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תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כה עמוד ב 
! אשפה העשויה לפנות אבידה מדעת היא

י מסכת בבא מציעא דף כה עמוד ב "רש
.דהוה ליה לאסוקי אדעתיה שיפנוה-אבידה מדעת היא 

א מסכת בבא מציעא דף כה עמוד ב "חידושי הריטב
ו יש לה בעלים שמפנים אותה ליכא למימר דסמיך ג דאשפה ז"פירוש דאע, אשפה העשויה ליפנות אבדה מדעת היא

חדא דכיון שדרך , וכההיא דאמרינן לקמן גבי ראה סלע שנפלקצת המניחו שם דלמחר תבע ליה ויהיב סימנייהו ושקיל
ועוד דהתם הוא במידי דנפל מיניה , ועוד דלא ידע למאן תבע, י שכירים ולקיטים ועבדים ליכא למימר הכי"אשפה לפנות ע

אלא ודאי כל שמניחן שם אבדה מדעת , אין אדם מניח חפציו במקום התורפה על דעת שיתבעם ויטלם בסימניואבל 
ולא מצא מקום להצניעו אלא לומר דאיאושי מייאש מיניה, כ למה כסהו"ולאו למימר שאבדו בידים והפקירו שא, היא

.ל"ואמר אניחנו בכאן במקום כל דהו כנ

ק יא ם הלכות גזלה ואבדה פר"רמב
הלכה יא

השליך כיסו ברשות , הניח פרתו ברפת שאין לה דלת ולא קשרה והלך לו, כיצד, המאבד ממונו לדעת אין נזקקין לו
פ שאסור לרואה דבר זה ליטול לעצמו אינו זקוק "ואע, הרי זה אבד ממונו לדעתו, הרבים והלך לו וכל כיוצא בזה

. אשר תאבד פרט למאבד לדעתו' שנלהחזיר

חושן משפט סימן רסא טור
ם אם הוא במקום שהורגים בהמה המזקת בלא התראה חייב להחזירה לבעלים שאין אבידה גדולה "ואם הכרם של עכו

ואם התרו בו ולא מזה ואם אין הורגין אותה בלא התראה אינו חייב ליטפל בה שאם לא התרו לבעליה אין הורגין אותה 
מ אין חייב "פ שאין לרואה ליטלה לעצמו מ"אעם"וכתב הרמביב ליטפל בהחשש להוציאה אבידה מדעת היא ואין חי

ה ואין נראה כן דאבידה מדעת הוי הפקר"כ הרמ"וכליטפל בה 

כסף משנה הלכות גזלה ואבדה פרק יא
הלכה יא

ואין נראה כן כתב הטור על זה . 'פ שאסור לרואה דבר זה ליטול לעצמו וכו"ואע' המאבד ממונו לדעת אין נזקקין לו וכו
: ודעת רבינו שבשביל שזה אינו חושש לפקח על נכסיו לא נאמר שהפקירם. ל"דאבידה מדעת הוי הפקר עכ

שולחן ערוך חושן משפט סימן רסא 
סעיף ד

א דרפת לא מקרי אבידה מדעת"וי(והלך לו, ולא קשרה, הניח פרתו ברפת שאין לה דלת, כיצד. המאבד ממונו לדעת אין נזקקין לו
פ שאסור לרואה דבר זה "ואע] ט, ז איבד ממונו לדעתו"ה, השליך כיסו ברשות הרבים והלך לו).טור) (וחייב להחזירה

דאבידה מדעת הוי ] א) [א(א "ויג (.פרט למאבד לדעתו, )ג, דברים כב(אשר תאבד : שנאמר, אינו זקוק להחזיר, ליטול לעצמו
). טור) (הפקר וכל הקודם זכה

ק ט "חושן משפט סימן רסא סא"ביאור הגר
אבל חייב משום גזל כיון שלא אפקריה וראיתו שהתורה פטרתו רק מדין לא תוכל להתעלם ' שמפ.'פ כו"ואע]ט[

