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 נזק שגרמו,  את ארצנו סידרה של דליקותהאחרונים פקדובימים 
שהוא אדם אמיד , ראובןהמקרה שלפנינו דן ב. רב לבתים ולשדות

 בדיוק ביום  במרכז הארץיישובשבהמפואר נעדר מביתו ש ,למדי
באופן שהבית בער , ורוחות חזקותשריפה אדירה שם היתה ש

כמה אנשים . ות התמוטטוחלק מהקירואפילו , באש גדולה מאד
. ובזזו מכל הבא ליד, תוך כדי הדליקהחדרו לבית , ניצלו את המצב

וגם הוא הוציא חלק , היה ביניהם, הידוע בעוניו, גם שמעון
 חפצים אלו השאירועתה שאלתו בפיו האם מותר לו ל. מהרכוש

או שעליו , ובפרט שבזה יוקל מעט מצבו הממוני הקשה, לעצמו
  .ים לראובןלהשיב את החפצ

   
  ב................................................................................................בדיני תורה" עשיר"ו" עני"מושגים של . א

  ג............................................................................................................סוגיות יאוש ויאוש שלא מדעת. ב

  ד..............................................................................................................................סוגיית זוטו של ים. ג

  ה................................................................................................................ זוטו של ים–הצלה מדליקה . ד

  ו..........................................................................................................................אמר בואו והצילו לכם. ה

  ח..............................................................................................................ב"דרכי הצלה נוספים של בעה. ו

  ט.....................................................................................?"אבודים מכל אדם"האם החפצים שבדליקה . ז

  י........................................................................................................הבעליםנדרשת ידיעת : נחלת דוד. ח

  יב.........................................................................................................מספיק יאוש מאוחר: אור שמח. ט

  יב................................................................................................................ד ודינא דמלכותא"הפקר בי. י

  יד..................................................................................................................השבת רכוש מעני לעשיר. יא

  טו...............................................................................................................................סיכום ומסקנות. יב

  

  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  גליון מספר

 519  

  היתר לקחת חפצים מבית בוער
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  בדיני תורה" עשיר"ו" עני"מושגים של . א

, איבד רכוש רב בעקבות שריפת ביתוש, בוויכוח בין אדם עשירעוסק המקרה שבענייננו 

 שקפץ לתוך הבית הבוער והציל , נמצא כרגע בידי אדם עניועתה הוא מגלה שחלק מרכושו

 והשאלה היא אם העני מחוייב ,העשיר דורש מהעני שיחזיר לו את החפצים. כמה חפצים

  .בכך

  

בדיני  אין להם מקום כאשר עוסקים –בדרך כלל " עני"ו" עשיר"המילים  כי יש להדגיש

למעט הלכות ( שווה בכולםוהדין הוא , אין שום חילוק בין עני לעשירשכן בדין התורה , נזיקין

ונושא נוסף שנלמד בהמשך , ב"צדקה מהקופה הציבורית וכיוצ,  כמו מתנות ענייםלאוכלוסיית הענייםהקשורות 

, " דל בריבוא תהדרל": )ג, ג"שמות כ, שפטיםבפרשת מ( פסוק מפורש מזהירנוו, )ד"השיעור בס

  . אזכנו ואכבדנו, דל הוא: ולומר,לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין :י"ופירש רש

  

שהיה דן את , "משפט וצדקה"שהיה עושה  ):בגמרא במסכת סנהדרין דף ו( ויש שבח לדוד המלך

ולכן לאחר , ניוראה שהמתחייב בממון הוא ע, הדין וחייב את החייב וזיכה את הזכאי

" משפט"ומודגש ש. שיהיה לו מהיכן לשלם את חיובו לעשיר, היה נותן צדקה לעניהמשפט 

  .היא רק לעניים" צדקה"ורק ה, אינו מבחין בין עשיר לעני

  

, שלא לירא מן העשירים ולא לישא להם פנים,  יש במקרים כאלו אזהרה לדייןויש גם

רבי יהושע בן קרחה אומר מניין לתלמיד שיושב לפני : ):ובמסכת סנהדרין דף ( בסוגיית הדיינים

: י"וברש( לא תגורו מפני איששנאמר  – מניין שלא ישתוק ,רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר

מניין שלא יחלוק כבוד לרבו , ורבו טועה בדין, וראה התלמיד זכות לעני וחובה לעשיר, ובא דין לפני רבו ולא לפניו

