ÂÓ ÌÈ�ÓÈÒ

ÌÈ˜‰·ÂÓ ÌÈ�ÓÈÒ Ì‰ ıÂ‚Â(זÂ�È˜˙‰ ÌÈ‡Ó¯‰ Â·¯˘Ó Ì�Ó‡ ,
ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ÂÏ‡ ÌÈ�ÓÈÒ È„È ÏÚ Ì„‡ È�· Ì˙ÒÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ‡Ï˘
Â‡) .È‡Ó¯ Â�È‡˘ ÌÈ„Ú ‡È·È˘ Â‡ ÂÏ˘ ‡Â‰˘ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï
„ÈÓÏ˙ ÔÈ„ ˘È ‰Ê ÔÈ�ÚÏÂ ,È ˜"Ò Ú"ÓÒ - Ô�·¯Ó ‡·¯Âˆ ‡Â‰˘
¯ÂÓ‚ ˜‰·ÂÓ ÔÓÈÒ Ô˙È˘ Â‡ (Í"˘ - ‰Ê‰ ÔÓÊ· ÂÏÈÙ‡ ÌÎÁ
‰È‡¯ ‡Â‰ È¯‰ ‰Ê ÔÓÈÒ˘ ,˙È�ÂÏÙ ˙Â‡ „ˆ· ˘È ·˜� ÂÓÎ
‡Ï Ì„‡ È�· Ì˙ÒÏ„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(Ú"ÓÒ) ÌÈ„Ú ÂÓÎ ‰¯ÂÓ‚
˙Â‡ „ˆ· ·˜� ˘È˘ ÔÂ‚Î ¯ÂÓ‚ ˜‰·ÂÓ ÔÓÈÒ· ‡Ï‡ ¯ÈÊÁÈ
‡Ï‡ ¯ÈÊÁÈ ‡Ï Ï˜˘ÓÂ ‰„Ó Ï˘ ˜‰·ÂÓ ÔÓÈÒ· Ï·‡ ,˙È�ÂÏÙ

èôùîä øéàî
משמירתה, נפטר לא לשם וכשהחזירה רעב לגבי משתמר

שהבעלים  או אוכל שם כשיש אמורים הסמ"ע ודברי

שמתה  אח"כ אירע אם ורק אוכל, שם להניח אמור

פטור. משונה בדרך אם ה)ברעב אף בשבת ואפילו

סי' או"ח שו"ע מצוה, היא שההכרזה כיון מוקצה, היא

השבת. לאחר ויחזירנה י"ב, שאינו ו)ש"ו ומסתבר

הכנסת  בבתי אלא שבעיר, הכנסת בתי בכל להכריז חייב

שכתבו  פוסקים ויש האבידה. מציאת למקום הסמוכים

תלוי  הדבר אמנם בעתונים, לפרסם צריך הזה שבזמן

וס  הפרסום ידי בהוצאות על להכריז ונהגו ההשבה, יכויי

שהמודעה  וצריך המציאה, למקום סמוך מודעות תליית

שחפץ  ומסתבר שח) עמוד חושן (פתחי בולטת תהיה

נשים, בו שמצויות במקומות לפרסם צריך לאשה שאבד

וכדומה. במכולת שארוך ז)כמו שחולק ש"ך עי'

הסמ"ע  שדברי שכתב ט"ז ועי' כלל, סימן אינם וגוץ

מידותיו, את כשנתן אמורים סימן נחשבים וגוץ שארוך

כשאמר  אמורים סימן נחשבים שאינם משנה המגיד ודברי

מידותיו. את נתן לא אבל קצר או ארוך שהוא רק
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אבידה  השבת רסז הלכות לז סימן

וטול: רמאי, אתה שאין עדים הבא לו, אומרים È˘ÈÂ‡‰‚‰:שיהיו

ÌÈ¯ÓÂ‡(ט):È‡Ó¯ Â�È‡˘ ÌÈ„ÚÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Ê‰ ÔÓÊ· ÂÏÈÙ‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,˜‰·ÂÓ ÔÓÈÒ·„

האבידה,È·ז מקום או המנין, או המשקל, או סימנים (י)המדה,

הם: מובהקים

שנים,È‚ח האבידה (יב)זה(יא)באו סימני נתן וזה האבידה, סימני נתן

אלא לזה, ולא לזה לא יתן לא האחר, שנתן עד (יג)כמו מונחת, תהא

ביניהם: פשרה יעשה או לחבירו, האחד ‰‡Á„שיודה ‡È·È˘ Â‡ :‰‚‰

.ÌÈ„Ú„È,ÌÈ„Ú ‰Ê ‡È·‰(יד)ÌÂÏÎ Â‡Ï ÌÈ„Ú ÌÂ˜Ó· ÌÈ�ÓÈÒ ,ÌÈ�ÓÈÒÂ ÌÈ„Ú ‰ÊÂ

:Á�ÂÓ ‡‰ÈÂ ,‡Â‰

העדים.ÂË(טו)ט לבעל יתן עדים, הביא והשני סימנים, האחד נתן

שמכירים מעידים אלא ממנו, שנפלו מעידים אין שהוא (טז)אפילו

שלו:

אחד ÊËי ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן אחדח)זה העד כמי (יז).

ויניח: ‰ÊÈ,„Ú‰‚‰:שאינו, „‚�Î˘ ‰Ê˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ(יח)ÂÏ˘ ‰Ê˘ Ú·˘ÈÏ ÍÈ¯ˆ