י "ש ברש"ועג דאיסר ושמן נמי אבידה מדעת אלא כיון שבא לידו חייב לשלם"ואע' ב שם בשלמא כו"ש בב"ממ
:'ותוס

ך חושן משפט סימן רסא"ש
שבשביל שאינו חושש לפקח על נכסיו לא י כתב על זה דלאו מילתא היא"והב-' א דאבידה מדעת הוי כו"וי)ג(

ד הטור דאין כוונת הטור להשיג בסברא "ד לא ירדו לס"ולפענם"דהעיקר כהרמב' ח כ"גם הבנאמר שהפקירם 
ס בכל דוכתא פירושו "בש'דמסתמא כיון שאינו מפקח על נכסיו מפקירם אלא כוונתו להשיג דאבדה מדעת דאמרי

כ דהפקר הוי "והיינו עמדעת היא' ס אביד"עשויה לפנות דקאמר בש)שאינה(וכמו שמוכח גבי אשפה דהוי הפקר
ש פירות מפוזרין הרי אלו שלו הא "פ אלו מציאות דקאמר ר"ס ר"נ מוכח בש"א וה"סי] ס"ר[א "רס' ל סי"והוא שלו וכמש

י דאבדה מדעת היא שלא "פרש(מדעת היא ' דאביד' הכא במכנשתא דבי דרי עסקיאמר מר עוקבא ' לא ידע דנפל מיני
ם צריך לומר דאבדה "ולהרמבמדעת בכל דוכתא פירושו שהוא הפקר ' אלא דאבד) הניחום הוי הפקר' נפלו ממנו ומדע
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ג ומהו "ג ס"רע' ח מלקמן סי"ומה שהכריע הבוהוא דוחק גדולמדעת דהכא אין פירושו כמו אבדה מדעת דהתם
ה בדבר שניכר מחשבתו שמפקירן הוי הפקר"דודאי הלאו מלתא היא ' ההפקר שיאמר אדם נכסים אלו הפקר כו

ג בכמה "אפקורי מפקר להו וכה' א גבי סתם גללי"ס תי"וכן בס] 'ושפכ[ה גבי דבש ושרפה "ד ס"רס' לקמן סי' כדאמרי
ק "פ'שוב מצאתי להדיא בתוש "ס ע"ס ר"לעיל רישהבאתי "הלכך עיקר כהטור וכן משמע מדברי הגהת אשרדוכתי 

' ג דליכא ג"אפקורי מפקר להו אעב שכתבו והא דקאמר גבי גיגית נר וקדרה "ע' ב ובאלו מציאות דף ל"ח ע"דשבת דף י
:כ"עהתם אנן סהדי דמפקר להו בלבו 

קצות החושן חושן משפט סימן רסא 
שבשביל שאינו , כתב על דברי הטור דלאו מלתא היאוהבית יוסף. והוא מדברי הטור.דאבידה מדעת הוי הפקר)א(

ולפי , ל"כתב וז) ג"סק(ך"ובש. ש"ע) א"א מגזילה הי"פי(ם "חושש לפקח על נכסיו לא נאמר שהפקירם ופסק כדברי רמב
אלא , קירםדאין כוונת הטור להשיג בסברא דמסתמא כיון דאינו מפקח על נכסיו מפ, עניות דעתי לא ירדו לסוף דעת הטור

) שאינה עשויה(וכמו שמוכח גבי אשפה , ס בכל דוכתי פירושו דהוי הפקר"כוונתו להשיג דאבידה מדעת דאמרינן בש
והכי נמי מוכח . והיינו על כרחך דהוי הפקר והוא שלו, אבידה מדעת היא) ב, מ כה"ב(ס "לפנות דקאמר בש] שעשויה[

אמר מר , הא לא ידע דנפל מיניה, שמע פירות מפוזרין הרי אלו שלודקאמר תא) ב, שם כא(ס ריש פרק אלו מציאות "בש
. אלמא דאבידה מדעת פירושו בכל דוכתי שהוא הפקר, עוקבא הכא במכנשתא דבי דרי עסקינן דאבידה מדעת היא

