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 זקן ואינה לפי כבודוג | הלכות אבידה ומציאה סימן רס

 1סעיף א

 זקן ואינה לפי כבודו

מצא שק או קופה, אם היה חכם או זקן מכובד שאין דרכו ליטול כלים אלו  - ב"מ כט:רמב"ם משנה 
ל' ע"א[ ילפינן מדכתיב ]דברים כ"ב א'[ והתעלמת, ודרשינן בגמרא ]ב"מ  שו"ע. – בידו, אינו חייב ליטפל בהם

 :סמ"ע –פעמים שמותר לך להתעלם כגון זה 

ואומד דעתו, אילו היו שלו אם היה מחזירן לעצמו, כך חייב להחזיר  - דרבא ל: ושזהו פירושומימרא רמב"ם 
 – של חברו; ואם לא היה מוחל על כבודו אפילו היו שלו, כך בשל חבירו אינו חייב להחזיר

וש שיגנבו או יאבדו לא היה בוש מחמת הזיקו והיה מטפל בהן להכניסן. פירוש, אם היו מונחין במקום שיש לח שו"ע.

 :סמ"ע –

 2סעיף ב

 דרכו להחזיר בשדה ולא בעיר

היה דרכו להחזיר כלים כאלו בשדה ואין דרכו להחזירן  -מרא וופסק לח ולא איפשטאאיבעיא  ל:ב"מ רמב"ם 
יר עד שיגיעו לרשות בעיר, ומצאן בעיר, אינו חייב להחזיר. מצאם בשדה, חייב להחז

בעיא דלא איפשטא היא בגמרא  שו"ע. – הבעלים, ואף על פי שהרי נכנס בהם לעיר ואין דרכו בכך

]ב"מ ל' ע"ב[ אי אמרינן כיון דהתחיל בהשבה חייב לעשות השבה גמורה, או לא. וכתב המחבר לשון הרמב"ם דפסק בה 
 סמ"ע. –. לחומרא

 –לא יחזיר בעיר, אלא יכניס מן השדה לעיר ויניחנה  - "מ טז:ברי"ף  ב"מ פ"ב סי' כאא"ש רבשם טור 
לא איבעיא בגמרא אלא אי כה"ג פטור אף בשדה כיון דלא מצי לעשות השבה מעליא  הרי"ף דלפי גירסת .בי"א רמ"א

 :סמ"ע -או לא, אבל בעיר פשיטא ליה דאין צריך להחזיר אף אם מצאה בשדה ודרכו לטפל בה בשדה, 

 התחיל במצוה

וכן אם מצא בהמה והכישה, נתחייב ליטפל בה  -דאביי דהוא יתיב קמיה דרבה ועובדא  מימרא דרבה שם מב"םר
  שו"ע. – ולהחזירה אף על פי שאינה לפי כבודו, שהרי התחיל במצוה

לאו דוקא דפירשו לדברי הרמב"ם  - ז: שם]ט נמוקי יוסף ]ב"מ ל' ע"ב[ "ןר ]שם ל' ע"ב ד"ה הכישה[רש"י  .א
דשייך בהו ה"ט כיון דהתחיל במצוה, אלא גם בשאר כלים דינו הכי, אמר דאנקטי נגרי ברייתא, ק בבהמה

והא דכתב הרמב"ם דינו בבהמה, לשון הגמרא נקט, ולרבותא כתב כן דאפילו לא עשה בה אלא הכאה בעלמא והזיזה 

 .ב"י סמ"ע -ממקומה חייב לטפל בה ולהחזירה, 

, ב"י סמ"ע – בבהמה דוקא דינא הכי משמע ח.דבגמרא ב"ב פ תמהו על הרמב"םש -ב"י מיש חולקים  .ב

כתב הב"י ישוב להרמב"ם דלא תקשה ליה מהגמרא וכ"כ בדרכי משה ע"ש, אבל מסיק וכתב שנראה לו עיקר שגם דעת 
הרמב"ם היא שדוקא בבהמה קאמרי, ומ"ש שהרי התחיל במצוה, הכי קאמר, מאחר שהתחיל במצוה, ואם לא יגמרנה 

תחלה היזק לבעל האבידה, מאחר דאנקטי נגרי ברייתא. אבל בשאר דברים שאין דרכו ליטפל בהן, אפילו ימשוך מהה
התחיל בה מותר לחזור בו ולהניחה, מאחר דאין לבעל אבידה היזק בהתחלת המצוה, ע"ש. ומן התימה למה סתם המחבר 

 :סמ"ע –כאן לכתוב כלשון הרמב"ם דאיכא למיטעי ביה 

 3סעיף ג

                                                           
 סעיף א 1

מצא שק או קופה, אם היה חכם או זקן מכובד שאין דרכו ליטול כלים אלו בידו, אינו חייב ליטפל בהם. ואומד דעתו, אילו 

חזיר של חברו; ואם לא היה מוחל על כבודו אפילו היו שלו, כך בשל חבירו היו שלו אם היה מחזירן לעצמו, כך חייב לה

  אינו חייב להחזיר.
 

 

 סעיף ב 2

היה דרכו להחזיר כלים כאלו בשדה ואין דרכו להחזירן בעיר, ומצאן בעיר, אינו חייב להחזיר. מצאם בשדה, חייב להחזיר 

)וי"א דלא יחזיר בעיר, אלא יכניס מן השדה לעיר  ר ואין דרכו בכך.עד שיגיעו לרשות הבעלים, ואף על פי שהרי נכנס בהם לעי

וכן אם מצא בהמה והכישה, נתחייב ליטפל בה ולהחזירה אף על פי שאינה לפי כבודו, שהרי  ויניחנה( )טור בשם הרא"ש(.

  התחיל במצוה.
 
 

 סעיף ג 3

הגה:  כל מקום ואף על פי שאינה לפי כבודו.ההולך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין, מחזיר את האבידה ב
  ויש חולקין ואוסרין להחזיר, הואיל ואינו לפי כבודו, אלא אם רוצה ליכנס לפנים מן השורה ישלם מכיסו )טור בשם הרא"ש סי' רע"ב(.
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 רת הדיןלפנים משו

בר' יוסי פגע בההוא וכו' ומסיק רבי ישמעאל לפנים משורת הדין הוא  דרבי ישמעאל אמעובדשם ל: ב"מ רמב"ם  .א

ההולך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין, מחזיר את האבידה בכל מקום  -ד דעב
 שו"ע. – ואף על פי שאינה לפי כבודו

ן להחזיר, הואיל ואינו לפי כבודו, אלא אם רוצה חולקין ואוסרי - פ"ב סי' כאטור בשם רא"ש  .ב
דאסור לזקן לזלזל בכבוד תורתו כיון דלא חייבתו  .בי"א רמ"א –ליכנס לפנים מן השורה ישלם מכיסו

 הביאו הטורבסימן רע"ב סעיף ט'  :רא"ש שם סמ"ע – התורה בזה
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 קדימות בהשבת אבידה | אבידה ומציאה סימן רסד

 סעיף א

 בדת חברואקודמת לאבידתו 

אם יכול לחזור את  מי שאבדה לו אבידה, ופגע באבידתו ובאבידת חבירו - ב"מ לג.טור רמב"ם משנה 
 שו"ע. – שאבידתו קודמת אפילו לאבידת אביו ורבו שתיהן חייב להחזירם; ואם לא, יחזיר את שלו

 שו"ע. – ים טו, ד(כדדרשינן מאפס לא יהיה בך אביון )דבר - מימרא דרב יהודה אמר רבשם לג. רמב"ם 

ואף על פי כן יש לו לאדם ליכנס לפנים  - ד"ה כל שםרש"י ר וכמו שפימימרא דרב יהודה א" שםרמב"ם גמ' 
אם לא בהפסד מוכח. ואם תמיד מדקדק, פורק ממנו  ולא לדקדק ולומר: שלי קודם,משורת הדין 

 שו"ע. –ת עול גמילות חסדים וסוף שיצטרך לבריו

 סעיף ב

 ואבידת רבו אבידת אביו

פגע באבידת אביו ובאבידת רבו, אם היה אביו שקול כנגד רבו, של אביו קודמת; ואם  -. שם לגמשנה 
 שו"ע. – לאו, של רבו קודמת

ועיין ביו"ד  שו"ע. –והוא שיהיה רבו מובהק, שרוב חכמתו של תורה למד ממנו. - שם כרבי יהודהברייתא 

די"א דהיינו דוקא ברבו שלמד עמו בחנם, אבל אם אביו שוכר לו רבו שמלמדו,  פירוש, שם כתברמ"א.  – סימן רמ"ב סל"ד
אביו קודם לכל דבר, ושכן נראה עיקר, עכ"ל מור"ם שם. והוא מספר חסידים ]סי' תקפ"ה[ שכתב כן, והביאו שם בדרכי 

 :סמ"ע -משה ]סעיף ט"ז[ וגם כאן ]סעיף א'[, 

 דרישת שכר טרחה

 סעיף ג

 ול של חברהניח שלו כדי להצי

כיצד, שטף נהר הניח אבידתו והחזיר אבידת חבירו, אין לו אלא שכר הראוי לו.  -: קטורמב"ם משנה 

הניח שלו והציל של חבירו, אין לו אלא שכר הראוי  חמורו וחמור חבירו, שלו שוה מנה ושל חבירו ק"ק,
 שו"ע. – לו

דבאין יכול היינו דוקא ביכול להציל ע"י הדחק, ו - ב"ק סי' נזמרדכי ראב"ד  ב"ק נח. סוף ד"ה אי נמיתוס' 

 ט"ז נה"מ ערך לחם. – ע"ש. בב"ק דף קט"ו ]ע"ב[להציל כלל מהפקירא קא זכי, כמבואר 

וגם דוקא כשהוא באופן שבאם לא הציל היה ברי הזיקא, אבל בלא"ה אפילו שכרו אין לו  -נה"מ 
 ד"ה אם יש שם ב"ד.התוס' בב"מ דף ל"א ]ע"ב[ ב כמו שכתבוכשאר מבריח ארי, 

 'אציל שלך ואתה משלם דמי שלי'התנה 

או שהתנה כן בפני בית דין,  ואם אמר לו: אציל את שלך ואתה נותן דמי שלי - שםמב"ב רמב"ם 
  שו"ע. –חייב ליתן לו דמי שלו 

ירוש, אפילו אם היה שם חבירו ולא התנה עמו, כיון שהיו שם ג' שנקראין בית דין פ -סמ"ע  .א
 הן, חייב:והתנה עמ

אף שאין הבעלים שם מ"מ אם יש שם ב"ד צריך תנאי בפניהם, וא"כ מה שכתב או  -ט"ז  .ב
 ז:הנמוקי יוסף בפרק ב"מ טוכן מוכח מדברי שהתנה כך בפני ב"ד, לדיוקא נתכוין דאם לא התנה לא. 

יון שבעל אבידה שם למה שחלק על גירסת הרי"ף שגורס היו שם ג' מתנה עמו בפני ב"ד, שכ בשם הר"ן ]שם ריש דף ל"ב[
 לי שיתנה עמו בפני ב"ד הא בינו לבינו סגי, אלא ודאי מיירי שאין הבעלים שם, עכ"ל. 