:„Ú‰ ÏÚ·Ï ÔÈ�˙Â� ,Ú·˘ÈÏ ‰ˆÂ¯ Â�È‡ Ì‡Â .‡Â‰

.‡È.‡È.‡È.‡ÈÓ"· ˘"‡¯
.„"ÈÒ ·"Ù

.·È.·È.·È.·È.·"Ú ‚Î Ó"·
‚"ÈÙ Ì"·Ó¯

.Â"‰
.‚È.‚È.‚È.‚ÈÁ"Î Ó"·

Ó"· ˘"‡¯ ,‡"Ú
.‚"ÈÒ ·"Ù

.„È.„È.„È.„È¯ÂË
.ÂË.ÂË.ÂË.ÂËÓ"· ÈÎ„¯Ó

.ÊÈ˙ ÊÓ¯
.ÊË.ÊË.ÊË.ÊËÁÎ Ó"·

.‡"Ú
.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈÌ˘· ¯ÂË

Ó"· ˘"‡¯‰
.‚"ÈÒ ·"Ù

èôùîä ïåéö

ÚÂ„È˘ÎÂ ,Ô�·¯Ó ‡·¯Âˆ ‡Â‰˘ Â‡ È‡Ó¯ Â�È‡˘ ÌÈ„Ú ‡È·È˘Î
‡Ï‡ ,È¯Ó‚Ï ˜‰·ÂÓ ÔÓÈÒ· ÂÏÈÙ‡ ÂÏ ÌÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È‡Ó¯ ‡Â‰˘

.(Í"˘) ÂÏ˘ ‡È‰˘ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Â‰דבסימן (ט)ו

- Ï˜˘ÓÂ,מובהק ‰„Ó ÂÓÎ ,Ì˙Ò ˜‰·ÂÓ ÔÓÈÒ· ¯ÓÂÏÎ
ÚÂ„È˘ Ì„‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,(Ú"ÓÒ) È‡Ó¯ È‡„ÂÏ ÂÏÈÙ‡Â
ÔÂ‚Î ¯ÂÓ‚ ˜‰·ÂÓ ÔÓÈÒ· ‡Ï‡ ÂÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È‡Ó¯ ‡Â‰˘
‡"Ó¯‰ È¯·„˘ ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(Í"˘) È�ÂÏÙ ˙Â‡ „ˆ· ·˜�
˜‰·ÂÓ ÔÓÈÒ· È„ ÔÎÏÂ ,È‡Ó¯ ‡Â‰ Ì‡ ÚÂ„È ‡Ï˘Î ÌÈ¯ÂÓ‡

.(Ê"Ë) ÌÈ„Ú· ‡Ï‡ ÂÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ÚÂ„È È‡Ó¯· Ï·‡ ,È‡Ó¯ ˘˘ÁÓ Â‡ÈˆÂ‰Ï(י)ז- מובהקים ÌÈÙÈÚÒסימנים ÏÈÚÏ 'ÈÚ
.(Í"˘ ,Ú"ÓÒ) Â -(יא)ח„ האבידה סימני נתן וזה האבידה סימני נתן ÌÈ„Úזה Â‡È·‰ Ì‰È�˘ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰

,ÔÂ¯Á‡ Ï˘ ‡Â‰ È¯‰ ÌÈ�ÓÊ È�˘ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ˘Î Ï·‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê Ì‰ ÌÈ˘ÈÁÎÓ˘ ÔÓÊ Â˙Â‡ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰˘Î ‡˜Â„Â .(Ú"ÓÒ)
.(Ó"‰È˙�) ÔÂ˘‡¯‰Ó ‰�˜ È‡„Â·Â ÂÏ˘ Ô‰ Â„È ˙Á˙˘ ‰Ó ÏÎ˘ ‰˜ÊÁ˘(יב)- וכו' סימני נתן ‡Á„זה Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È

.(˙"Ù) ˜‰·ÂÓ ÔÓÈÒ Ô˙�˘ Â˙Â‡Ï Ô˙�È Ì‡‰ ˜‰·ÂÓ Â�È‡˘ ÔÓÈÒ Ô˙� „Á‡Â ˜‰·ÂÓ ÔÓÈÒ Ô˙�(יג)- מונחת ‡Á„תהא Ì‡
ÁÈ�È ÍÙÈ‰Ï ¯ÓÂ‡ È�˘‰Â ‰˙‡ ‡ÏÂ Ú·˘‡ ¯ÓÂ‡ „Á‡ Ì‡Â ,ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÈÏ˘ ‡È‰˘ Ú·˘‡ Â‡ ÍÏ˘ ‡È‰˘ ‰˙‡ Ú·˘˙ Â‡ ¯Ó‡

.(Í"˘) Â‰ÈÏ‡ ‡·È˘ „Ú(יד)- וסימנים עדים Ú„ÂÈוזה Â�È‡˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰ Ô˙Â� Â�È‡ ÌÈ„Ú ˜¯ ‡È·‰˘ ‰Ê Ì‡˘ ¯˘Ù‡
‰È‡¯‰˘ ÈÙÏÂ ,ÁÈ�È ‰Ê ÔÙÂ‡· Û‡˘ ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(Í"˘) ÌÈ�ÓÈÒÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰˘ ‰ÊÏ Ô˙�È˙Â ÂÏ˘ ‰�È‡˘ ‰È‡¯ ÂÊ È¯‰ ‰È�ÓÈÒ

.(Ó"‰È˙�) ÌÈ„Ú ˘È˘ ÌÂ˜Ó· ÏÏÎ ˙·˘Á� ‰�È‡ ÌÈ�ÓÈÒ Ï˘(טו)ט- סימנים האחד ·ÂÈ˙¯נתן ÌÈ˜‰·ÂÓ ÌÈ�ÓÈÒ ÂÏÈÙ‡
.(Í"˘)(טז)- שלו �˘‡¯‰שהוא ‡È‰˘ ÌÈÏÂ˙ Â�‡ ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ‡Ï‡ ‰ÏÈÙ� ˙Ú˘· ÂÏ˘ ‰˙È‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ Ì�È‡ Ì‡ Û‡Â

.(Í"˘) ¯Á‡Ï ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ Â˙˜ÊÁ·(יז)י- שאינו ÏÚכמי ‰ÎÂÊ Ú·˘�‰˘ ÌÂ˜Ó· ‡Ï‡ ‰ÚÂ·˘ ·ÈÈÁÓ Â�È‡ „Á‡ „Ú˘ ÈÙÏÂ
È¯Ó‚Ï ‰„È(טÂ�ÓÓ ÏÙ�˘ ‰‡¯˘ „ÈÚÓ ‡Â‰ ¯˘‡Î Û‡ Â�È‡˘ ÈÓÎ „Á‡ „ÚÂ .(Ú"ÓÒ)(י.(Í"˘)(יח)- לישבע „·¯Èצריך