.ל"והוא דוחק גדול עכ, ם צריך לומר דאבידה מדעת דהכא אין פירושו כמו אבידה מדעת דהתם"ולהרמב
ך דאבידה מדעת כיון דאשכחן בחד דוכתא דהוי הפקר דהכי הוא בכל "זה מן המדה במה דכייל השד אין "ולענ

ש דאמרו בשלמא "ע, והתם ודאי אינו הפקר) ב"ע(ז "דף פ) ב"ב(דהא אשכחן אבידה מדעת בפרק הספינה , מקום
א שיבר צלוחית אבידה מדעת אל, באיסר ושמן פליגי דרבנן סברי לאודועיה שדריה ורבי יהודא סבר לשדורי ליה שדריה

ח "ע סימן קפ"וקיימא לן כרבנן וכמבואר בטור ושו. ומסקינן שנטלה למוד בה לאחרים ושואל שלא מדעת גזלן הוא, היא
ועל , דעל הפונדיון חייב ועל הצלוחית פטור משום דאבידה מדעת היא ולא היה צריך לשומרו יותר מבעל הבית) 'סעיף ב(

ואם מחזיר אותו האיסר בעצמו גם באיסר פטור כיון דהוא נמי , משום דהאיסר נשאר ביד חנוניהפונדיון דחייב היינו 
כ למה יתחייב על "ואי נימא דאבידה מדעת הוי הפקר א. וכל זה מבואר שם מן הגמרא ובפוסקים. אבידה מדעת

בצלוחית כשנטלה למוד בה וכן , הפונדיון כיון דהאיסר גופיה הפקר וכל מה דיהיב בעד האיסר אינו אלא מתנת חנם
כ צריך לומר דהך אבידה מדעת דהתם "ואם כן ע. הוי ליה גזלן כיון דהוא אבידה מדעת הרי הצלוחית לגמרי שלו

ולפי עניות דעתי נראה דאם ראוי לומר שלא יתחלף . ך אינו"וכיון דפירושו מתחלף אם כן ראיית הש, אינו לשון הפקר
ם דאבידה מדעת בכל "אם כן נראה מוכח כדברי הרמב, ך"ש הש"ופעם לא וכמלשון אבידה מדעת פעם בלשון הפקר 

ש אם כן ראוי לומר "ס פרק הספינה שם דודאי אינו לשון הפקר וכמ"דהא מדאשכחן בש, ס אינו לשון הפקר"דוכתי בש
ע סימן "בסמש"אינו ראיה לפי מ, לפנות] שעשויה) [שאינה עשויה(ך מאשפה "ש הש"ומ. בכל דוכתי דאינו לשון הפקר

.ש"ם אינו הפקר ע"דגם שם לדעת הרמב] ד"סקנ) [ד"סקכ(ס "ר
נראה דהתם פריך לאביי דסבירא , דאבידה מדעת הוא' ש ראיה מריש פרק אלו מציאות הכא במכנשתא דבי דרי כו"ומ

זרין הרי אלו תא שמע פירות מפו, ג דמייאש לבסוף ומשום דאתי לידיה באיסורא"ליה יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש ואע
והיינו כיון דהשתא מייאש לבתר דידע , ומשני במכנשתא דבי דרי עסקינן דאבידה מדעת היא, שלו הא לא ידע דנפל

באבידה מדעת מיירי ובאבידה מדעת לא ] דהתם) [דהיינו(לזה קאמר , אלא דלא ידע בשעה שנפל ובאיסורא אתי לידיה
ו "דף ס) ק"ב(במרובה ' דיה באיסורא תו לא קני ביאוש כתבו תוסדטעמא דהיכא דאתי לישייך באיסורא אתי לידיה 

) ג, דברים כב(ובאבידה מדעת שאינו מחויב בהשבה דכתיב , ש"משום דכבר נתחייב בהשבה ע) ה הכא נמי"א ד"ע(
ש "ויותר נכון לפי מ. ג דאתי לידיה קודם יאוש"כ אע"כ קני לה ביאוש אח"א, אשר תאבד פרט למאבד מדעת