 בב"מ ל:ממה ששנינו  שו"ע. – ואף על פי שעלה חמורו מאיליו זכה במה שהתנה עמו - מב"ק קטז.מב"ם ר

יל דאי לא מצי א"ל מהפקירא זכינא ע"כ ומבואר מתניתין ביכול להצ קטז. בב"קמתנה בפני ב"ד וכו' וכ' הר"א בפירושיו 
 הרב המגיד. - בב"ב קטו:שם  שם בסוגיא

 סמ"ע. –שהרי התייאש מחמורו  רמ"א. –, וכל הקודם בו זכה הפקרמיהו הוא  -ג  ד"מ ב"ק מב:נ"י  .א
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ן רס"ב לעיל בסימ נה"מ והנה לפי מה שכתבלא הוי הפקר. ספר אגודת אזוב, ושם מבואר דציין ל –ס"ק ג' ש"ך  .ב

שנתוודע להבעלים  כשקדם וזכה קודם]משה"א סק"ג[ מוכח בהדיא מהש"ס דלא הוי הפקר. ואפשר דמיירי הנמוקי יוסף 
 .נה"מ – שעלה מאליו

  סימן רס"ה. לקמןועיין  רמ"א. –ואם אין הבעלים שם אף על פי שלא התנה כאילו התנה דמי  -טור 

 סעיף ד

 א הצליח להצילל

לכאורה קשה  שו"ע. - ירד להציל ולא הציל אין לו אלא שכרו הראוי לו -מרבי ופשטא ליה  בעי' דרבקטז. ב"ק 

כיון שלא התנה רק כשיציל, ולא הציל, דמי ללא התנה ]ובלא התנה ולא הציל אינו נוטל ואפילו שכרו מנכה לו[. ועוד, דלא 
אונס שאי אפשר לשניהם  ]סעיף א'[ דכל בסימן של"דעדיף מיורד להשביח דאין לו רק הוצאה שיעור שבח, וכן מבואר 

לכן נראה הטעם, דכשהתנה, אז אף אם לא הציל מ"מ כיון שגילה דעתו שרצה לשכור מצילין  לידע, דהוא פסידא דפועל.
הרי הרויח במה שהלך זה שלא היה צריך ליתן שכר למצילין אחרים, משום הכי צריך ליתן לו שכרו, משא"כ כשלא התנה 

 .נה"מ – יורד לנכסי חבירו שלא ברשות, דאין לו רק הוצאה שיעור שבח, וכשלא השביח אינו נוטל כלל ואין לו רק דין

עם הבעלים וירד להציל ולא  לא התנהודוקא שהתנה עם הבעלים, אבל  -ד מהר"ם פדאווה ד"מ  .א
 רמ"א. –וכן אם עלה חמורו מאליו. דהא לא הועיל לו.  הציל, אפילו שכרו אין לו,

אף דלא נראה דגם בדינים הללו דירד להציל ולא הציל או שעלה מאליו אם לא היו הבעלים שם  -"ב ס"ק י סמ"ע .ב
ובהתנה פסק מהרש"ל אף דעלה מאיליו צריך לשלם . חייב לשלם לו הפסד חמורוהתנה כאלו התנה עמהם דמי 

 מ"ע דאישתמיטיה דבריובנה"מ דחה דברי הס :ש"ך – לו שכרו משלם כל מה שהתנה ע"ש סי' מ' והוא כדעת הסמ"ע
 השיטה מקובצת בשם הקדמונים ]ראה ב"ק קט"ז ע"א ד"ה וז"ל ה"ב יהונתן ז"ל[ שפסק כהרב בהגה"ה, וכן עיקר.

בב"מ דף ע"ט ]ע"א, נראה דזה תלוי בפלוגתת התוס' עם הרא"ש  -]חו"מ[ סימן ו' ענף ד' תשובת באר יצחק 

לקמן סימן ויין זה ונטבעו שניהם, שהובא בשו"ע גבי ספינה סתם תוס' ד"ה אלא ורא"ש שם סי' י"א[ 

 פת"ש. – שי"א סעיף ג'

אבל אם הציל, לא יוכל בעל החמור לומר: חמורי היה עולה בלעדי הצלתך,  -מהר"ם פדאווה שם 
 רמ"א. – אלא חייב ליתן לו שכרו

 ]חייב לשלם מה שנהנה[ שנים שנתפסו והוציא האחד הוצאות

הוציא אחד הוצאות, אם השני יצא מן המאסר בלא השתדלות חבירו, וכן שנים שנתפסו ו -שם ד"מ 
אף דלעיל מבואר דבעלה מאליו אפילו בהתנה  רמ"א. –, הואיל ולא התנה עמו. אין חייב ליתן לחבירו כלום

פטור, מ"מ צריך לטעם דלא התנה, דאילו התנה היה צריך לשלם לו עכ"פ שכרו כפי מה שרוצה ליתן לאחר להטריחו לזה, 
 .נה"מ – אבל בלא התנה פטור מכלום דומיא דלעיל

, לא יוכל לומר: לא הייתי צריך להשתדלותך ואם לא יצא רק ע"י השתדלות האחר - ממהר"ם פאדווה ד"מ שם

כן נראה  רמ"א – חייב ליתן לו לפי מה שנהנה, לפי ראות ב"דכי ידי תקיפה, אף על פי שהאמת אתו, מ"מ 

אלא ודאי דעיקרו  וכדלקמן.דכל המהנה סתם אדעתא דתשלומין הוא, ולא אמרינן דמחל,  ג.מר"ן כתובות סוכן מוכח  .לי
הוא כמ"ש הסמ"ע שם בהטעם השני, משום דיכול לומר אם לא היית מצילו הייתי שוכר איש אחר וכו', וכן הוא בהדיא 

דכאן כיון דבלתי אפשרי להינצל , שכתבו בהדיא טעם זה, וא"כ אתי שפיר הכא, בד"ה אם יש שם ב"ד :בתוס' ב"מ דף לא
תשובת מהר"ם  מרדכי ב"ק סי' קסזועי' בד"מ שהקשה מ .נה"מ – בלתי הוצאות כאלו, משו"ה חייב בכל הוצאות

 ע"ש מה שתירץ ועי' ט"ז. ודלא כמהר"ם פדאווה. מרוטנבורג

אבל יותר לא  דמיו כדיאם א' נתפס ופדאו אח' בממון צריך חברו לשלם לו והיינו  - ב"ק פ"ו סי' ט"ו יש"ש

צריך לשלם לו אף ביותר מדמיו וכן אם ברח ותפס השר ספריו  נפשותואם נתפס על עסקי 
 :ש"ך –כל זה מבואר בראיות  הספריםופדאו א' צריך לשלם לו כל מה שנתן עבורם משום בזיון 

דדוקא בטובע לשלם, אם חבירו מוחה שלא להוציא אין חבירו חייב  מכל מקום - סי' קמ"חתשובת בית יעקב 

הוא דלא מהני מה שמוחה כמ"ש בתשובת מהר"ם ב"ר ברוך ]מרוטנבורג דפוס פראג[ סימן ל"ט,  לקמן סימן תכ"ובנהר 

 :פת"ש – אבל בהצלת ממון אינו חייב באם מוחה כו', ע"ש

 לא הוצרך להרבות בהוצאות ]זה נהנה וזה לא חסר[

דאפילו בשבילו לבדו היה צריך לכל הוצאות אות בשבילו, ואם נראה לב"ד שלא הוצרך להרבות בהוצ -ד"מ 

 רמ"א. – , דזה נהנה וזה אינו חסר, אינו חייב ליתן לו כלוםאלו

מי שהציל ספריו וספרי חבירו, אם לא הוצרך להרבות  -ב ד"מ  על המרדכי ב"ק סי' קסבשלטי גיבורים 
  רמ"א. –ום הוצאות בשביל חבירו, אין חבירו חייב לשלם לו כל

, דעתו לבדומשום דהוא לא ירד רק על ובזה פטור אפילו לא היה אפשר להינצל בלתי הוצאות כאלו,  -נה"מ 

 הוי זה נהנה וזה אינו חסר דפטור, ולזה סיים רמ"א דאם ירד על דעת שניהם דחייב ליתן לו. 
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 ]אף שלא הרבה בהוצאות[ ירד על דעת שניהם

חלה להציל שלו, אלא שהציל גם כן של חבירו עמו. אבל אם דווקא שירד ת ראהונ -שם ד"מ  .א
וכדאיתא  רמ"א. -. מאחר שהציל של חבירו, וכמו שנתבאר חייב ליתן לו מה שנהנה,ירד על דעת שניהן, 

פ"א  ורא"ש ב"ב ב"ב ה. הרי"ף המי שיש לו בית בחצר אחרת וחצר בעיר אחרת הביא - בתוספתא ב"מ פי"א הלכה ט'
והטעם נראה, כיון דאי אפשר להינצל בלי הוצאות, ממילא כל אחד יכול לכוף את חבירו ליתן, כמו שיירא  :גר"א – סי' כג

שכך הדין בכל מקום כשהדבר צריך  בסימן קע"ח ]משה"א סק"ג[נה"מ ועיין  בסימן רע"ב ]סעיף ט"ו[,שעמד עליה גייס 
 .נה"מ – לשניהם ואי אפשר לאחד לתקן הדבר מבלי חבירו, שכופין זה את זה

זה את זה לעשות חומה  בני העירדכופין ב"ב ]ז' ע"ב[ מ, הקשה על הרמ"או חולק –סימן קמ"ח  תשובת בית יעקב .ב

דלתים ובריח כו', ואפילו מיתמי כל מילי דאית ביה נטירותא כו' ]שם ח' ע"א[, והתם אף על גב דאי לא יתמי נמי היו 
דדוקא בתשובת מהר"ם ]דפוס פראג[ סי' ל"ט וכתב תומים ליתן לזה. צריכין להוציא כל כך כמו עתה, ואפ"ה צריכין הי

 פת"ש. – בנטירותא דעיר שהוי סכנה אך במקום שאין חשש סכנה אין כופין

דחו , ובפשיטות להלכה כרמ"א ופסק -סימן ל"ו  תשובת אמונת שמואלח"א סי' קנ"ח  תשובת שבות יעקב

בין דבר שנוגע לציבור וקהל ובין יחיד המדיין עם יחיד, דאל"כ יהיו  עיקר החילוק הוא דיש לחלקו קושיית הבית יעקב
בשם מהרי"ק ]שורש ד'[ באם בא עלילה על עיר  לעיל סימן קס"ג סעיף ו' בהג"הדברי הרמ"א עצמם סתורים ממ"ש 

 פת"ש. – , כל הקהלות אשר יש לחוש שגם עליהם יעבור, חייבין ליתן לזהאחת

רחמנא ליצלן,  במעשה שהיה בפראג שריפה גדולהומהאי טעמא כתב שם  -נ"ח ח"א סי' ק תשובת שבות יעקב 

כיון שראה שהשריפה והעליון שהיו בו ג' בנינים תחתיים ושניים ושלישים,  ובית אחד ברחוב יהודים ניצול

שיתנו גם  ואח"כ תובע לתחתוניםכדי שלא ידלק הבית וע"י זה ניצל הבית, שיבר הגג מעליו  גדולה כל כך

אין בטענתו כלום, כיון שהעליון היה צריך לעשות הצלה זו בשביל עצמו, הוי ה לסיוע הגג, המ
. ושם בשבות יעקב ח"ב סימן קנ"ו מעשה כעין זה, אלא דשם לא שיבר "שפת - כזה נהנה וזה לא חסר דפטור,

ים הסמוכים כדי להצילם העליון מעצמו את הגג, רק השררה בא בעצמו למקום השריפה וציוה לשבר איזה גגות מעל הבת
ונתכבתה השריפה, ובאו העליונים עם התחתונים למשפט אם מחויבים ליתן לסיוע הגגות, וכתב, דאף שפסקתי בח"א 
סי' קנ"ח בשאלה כזו דהתחתונים פטורים, מ"מ בנידון זה פסקתי דגם על התחתונים מוטל ליתן לסיוע תיקון הגג, כיון 

על דעת שניהם להצילם, משא"כ התם העליון עשה להצלת עצמו והתחתון ניצול  שנשבר ע"י ציווי השררה והם ירדו

 פת"ש. –ממילא. ע"ש. 