È�˘‰˘ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰ ˙Ú„Î ¯˜ÈÚ‰ ‰ÎÏ‰ÏÂ .Ì„Â˜ ÂÏ˘ ‰È‰˘ „ÈÚÓ˘Î ‡ÏÂ ,Â�ÓÓ ÏÙ�˘ „ÈÚÓ ‡Â‰˘Î ˜¯ ÌÈ¯ÂÓ‡ ‡"Ó¯‰

èôùîä øéàî
עד ח) כך על והביא שלו שהיא טוען אחד אדם רק ואם

בשם  שהביא סקט"ז קמ"ו סי' לעיל בנתיה"מ עי' אחד,

ועיין  דבריו. על ופקפק האבידה, את לו שמחזירים הר"ן

השו"ע  מדין שהוכיח סק"א ל"ג סי' לעיל משפט בשער

מוחזק. כשאין אפילו בממון מועיל אינו אחד שעד כאן

המוצא ט) ביד מונחת תהא השבועה לאחר אף כאן אבל

סימן. בה נתן השני שגם רק י)מאחר ולא כלומר,

èôùîä øåàéá



אבידה  השבת רסז הלכות סימן לח 

וזה ÁÈיא לו, שארגוה אריגה עידי הביא זה בה, וכיוצא שמלה מצא

נפילה: עידי שהביא למי יתן נפילה, עידי הביא

נתןËÈיב מדת (יט)זה שנתן למי יתן רחבה, מדת נתן וזה ארכה, מדת

בה: מתכסה בעליה כשהיה לשערו אפשר רחבה שמדת ארכה.

ורח Îיג ארכה מדת נתן יתןזה משקלה, נתן וזה שכיוון (כ)בה, למי

משקלה:

אומרÎ‡יד כך (כא)זה ורחבה ארכה אומר וזה רחבה, וכך ארכה כך

כך  שאמר למי ינתן ברוחב, וכמה באורך כמה יודע איני אבל וכך,

רחבה: וכך ‰Î,Ï˜˘Ó·‰‚‰:ארכה ¯Ó‡ „Á‡Â ,‰·Á¯Â ‰Î¯‡ ˙„Ó ¯Ó‡ „Á‡

:˜‰·ÂÓ ÔÓÈÒ ÈÂ‰ ÍÎÈÙÏ ,˙ÈÏË ÏÂ˜˘Ï Í¯„ ÔÈ‡˘ .Ï˜˘Ó‰ ÏÚ·Ï Ô˙�È

אצלו,Î‚טו מונחת המציאה תהא הבעלים, באו ולא עד (כב)הכריז

אליהו  :יא)שיבא

חייב Î„(כג)טז אבדה, או נגנבה אם אצלו, שהאבידה זמן כל

שכר:יב)באחריותה  שומר ‡ÎÂ�È‰‰‚‰:יג)כדין ‰„È·‡ ¯ÓÂ˘„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯
.Ê"‰ ‚"ÈÙ

.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈ.Ì˘
.Î.Î.Î.Î.Ì˘

.‡Î.‡Î.‡Î.‡Î.Ì˘
.·Î.·Î.·Î.·ÎÁÎ Ó"·

.¯ÂË ,‡"Ú
.‚Î.‚Î.‚Î.‚Î.¯ÂË
.„Î.„Î.„Î.„ÎËÎ Ó"·

Ì"·Ó¯ ,‡"Ú
.È"‰ ‚"ÈÙ ‡"ÂÊ‚

.‰Î.‰Î.‰Î.‰ÎÓ"· ˙ÂÙÒÂ˙
‰"„ ‡"Ú ËÎ
˘"‡¯ .Ï‡Â˘ ÈÂ‰Â
.Ê"ÈÒ ·"Ù Ó"·
˙"Â˘· ÔÈÈÚÂ
'ˆ ÏÏÎ ˘"‡¯‰

.'‚ ˙Â‡
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„Á‡ „Ú Ï˘ Â˙Â„Ú ˙ÓÁÓ ‰ÚÂ·˘ ·ÈÈÁ Â�È‡
.(Ê"Ë)(יט)יב- ארכה ÈÙÎמדת ÈÂÏ˙ ‰Ê ÔÈ„

.(Í"˘) Â˙˘È·Ï Í¯„Â „‚·‰ ÈÙÏÂ ÔÈÈ„‰ È�ÈÚ ˙Â‡¯ יג
-(כ) משקלה שכיון „¯Íלמי ÔÈ‡˘ ˙ÈÏË· ‡˜Â„Â

ÔÓÈÒ Ì‰ Â·Á¯Â ÂÎ¯‡ ,ÂÏ˜˘Ï Í¯„˘ ¯·„· Ï·‡ ,‰Ï˜˘Ï
.(Ú"ÓÒ) ÂÏ˜˘ÓÓ ·ÂË ¯˙ÂÈכך (כא)יד אומר זה

- ÈÂ˙�‰ארכה ÔÈÈ„‰ È�ÈÚ ˙Â‡¯ ÈÙÏ ÏÎ‰ ‰Ê ÔÈ„· Û‡Â
.(Í"˘) ˜ÈÂ„Ó ¯˙ÂÈ Â�ÓÈÒ˘ ÈÓÏשיבא (כב)טו עד

- ‰˘ÔÁÏÂאליהו ·˙Î˘ ÔÈ„Ï ‰ÓÂ„ Â�È‡Â ,Â· ‰ÎÊ ‡ÏÂ
¯˙ÂÓ ˙Ú„Ó ‡Ï˘ ˘Â‡È˘ 'Ë ÛÈÚÒ Ò¯ 'ÈÒ ÏÈÚÏ ÍÂ¯Ú
ÔÓÈÒ ‰· ÔÈ‡˘ ‰„È·‡· ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì˘ ÂÈ¯·„˘ ,Â· ˘Ó˙˘‰Ï
Â‰ÈÏ‡ ‡Â·È˘ „Ú ˙Á�ÂÓ ‡‰˙ ÔÓÈÒ ‰· ˘È˘ ‰„È·‡ Ï·‡