ג דאהדריה בתר יאוש "ואע' סלע שנפלה כו] ראה[בהא דאמר רבא ) ף"ב בדפי הרי, מ יד"ב(ספר המלחמותן ב"הרמב
בקרקע ונקנית ש שכתב דאבידה שנטלה שלא על מנת להשיבה הרי היא כמונחת "ע, מתנה בעלמא הוא דיהיב

ודוקא נטלה על מנת להשיבה דהוי שומר אבידה ושומר שכר של הבעלים והוי ידו כיד בעלים , ביאוש כמו אבידה
כ באבידה מדעת שאינו שומר אבידה דאבידה מדעת אינו מחויב "וא, ש"א ע"ט סק"הובא דבריו בסימן רנ, ש"ע

ה במכנשתא דבי דרי דאבידה מדעת וקונה "ומש, יהבהשבה הרי הוא כמונח בקרקע ונקנית ביאוש בתר דתיתי ליד
.ק"כ ודו"ביאוש אח

ז כתב באחד שהיה לו מטבע זעקסיר ונתן המטבע לתינוקת שלו לשחוק והגיע המטבע ליד הנער "צ' סיח"ת ב"ובשו
דכל ,ל הפקר"כיון דלא חשש לשמור לאותו מטבע ונתנו לתנוקת לשחוק בו הו, ל"ש שכתב ז"ע, משרתו וקידש בו אשה

שכתב ) א"הי(א מהלכות גזילה "ם בפי"ג דאין כן דעת הרמב"ואע, א"מ סימן רס"אבידה מדעת הוי הפקר לדעת הטור בחו
פ שאסור לרואה ליטול דבר זה לעצמו אינו זקוק להחזיר שנאמר אשר תאבד "ואע', המאבד ממונו לדעת אין נזקקין לו וכו

והשתא דייק מדאיצטריך אשר , שה זו בתוספתא או בירושלמים מצא דר"ונראה ודאי דהרמב, פרט למאבד מדעתו
מ נראה להביא ראיה לדעת הטור החולק עליו מדאיתא "מ', תאבד דאין נזקקין למאבד מדעתו מכלל דאסור ליטלנה וכו

ל "אלמא משמע דאבידה מדעת הוי הפקר עכ, ריש פרק אלו מציאות במכנשתא דבי דרי עסקינן דאבידה מדעת היא
.ש"וע
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ס פרק הספינה "ע לא הוי הפקר וכמו שמוכח להדיא בש"ח שנתן לתינוקת לשחוק אליבא דכ"נם בנדון הבאמ
ג דהפונדיון שנתן ביד "ואע, דחייב לשלם' בשולח בנו קטן אצל החנוני ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר כו

ה אם נתן החנוני את "ואפ, נהל אבידה מדעת כמבואר שם פרק הספי"הקטן הוי אבידה מדעת וכן הצלוחית הו
ומבואר דנותן , ש"ע) 'סעיף ב(ח "וכן כתב הטור להדיא סימן קפ, ס"הצלוחית למוד בה חייב לשלם וכמבואר שם בש

ל דהטור לא קאמר דאבידה מדעת הוי הפקר אלא "כ צ"ובע, ה לא הוי הפקר"ל אבידה מדעת אפ"ג דהו"לקטן אע
ח "כ התם נמי בנדון הב"וא, ה אינו הפקר"ג דאבידה מדעת היא אפ"טן אעאבל נתן לק, במניח במקום שאינו משתמר

.ואין לחלק בין נתן לשחוק או נתן לו סתם וזה ברור. כ אין חוששין לקידושין"ע לאו הפקר הוא וא"דנתן לתינוקת לכ
אמר של מעשר כתב גבי ראה אחד שהטמין אביהם בשדה מעות ו) 'ל' ג סי"סנהדרין פ(י פרק זה בורר "ובהגהות אשר

ל כדעת "ומשמע דס. ל"ודוקא שהטמין במקום המשתמר דאי במקום שאינו משתמר הוי אבידה מדעת עכ, ל"שני הם וז
: הטור דבמקום שאינו משתמר הוי הפקר