 ]עי' סימן רמו יז'[ אין יכול לטעון 'בחינם עשית עימי'

וכן כל אדם שעושה עם חבירו פעולה או טובה, לא יוכל לומר: בחנם עשית  -שם ד"מ . סגכתובות ר"ן 
והיינו שהשביחו, כגון שאמר לו אכול עמי  רמ"א. –צריך ליתן לו שכרו עמדי הואיל ולא צויתיך, אלא 

 – או דור עמי, חייב לשלם, אבל כשמצילו מן ההיזק דינו כמבריח ארי וכהשבת אבידה, וכפי שנתבארו דינים אלו בכאן
 נה"מ.

אוכל שמי שאמר לחבירו אכול עמי ועתה דורש שישלם לו על ה סימן רמו סעיף יזעיין לעיל  –חת"ס 
 פת"ש. –שנתן לו שחייב לשלם לו. 

וכמ"ש משום דהוה כמו מבריח ארי מנכסי חבירו פטור ודוקא בפורע חובו של חבירו  -ביאור הגר"א 

כמ"ש בגמ' וכן במפרנס אשת חבירו דהוי כפורע חובו  נח. ד"ה א"נובב"ק  קח. ד"ה חנןתוס' בכתובות 

היורד לתוך שדה חבירו כו' וכיוצא  וב"מ קא.שלו כו' השוכר את הפועלים לעשות ב כתובות שם וב"מ עו.

 כנ"ל:

 סעיף ה

 שפך יינו להציל דבש של חברו

ונסדק הכד של  זה בחבית של יין וזה בכד של דבש,וכן שנים שהיו באים בדרך,  - בב"ק קטו:רמב"ם משנה 
שכרו דבש, וקודם שנשפך הדבש לארץ שפך זה יינו והציל הדבש לתוך החבית, אין לו אלא 

 שו"ע. –הראוי לו. 

ואם א"ל: אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי, או שהתנה כן בפני ב"ד, הרי זה חייב  - משםרמב"ם 
 שו"ע. – ליתן לו

, הואיל והבעלים ובעל היין חייב לשפוך יינו כדי להציל דבש חבירו - ב"ק פ"י סי' טזא"ש טור בשם ר .א

 רמ"א. – אומרים לשלם לו

שכן הוא דעת רמב"ם  דעבסוף סי' ראה"ג בועיין  .בי"א רמ"א –חולקין  - הרמ"ה "ק מא:ב רי"ףבשם  טור .ב

 – שמותר ליקח חמורו של חבירו שלא מדעתו ע"מ ליתן שכרו כדי להציל את שלו ח סעי' זסי' שוע' לקמן 
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 דבר העומד ליאבד דינו הפקר

 שו"ע. – עצמו מצילואם נשפך הדבש לארץ, הרי זה הפקר, וכל המציל ל - שםמב"ק רמב"ם  .א

כשעקל  מב"םמדאמר בגמ' שם ואמאי נימא ליה מהפקירא קא זכינא ותירצו כשעקל בית הבד כרוך עליה וכו' ופירש הר
 הרב המגיד. – בית הבד וכו' ועדיין לא נשפך ונראה לפי זה שאע"פ שלא יכול להציל אמרי' הכי כיון שעדיין לא נשפך

אפילו לא נשפך הדבש עדיין רק שנשבר הכד  - ד"ה בעקלב"ק קטו: רש"י בשם  הרב המגידטור  .ב
 .בי"א שו"ע –כל כך שהיה נשפך אם לא הציל, זה הוי הפקר 

וה"ה בכיוצא בזה, כגון שהיה שריפה בעיר וברחו היהודים מן העיר מפחד  -ו  ד"מ ב"ק סי' קעא מרדכי
 .רמ"א -והציל אחד, מה שהציל הוא שלו, דהוי כזוכה מן ההפקר הדליקה, 

ובש"ך שם ]סק"ג[  סעיף ]ז'[ בהג"ה לפי המבואר בסימן רנ"ט - ]אות י"ב[ מאמר קדישין]אות י"א[  עטרת צבי

, דבזמנינו הוא גזירת המושל בכל מקום שמה שחוטפין צריכין להחזיר בכל עניןה"ה הכא קנה היכא שיש ת

או ג"כ בתשובת בית אפרים חלק חו"מ סוף בשעת שריפה, הן שהבעלים שם הן שאינן שם, שמחויבים להחזיר, ע"ש, והבי

  פת"ש. -סימן נ"ח, וכתב דכן הוא באמת מעשים בכל יום שמחייבין להחזיר, 

  [יש"ש ב"ק פ"י סי' ל"ח] ניצול וסחיטההתחייבות מחמת 

 סעיף ו

 תנאי להציל במחיר מופקע

היה זה בא בכד של  - השום דאפסדימהא דמקשי אמתני' מברייתא הרי שהיה בורח וכו' ופרקינן מ קטז. רמב"ם ב"ק
דבש וזה בא בקנקנים ריקנים, ונסדק כד הדבש, ואמר לו בעל הקנקנים: איני מציל לך דבש 

ואמר לו: הן, הרי זה או שלישו או כך וכך דינרים, וקבל עליו בעל הדבש זה בקנקני עד שתתן לי חציו 
 שו"ע. – ו כלוםשהרי לא הפסידשחק בו ואינו נותן לו אלא שכרו הראוי לו, 

 סעיף ז

 לבורח מהכלא תשלום מופקע למעבורת

וכן מי שברח מבית האסורים והיתה מעבורת  -מגיד הרב ה .ב"ק מברי"ף  .קווביבמות  שםב"ק רמב"ם 
 שו"ע. –לפניו, וא"ל: העבירני ואני נותן לך דינר, והעבירו, אין לו אלא שכרו הראוי לו. 

 להחזר הפסד[בטל מצודתך והעבירני ]התחייבות 

וכן כל  ואם היה צייד, ואמר ליה: בטל מצודתך והעבירני, נותן לו כל מה שהתנה עמו - משםרמב"ם 
  שו"ע. – כיוצא בזה

דכל מה  )פי"ב מגזילה ה"ז(והטור והרמב"ם  )ב"מ פ"ב סי' כ"ח(רא"ש מוכח מ -פרישה  )סק"כ(סמ"ע  .א

ריוח כל כך אם היה צודה דגים, מ"מ  אינו נראה לעינים שהיה לודפסק עמו ממש קאמר ואפילו 
כיון דעכ"פ היה לו לצוד דגים ואפשר שהיה עולה במצודתו כך דגים כשיעור פסיקתו שכר 

ונראה מדבריו שאם נראה לעינים בבירור שאי אפשר בשום פנים זה מש"ה צריך ליתן לו כל שכרו עכ"ל. 

לדעת  תלוי,שזה  ובאה"ג כתב עור שהיה יכול לצוד.להעלות כ"כ דמים כמו שיעור פסיקתו אין צריך ליתן אלא כשי
אבל לדעת הפוסקים כר'  ,דעסעיף ה' בהג"ה ובס"ס רוכו' ומבואר במ"ש לעיל  ב"ק קיד.:הפוסקים דלא כרבי ישמעאל 

ישמעאל שמחוייב לשפוך יינו להציל דובשו א"צ לשלם לו יותר מהפסדו וטרחתו הראוי לו ובצייד שאני דאפשר שהיה 
 . ךל כמרויח כ

נראה לעינים בבירור שאי אפשר בשום פנים להעלות כ"כ דמים כמו  אף אם –קצוה"ח  .ב
דכל כה"ג נמי צריך  שםהרא"ש מלשון כן משמע  שהיה יכול לצוד.שיעור פסיקתו צריך ליתן כשיעור 

ק ולפחות משכרו, ליתן כל מה שפסק. ע"ש פרק אלו מציאות ז"ל, אבל אינו מחויב להניח מלאכתו ולהשיב אבידה ולפרו
אבל אם יש שם ב"ד או הבעלים והם אומרים לו הנח מלאכתך והשב או פרוק ויתנו לך כל שכרך, חייב ליתן לו כל שכרו 
אף אם פסק לו יותר מן הראוי לו, מידי דהוי אטול דינר והעבירני דנותן לו שכרו )משום( ]משלם[ דאמרינן פרק הגוזל 

שנא סיפא, אמר רמי בר חמא הכא בצייד השולה דגים מן הים דאמר ליה אפסדני  )ב"ק קטז, א( מאי שנא רישא ומאי
כוורא בזוזי. וכיון שיש לו קצת הפסד יטול כל מה שפסק לו עכ"ל. ומדכתב אם יש לו קצת הפסד יטול כל מה שפסק א"כ 

ולא חריפתא( על הרא"ש מעדני מלך )פלפמבואר דאין צריך שיהיה עולה במצודתו כשיעור מה שפסק לו. וכן כתב בספר 
וז"ל, וכיון שיש לו קצת הפסד וכו' כדאשכחן כה"ג בפרק כיצד הרגל כמ"ש לעיל עכ"ל. והיינו מה שאמרו  שם )אות ה'(

שם )ב"ק כ, ב( גבי זה נהנה וזה לא חסר דפטור דאם חסר קצת כמו בשחרוריתא דאשייתא מגלגלין עליו את הכל, וה"נ 
נהנה דהא צריך למעבורת, אלא דאם לא היה חסר כלום הו"ל זה נהנה וזה לא חסר, אבל  בטול דינר והעבירני מיקרי זה

אם יש לו הפסד קצת מגלגלין עליו כל מה שפסק דמה לי משתמש בביתו או משתמש בגופו. ואם כי מדברי האחרונים לא 
 יתן כל מה שפסק:נראה הכי אבל מדברי הרא"ש ומדברי מעדני מלך מבואר להדיא דאפילו בהפסד קצת צריך ל
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שאינו רשאי לדרוש יותר  נראה לחלק בין אם הוא צד הדגים על מנת למוכרם - הסוף סי' רס ב"ח .ג

י רוצה להפסיד הדגים נאך אם יש לו עניין בדגים עצמם יכול לומר איממחיר הדגים שרגיל להרויח 
 ונשאר בצ"ע לדינא.והש"ך דחה סברתו  סי' רסה ס"ק ה'ש"ך  -ויכול לדרוש שכר גבוה יותר  בגללך