.(Í"˘)(כג)טז- זמן ‡Ìכל ‰· ÏÙËÓ˘ ÔÓÊ ÏÎÂ
¯ÂËÙ ‡Â‰ ÌÁÏ ˙Ù Â‡ ‰˜„ˆ ¯·„ Â�ÓÓ ˘˜·ÓÂ È�Ú ‡·

‰ÂˆÓ‰ ÔÓ ¯ÂËÙ ‰ÂˆÓ· ˜ÒÂÚ‰ ÔÎ˘ ,ÂÏ ˙˙ÏÓ(יד.(Ú"ÓÒ)

èôùîä øéàî
שלו. שהוא מעיד עמוד יא)כשהוא חושן בפתחי עי'

משמע  א ס"ק רנו סי' לעיל הנתיה"מ שמדברי שכתב שח

ולכן  לידם, יגיע לא שלעולם בממון זוכים אינם שיורשים

אין  מתו שהבעלים שמסתבר רב זמן עבר אם דידן בנדון

לתת  ידעו שלא היורשים עבור האבידה את לשמור חיוב

שם  הנתיה"מ דברי שהרי לעיין יש אמנם סימן. בה

יבוא  שהממון במציאות שייך שלא באופן דוקא אמורים

למעשה. וצ"ע סי'יב)לידם, להלן הנתיה"מ כתב

של  ממון על שמירה שאין האומר שלדעת סקג', רצ"א

שומרים. חיובי אין קטן באבידת גם הקצה"ח קטן,

חפץ  שהגביה אבידה בשומר הסתפק סק"ד רצ"א סי' להלן

שומרים  שבשאר זהב, של ונמצא כסף של שהוא שחשב

אבידה  שומר האם כסף, של בשמירה אלא חייב אינו

של  בשמירה חייב כרחו בעל בשמירה חייבתו שהתורה

אינה  שהגבהתו משום לפוטרו נטה ובמסקנתו זהב,

הנתיה"מ  אולם קנה. מה יודע כשאינו קנין מעשה נחשבת

בשמירה. שחייב בפשיטות נקט סקי' השומ יג)שם רשאי מקום הרב ומכל שו"ע עליו, שנאמן אחר לשומר למסור ר

תצא  כי הספרי פי על ועוד המשנה (מרכבת חולקים ויש לכך, ראיות כמה שהביא שא עמוד חושן פתחי ועי' לב, סי'

י"ג). ש"ו יד)פיסקא סי' קצה"ח ניתנו. להנות לאו שמצוות ולפי שכר, שומר נעשה אינו המצוה שכר משום אבל

מחיוב סק"ז. נפטר אינו באבידה, מטפל שהוא בשעה יבוא אם אפילו לעני פרוטה שיתן  אמר שהגביה בשעה אם ואף

בשם  סק"ז פ"א חושן (פתחי לעני הפרוטה את לתת שלא הוא ורשאי מחיובו נפטר זה באופן שאף ולפי שכר, שומר

יעקב). מנחת

èôùîä øåàéá



אבידה  השבת רסז הלכות לט סימן

‡Ï‡(כד)ÔÂÎ˘Ó ÔÈ�ÚÏ Ô�ÈË˜� „ˆÈÎ · ÛÈÚÒ ·Ú ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÈÚÂ Ì�Á ¯ÓÂ˘(כה)‡Â‰Â

:Ô‡Î ÔÈ„‰

חייבÂÎיז אצלו, שהיא זמן ולהשביחה,לה (כו)כל תפסד שלא בה טפל

חייב  מועט, דבר שהוא השור, זנב גיזת ואפילו הצאן, לגזוז כגון

בו: ליטפל

תפסד.ÊÎיח שלא כדי ולבדקה, לבקרה כסות ÁÎכיצד,טז)וצריך מצא

בשני  ולא במקל, ינערנה ולא יום. לשלשים אחת מנערה צמר, של

מטה, גבי על ושוטחה אדם. בלבד,ËÎבני לצרכה (כז)לצרכה לא אבל

לצורכה,יז)ולצרכו  ואפילו בפניהם, ישטחנה לא אורחים, נזדמנו .

תגנב: שמא

ירקבו.Ïיט שלא כדי מעט, לצורכן בהם משתמש עץ, כלי מצא

נחשת,(כח) גבי (כט)כלי על הכלי ישים לא אבל בחמין בהם משתמש

שמשחיקן. מפני לא (ל)האור, אבל בצונן, בהם משתמש כסף, כלי

.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.‡"Ú ÊÎ Ó"·

.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯
.‡"È‰ ‚"ÈÙ

.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎËÎ Ó"·
.·"Ú
.ËÎ.ËÎ.ËÎ.ËÎ,‡"Ú Ï Ó"·

·"Ù Ó"· ˘"‡¯
.Î"Ò

.Ï.Ï.Ï.Ï,·"Ú ËÎ Ó"·
.¯ÂË
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-(כד) חנם ‰Â‡שומר ¯˘‡Î È�Ú ‡·È Ì‡˘ ÂÏÈÙ‡˘ ¯Á‡Ó
Â�È‡ ‰Ê ¯·„ Ó"Ó ,‰ËÂ¯Ù ÂÏ ˙˙ÏÓ ¯ËÙÈ ‰„È·‡· ÏÙËÓ
ÂÏÈÙ‡Â ,(Í"˘) ÔÎ ˙ÓÁÓ ¯Î˘ ¯ÓÂ˘ ‰˘Ú� ‡Ï ÔÎÏÂ ÈÂˆÓ
ÏÚ ‰˘Ú� Â�È‡ Î"‚ ,‰ËÂ¯Ù‰ ÂÏ ˙˙ÏÓ ¯ËÙ�Â È�Ú ‡· Ì‡
‰„È·‡‰ ÏÚ ¯ÓÂ˘ ‰˘Ú� ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ,¯Î˘ ¯ÓÂ˘ ÍÎ È„È
Â˙Ú„ ÔÈ ,‡ÏÈÓÓ ÂÏ ‡·˘ ÁÂÈ¯ ‡Â‰ ‡Ï‡ ,‰Ê ¯Î˘ ¯Â·Ú

