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 אבדה מצוות השבת 

 נט ר מתוך חושן משפט 

מציעא  ב חלוקות  כו: בבא  שלש  רבא  נעים  בנמ  מפרט 

ראה סלע שנפלה, נטלה לפני  " א(  : מהשבת אבידה לבעליה

לגוזלה   מנת  על  בכולן   - יאוש  תגזול   : עובר  לא    , משום 

ומשום לא תוכל להתעלם. ואף על    , ומשום השב תשיבם 

מתנה הוא דיהיב ליה, ואיסורא    - גב דחזרה לאחר יאוש  

נטלה לפני יאוש על מנת להחזירה, ולאחר  "ב(.  "עבדדעבד  

המתין  " ג(  . "השב תשיבם עובר משום    - יאוש נתכוין לגוזלה  

אינו עובר אלא משום    - לה עד שנתיאשו הבעלים ונטלה  

 . "לא תוכל להתעלם בלבד 

את   מפרש  אינו  הראשונהרש"י  אומר   . החלוקה    רמב"ן 

יאוש    פט שהמש לאחר  דחזרה  גב  על  הוא    - ואף  מתנה 

דעבד   ואיסורא  ליה,  הגאו  עבד דיהיב  מדברי  .  ניםהוא 

רי  להתחייב בדמים שה   אן גזל גמוראין כ רמב"ן מפרש ש

את    מחויב והאבדהליטול  אין מצוות השבת  ,  .  גזלהלכך 

ולכך    אבדה מאחר שכיוון לגוזלה לא נעשה שומר  מאידך ו

שלא  נקנ הבעלים    וכשהתייאש בה,  למחזיק  האבדה  תה 

שומרה לבעליה שאז  מוצא כשר שמונחת אצל  ש  כאבדה

ם מפקיעה ממנו שהרי היא ברשות השומר  אין יאוש הבעלי

חולקים  תוספות    . שפט זהמ רש"י לא גרס  יתכן ש  שלהם. 

תיקן את   , אף שלא תיקן את לא תוכל להתעלםשאומרים  ו

  מבואר בחולין קמא. הלאו דלא תגזול שהוא ניתק לעשה כ 

זו.  יעויין    ראב"ד מחק משפט זה מחמת קושיית תוספות 

 . ריטב"אוב ברשב"א 

א  ל "ש זול לא תגבר אינו עוב , רש"י  השניה מפרש בחלוקה

כמו   נטילה,  בשעת  אלא  החנית ' שייך  את  מיד    ויגזול 

אינה אזהרה  " שלא תוכל להתעלם  ב  ואינו עובר  . "' המצרי 

ונמנע מלהציל, הלכך  עיניו  על    אלא לכובש את  הנוטלה 

אין כאן מתעלם,    - מנת להחזיר ולאחר יאוש נתכוין לגוזלה  

תוספות    . "אבל השב תשיבם איכא משנטל עד שישיבנה 

  לגוזלה אחר   שהתכווןכיוון   שלא עובר בלא תגזול מקים מנ

בחל לפירושו  . הבעלים  תייאשו שה  נקטה  הגמרא  וקה  ם 

לה, משום שאם קודם יאוש  לגוז  נתכווןה שאחר יאוש  השני 

אולם    מתכוון תגזול.  לא  משום  עובר  אין  רש"י  ל לגוזלה 

להשיב,  א בשעת נטילה כשמכוון שלא  עובר בלא תגזול אל 

לפני  גוזלה התכוון ל אחר יאוש משום שאם והגמרא נקטה  

 עובר גם משום לא תוכל להתעלם. יאוש 

רש"י,   פירוש  את  מאמץ  דב ודרמב"ן  את  בעל  וחה  רי 

הגמרא    וונתכ ו  המאור שאכן עובר גם בלא תוכל להתעלם

תשיבם   השב  משום  שהואועובר  אחריו  תוכל    הבא  לא 

השלישית    . להתעלם מהחלוקה  המאור  בעל  כן  דייק 

עובר אלא משואמרה  ש ל הגמרא אינו  ולא    א תתעלם, ם 

ב  כן  השב  אמרה  משום  אלא  עובר  אינו  השניה  חלוקה 

אינ  תשיבם.  שגרסו  נראה  שלפנינו  בתוספות  עובר  אכן  ו 

ורשב"  רמב"ן  תשיבם.  השב  משום  את  אלא  מקיימים  א 

וכל להתעלם  לגמרא שלא שייך לא תשפשוט   שיטת רש"י

  כן דעת ראב"ד. , וכשלא התעלם ונטלה על מנת להשיבה

את   מיישבים  אינם  דבריהם  רש"י  אכן  דברי  משמעות 

גם כשנטל על מנת להשיב אם  ששייך לא תוכל להתעלם  

פשוט שאין התעלמות אחר    כוון לגזול קודם יאוש, ואולינת

יותר נראה מדבריו שבחלוקה  ו.  וספותתשגרס כ   יאוש, או 

לא  וגרס    אינו עובר אלא שלישית לא גרס  ה עובר משום 

 וכו'.  וכל ת 

ה  פותח את הלכות אבידה בפרק יא מהלכות גזיל רמב"ם  

"   ואבדה  שנ'   אבדה   השב כך:  השב    לישראל מצות עשה 
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ממנה   ונתעלם  ישראל  אבידת  והרואה  לאחיך,  תשיבם 

עובר בלא תעשה שנ'   לא תראה את שור אחיך  והניחה 

ואם השיבה קיים מצות  טל מצות עשה,  י וב   , והתעלמת מהם 

ולא השיבה בטל מצות עשה ועבר    האבדה לקח את  עשה.  