 בדבר שהרגילות להפקיע את המחיר ]רפואה[

הא דאין לו אלא שכרו  -ח ד"מ  ב"ק סי' קעבמרדכי  הגהות מימוני יבמות קו. ד"ה איןתוס'  סי' טזרא"ש 
 היינו בדבר שאין רגילות ליתן עליו הרבה, אבל בדבר שדרך ליתן הרבה, כגון השבעת שדים

 .י"אב רמ"א – מה שהתנה עמו או רפואה, חייב ליתן לו כל 

מחמת  אם פסק לו על הסימנים יותר מדמיהם הרבהחכמת הרפואה אבל והיינו עבור  –הרב המגיד מרשב"א 

 .סעיף ג ו"ד סי' שלווכתבו המחבר בי רמ"א – אין לו אלא דמיהםאונס חליו 

דמים יקרים מפני חולי הדוחק ומכאן ללוקח סמנין הרבה ב -פ"ק דקידושין דף ח' )ע"א ד"ה ושמעינן(  ריטב"א
אינו סך רב ועיין בסמוך דעת החות יאיר שאם  קצוה"ח. – וכן כל כיוצא בזה עכ"לדלא מיחייב אלא בדמיהן 

 ולנה"מ עד שתות. יותר מהמקובל מהני

 ותווך/בשדכנות

ובשדכנות אין לו אלא  -בתשובה רא"ש  שםד"מ בתשובה  מוהר"ם מרוטנבורגבשם  שםמרדכי  .א
  רמ"א. – פי שהתנה עמו לתת לו הרבה אף על שכרו,

דלא פליגי ומהרש"ל איירי במקום דאין ונראה ש"ך.  –. נותן לו כל מה שהתנה - סי' ל"ח יפ"ב"ק  יש"ש .ב

בספר מסגרת השלחן ]סקי"ח[ כתב וז"ל, הב"ח פסק בתשובה סימן כ"ח דצריך ליתן כל מה אך  ש"ך. –לשדכנות קצבה 
היכא דהתנה צריך ליתן לו כל מה לו, אותה תקנה אינה אלא היכא דלא התנה, אבל  שנדר לו, אף שיש תקנה כמה שיתן

כן פסק לדינא הלכה למעשה, ע"ש הטעם, עכ"ל. ועיין בתשובת פנים מאירות ח"א סימן צ"ז הביא שם דברי  שנדר לו,
בטיח לו ליתן יותר אין הב"ח אלו באריכות וחלק עליו, ומסיק לדינא דאין לזוז מפסק רמ"א במקום דאיכא תקנה אף שמ

 .פת"ש – לו אלא שכרו כפי התקנה

חוב והזכיר בשטר על מתנה שנתן לו תחילה, נמי י"ל דמנה אין כאן משכון  ואם נתן לו משכון או שטר -פנים מאירות 

 יכול לומר השדכן קים ליאין כאן, עד שיאמר לו קנה בגוף המשכון, מ"מ נראה דעכ"פ בנתן משכון או שטר חוב 

נך רבוותא דסבירא להו דאם הבטיח לו יותר משכר הראוי לו דצריך לקיים תנאו, אבל בלא נתינת המשכון כבר קיימו כה
וקיבלו חכמי הדור כהכרעת רמ"א והוא יתד שלא תמוט, עכ"ד ע"ש היטב. ועיין בתשובת חכם צבי סי' נ"ז דמשמע שם 

שכר שדכנות אפילו הרבה מחויב ליתן לו, אך מבואר שם ג"כ דאם השדכן תפוס יכול לומר קים לי כמאן דאמר הקוצב ב
דאם תפוס שטר לא מהני ליה חזקת השטר, דהא לא קיי"ל כבית שמאי ]יבמות ל"ח ע"ב[ דאמרי שטר העומד לגבות כגבוי 
דמי אלא כבית הלל כו', ע"ש. ]גם בתשובת נודע ביהודה ]מהדו"ק חו"מ[ סי' ה' מבואר ג"כ דמה שתפוס שטר לא מיקרי 

 . פת"ש -מוחזק בהכי, אלא שהשטר עושה פעולה דגם שכנגדו שוב לא נקרא מוחזק, 

 -אם מה שהתנה אינו סך רב יותר משכר הראוי, נוטל כפי מה שהתנה,  -]סי' קנ"ד[,  תשובת חות יאיר
מה . וכן מבואר בתשובת חוט המשולש ח"ד מספר התשב"ץ טור השלישי סוף סי' כ' דאם היתה תוספת קרובה ל"שפת

דשיעור קרוב בזה שראוי לו, צריך לתת כפי שנדר, ע"ש, והביאו ג"כ בספר נתיבות המשפט ]משה"א סק"ח[, וכתב דנראה 
 כו', ע"ש: היינו שתות

בשדכנות כיון דרוב פעמים הכל, אם כן דאפילו היכא דיש לו הפסד קצת נמי מגלגלין עליו  לעיללפי מ"ש  -קצוה"ח 
ומחויב  מגלגלין עליו הכלשהיה יכול להרויח  על כל פנים פרוטהושעות בביטול ימים  שמפסיד השדכן

פעולתו בדיבור בלי שום ביטול זמן באופן שלא היה לו שום הפסד. אם לא שעשה השדכן לשלם לו כל מה שפסק, 

 בפ"י דב"ק )סי' ל"ח( דבשדכנות משלם כל מה שפסק: יש"שובצירוף דעת ה

כיון שנשבע, דעיקר הטעם דאינו אלא נראה שצריך ליתן לו כל שכרו  ף ליתן לואו בתקיעת כואם נשבע  -קצוה"ח 

משטה אני בך, ושבועה מסלק השטאה ואפילו מת צריכין היורשין לשלם. ואף על גב דנודר או נשבע ומת אין היורשין 
קנין ואם הוא בחיים  היינו משום דשבועה ונדר אין עושין (,סימן רנ"ב )סעיף ב'צריכין לקיים נדרו כמבואר ברמ"א 

אלא דהיכא דאין לו אלא שכרו היינו משום משטה,  בשכירות שנקנה בדיבורמחויב לקיים נדרו והיורשין פטורים, אבל 
 בסימן פ"אוכיון דשבועה מסלק השטאה א"כ ממילא חובו עליו לקיים כפי מה שפסק כיון דשכירות נקנה בדיבור וכמ"ש 

 סק"ד )וס"ק כ"ה( ע"ש.

  .הדין בסרסור וכן -ש"ך  .א
 דוקא שדכן ולא סרסור: -ן לב בתשובת סי' שצ"ו תשו' דברי ריבות  .ב

 שכר שתדלנות

אינו  ועכשיווקצב עמו ק' ר"ט,  ראובן שביקש משמעון להשתדל לו חזקת ישוב -תשובת שבות יעקב שם 
פסק  , כי הרמ"א עצמו בתשובה סימן פ"והדין עם שמעון, רוצה ליתן לו כל כך רק ע"פ שומת ב"ד

וכ"ש  בהגהות מרדכי דקדושין ]סי' תקמ"ד[,צריך ליתן לו כל מה שפסק עמו, וכן מבואר  דבשתדלנות שהוא חמור יותר
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בחזקת ישוב שבמדינה זו שרגילין להוציא ממון הרבה בשביל חזקת ישוב טוב, פשיטא דאין דין אונאה וצריך ליתן לו מה 
 ע"ש. שפסק עמו, ואם יש הכחשה ביניהם צריך לישבע, 

ראובן שנתן תקיעת כף לשמעון שאם ישתדל לו מאבי המשודכת  -חלק חו"מ סי' צ"א  תשובת חתם סופר
]שיין[, וכן עשה שמעון ופעל השתדלותו,  יהיה שכרו אלף זהוביםבשעת כתיבת תנאים  שלו שטר זכר שלם

ה תבע שמעון שכר פעולתו ודחאו ונכתב בתנאים ראשונים התחייבות שטר זכר שלם המגיע לששה עשר אלף זהובים, והנ
עד אחר חתונתו, ועתה תבע ממנו בב"ד אלף זהובים ]שיין[ הנ"ל, וראובן כפר שמעולם לא הפריז לו סך הנ"ל, אמת הוא 

אמנם בשעת נישואין חזר בו חמיו ולא נתן לו אלא שטר שהשתדל לו כאשר נכתב בתנאים ראשונים, 
ריז לו כלום פשיטא ישום על פי ב"ד כמה שכר יגיע להשתדלן הנ"ל, אמנם . וכתב בזה, הנה אם לא הפחצי זכר כנהוג

אם הפריז לו שכרו כנ"ל, אפילו בלא תקיעת כף חייב לו שכרו משלם כמבואר סוף סימן רס"ד, דהכא הוי דרך ליתן הרבה 
לם הכל, ונמצא דלעולם צריך לש יש"ש ]ב"ק פ"י סי' ל"ח[עבור שתדלנות כזה, ובלא"ה מביא ש"ך שם ]סקט"ו[ בשם 

צריך לישבע אפילו שבועה דאורייתא שהרי עכ"פ מגיע לו ממנו דבר מה. איברא, כל זה אם נתן לו בסוף שטר זכר שלם, 

אם באלמות לא נתן לו אין אנו יכולים להוציא ממון על הפיוס אך הוא טוען שלבסוף לא נתן לו, הנה 
וחכם מבין  ויש"ש שם ]סי' ל"ט[]סקכ"ו[ וש"ך ]סקי"ג[ בסמ"ע  סימן קפ"העיין היטב סוף  של תנאים ראשונים,

מדעתו שאין לדמותו ממש לשידוכים, אך אם היה קנינים ביניהם או שחמיו פייס אותו בדבר אחר חלף שטר זכר שלם, 

 פת"ש. –. א"כ פשוט שצריך לשלם לו כפי הנ"ל
 סעיף ח

 כבר שילםכשהנסחט 

במה דברים אמורים, בשלא נתן לו.  -שם רי"ק ד"מ המ יבמות סי' כהמרדכי  בתשובהב"י בשם רשב"א 
דטעמא משום משטה ול"ש  שו"ע. – אבל אם נתן לו בכל אלו הדברים אינו יכול להוציאה מידו

 :גר"א –מבואר שם שאם כבר נתן על פי הודאתו אין יכול לטעון 'משטה'  סי' פ"א סכ"וי' ועכה"ג 

ח"כ כמעט שנגמר השתדלות חזר בו והוצרך שמעון ראובן שהבטיח לשמעון להשתדל בחנם וא -ד"מ 
לתת לו שכר ואח"כ בא מעות ראובן ליד שמעון ואמר לקחת את שלי שלא כדין כי אנוס 

לענין אם טען מפני היראה  סי' תקמדקידושין מרדכי וכ"כ  .הייתי במה שפייסתיך ופסק שהדין עם ראובן

 .סמ"ע - .הבטיח ליתן לו
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  | שכר הטיפול באבידה אבידה ומציאה סימן רסה

 סעיף א

 החזר ביטול מלאכה

היה צריך להקדים מה שכתב בסוף הסעיף  שו"ע. – הרואה אבידה חייב להחזיר בחנם, אם הוא בטל -טור 