.(Ó"‰È˙�) ÍÎÓ Â¯ËÂÙ ‰„È·‡‰ ˙¯ÈÓ˘˘(כה) והוא

- כאן ‰‡Ìהדין ‡�È„„ ‡˜ÈÙÒ ˘È ÔÂÎ˘Ó ÔÈ�ÚÏ˘ ,¯ÓÂÏÎ
¯ÓÂ˘ ‡Â‰˘ Â‡ ‰„È·‡Â ‰·È�‚· ·ÈÈÁÂ ¯Î˘ ¯ÓÂ˘ ‡Â‰
,¯ÂËÙ ‰ÂÏÓ‰˘ ÌÈË˜Â� Â�‡ ‰˘ÚÓÏÂ ,ÍÎ ÏÚ ¯ÂËÙÂ Ì�ÈÁ
Ô‡Î ÔÈ„‰ ‡Â‰Â ,Â„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ ÔÂÎ˘Ó‰ ÏÚ· ÒÙ˙ Ì‡Â
Â„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ ,‰„È·‡‰ ÏÚ· ÒÙ˙ Ì‡Â ¯ÂËÙ ‡ˆÂÓ‰

.(Í"˘)(כו)יז- בה ÂÁÙ˙להטפל ‡Â‰˘ ¯·„· ÂÏÈÙ‡
‰ËÂ¯Ù ‰Â˘Ó(טו.(Í"˘)לצרכה (כז)יח לא אבל

- ·‰Ôולצרכו ‡Â¯˜Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ˘ ÌÈ¯ÙÒÏ ‰ÓÂ„ Â�È‡Â
˙ÏÚÂ˙ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÂ˘ÓÂ Î"Ò ÔÏ‰Ï ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘· ¯‡Â·ÓÎ
˜ÈÊÈ˘ È„È ÏÚ ‡Ï‡ Ì‰ÈÏ‡Ó ˜Ê�ÈÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡ ÌÈ¯ÙÒ˘ ,ÍÎ·
‰ÏÓ˘‰ ÁÂËÈ˘· Ï·‡ ,ÍÎÏ ÌÈ˘˘ÂÁ Â�‡ ÔÈ‡Â ÌÈ„È· Ì˙Â‡

‡Ï‡ Â· ˘Ó˙˘‰Ï È‡˘¯ Â�È‡ ¯ÙÒ˘ ˜ÏÁÏ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ .(Ú"ÓÒ) ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ Â�È‡˘Î Û‡ ·�‚˙Â ‰�ÁÎ˘È˘ ˘˘Á ˘È
ÍÎ È„È ÏÚ ˜Ê�È˙Â È‡„Ó ·¯ ÔÓÊ ‰˙Â‡ ÁË˘È˘ ˘˘Á ˘ÈÂ ‰˙ÁÈË˘ ÔÓÊÏ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡ ˙ÂÒÎ Ï·‡ ,ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘· ÌÚÙ

.(Ê"Ë)(כח)יט- בחמין בהם משתמש נחושת Ï·„כלי ÂÎ¯ˆÏ Û‡(יח˙ÓÁÓ ¯Î˘ ¯ÓÂ˘ ‰˘Ú� Â�È‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,
.(Ó"‰È˙�) ‰Ê ÔÈ�ÚÏ ¯˜Ù‰Î ‡Â‰ È¯‰Â ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÙ˜Ó ÔÈ‡ ÌÈÏÚ·‰˘ ¯Á‡Ó ,ÔÎ(כט)- בחמין בהם ˘ÔÎמשתמש ÏÎÂ

.(Ú"ÓÒ) Ô�Âˆ(ל)- כסף (Ú"ÓÒ).כלי Â˘ÙÚ˙È ‡Ï˘ È„Î ÌÚÙ È„Ó Ô‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎÏÂ Ú˜¯˜· Ô˙¯ÈÓ˘˘ È�ÙÓ

èôùîä øéàî
הוא טו) שערותיו מגזיזת והריוח חמור, שמצא כגון

שכיון  בו, לטפל חייב מקום מכל פרוטה, משוה פחות

בה  לטפל החיוב מצטרף פרוטה שוה האבידה שעיקר

אחד  איש של אבידות שתי כן וכמו ההשבה. חיוב לעיקר

להחזיר  חייב פרוטה, שוה אינה ואחת פרוטה שוה שאחת

פתחי  – טז סי' אהע"ז הרי"מ חי' (שו"ת שתיהן את

סקל"ג). פ"א ונתקלקלה טז)חושן בה טיפל לא ואם

לחייב, שנטה פ"ו סי' ח"א יעב"ץ שאלת עיין זה, מחמת

שנדון  כתב רצט עמוד חושן והפתחי בצ"ע. ונשאר

שצריך  חמץ מפקיד לגבי הפוסקים במחלוקת תלוי זה

באחריותו. חייב האם מכרו ולא פסח בערב למכרו השומר

סקח) שם יעקב ובחק סקה תמג סי' אברהם מגן (עי'

שואל יז) נעשה האם האחרונים נחלקו והשתמש עבר ואם

כא). סי' גזילה הל' אפרים (מחנה שלו הנאה כל שאין כיון

עליו יח) שמקפידים אדם בני שיש חפץ מקום ומכל

(שו"ע  בו להשתמש אסור קלקול של רחוק מחשש אפילו

סכ"ה). הרב

èôùîä øåàéá



אבידה  השבת רסז הלכות סימן מ 

מגריפות בה מצא שמשחירן. מפני שגורפיןבחמין, כלים  (פירוש :

הדשן) בהם  עצים )וקרדומותומסירין בהם  שמבקעים כלים  משתמש (פירוש :