נתיבות המשפט ביאורים סימן רסא 
ס אבידה "שהזכירו בשדבכל מקום, שהוכיח כדעה זו' ק ג"סך"ועיין ש. ויש אומרים דאבידה מדעת הוי הפקר]א[

גבי קטן אבידה מדעת היא ] ב"ז ע"פ) [ד"פ(ב דף "שתמה בזה מהא דאמרינן בב] א"סק[ח"ועיין קצוה. הוי הפקר, מדעת
.אלמא דלא הוי הפקר, דאם לקחה מקטן למוד בה דנעשה שואל שלא מדעת וחייב באונסין] א"ח ע"פ[ומבואר שם 

הפקר ] ב"ה ע"מ כ"ב[ה באשפה העשויה לפנות "ומשו, יו ובעינן יאושד נראה דאבידה מדעת שם אבידה על"ולפענ
', ק י"ע ס"ש הסמ"דאבידה מדעת אין צריך להכריז כמ, דהא מי שימצאנו ודאי לא יכריז, דיאוש גמור איכא, גמור הוא

, האבידהדכל שאין המוצא צריך להכריז מייאש נפשיה בעל , ש כתבו"ה כי קאמר ר"בד] א"ע[ד "מ דף כ"בב' והתוס
. בודאי הבעל אבידה מייאש נפשיה ושפיר הוי הפקר גמור, נ כיון שבאבידה מדעת אין צריך המוצא להכריז"כ ה"א

כ בהשליך כיסו ברשות "משא. אומד חכמים הוא דאפקורי מפקר להו כמו גללים] ב"א ע"שם כ[וכן במכנשתא דביזרי 
ע לא ידעי הא דלא יגע וחשיב "דאף שכו, דליכא יאוש] 'חהמובא בציונים אות[ם "סובר הרמב, שיש בו סימן, הרבים

כיון דדבר שיש בו סימן , מ לא מייאש נפשיה"מ, ש"ש ריש פרק אלו מציאות גבי כריכות ע"ש הרא"שבודאי יטלנו אדם כמ
צ להכריז באבידה"כ נהי שא"א, ומי שראה ויודע של מי הוא, יכריז, כל אחד מי שלא ראה שהיא אבידה מדעת, הוא

דלא מייאש , ועוד, דמהיכי תיתי לא יחזיר לו כיון שאסור להשתמש בו, מ כשיודע של מי הוא ודאי יחזיר לו"מ, מדעת
.ימצאנו אחר שלא ראה ויכריז] אולי) [אלו(נפשיה שחושב 

כדמשמע מלשונו שכתב אינו זקוק , צ להחזיר דאיכא יאוש"ם סובר דאחר שנטלו א"ואפשר לומר דגם הרמב
בספק הינוח ואין ' ס סעיף ט"דדמי להא דסימן ר, ועוד]. 'סעיף א[ג "כמו בסימן רסלא כתב אינו חייב לטפל בהו, להחזיר
ואבידה מדעת , צ להכריז"כיון דמייאש נפשיה בדבר שאין בו סימן שא, מ כשנטלן זכה בו"מ, דאף דאסור ליגע, בו סימן

.רק שאסור לכתחילה ליטלו, ם דאחר שנטלו הוא שלו"רמבנ סובר ה"וה, צ להכריז"כדבר שאין בו סימן דמי כיון דא
וגם ביד הקטן חשיב כמשומר קצת כי , דהא אפילו ממון של קטן יש בו גזל מפני דרכי שלום, אבל בקטן דליכא יאוש
וגם רובא דאינשי נותנין חפצים ביד, ש"יוחנן ע' ה ולר"בד] ב"ע[' ק דף ט"בב' כמו שכתבו התוסהקטן חשיב קצת שומר

צ "הנוטל ממנו א]ש) [שאין(רק דקרי ליה אבידה מדעת לענין , אומדנא דמוכח הוא דלא מייאש נפשיה, קטן פיקח
.דמה שחשיב אינו משומר במקצת אבידה מדעת הוא, לשומרו יותר מהבעלים