 סמ"ע. –שהרואה אבידה בשעה שהוא עוסק במלאכה אינו חייב להתבטל כדי להשיבה 

לאכה ובטל ממלאכתו ששוה דינר, אבל אם היה עוסק במ - שם לא:גמ'  ב"מ ל:רמב"ם משנה  .א
והחזיר אבדה ששוה מאה דינר, לא יאמר לו: תן לי דינר שהפסדתי, אלא נותן לו שכרו 

 שו"ע. – שיבטל מאותה מלאכה שהיה עוסק בהכפועל בטל 
, כגון שהיה עוסק במלאכה שנותנין עליה כפועל בטל כפי מה שרוצה לבטל ולהתעסק בהשבתה -טור  .ב

ה בטל לגמרי נוטל דינר, ולהתעסק בהשבתה נוטל שני דינרין, צריך ליתן ב' דינרין, אף על פי שמגיע לו ד' דינרין, ואם הי

רא"ש בכורות ו ב"מ סח: ד"ה ונותןתוס' וציין ל והש"ך האריך לדחות פירוש זה .בי"א רמ"א –בשכר ההשבה. דינר 

 ב"מ פ"ב סי' כד אות ת'. פלפולא חריפתאו סוף פרק ד'

מאותה  ועל בטלכפ - רשב"א רמב"ןב"ד שו"ת הרי"ף ר"ח ראק י"ב מהל' גזלה פר הרב המגיד .ג
פירוש פעמים )שהמלאכה מרובה והוא ביוקר ופעמים( שהמלאכ' מועטת והפועלים בטלים ואותן שעה  מלאכה

משתכרים בזול כדי שלא ישבו בטלים ואם החזיר זה את האבידה בשעה שהמלאכה מרובה ונשתהה בחזרתה כדי שיהא 
רויח סלע לא יאמר תן לי סלע שהפסדתי בחזרתה אלא נותן כשעה שהמלאכ' מועטת והוא יושב ובטל שהי' משתכר חצי מ

 :ע"שפי' זה הסכים הש"ך גם עם ו ש"ך. –סלע כדי שלא יהא יושב ובטל כך 

ואם שכר ההשבה הוא יותר ממלאכתו, א"צ ליתן לו  - א ר"ח שו"ת הרי"ף רמב"ןבשם רשב"מגיד 
שאם החזיר את האבידה בשעה שהמלאכה מרובה ונשתהה בחזרתה כדי שיהא  רמ"א. – כר מלאכתו.רק כדי ש

כשעה שהמלאכה מועטת והוא יושב ובטל ומשתכר חצי סלע כדי ]סלע[ אלא נותן לו סלע, מרויח סלע וכו' אין נותנין לו 
 הרב המגיד. –ל שלא יהא יושב ובט

ה, היינו שאין הבעלים שם ועשה מעצמו והשיב, והא דמותר ליקח שכר השב - בשם רשב"אמגיד 
ואין לו אלא כפועל בטל לגמרי, ולא מה שהיה  אבל אם שם הבעלים ולא התנה, איהו דאפסיד אנפשיה

 רמ"א. –נוטל לטרוח בהשבתה 

 ואם התנה עם הבעלים או בפני ב"ד שיטול מה שיפסיד, והרשוהו, ה"ז נוטל - בב"מ ל:רמב"ם משנה 
 שו"ע. –

וצריך להשיב, מאחר שרוצין לשלם דמי הפסדו, וגם הם מחוייבים ליתן לו כל מה שפסקו,  - טור
 רמ"א. -אפילו אם פסקו לו יותר מן הראוי

 שו"ע. – ואם אין שם בעלים ולא ב"ד, שלו קודם - שםמשנה 
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 עוברי עבירהגוי ואבדת |  אבידה ומציאה סימן רסו

 סעיף א

 אבידת הגוי

, שנא' אבידת אחיך מותרתאבדת העובד כוכבים  - ברמר מרא דרב חמא בר גוריא אמיקיג: בבא קמא רמב"ם 
 שו"ע. – )דברים כב, ג(

והמחזירה, הרי זה עובר עבירה, מפני שהוא  - מימרא דרב יהודה אמר רבעו: סנהדרין רמב"ם  .א
פירושו וכט יח[  ]דבריםויליף לה מפסוק למען ספות הרוה את הצמאה וכו'  שו"ע. – מחזיק ידי עוברי עבירה

שמחזיר אבידה כתרגומו ]תרגום אונקלוס שם[ דפירש שמרבה בישראל עוונות שגגות על עוונות זדונות, וה"נ ישראל זה 
עוברי עבירה, וניתוסף לגוי מחשב לו לעבירת שגגה, שאין כונתו לעשות עבירה והוא עשה עבירה במה שמחזיק בחזרתו ידי 

 :פרישה סמ"ע -שעשה כבר, לו עבירה שגגה זו על זדונות 

שאף לעכו"ם שמראה בעצמו שהשבת אבידה אינה חשובה לו מצות בוראו  - ד"ה ומחזירהשם  רש"י .ב

 הוא עושה כן שלא נצטוה עליהם 

ולא בעכו"ם  ,כו"םעעובדי עכו"ם דווקא בד נראהממ"ש הרמב"ם הטעם מפני שהוא מחזיק וכו'  -באר הגולה 
 .םונימוסיה שמודים בבורא עולםשבזמן הזה 

 במקום חילול השם/דרכי שלום

כדי שיפארו את  לקדש את השםואם החזירה  -דשמעון בן שטח דאיתא מעובדא  ה"ה[ "מפ"ב בבשם ] מיירושל
ומכמה עובדי שם ואיתא במדרש תילים סי'  שו"ע. – ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, הרי זה משובח

טרונ' אחת וכו' דאמרה אלו הוה עוד אחר באומתי' לא הייינו בעולם חשובה למ הי"ב מעשה בחסיד אחד שהחזיר אביד
 כו'

 – , אבידתו אסורה וחייב להחזירהחילול השםובמקום שיש  - מברייתא דר' פנחס בן יאירשם  בבא קמא
דהיינו שמצאו במקום שרוב ישראל, והגוי לא יסבור שנפלה ממנו האבידה אלא ישראלים המצוים שם גנבוה . שו"ע

 ב"י ]סעיף א'[ - :ממנו

לשון הטור  שו"ע. – ובכל מקום מכניסים כליהם ככלי ישראל, מפני דרכי שלום -גיטין פ"ה ה"ט  ירושלמי

נראה דס"ל דלא אסרה התורה ו. מפני דרכי שלוםעם כלי ישראל  הגנבים]סעיף ב'[, ובכל מקום מכניסים כליהם מפני 
תו ואינו יודע באיזה מקום נפלה וליד מי הגיעה שמצאה, משא"כ מי אלא השבת אבידה דנפלה מבעל]יה[ הגוי בלי ידיע

שהניח כליו ומטלטליו בחצירו או כיוצא בכיוון ולא עלתה על דעתו שיאבד משם, ]ו[להישראל נתוודע לו שגנבים יבואו 
ני דרכי שלום. לעיר ויגנבוהו משם, אזי כיון דאין שם אבידה עליו, מותר לו להכניסו למקום המשתמר מפני הגנבים מפ

והרמב"ם אף על פי שלא כתב תיבות מפני הגנבים ]אבל בדפוס כסף משנה כתבו[, וגם הירושלמי בפרק הניזקין ]גיטין 
פ"ה ה"ט[ דכתב האי דינא לא הזכיר תיבות מפני הגנבים, מ"מ סתמייהו כפירושו דמי דלשון מכניסין דכתבו משמע כן, 

 סמ"ע. -ת ביאור כתב מפני הגנבים, דאל"כ ה"ל למימר משיבין, והטור לתוספ

 סעיף ב

 אבידת אפיקורס/עובר עבירה

חייב להחזיר אבידת ישראל אפי' היה  -]דברים כב ג[ לכל אבידת אחיך מייתי לה מקרא  עבודה זרה כו:רמב"ם גמ' 
ך, ילפינן לה מדכתיב ]דברים כ"ב ג'[ לכל אבידת אחי שו"ע. –בעל האבידה רשע ואוכל נבילה לתיאבון. 

לכל אבידת לרבות אפילו אבידת קרקע,  ]ב"מ ל"א ע"א[ודרשינן ]ע"ז כ"ו ע"ב[ לכל אחיך אפילו הוא רשע, וגם דרשינן 
בסוף שאם ראה מים באים לשטוף שדה חבירו חייב לגדור בפניהן כדי להציל, וכתבו הטור בסימן זה ]סעיף ג'[ והמחבר 

 :סמ"ע -, סימן רנ"ט

הרי הוא אפיקורוס מישראל, והאפיקורסים והכותים  להכעיסנבילה אבל אוכל  - שםרמב"ם מגמ' 
האי  שו"ע. – אסור להחזיר להם אבידה, כעובד כוכבים בפרהסיאוישראל המחלל שבת 

פרהסיא גם אעובדי עבודה זרה קאי, דאם לא עבדה אלא פעם אחת צריך להיות שעבדה בפרהסיא, וכן כתבו התוספות 
 סמ"ע. - י"ד ע"א ד"ה השוחט ומרדכי סי' תקע"ג[: חולין ס'תווהמרדכי פרק קמא דחולין ]

 סעיף ג

 –סי' ג  דין המודר הנאה מחבירו לענין החזרת אבידה, נתבאר בטור יו"ד סי' רכ"א - מבוארשם גמ' 
 שו"ע.

 סעיף ד
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 החזרת מזיק ]חתול רע[

אלא כל המוצאו הורגו חתול רע שמזיק לקטנים, אין צריך להשיבו לבעלים,  - הכי דרש רבפ: בבא קמא 
בגמרא ]ב"ק פ' ע"ב[ איתא ו לקמן בסי' תט ותכזדבר המזיק בביתו מבואר  םודין דאסור לקיי שו"ע. – וזוכה בעורו

דנכלל במה שכתב  אך בסמ"ע כתבנמי דאסור לקיימו, והב"י ]סעיף ו'[ כתב דהטור לא כתבהו משום דאין כאן מקומו. 
 שה ]שם[:הטור, כל המוצאו הורגו, ועיין פרי

 סעיף ה

 כשאביו צווה לו שלא להחזיר

 שו"ע. – אמר לו אביו: אל תחזיר את האבידה, הרי זה לא ישמע לו - בב"מ לב.משנה 

אפילו אמר לו אביו אל תחזיר את האבידה אלא לך  -]פי"א מגזילה ואבידה הי"ט[  רמב"םמ הרב המגיד
מפני שכיבוד אב ואם הוא עשה והשבת אבידה יש בה  דבר פלוני, אפ"ה לא ישמע לאביו, ועשה הצורך שעה שלי

לאו ועשה, והאי טעמא הוא נמי בגמרא ]ב"מ ל"ב ע"א[, וכדי שלא תאמר אכתי מצות כיבוד אב עדיפא דהוקש כבודו 
לכבוד המקום, משו"ה יהיב הברייתא עוד טעם אחר, דכתיב ]ויקרא י"ט ג'[ איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו 

 ועיין פרישה ]ודרישה סעיף ז'[:סמ"ע.  – , כולכם חייבים בכבודיה'אני 

מטעם כל העוסק במצוה, ובזה  פטורבאיזה דבר ואירע לו השבת אבידה,  אם הוא כבר עסק במצות כיבוד אב -ט"ז 

שומר אין האמירה של אב לא מעלה ולא מוריד, אלא אין מוטל עליו כלל מצות חיוב השבת אבידה, וכמו שמצינו לענין 
נדרים דף ל"ג אבידה דהוי שומר שכר מטעם דמתהני דפטור לתת ריפתא לעניים בשעה שעוסק בהשבת אבידה, כדאיתא 

ואין לומר דשאני הכא שיש ביטול עשה ולא תעשה, דהא בנתינת צדקה יש ג"כ עשה ולא תעשה, עשה דנתון תתן  ]ע"ב[.
על  ב"ב, י' ע"אבך פן יהיה דבר כו' ]שם שם ט'[, ודרשינן ליה כו' ]דברים ט"ו י'[ ועוד כמה עשין, ולא תעשה דהשמר ל

 ע"ש. נתינת צדקה, ואפ"ה דחי לה השבת אבידה בשעה שעוסק בה.