 . "על שני לאוין על לא תוכל להתעלם ועל לא תגזול 

ובעשה של    , עובר בלאו  מאבדהשהמתעלם    נראה בדבריו 

אבל השב תשיבם  לעיל    ובאשה  רש"יב תשיבם, שלא כ הש

נטל את  משיא  ה  השב ות ה מצש  איכא משנטל עד שישיבנה 

המצוות  וכדברי רמב"ם כאן משתמע גם בספר    האבידה. 

יעויין בדברי    ולב.   סוף דף ל. , ומקורו בלאו רסטורד    עשה 

ורשב"א  ראייתושם    רמב"ן  ולדחות  חולק  ר  חידושי ב,  "ן 

רמב"ם אומר שאם לא השיב את    . עליהם וסובר כרמב"ם

וכן    עבר על לא תוכל להתעלם וכן על השב תשיבם  האבדה

ה  גוזלה מלכתחיל ל   בין כיווןגזול, לא חילק רמב"ם  ל לא תע

 . הולך אחר סוף מעשיו  כיוון להשבה, והכל ל 

ופרק  וב כות-יד הלכה  " ז  הרואה חבירו שנפל  ב רמב"ם: 

  , ונטל הדינר קודם יאוש   , ממנו דינר על הארץ ולא ידע בו 

ו שביארנו, ואפילו החזיר  עובר על עשה ועל שני לאוין כמ 

על   עבר  וכבר  היא  מתנה  זו  שנתיאש  לאחר  הדינר  לו 

ולאחר    , נטל הדינר לפני יאוש על מנת להחזירו האיסורים.  

המתין    . עובר משום השב תשיבם   , יאוש נתכוון לגזול אותו 

לה ולא הודיע לבעלים ולא נטל הדינר עד שידעו הבעלים  

ואחר כך נטל הדינר    , שנפל שהרי נתיאשו כמו שביארנו 

אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם וכן    , מעל הארץ 

ם  אשאומר שאשונים מפליאים  הרדבריו    . "כל כיוצא בזה 

לומר שנטל  רח  ולא טנטל את הדינר קודם יאוש עובר וכו',  

 .זדון לגזול בכוונת 

דקדק   שרמב"ם  שנפלה  הגמרא  בדברי  נראה  סלע  ראה 

על ומוטל  לפניו,    דיין עש  האדםנפילת המטבע מ שראה את  

ליידע   הנפילהאהרואה  על  אותו  ותו  ליידע  במקום  ואם   .

היא  ילה  , שהנטעשה ושני לאויןעבר על    נטל את המטבע

כ  שלא  השבה.  ואי  והתעלמות  מצא  גזל  ששם  יא  בפרק 

ומ  אבדה  בצידה  בעליה  ל שאין  עליו  ל נוטל  ומה  נו וטלה, 

ם  אם השיב אסוף הלך אחר והכל הורעות,  ולמחשבותיו ה 

 . ביטל חדל ו

יאוש  נט  לפני  יינו שהנטילה  דה  ו חזיר על מנת לה ל הדינר 

בנפילתו  שהבחימ וכעת,  חזרה  להמופנית   הבעלים  ן 

יתכן שאם    ב תשיבם. כוון לגזול עובר משום השתנ  והתייאש

התעלם, ולא תוכל ל תגזול    לא על  לא ישיב לעולם יעבור גם  

כוונתו  שב,  ך אף אם השיב לבסוף עובר משום השב תשיבא

את  נ  ה הרחיקלגזול   לבעלים    האבדהטילתו  השבתו  את 

ולכך אומר רמב"ם    יותר מאילו היה מודיעם מבלי ליטול. 

א משום השב  אינו עובר אל עובר משום השב תשיבם ולא  

  שיתכן ויעבור גם על לא תגזול וגם על לא תוכל תשיבם,  

 . להתעלם

נטל הדינר  ולא  ולא הודיע לבעלים  לה  לא הודיע    המתין 

הבעלים נטל עובר משום    ו שהתייאש, ואחר  לא נטל כראוי ו

ולא עובר משום השב תשיבם  לא תוכל להתעלם בלבד.  

ליידע את  לא נצטווה להשיב כי אם לא להתעלם ומשום ש

 הבעלים שידעו ליטול את מטבעם שנפל. 

ת ברמב"ם לא  כנראה מחמת הכפילוט א  רנשולחן ערוך  

את  אלא    עתיקוה " הטורהביא  ישראל,  :  אבידת  הרואה 

.  השב תשיבם   חייב ליטפל בה להשיבה לבעליה, שנאמר 

עלים ממנה,  ואם נטלם ע"מ לגזלה, ועדיין לא נתייאשו הב 

ומשום  ומשום לא תגזול  עובר משום השב תשיבם לאחיך  

ואפילו אם יחזירנה אחר כך כבר עבר   , לא תוכל להתעלם 

. נטלה לפני יאוש על דעת להחזירה,  על לא תוכל להתעלם 

מש  אלא  עובר  אינו  לגזלה,  נתכוון  יאוש  השב  ולאחר  ום 

אלא  .  תשיבם  עובר  אינו  ונטלה,  יאוש  אחר  עד  המתין 

 .  "משום לא תוכל להתעלם 