  .)לעשיר בגלל עושרוומשמע שאין לישא פנים , 'כוווישתוק תלמוד לומר 

  

עולם ישנה התייחסות שונה בתכלית למעשי גזל אומות המאחר שב, ויש מקום להדגשה זו

והשבח הגדול , "גיבורים ידועי שם" תהילה מיוחדת לאצלםיש ו, שנעשו לטובת העניים

 אינם ממקורות וכמובן שדברים אלו, ים מהעשירים כדי ליתן לענייםזלגו ששלהם הוא

ל התייחסו במפורש לחלוקה זו וקבעו "למעט המקרים שבהם חז( אין לנו בהם שום חלק כללו, תורתנו

  .)כדלקמן, למציאות המיוחדת הזו כללים אחרים
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  שלא מדעתויאוש ת יאוש וסוגי. ב

ם שמציאת,  של חפציםמונה רשימה ).א"דף כ, תחילת פרק אלו מציאות, במסכת בבא מציעא( המשנה

כריכות ברשות , מעות מפוזרות, כגון פירות מפוזרים( בדרך של נפילה מאפשרת לבעלים לזכות בהם

  .הרי אלו שלוו, )'כיכרות של נחתום וכו, עיגולי דבילה, הרבים

  

מפני שהבעלים הרי אלו שלו : ...מבואר הטעם )המובאת בגמרא שם בעמוד ב( ובברייתא

   .מתייאשים מהם

  

ואומר ,  יחזור ויימצא–אדם אינו מאמין שהחפץ שאבד ים שהראשונכתבו ובהגדרת יאוש 

  . ).ג"כבגמרא במסכת בבא מציעא דף כ( "וי לחיסרון כיס"מילים כגון 

  

ובהמשך , ג להעמקה בנושא זה-ב" סימן רסנתיבות המשפטויעויין ב( ם בהגדרת יאושונחלקו הראשוני

   :)השיעור יש תפקיד חשוב למחלוקת זו

 יוצא החפץ –וכשהאדם מתייאש , )י בכמה מקומות"שיטת רש( ר גמוריאוש הוא הפק •

כולל הבעלים ( וכל אדם שרוצה לזכות בחפץ זה, מרשותו והופך להיות במקום הפקר

   :או.  יכול לעשות בו מעשה קניין ולזכות בו– )עצמו

שהחפץ נשאר ברשותו ובבעלותו של , )ן"שיטת הרמב( היתר זכיה לעולם יאוש הוא •

  אבל מרגע זה יש רשות לכל אדם לעשות בו מעשה זכיה ולקחתו לעצמו,ב"בעה

  .)ב שאם מתחרט על ייאושו יכול להמשיך ולהתייחס לחפץ כשלו"למעט בעה(

  

במסכת  (תוספותוב( יכול לזכות בו לעצמו – בוודאי שהמוצא חפץ לאחר יאוש –ומכל מקום 

 מה – "וכן תעשה לשמלתו" מהפסוק .א: ו מדאורייתאהביאו שני מקורות לזכיה ז) ה מה"ד. ז"בבא מציעא דף כ

אך ,  אף כל דבר שאין מתייאשים חייב להחזיר–שמלה מיוחדת שיש בה סימן ואין הבעלים מתייאשים 

אשר תאבד ממנו " בתחילת מסכת בבא מציעא לומד מהפסוק מהירושלמי. ב.  פטור מלהחזיר–כשמתייאשים 

י "רשוכן דעת , יצא יאוש בעלים שאבוד ממנו ומכל אדם, ל כל אדם מי שאבודה ממנו ומצויה אצ– "ומצאתה

  . )כשיטת הירושלמי) ה מוצא"ד. ו"במסכת בבא קמא דף ס(

  

שכיוון  )ד"ה ונלענ"ד, ב-שער ה( שערי יושר כתב ב– טעם היתר הזכיה לכל אדםובביאור 

, יטלנו אחרואינו מקפיד אם ,  כבר אינו חס עליו–שהבעלים חושב שלא יחזור אליו עוד 

 אף שהיא בעל כורחם של – וחידשה התורה שהתרצות זו .ומתרצה שכל אדם יזכה בו

  . מועילה–הבעלים 
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אלא ,  היה מתייאש מהם– נשרפים ברגע זהואמנם אין ספק שכל אדם שהיה יודע שחפציו 