כל מקום אם האב כאן הוא מחויב למחול לבנו שיבטל ממלאכתו וישיב אבידה או ישיב הוא מ -ט"ז 
'[, כולכם חייבין בכבודי, אבל מ"מ על הבן עצמו אין אני ד' אלקיכם ]ויקרא י"ט ג ]שם ל"ב ע"א[, דהא אמרינן בעצמו

נ"ל שום חיוב השבת אבידה כשהוא עוסק כבר בכיבוד אב. ואין לומר כיון שהאב חייב בהשבה לא אמרינן בבן דפטור 
מטעם עוסק במצוה, דא"כ גבי צדקה דשומר אבידה נמי נימא הכי דאותו בעל אבידה עצמו הוא חייב לתת ריפתא לעניים, 

 א ודאי כדפרישית, כנלע"ד:אל
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  | הכרזה וטיפול באבידה אבידה ומציאה סימן רסז

 סעיף א

 גדר 'השבה'

חייב ליטפל באבידה עד שיחזירנה לרשות בעליה במקום המשתמר. אבל אם  - נז.ב"ק מרמב"ם 
 שו"ע. – ואבדה משם חייב באחריותה כגון גנה וחורבה,החזירה למקום שאינו משתמר, 

החזיר את האבידה בשחרית למקום שהבעלים נכנסים ויוצאים  - שםמתא דברייתא רמב"ם אוקי
 שו"ע. – שהרי הבעלים רואים אותה אף על פי שאינו מקום המשתמרשם בשחרית, אינו חייב ליטפל בה 

אבל בבעלי חיים, לעולם חייב ליטפל בה עד שיכניסנה לרשות הבעלים  - ומסקנת הגמ' .שםברייתא 
 הרב המגיד. – כיון שמלומדת היא לצאת בעי נטירותא יתירא שו"ע. –צריך דעת בעלים.  ואינו המשתמרת

ראה בהמה שברחה מן הדיר, והחזירה למקומה, הרי זה  -רמב"ם  שם וכדר' אלעזר וכו'.מסקנת הגמ' 
 שו"ע. – קיים המצוה ואינו צריך דעת בעלים

 סעיף ב

שנאמר: השב תשיבם )דברים כב,  פעמים, חייב להחזיר החזירה וברחה, אפילו מאה - ב"מ ל:רמב"ם משנה 

 שו"ע. –גמ' שם לא.  - א(, השב, אפילו מאה פעמים משמע

 סעיף ג

 גדר 'הכרזה'

מכריז עליה בבתי  רמ"א. –ואינו מכיר את בעליה  -טור  המוצא אבידה -רמב"ם טור  שם ב"מ כח:ברייתא 
אבידה הנמצאת של מלך היא, מודיע  כנסיות ובתי מדרשות. ובזמן שיש אנשים שאומרים:

 שו"ע. – לשכניו ומיודעיו ודיו

אלא יכריז קודם אשרי להפסיק ביניהם  מה שנוהגין להכריז בין אשרי לובא לציון לא שפיר עבדי -סמ"ע 
 ילה.ויותר טוב להכריז אחר התפ

 סעיף ד

מכריז: מי שאבד לו מטבע,  כיצד מכריז, אם מצא מעות -ראב"ד  טו.רי"ף  כר' נחמןב"מ כח: שם רמב"ם 
 וכן מכריז: מי שאבד לו כסות, או בהמה או שטרות, יבא ויתן סימנים ויטול, ואינו חושש

 שו"ע. – סימנים מובהקיםמפני שהודיע מין האבידה, לפי שאינו מחזירה עד שיתן  )לרמאי(

 השבה עפ"י 'סימנים'

 סעיף ה

 שו"ע. –ן סימנים שאינם מובהקים, אין מחזירין.בא בעל האבידה ונת - כח:בב"מ גמ' רמב"ם ממשנה 
שג' מיני סימנים יש סימנים מובהקים ביותר כגון נקב יש בו בצד אות פלוני וכיו"ב ואלו הסימנים מחזירין עליהם אבידה 
דבר תורה לדברי הכל והרי הם כעדים חשובים כגון מדת ארכו ומדת רחבו וכן משקלו וכיו"ב מחזירים עליהם אבידה 

הרב  –ן ו' ויש סימנים גרועים כגון סמיקי וחיורי ואין מחזירין עליהם אבידה וארוך וגוץ וכיו"ב כיון שלא אמר מדתוכ
 המגיד.

סימנים מובהקים אין מחזירין לו, עד שיביא עדים שהיא  והרמאי, אף על פי שאמר -רמב"ם  .א
ואע"ג דסימנים כאלו דאורייתא כנז"ל ברמאי אע"פ שנתן סי' מובהק כגון נקב יש בו בצד אות פ' וכו'  שו"ע. – שלו

 הרב המגיד. - ,חיישינן ומדאורייתא ילפינן לה שם במשנה
 בסימן מובהק לגמרי מחזירים אף לרמאי. –מראב"ד ב"ח  הרב המגיד .ב

 סעיף ו

בראשונה, כל מי שאבד לו אבידה ובא ונתן סימנים מחזירים אותה לו אא"כ הוחזק  - שם כח:רמב"ם ברייתא  .א

 – משרבו הרמאים התקינו ב"ד שיהיו אומרים לו: הבא עדים שאין אתה רמאי, וטול אי,רמ
 שו"ע.

בסימן מובהק מחזירין אפי' בזמן הזה ואין צריך לעדים  - ב"מ פ"ב סי' ידטור בשם רא"ש  .ב
 .י"א רמ"א –שאינו רמאי 
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 סעיף ז

  שו"ע. – מובהקים הםהמדה או המשקל או המנין או מקום האבידה, סימנים  - כג:ב"מ מרמב"ם 

 סעיף ח

באו שנים, זה נתן סימני האבידה וזה נתן סימני האבידה כמו שנתן  - דרבא שם כח.רמב"ם מימרא 
האחר, לא יתן לא לזה ולא לזה אלא תהא מונחת עד שיודה האחד לחבירו או יעשו פשרה 

 רב המגיד.ה –א חשוב כחבירו אבל אם היה גרוע ל מןכשנתן סיפירוש  שו"ע. - ביניהם

 רמ"א. –או שיביא האחד עדים  -טור 

הביא זה עדים, וזה עדים וסימנים, סימנים במקום עדים לאו כלום  -ח  ד"מ בב"מ סי' תיזהגהת מרדכי 
 רמ"א. –ויהא מונח הוא, 

 סעיף ט

 שו"ע. – נתן האחד סימנים והשני הביא עדים, יתן לבעל העדים - ב"מ כח.שם רמב"ם גמ' 

  שו"ע. – אפילו אין מעידים שנפלה ממנו, אלא מעידים שמכירים שהוא שלו - סי' יג פ"בטור רא"ש 

 סעיף י

ה נתן סימנים, וזה נתן סימנים ועד אחד, ז -ט ד"מ  ב"מ טו.נימוקי יוסף  ב"מ כח.רמב"ם גמ'  .א
 שו"ע. – העד אחד כמי שאינו, ויניח

שזה שלו הוא, ואם אינו רוצה  שזה שכנגד העד צריך לישבע - ב"מ פ"ב סי' יגטור בשם רא"ש  .ב
 .י"א רמ"א –לישבע נותנין לבעל העד 

 סעיף יא

מצא שמלה וכיוצא בה, זה הביא עידי אריגה שארגוה לו וזה הביא עידי נפילה,  - שם כח.רמב"ם גמ' 
 שו"ע. – יתן למי שהביא עידי נפילה

 סעיף יב

תן למי שנתן מדת ארכה, שמדת רחבה זה נתן מדת ארכה וזה נתן מדת רחבה, י - שם כח.רמב"ם גמ' 
שאמר כולה שלי  חדן אלא אאראה מכאן שאם אין כנ שו"ע. – אפשר לשערו כשהיה בעליה מתכסה בה

 הרב המגיד. –' מדת רחבה לבד מחזירין אותה לו ודאי וכו ואין חולק עליו ונותן

 סעיף יג

 שו"ע. – תן למי שכיוון משקלהזה נתן מדת ארכה ורחבה, וזה נתן משקלה, י -שם כח.  רמב"ם גמ'

 סעיף יד

זה אומר: כך ארכה וכך רחבה, וזה אומר ארכה ורחבה כך וכך  - שם ד"ה גמיורש"י  שם כח.טור גמ' 
ומדת  שו"ע. – אבל איני יודע כמה באורך וכמה ברוחב, ינתן למי שאמר: כך ארכה וכך רחבה

גמיו מדת  רשרמב"ם שפיכלהכי קרי אורך ורוחב יחד גמיו שלא גאם יוונית עשויה כמין ך' דד"ה גמיו גמיו פירש"י שם 
 הרב המגיד. –ה האמריות שב

, שאין דרך לשקול טלית לפיכך אחד אמר מדת ארכה ורחבה, ואחד אמר המשקל, ינתן לבעל המשקל -טור 

ה בטור אחר סי' רמ"א דין זהאגב שיטפא כשראה ודין זה כבר כתבו המחבר בסמוך סעי' יג  רמ"א. –הוי סימן מובהק 

 סמ"ע - והסמוך חזר וכתב

 סעיף טו

 הכריז ולא נמצאו הבעלים

 – תהא המציאה מונחת אצלו עד שיבא אליהו הכריז ולא באו הבעלים -טור ב"י  ב"מ כח.גמ' רמב"ם 
 אם לא קרוב אליך אחיך ולא ידעתו ואספתו וכו'שנאמר  וכמש"ל סעיף ג' בזמן שיש אנסים וכו' שו"ע.