בקשה לא אבל ברך, מצא(לא)בהן שמפחיתן. וכלי (לב)מפני זהב כלי

אליהו: שיבא עד בהן, יגע לא זה הרי פשתן, של וכסות זכוכית

יכול Ï‡כ אינו ואם יום. לשלשים אחת בהם קורא ספרים, מצא

יום  שלשים כל גוללן ולעולםיט)לקרות, שלא (לג). דבר בהם ילמד לא

ולא  ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה יקרא ולא מעולם, למד

דפין, משלשה יותר בו ענינים,Ï·יפתח בשני קורין שנים יהיו ולא

שלשה:(לד) לא אבל דוקא, שנים אחד, בענין קורין אבל

ירצה.Ï‚כא אם מיד עליו ומניחן דמיהן, שם תפילין, שדבר (לה)מצא

שעה: בכל לקנות הוא מצוי

להאכילו:Ï„כב צריך הוא שהרי חיים, רוח בו שיש דבר מצא

י"ב  בהם מיטפל וחמור, פרה כגון ואוכל, שעושה דבר היה אם

היה  ואם ומאכילן. שכרן ולוקח ושוכרן, המציאה, מיום חדש

מוכר  התרנגולת, וכן לבעלים. היתר הרי אכילתם, על יותר שכרו

ואילך, מכאן חדש. י"ב כל ומאכילן, דמיהן (לו)ביציהן שם

.‡Ï.‡Ï.‡Ï.‡ÏËÎ Ó"·
.·"Ú
.·Ï.·Ï.·Ï.·ÏÌ"·Ó¯

‚"ÈÙ ‡"ÂÊ‚
.‚"È‰

.‚Ï.‚Ï.‚Ï.‚ÏËÎ Ó"·
.·"Ú
.„Ï.„Ï.„Ï.„ÏÁÎ Ó"·

Ì"·Ó¯ ,·"Ú
‚"ÈÙ ‡"ÂÊ‚

.Â"Ë‰
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-(לא) שמפחיתן ÍÎמפני È„È ÏÚ Ì‚Ù� ÈÏÎ‰˘ ,¯ÓÂÏÎ
.(Ú"ÓÒ)(לב) זה הרי וכו' זכוכית וכלי זהב כלי

- בהם יגע ÈÏÎÂלא ,ÌÈ˘ÙÚ˙Ó Ì�È‡˘ ÌÂ˘Ó ·‰Ê ÈÏÎ
.(Ú"ÓÒ) Â¯·˘È˘ ˘˘Á ˘È˘ ÌÂ˘Ó ˙ÈÎÂÎÊלא (לג)כ

- מעולם למד שלא דבר בהם ‡ÌÈ¯ÓÂילמד ˘È ˘È
ÔÓÊ· Ï·‡ ÌÈ·Â˙ÎÂ ÌÈ‡È·� ‰¯Â˙ ¯ÙÒ· ˜¯ ¯ÂÓ‡ ‰Ê ÔÈ„˘
ÂÏ ¯ÂÒ‡ ÌÈ¯ÙÒ ‡ˆÂÓ‰ ,‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ ÌÈ·˙ÂÎ˘ ‰Ê‰
‰�Â˘‰ Ì‚˘ ¯Á‡Ó ,¯·Î „ÓÏ˘ ÌÈ¯·„· Û‡ Ì‰· „ÂÓÏÏ
‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ˘ ÈÙÏ Ú‚È˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ,Ô˘È ¯·„

.(Ú"ÓÒ) ·¯ ÔÂÈÚ ÍÈ¯ˆ(לד) אחד בענין קורין אבל

- Ù¯˘‰שנים ÌÈ„ÓÂÏ Ì‰È�˘ Ì‡˘ ÍÙÈ‰Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ
„ÂÓÏÏ ÌÈ‡˘¯ Ì�È‡ Ï·‡ ,„Á‡ ¯ÙÒ· „ÂÓÏÏ ÌÈ‡˘¯ ˙¯Á‡
‡Â‰Â ÂÈÏ‡ ¯ÙÒ‰ ˙‡ Í˘ÂÓ „Á‡ ÏÎ˘ ¯Á‡Ó „Á‡ ÔÈ�Ú·

.(Ú"ÓÒ) ÔÎ ˙ÓÁÓ Ú¯˜הוא (לה)כא� מצוי שדבר

- ÈÙ˜Ó„לקנות Â�È‡ ÌÈÏÚ·‰˘ ,ÛÒÂ� ÌÚË ·˙Î Ì"·Ó¯‰
Í¯ÂˆÏ ‡Ï‡ Ì‰· ˘Ó˙˘Ó Â�È‡˘ ¯Á‡Ó Ì˙Â‡ Â¯ÎÓÈ˘ ÍÎ ÏÚ

ÂÏ‡ ÔÈÏÈÙ˙ ‡˜Â„ ÁÈ�‰Ï „ÈÙ˜Ó Â�È‡Â ,Ô˙Á�‰ ˙ÂˆÓ(כÍÎÈÙÏ˘ ,Ì"·Ó¯‰ ˙�ÂÂÎ˘ Â˘¯ÈÙ˘ ˘ÈÂ ,(Ú"ÓÒ) ÌÈ¯·„ ¯‡˘ Î"‡˘Ó
È˜Ï ‡Ï‡ ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡˘ ¯Á‡Ó ÔÈÏÈÙ˙‰ ˙‡ ˙Â�˜Ï ‡ˆÂÓ‰ È‡˘¯Ì‰· ÂÓÈÈ˜È˘ ÌÈ¯Á‡Ï Â¯ÎÓÈ˘ ÌÈÏÚ·Ï ÁÂ�Â ‰ÂˆÓ Ì‰· ÌÈ

‰ÂˆÓ(כא.(Í"˘)(לו)כב- עליו דמיהן ÏÚשם Ï·˜È ‡ÓÂ˘‰ ÈÙÎÂ ‰˙Ú ÌÈÂ˘ Ì‰ ‰ÓÎ ÌÂ˘Ï ‡ˆÂÓ‰ ÍÈ¯ˆ ,¯ÓÂÏÎ

èôùîä øéàî
הרב יט) שו"ע מדברי שדקדק ש"ב עמוד חושן פתחי עי'

ולקרוא  יום בשלושים פעם ספרים לפתוח שההיתר סכ"ה

מותר  כן ואגב הספר, לצורך היא כשהפתיחה רק הוא בהם

כך  על וכתב בו, לקרוא כדי רק כשפותחו ולא לקרוא,

בצ"ע. זה ט)כ)שדין סי' (ח"ד אלעזר המנחת כתב

מיוחדים, ובתים סופר על הרבה שמקפידים הזה שבזמן

סקכ"ד. פ"ו חושן פתחי זה. דין שייך כלומר,כא)לא

ידן  על שיקיימו ללא בכיסן מונחים שיהיו רצונם שאין

בהם  להשתמש רשאי אינו מקום ומכל תפילין. מצות

להניח  אדם שרשאי ואף דמיהן, לשום צריך אלא בחינם

לאדם  לו שנוח ומשום רשות נטילת ללא חבירו של תפילין

בדרך  אלא אמורים הדברים אין בממונו, מצוה שתיעשה

לעיל  ש"ך דמיהן. את לשום צריך קבע בדרך אבל עראי,

כתב, יד) סי' (או"ח משה הדרכי ובשם סקח'. ע"ב סי'