כיון דמצוה , י יאושדלא הו, בהיו אביו ואמו זורקין כלים על מיטתו דלא הוי שלו] א"ח ע"מ[והא דבסנהדרין פרק נגמר הדין 
ט "ומה. הוי כדבר שיש לו מצילין, ]ט"ראה מסכת שמחות סוף פ[על אחרים להצילו משום בל תשחית כמבואר בתוספתא 

, זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו חייב ולא אמרינן דאבידה מדעת הוי הפקר] ב"ו ע"כ[ק "הוא נמי הא דאמרינן בב
:כ בל תשחית ומצוה על אחרים להצילו"נפשיה משום דאיכא גולא מייאש, מיירי במקום שיש מצילין
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שואל שלא מדעת

ם הלכות גזלה ואבדה פרק ג "רמב
הלכה יא

בין ששלח יד בעצמו או על יד בנו ועבדו ושלוחו הרי זה גזלן ונתחייב באונסיו ונעשית הגזלה ברשותו השולח יד בפקדון 
פ שלא חסר "אינו חייב באחריותו ז עד שישלח יד ומששלח יד נתחייב בו אעחשב ו לשלוח יד בפקדון . כדין כל הגזלנים

. ששליחות יד ח אינה צריכה חסרון, ממנו כלום אלא נטל הפקדון ממקום למקום ברשותו כדי לשלוח בו יד הרי זה חייב

הלכה יב
ת הכיס ליטול ממנו דינר אבל אם הגביה א, פ שלא נטל"הגביה את החבית ליטול ממנה רביעית נתחייב באונסיה אע

וכיוצא בכיס מדברים שאינן גוף אחד הרי זה ספק אם נתחייב בכל הכיס או לא נתחייב אלא בדינר בלבד

הלכה יג
אינו חייב אלא באחריות הפירות שנטל ושאר הפקדון המונח במקומו הרי הוא היו פירות מופקדין אצלו ונטל מקצתן

כיצד הטה את החבית במקומה ונטל ממנה רביעית או יתר . ה שנטל חייב בכלברשות בעליו ואם נפסד השאר מחמת ז
ואם החמיצה משלם את דמי , אם נשברה אחר שנטל והיא במקומה אינו חייב אלא במה שנטל שהרי לא הגביה החבית

. וכן כל כיוצא בזה, כולה כשעת הגזלה

הלכה יד
. עשה עליו גזלן וחייב באונסיובבית דין אם היה ט ברשותו בעת שכפר נהכופר בפקדון 

הלכה טו
ונשתמש בוולקחו אחד מהןהיה כלי ביד בנו של בעל הבית או ביד עבדו , השואל שלא מדעת הבעלים הרי זה גזלן

לפיכך אם החזירו לקטן שהיה בידו או , ונעשה ברשותו ונתחייב באונסיו עד שיחזירנו לבעליםהרי זה שואל שלא מדעת
. וכן כל כיוצא בזה, או נשבר חייב י לשלםלעבד ואבד מהן 

שולחן ערוך חושן משפט סימן שנט 
סעיף א

, ואם הוא דבר דליכא מאן דקפיד ביה] ב; ב בין מישראל בין מעובד כוכבים, אפילו כל שהוא] או לעשוק אאסור לגזולא 
. ממידת חסידות, ואף זה אוסר בירושלמי; כגון ליטול מהחבילה או מהגדר לחצות בו שיניו; שרי

סעיף ב
שאם הם בעין כיון , התשלומין בעין)אין(ויש מי שאומר דהיינו אם] ג ג. על מנת לשלם דבר יפה ממנו' אפי, אסור לגזול

. ויזכה אותם לבעלים על ידי אחר) א(שהם יפים מהדבר שלוקח זכות הוא להם ד 

סעיף ג
. טל נפשוכאילו נו, שוה פרוטה' אפי, כל הגוזל את חבירו

סעיף ד
). ג"פ ס"ש' ל סי"וע(אלא על דעת לשלם] צריך שלא יקחנו ד, אפילו הוא בסכנת מות וצריך לגזול את חבירו כדי להציל נפשו

סעיף ה
. נקרא גזלן, שלא מדעת הבעלים, אפילו הלוקח בשאלה
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