חייב  ןואי דזכה בהבהדיא המחבר  כתב ט' יעס 'י' רססלעיל ומכאן נראה דלא זכה בה וקשה ד - ש"ך באה"ג

אבל הכא מיירי בדבר שיש בו סימן דאיכא למיחש  מן,וצריך לחלק דהתם מיירי בדבר שאין בו סילהחזירו 

 .שמא יבא בעליו בכל רגע לכך יהא מונח עד שיבא אליהו

 סעיף טז
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 ו כש"ח ]פרוטה דר"י[שומר אבידה אם כש"ש א

כל זמן שהאבידה אצלו,  - ב"ק כד.רי"ף דאמר שומר אבידה כשומר שכר כרב יוסף כט.  "מבב"ק נו:  רמב"ם .א
 שו"ע. – אם נגנבה או אבדה חייב באחריותה כדין שומר שכר

 שומר אבידה אינו - פ"ב סי' יזרא"ש  "מ כט. ד"ה והוי תוס' ב"ק נו: ד"ה בההיאב תוס'טור בשם ר"י  .ב
אך  .י"אב רמ"א – כיצד נקטינן לענין משכון, והוא הדין כאן סימן ע"ב סעיף ב'ועיין לעיל . אלא שומר חנם

 הרא"ש בתשנ"ל שדעת הרא"ש שפוסק כרב יוסף וכמ"ש בתשו תבשכעיין בב"י 

 סעיף יז

 הטיפול באבידה

יחה, כגון לגזוז כל זמן שהיא אצלו, חייב להיטפל בה שלא תפסד; ולהשב - ב"מ כט:טור משנה שם 
 שו"ע. – הצאן

 שו"ע. – ואפילו גיזת זנב השור, שהוא דבר מועט, חייב ליטפל בו - כז. ויליף לה מקראשם 

 סעיף יח

 שו"ע. – וצריך לבקרה ולבדקה כדי שלא תפסד - ב"מ כט:רמב"ם משנה שם 

ולא  נערנה במקלולא י כיצד, מצא כסות של צמר מנערה אחת לשלשים יום - כאוקימתא בתרא שם בגמ'
לצרכה בלבד אבל לא לצרכה  -ם ל. שם במשנה וברייתא ש ושוטחה על גבי מטה בשני בני אדם

 שו"ע. – בעיא דלא נפשטא שם ולחומרא ולצרכו

 כטעמא בתרא שם בגמרא שמא תגנב נזדמנו אורחים, לא ישטחנה בפניהם ואפילו לצורכה - ברייתאשם וגמ' 
 שו"ע. –

 סעיף יט

מצא כלי עץ, משתמש בהם לצורכן מעט, כדי שלא ירקבו. כלי  - בב"מ ל.ברייתא שם רמב"ם טור 
 שו"ע. – נחשת, משתמש בהם בחמין

 שו"ע. – אבל לא ישים הכלי על גבי האור, מפני שמשחיקן -רמב"ם בפירוש דברי מגיד  שם ד"ה אבלרש"י 

 הרב המגיד. – כלי ע"ג כלי שם אלא ישים רוביא ר,העתיק לשון הברייתא אבל לא ע"י האוהרמב"ם ש

 כלי כסף משתמש בהם בצונן, אבל לא בחמין, מפני שמשחירן. מצא מגריפות - שםרמב"ם ברייתא 

משתמש בהן ברך אבל  )פירוש כלים שמבקעים בהם עצים(, וקרדומות )פי' כלים שגורפין ומסירין בהם הדשן(
 .שו"ע –לא בקשה, מפני שמפחיתן. מצא כלי זהב וכלי זכוכית 

ניעור הפשתן הד שו"ע. – וכסות של פשתן, הרי זה לא יגע בהן עד שיבא אליהו - כט:מההיא דלעיל  רמב"ם

 הרב המגיד. –ה קשי לי

 סעיף כ

מצא ספרים, קורא בהם אחת לשלשים יום. ואם אינו יודע לקרות, גוללן כל  - שם כט:רמב"ם משנה 
 שו"ע. –ל' יום. ולעולם לא ילמד בהם 

שלא למד מעולם, ולא יקרא פרשה וישנה, ולא יקרא פרשה ויתרגם, ולא יפתח בו יותר  דבר - .טור
 '.לא ילמוד בהן לכתחלה'מגיד דברי רמב"ם שהעתיק לשון המשנה הרב הפירש שכן  שו"ע. – משלשה דפין

' שמי שרגיל בהם א"צ ליגע בהם כלל וכו לא אתמר האי דינא אלא בס"ת נביאים וכתובים -רמב"ן ורשב"א 

פרקו ק' פעמים ומי שלא ראה אותו מעולם שוין בו ליגע ולמשמש לפי  ההשונאבל עכשיו שנהגו לכתוכ גמ' 

 הרב המגיד. – .וילמוד לכתחלה שהוא צריך מחשבה יתירה

ולא יהיו שנים קורין בשני ענינים, אבל קורין בענין  - קשיא כאן בענין אחד וכו' אל ]שם בגמ'[הא דמשני רמב"ם 
 שו"ע. –דוקא, אבל לא שלשה.  אחד שנים

 סעיף כא

שדבר מצוי  מצא תפילין, שם דמיהן ומניחן עליו מיד, אם ירצה -דשמואל  מימרא ב"מ כט: םשרמב"ם 
 שו"ע. –כדמפרש אביי שם  הוא לקנות בכל שעה

 סעיף כב
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, אם היה דבר ושהרי הוא צריך להאכילמצא דבר שיש בו רוח חיים,  - מבואר במשנה וברייתותכח: ם שרמב"ם 
מיטפל בהם י"ב חדש מיום המציאה, ושוכרן ולוקח שכרן  כגון פרה וחמור,שעושה ואוכל 

ומאכילן. ואם היה שכרו יותר על אכילתם, הרי היתר לבעלים. וכן התרנגולת, מוכר ביציהן 
 שו"ע. – ומאכילן כל שנים עשר חדש

 – ים בשותפות, כדין כל השם מחבירושם דמיהן עליו והרי הם שלו ושל בעל מכאן ואילך - רמב"ם
ויש פירושים  ,בהשגות ב"דשומא זו למחצה והודה אליו הרא הרבמ"ש בגמ' שם דמיהן ומניחן ופי'  רושזה פי שו"ע.

 הרב המגיד. –ם אחרי

 סעיף כג

של רעי, מיטפל בהם ג' חדשים. ושל מצא עגלים וסייחים  - אוקימתא דגמראוברייתות  כח: שםרמב"ם 
 ה.בארץ מרעה ובעת הדשא שאין טיפולה מרוב רש"י שם ד"ה הא דרעיאפירש ו שו"ע. –' יום פטם, ל

 סעיף כד

 אווזים ותרנגולים זכרים )גדולים(, מיטפל בהם שלשים יום - וברייתות ואוקימתא דגמראכח:  שםרמב"ם 
 רב המגיד. – פי' בהפוך ד"ה רברביורש"י  שו"ע. –

טור ליתא ב שו"ע. –ר שטיפולו מרובה משכרו, מיטפל בהם ג' ימים.קטנים ביותר, וכל דב -רמב"ם, 

 ר.תיבת יות

 מכירת האבידה

 שו"ע. – מוכרן בב"דמכאן ואילך  -רמ"ה  שם ד"ה שן דמיהן טור בשם רש"י רי"ף טו:שם ברייתא  .א
 –אין צריך ב"ד, ויכול לשומן ולקחתן באותן הדמים  - ב"מ פ"ב סי' טזטור בשם ר"י ורא"ש  .ב

 רמ"א.

 סעיף כה

מה יעשה בדמים, ינתנו  - טו:רי"ף וכדעת רב יוסף דאמר כש"ש דמי  וכר' טרפוןמשנה וגמרא  ב"מ כח: כט. שםרמב"ם 
למוצא ויש לו רשות להשתמש בהם; לפיכך אם נאנסו חייב לשלם, ואף על פי שלא נשתמש 

 שו"ע. – שכיון שיש לו רשות להשתמש בהם הרי הם אצלו כשאלהבהם, 

בד"א שיש לו רשות להשתמש בהם,  -וכו' לקמיה דרב יוסף וכדאמר ליה אביי וכו'  עובדא בי רחבהכט:  םשרמב"ם 
אבל אם מצא מעות, לא ישתמש בהם, לפיכך אם אבדו  מפני שטרח להטפל בה.בדמי אבידה, 
דאינו אלא וכבר נתבאר סעיף ט"ז דיש חולקין וסבירא להו  שו"ע. – שאינו עליהם אלא כשומר שכרבאונס פטור, 

 רמ"א. – שומר חנם

 סעיף כו

כל אותן הימים שמיטפל באבידה קודם שימכרנה בבית דין, אם האכילן משלו  - כח: שם' גמרמב"ם 
 מח:[ גיטין]עיקר ומודה להך דאמרי'  וכן שו"ע. –בלא שבועה, מפני תיקון העולם נוטל מהבעלים 

 מגיד.הרב ה –ו דהמוצא מציאה לא ישבע ומבואר בסעי' שאחרי

 סעיף כז

 חיוב שבועה למוצא האבידה

המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם. שאם אתה אומר ישבע, יניח  - גיטין מח:רמב"ם משנה 
 שו"ע. – המציאה וילך לו כדי שלא ישבע

אפילו מצא כיס, וטען בעל המציאה ששני כיסים קשורים היו ואי אפשר שימצא האחד  - רמב"ם
פשט המשנה ודלא כר' והרמב"ם פסק כ שו"ע. – הקשור עמו, הרי זה לא ישבעאא"כ נמצא האחר 

שלא הביא אלא המשנה בלבד שאע"פ שפסק  מרי"ף שם כה.וכן משמע דאמר כתנא דברייתא  נא.יצחק בגמ' שם 
 הרב המגיד. – עיקרכן לא הביא ההוא דר' יצחק ואוקימתא אחריתי שם ו כה:[ גיטין שם]כר"א  ]בשבועות כג.[
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 ת המציאהקניי | אבידה ומציאה סימן רסח

 סעיף א

 נפל על המציאה

 שו"ע. – כל מציאה שאמרנו שהיא של מוצאה, אינו זוכה בה עד שתגיע לידו או לרשותו -רמב"ם 

אבל אם ראה את המציאה, אפילו נפל עליה, ובא אחר והחזיק בה, זה  - ב"מ י.משנה מ רמב"ם
סתם נראה שהוא סומך על האוקימתא  והרמב"םוכו'  תקימתווב' א יכאא בגמ'ו שו"ע. – שהחזיק בה זכה בה

דמשמע שאף במקום שד' אמות  [כיון דנפל גני אדעתיה דבנפילה ניחא ליה דלקני בד"א לא ניחא ליה דלקני]ראשונה שם 
 הרב המגיד. –' דגמרא וכו אקונות כשנפל לא קנה דהויא אוקימת

 - הרא"ה ד"מ בשם ה ב"מ י. ד"ה כיוןר"ן  ,רמב"ם א סי' כחשם פ" רא"שובשם  ב"מ ה. רי"ףבשם טור  .א

 רמ"א.וכ"פ  –ולא גרע משום דנפל עליה  אבל במקום שארבע אמות קונות, קנה, ודווקא בר"ה

  .בי"א רמ"א –חולקין  -לדעת רמב"ם מגיד  ב"מ ה.נימוקי יוסף  בשם רשב"א שםר"ן  .ב

 עיף בס

 קניין ד' אמות במציאה

ארבע אמות של אדם שהוא עומד בצדן הרי  -משום אבא כהן ברדלא  קישליש ימרא דרמי. שם  ב"מרמב"ם 
וחכמים תיקנו דבר זה כדי שלא  אלו קונים לו, ואם הגיע המציאה לתוך ארבע אמות שלו זכה בה

 שו"ע. – יריבו המוצאים זה עם זה

או הרבים דוחקים בהם  שאין בד"א, בסימטא או בצידי רשות הרבים - וכאוקימתא דרב ששתי: שם רמב"ם 

 שו"ע. – הרב המגיד – בפירוש שדה דעלמא הנזכר בגמ' שם הרמב"םזה כתב  בשדה שאין לה בעלים

אבל העומד ברשות הרבים או בתוך שדה חבירו, אין ד' אמות קונות לו ואינו קונה שם עד  - רמב"ם
 שו"ע. – שתגיע מציאה לידו

עומדים שניהם ונפלה המציאה תוך ד' אמותיהן, קנו שנים שבאו כאחד לתוך ד' אמות, או ש -טור 
 רמ"א. –שניהן 

 סעיף ג

 קנין חצר שלא מדעת

חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו, ואם נפלה בה מציאה  - מימרא דרב יוסי בר חנינאב"מ יא.  שםרמב"ם 
 שו"ע. – הרי היא של בעל החצר

 במה דברים אמורים בחצר המשתמרת - לה בגמ' שםכדמוקי וכדמפרש לה רב יהודה אמר שמואל שם  שםמשנה 
 – ואמר: זכתה לי שדי, זכה בהםאם היה עומד בצד שדהו  אבל בשדה וגנה וכיוצא בהן

 שו"ע.