אינו  שאם אלא בחינם, להניחם רשאי קבע בדרך שאף
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אבידה  השבת רסז הלכות מא סימן

בשותפות  בעלים ושל שלו הם והרי כדיןכב)עליו, כל (לז),

מחבירו: השם

וסייחיםÏ‰כג עגלים ושל (לח)מצא חדשים. ג' בהם מיטפל רעי, של

יום: ל' פטם,

ותרנגוליםÂÏכד יום.(‚„ÌÈÏÂ)(מ)זכרים,ÊÏ(לט)אווזים ל' בהם מיטפל

ג' בהם מיטפל משכרו, מרובה שטיפולו דבר וכל ביותר, קטנים

בב"ד: מוכרן ואילך, מכאן ‡ÌÈ¯ÓÂימים. ˘ÈÂ(מא)ÁÏ,ÔÈ„ ˙È· ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡„

ÌÈÓ„‰ Ô˙Â‡· Ô˙Á˜ÏÂ ,ÔÓÂ˘Ï ÏÂÎÈÂ:

להשתמש ËÏכה רשות לו ויש למוצא, ינתנו בדמים, יעשה מה

נאנסו, אם לפיכך נשתמש (מב)בהם. שלא ואע"פ לשלם, חייב

כשאלה. אצלו הם הרי בהם, להשתמש רשות לו שיש שכיון בהם.
Ó,אבידה בדמי בהם, להשתמש רשות לו שיש אמורים דברים במה

בהם. ישתמש לא מעות, מצא אם אבל בה. להטפל שטרח מפני

שכר: כשומר אלא עליהם שאינו פטור, באונס אבדו אם לפיכך

:‰‚‰‡ÓÊË ÛÈÚÒ ¯‡·˙� ¯·ÎÂ(מג)‡Ï‡ Â�È‡„ Â‰Ï ‡¯È·ÒÂ ,ÔÈ˜ÏÂÁ ˘È„

:Ì�Á ¯ÓÂ˘

אם Ó·כו דין, בבית שימכרנה קודם באבידה שמיטפל הימים אותן כל

מהבעלים נוטל משלו, העולם:(מד)האכילן תיקון מפני שבועה, בלא

.‰Ï.‰Ï.‰Ï.‰ÏÌ"·Ó¯
‚"ÈÙ ‡"ÂÊ‚

.Ê"Ë‰
.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.Ê"Ë‰ ‚"ÈÙ
.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏÁÎ Ó"· È"˘¯

.·"Ú
.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏÌ˘· ¯ÂË

·"Ù Ó"· ˘"‡¯
.Ê"ËÒ

.ËÏ.ËÏ.ËÏ.ËÏÁÎ Ó"·
,·"Ú ËÎÂ ,·"Ú
‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯

.Ê"È‰ ‚"ÈÙ
.Ó.Ó.Ó.Ó,·"Ú ËÎ Ó"·

‡"ÂÊ‚ Ì"·Ó¯
.Á"È‰ ‚"ÈÙ

.‡Ó.‡Ó.‡Ó.‡ÓÓ"· 'ÒÂ˙
˘"‡¯ ,‡"Ú ËÎ
.Ê"ÈÒ ·"Ù Ó"·

.·Ó.·Ó.·Ó.·ÓÌ"·Ó¯
‚"ÈÙ ‡"ÂÊ‚

.Ë"È‰
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Ú"ÓÒ) Ì‰· Û˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ÂÓˆÚ(השם (לז)).כג כל

- (Ú"ÓÒ).מחבירו ÊÚ˜ „"ÂÈ 'ÈÚשל (לח)כג

- ‡Ì˙Âרעי ÏÈÎ‡‰Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡ ÌÈÏÚ·‰Â „·Ï ÌÈÚÂ¯˘ ¯ÓÂÏÎ
.(Ú"ÓÒ)מוכרן (לט)כד ואילך מכאן וכו', זכרים

- דין ‰·ÌÈˆÈבבית ˙‡ ¯ÎÂÓ ÌÈˆÈ· Ô‰Ó ˘È˘ ˙Â·˜� Ï·‡
.(Ú"ÓÒ) ˙ÏÎÂ‡Â ‰˘ÂÚ‰ ‰Ó‰· ÔÈ„Î ÔÏÈÎ‡ÓÂ

-(מ) ‚'גדולים Ì‰· ÏÙËÓ ÌÈÏÂ„‚˘ ,ÍÙÈ‰Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ
.(Ú"ÓÒ) ‰·¯‰ ÌÈÏÎÂ‡ Ì‰Â ¯Á‡Ó ÌÈÓÈ(מא) צריך דאין

- Â˘Á„בי"ד Â�È‡Â ˙Â¯˘Î· ‡Â‰ ˜ÊÁÂÓ ‰„È·‡ ·È˘Ó‰˘ ÈÙÏÂ
.(Ú"ÓÒ) Ô‰ÈÓ„Ó ˙ÂÁÙ· Ì˙Â‡ ÌÂ˘È˘חייב (מב)כה

- ‰‡·È„‰לשלם ÈÓ„ ÏÚ Ï‡Â˘ ·˘Á� ‡Â‰˘ ÌÂ˘ÓÂ(כד

.(Ú"ÓÒ)(מג)- חולקין ˘Ï‡דיש ÔÓÊ ÏÎ ,Â¯ÎÓ˘ ‰„È·‡ ÈÓ„Â ,Ì‰ÈÏÚ Ì�ÈÁ ¯ÓÂ˘ ‡Â‰ È¯‰ Ì‡ˆÓ˘ ˙ÂÚÓ ,Ì˙Ú„ÏÂ
Ï‡Â˘ ‡Â‰ È¯‰ Ì‰· ˘Ó˙˘‰˘ ¯Á‡ÏÂ ,Ì‰ÈÏÚ ¯Î˘ ¯ÓÂ˘ ‡Â‰ È¯‰ Ì‰· ˘Ó˙˘‰(כה.(Ú"ÓÒ)בלא (מד)כו