 שו"ע. – כל הקודם זכהאו שהיה עומד ולא אמר: זכתה לי שדי, ואם אינו עומד שם,  -רמב"ם  .א
בעומד בצד שדהו לחוד  - שם סעי' דד"מ  שם סי' תכגמרדכי  רשב"א ב"מ פ"א סי' לא רא"שבשם טור  .ב

  .סעי' א סימן רועיין לעיל . י"א רמ"א – סגי

 מצוי שימצאבדבר שאין 

 שם פ"ב סי' טאשר"י  שם פ"באגודה  שם כו. ד"ה דשתיךתוס'  שם יד.נימוקי יוסף  רס - סי' רנחמרדכי בב"מ 

אינו רגיל לבא בדבר שאבל  ואין חצירו קונה לו אלא ביודע במציאה או דאסיק אדעתיה -הגהות מיימוני 
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הואיל ולא ידע בעל החצר במציאה  אף על פי שבאה מציאה לשם, ובא אחר ונטלה שם זכה,אין חצירו קונה לו 

בגוי שאבדו לו מעות בבית ישראל ומצאן  רס סי' במרדכיהמעשה היה שם  רמ"א. - אשר שם קודם שזכה בה השני

  .ישראל אחר

דאם קנה סרסור מגוי דבר  המרדכי ]שם סי' רנ"ח[,מדברי שם כתב הרמ"א  .סעיף י"ח סימן רל"בועיין לעיל  -רמ"א 

בחזקת בדיל ומכרו לאחר ואח"כ נודע שהיה בו כסף או זהב, זכה הלוקח ולא הסרסור למהוי מקח טעות, הואיל ולא ידע 
 בו כשהיה בידו:

 , אם נחשבית כמציאהסחורה בזול

ואם סוחר א' הביא סחורה בזול  -ש תשובת רא"בשם טור  בשם ראבי"הרלח רלט ב"מ סי' מרדכי  .א
, זכה ראובן , ובא שמעון ואמר: תקנה לי חצירי, ובא ראובן אחר כך ולוקחהשמעוןלחצירו של 

שם בז"ל המרדכי שם  רמ"א. – רודמאחר שאינו מציאה גמורה, כי בעל החצר צריך לקנותה )במעות(, לא זכתה לו חצי

ראבי"ה, דשאני מציאה דלית בה חסרון קנין ומעות, אבל הכא דילמא לא הוה מיתרמי ליה זוזי למקניא כו', ומשום דינא 
דעני המהפך בחררה ]קדושין נ"ט ע"א[ ליכא במציאה, אפילו אם אמר המוכר אם מזבנינא הסחורה לדידך מזבנינא 

סעיף  לעיל סימן ר"סמו המעות, וכיון דלא קנה הסחורה לא קנה גם הריוח, עכ"ל. ועיין ותקנה לא קנה הואיל ולא פסק ע
דהשוכר בית מחבירו ובא שם צבי שבור אמרינן בזה דשכירות ליומא ממכר הוא וה"ל כחצר או הבית בשם הרא"ש  ד'

שאם נכנס שם גנב וגניבה בידו, בזה לא אמרינן דזכה החצר לבעל הבית אלא כל המשותף לשניהן דהמציאה לשניהן, ו
 סמ"ע. -הקודם וקנהו זכה בו, 

 .בי"א רמ"א –זכה בעל החצר  -בשם ראב"ן  שםמרדכי  .ב

 ספק שנוצר אחר  פסק דין ]קם דינא[

, פירוש, שמתחילה היו בנכסי יבם לבתר דפליג יבם בנכסי מיתנא ספק ובני יבם שבאו לחלוק -ז: יבמות ל

באין לדין הספק עם היבם בנכסי אח)י( היבם שמת, דהיינו שהספק אומר אני בנו של מת ויורש הכל, והיבם אומר אתה 
ניח נכסים בני ואין לך כלום בנכסי אחי, והיו חולקים כי כן דינם ממון המוטל בספק כזה חולקין, ואח"כ מת היבם וה

הרבה משלו, ובאים לדין הספק ובני היבם, שהספק אומר ממה נפשך, אם אני אחיכם תנו לי חלק כמוכם, ואם אני בן 

אחר רש"י ]שם ד"ה קם[  , ופירשופסק שם ר' אבא קם דינאהמת כבר שקל אביכם שלא כדין החצי החזירו לי, 

 –ם, ומה שהוא שואל בנכסי היבם אמרינן ליה אייתי ראיה. שנעשה דין בנכסי המת אין זה יכול לחזור ]ולערער[ עליה
 ז.ט"

אם אח"כ בא סחורה לחצירו של שנ"ל למד מהגמ' ה - ות לז:ממיבוראייתו סימן ש"י תרומת הדשן  .א
כי אמר  ראובן ואמר: תקנה לי חצרי, וקנאה שמעון, וראובן אינו רוצה ליתן הסחורה לשמעון

ר נפסק הדין במעשה אם כבשחצירו קנה לו, ושמעון טוען: ממה נפשך תתן לי הסחורה הראשונה או השנייה, 
והמוציא מחבירו עליו הראיה, אבל אם לא נפסק הדין בראשונה עד  הראשון אם כן הוי המעשה השני לחוד

פירוש אחר שכבר באה סחורה לביתו  רמ"א. –שאירע מעשה שני, צריך ראובן ליתן לשמעון סחורה אחת ממה נפשך 

אובן וקנהו שמעון ואינו רוצה ליתן הריוח לראובן, דשמעון וקנהו ראובן והלך לו עם הסחורה, בא סחורה אחרת לבית ר
וטוען על ראובן ממה נפשך כו', פירוש, אי הלכה כמ"ד ]הנ"ל[ שס"ל שחצירו קונה גם בסחורה בזול, א"כ הדין עמך 
בסחורה השניה, תן לי הראשונה שגם ביתי קנאה לי, ואם הלכה כמ"ד דאינו קונה הבית בזה, א"כ הנח הריוח מסחורה 

נראה הטעם דודאי הסברא היא לעולם דשקיל הספק ממה נפשך, אלא היכי ובט"ז כתב ש ע.סמ" –שקניתי בביתך.  השניה
 .דכבר פליג עפ"י הדין אסח דעתיה מיניה ונתיאש מאותו חלק דשקיל יבם ונעשה כממונו

דאדרבא  אין חילוק בין נפסק הדין או לאש יבמות שםמהוכיח  – בכללי הקים לי תקפו כהןפרו וף סבס ש"ך .ב

שבא מכח איש אחר כיון דב' ע"פ שנפסק הדין צריך ליתן לו סחורה א' ממ"נ ודוקא כשאירעו שני המעשים באיש א' א
 :גברי נינהו אין אומרים ממ"נ על הנכסים

 ]באיסורא אתא לידיה בחצר[ יאוש שלא מדעת בחצר

אם בא לחצרו קודם שכו. ד"ה דשתיך  מב" מתוס'מוכח  – ב"מ כו. ד"ה תוס'חכמת שלמה  מהרש"ל .א
ובאיסורא אתי לידיה אלא גבי אדם דאל"כ מאי ראייה  לא מדעתלא שייך לומר גבי חצר יאוש שיאוש 

ת ועי' ש"ך שדחה הבנ ש"ל מתוס'של המהרשדחה הראיה  מהרש"א שם ד"ה תוס'בועי'  .מייתי מחנות ושלחנות
  ע"ש.הרש"ל בתוס' ולמד שתוס' לא חולק על הרא"ש ונ"י גם דחה את הבנת המאך  בתוס'.המהרש"א 

 ך.ש"וכ"פ  – .כאדםחצר  – ב"מ פ"ב סי' ט ורא"ש שם יד. נ"יבשם שם  "למהרש .ב
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 עיף דס

והרי ם אחר המציאה ראה אחרים רצי - אמר שמואל ושאר אמוראי שם  מימרא דרב יהודה יא.רמב"ם משנה 
ואילו היה רץ היה  שהם בתוכהאם היה עומד בצד שדהו  שלא פרחואו גוזלות  שבורהוא צבי 

, ואמר: זכתה לי שדי, זכתה לו שדהו. ואם אינו יכול מימרא דרב ירמיה אמר רב יוחנן שם יא: מגיען
 שו"ע. – לא כל הקודם בהם זכהאלא אמר כלום, הרי אלו כצבי שהוא רץ כדרכו וכגוזלות המפריחים ולהגיען, 

קנה  הואיל ואחר הקנם לו והרי הם מתגלגלים בתוך שדהוואם נתנו לו במתנה,  - דר' ירמיה ונפשטא.בעיא  שםרמב"ם 
בפי' דבעי' שם דאפי' מתנ' אם היו מהלכין או פורחין כדרכן לא קנה וכן מוכח בגמ'  "םבמוסובר הר שו"ע. – שדהו

 מגידהרב ה – ואין מגיעין אבל שבור הוא הצבי והגוזל אינו מפריח הא לאו לא קיימא אלא שרץ אחריהם

 – שו"ע. – ואם היה צבי רץ כדרכו וגוזלות מפריחים לא קנתה לו שדהו - משםרמב"ם 

 דין אם רשותו של אדם קונה לו לענין שאין אחר רשאי לקנות סחורה שהביאו סוחרים שם -באה"ג 
 ב"מ סי' רלח ועיין לעיל סעי' ג בהגהי תרומת הדשן ובכל בו מרדכ עיין

 סעיף ה

 קניין ד' אמות בקטן וקטנה

רא"ש  ה.שם רי"ף גם ר"ל ס"ל הכי  יא.ולתרי אוקימת' שם  ברייתאדר' יוחנן א"ר ינאי ומימרא ב"מ י:  שםרמב"ם מגמ' 
ע קטנה, יש לה חצר ויש לה ארבע אמות. אבל קטן אין לו חצר ואין לו ארב -שם פ"א סי' כט 

 – דהיינו כלישנא קמא שם וכר' יוחנן או כלישנא בתריית' דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגו שו"ע. -ת אמו

  הרב המגיד.
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