- (Ù˙"˘).שבועה ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ

èôùîä øéàî
דמיהן  לשום רשאי אחרים של תפילין להניח רוצה

סקל"ב)כב)ולקנותם. (פ"ו חושן הפתחי כתב

אלא  שותף להיות רוצה אינו שאם שאפשר נראה שמסברא

כן. לעשות רשאי  הדמים ולהניח עי'כג)למכור

בסעיף  ערוך השולחן לדעת שכתב סקל"ו, להלן סמ"ע

יכול  המוצא שם הרמ"א ולדעת ב"ד, שומת שצריך כ"ד

אותן. ט כד)לשום - ח ס"ק רצ"ב סי' להלן ש"ך עי'

כן, הסמ"ע כוונת שאף ואפשר עליהם, לוה שהוא שכתב

ע"א, כ"ט ב"מ הגמ' לשון שכך משום 'שואל' לשון ונקט

שם. תוס' הקודמת.כה)ועיין הערה עי'
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אבידה  השבת רסז הלכות סימן מב 

מציאהÓ‚כז ישבע (מה)המוצא אתה כו)לא שאם העולם. תיקון מפני ,

ישבע. שלא כדי לו, וילך המציאה יניח ישבע, מצא Ó„אומר אפילו

שימצא  אפשר ואי היו, קשורים כיסים ששני המציאה בעל וטען כיס,

ישבע: לא זה הרי עמו, הקשור האחר נמצא כן אם אלא האחד

.‚Ó.‚Ó.‚Ó.‚ÓÁÓ ÔÈËÈ‚
.·"Ú
.„Ó.„Ó.„Ó.„Ó‡ ÔÈËÈ‚

Ì"·Ó¯ .‡"Ú
.Î"‰ ‚"ÈÙ ‡"ÂÊ‚
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קשורים (מה)כז כיסים ששני המציאה בעל וטען

- ‰ÒÈÎהיו ˙‡ ‰È·‚‰ ÔÂÚÓ˘˘ ‰‡¯˘ ÔÚÂË Ô·Â‡¯ Ì‡ Ï·‡
ÔÂÚÓ˘Â ,ÔÚËÂ ÔÚÂË ¯‡˘Î ÂÈ„ ,Â˘ÈÁÎÓ ÔÂÚÓ˘Â ÂÏ „·‡˘

.(Ê"Ë) ‰ÚÂ·˘Ó ¯ÂËÙ ‰Ê ÔÙÂ‡· Û‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(Ú"ÓÒ) ‰ÚÂ·˘ ·ÈÈÁ

èôùîä øéàî
והבעלים כו) זהובים, ב' עם כיס שמצא ראובן כלומר

ד'. בן שהיה טוענים
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אתה יכול לזכות לעטר את הכהן הגדול בחושן המשפט
לפניכם הזדמנות נפלאה לזכות את כלל ישראל בספר, שיפתח בפניהם לראשונה את שערי הזהב של מקצוע זה שאין לך בתורה יותר 
ממנו, מעתה יקל על בעל הבית, אברך והדיין כאחד למצוא דברי חפץ בדיני ממונות, להגות בשולחן ערוך ונושאי כליו - ולהבין ולהשכיל!

מי מכם הנדיבים בעם רוצה לזכות בכתרה של תורה, ושיונצח שמו לעד כמי שהקים את דברי התורה הזאת, ויבורך הוא ובני ביתו כל 
הימים מלעילא ומלתתא?

הרבה עמל ויגיעה של צוות גדול של תלמידי חכמים הושקע כאן (כעשרה אברכים המומחים במלאכת הקדש) אשר הגיהו את הדברים 
בדקדוק רב, ולבסוף סידור הדברים שנעשה באופן שיהיה מאיר עיניים ויעיל כאחד.

מכיון שכן הוא, סה"כ התקציב הנדרש בהערכה לעלויות של כל כרך מספרי ה"מאיר המשפט" (לפי הנראה לע"ע, מתוכננים ו' כרכים 
בע"ה) הוא כ - 150,000$

והקצבנו בזה מחיר לכל הרוצה לאחזו בעץ החיים להחזיק בה לעד:
המעוניין שיהיה כל הכרך נקרא על שמו המחיר הוא כ - 100,000$

המעוניין להנציח את שמו על סדר אחד של הלכות, המחיר הוא כדלהלן:

חלק א'חלק א'
$43000 דיינים 
$27000 עדות 

חלק ב'חלק ב'
$100000 הלואות 

חלק ג'חלק ג'
$83000 טוען ונטען 
$17000 גביית מלוה 

חלק ד'חלק ד'
$23000 גביית חוב מהיתומים 
$4000 אפותיקי 
$4000 שליח לגבות חוב 
$18000 הרשאה 
$7000 ערב 
$7000 חזקת המטלטלים 
$19000 חזקת קרקעות 
$14000 נזקי שכנים 
$11000 שותפות בקרקע 

חלק ה'חלק ה'
$2000 חלוקת שותפות 
$3500 מצרנות 
$5000 שותפים 

$4500 שלוחין 
$26000 מקח וממכר 
$10000 אונאה ומקח טעות 
$7000 מתנה 
$8500 מתנת שכיב מרע 
$7000 אבידה ומציאה 
$1000 פריקה וטעינה 
$1500 הפקר ונכסי הגר 

חלק ו'חלק ו'
$6500 נחלות 
$1500 אפוטרופוס 
$8500 פקדון 
$1500 שומר שכר 
$1500 אומנים 
$5500 שוכר 
$1500 חכירות וקבלות 
$5000 שכירות פועלים 
$3000 שאלה 
$4500 גניבה 
$10000 גזילה 
$2000 מאד ממון חבירו 
$7000 נזיק ממון 
$3000 חובל בחבירו 