 –וכאשר יידע , יודע שהרכוש עולה באש אינו – בעל הנכסים –ראובן שבמקרה שבענייננו 

  .יאוש שלא מדעתומציאות זו נקראת . ודאי יתייאשבו

  

לגבי אבידה (, יאוש שלא מדעתעוסקת בסוגיה המפורסמת  :)א"במסכת בבא מציעא דף כ(הגמרא 

 עדיין הבעלים –אלא שבשלב זה .  יתייאשו–ומיד כשיידעו הבעלים על העובדה שהחפץ אבד מהם , שאין בה סימן

יאוש שלא מדעת :  אביי אומר– )ת בחפץ זה כבר בשלב ראשון זההאם מותר לזכו. לא ידעו שהחפץ אבד

 –ואם קדם וזכה , עד שיתברר שנודע לבעל החפץ על האבידה, והזכייה בו אסורה בשלב זה(  לא הוי יאוש–

 –יאוש שלא מדעת ורבא אומר , )ולא יוכל לזכות בחפץ גם לאחר יאוש הבעלים, "באיסורא אתא לידיה"

  .)ובכללו סוגיה זו, ם"ל קג"ביע( הלכה כאביי –וכידוע . וצא לזכות בו מיידיתויכול המ, הוי יאוש

  

אין :  ואלו דבריו," לא הוי יאוש–יאוש שלא מדעת "ש פסק )ג-ב"סימן רס( ובשולחן ערוך

 או שראוי ליתן סימן , בגופובדבר שיש בו סימן )רק( אלא ,המוצא מציאה חייב להכריז

 אפילו אין בו שום סימןאבל אם .  או במשקלו,דתוי או במ,נויי או במנ, או בקשריו,במקומו

 אם הוא דבר שיש לתלות – )כגון שניכר שלא הונח שם בכוונה אלא דרך נפילה בא שם(במקומו 

 ותמיד היה ממשמש בו ומרגיש ,או מחמת כובדו או מחמת חשיבותו( מיד כשנפל ממנו בעליו הרגישו בוש

ובא לידו ון שאין בו סימן ו כי,הרי נתייאש מיד כשידע שנפל ש,הרי הוא של מוצאו – )כשנופל

ון ו כי,פ שנתייאש אחר כך"צריך להחזיר אע –ואם לאו . ן שנתייאשו בעליוו כיו,בהיתר

  .שבא לידו קודם יאוש

  

וממילא , אין זה נחשב שהתייאש:  פירושו,לא הוי יאוש יאוש שלא מדעת :מסקנת הנושא

 ולא יוכל ,באיסורא אתא לידיה – ואם הגיע אליו ,צמואסור לקחת את החפץ לעלמוצא 

  .גם לאחר שהמאבד יתייאשעוד לזכות בחפץ זה 

  

 –אמנם אם ראובן יידע על כילוי ממונו ,  לגבי הרכוש המתכלה עתה באש,ולכן בענייננו

, יאוש שלא מדעת הרי יש כאן –אבל כל עוד לא נודעה לו מציאות זו , הוא בוודאי יתייאש

 –ומאחר שלקח , אין היתר לשמעון לזכות ברכוש זה לעצמוולכן , לא הוי יאושונפסק ש

  .חייב להשיב לבעליו והתוצאה היא שבאיסורא אתא לידיההרי זה 

  

  סוגיית זוטו של ים. ג

שיש מקרה אחד שבו , )שלמדנוה לעיל( "יאוש שלא מדעת"בסוגיית שיש הסתייגות אלא 

והוא , )לפי כולם אפשר לזכות בחפץ: כלומר( "אוש הוי י–יאוש שלא מדעת "מודים שכולם 
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החפץ לא עתיד  כיוון שהמציאות מלמדת ש,"זוטו של ים" אבידה שנפלה לבמקרה של

  .ואפילו שיש בו סימן,  התורה התירתו– להימצא

  

  ":זוטו של ים"בקצרה מהו ונזכיר 

ן הארי ומן הדוב המציל מ: רבי שמעון בן אלעזר אומר: ).ד"במסכת בבא מציעא דף כ( בגמרא

מפני שהבעלים , הרי אלו שלו ומשלוליתו של נהר זוטו של יםומן , ומן הנמר ומן הברדלס

  .מתייאשים מהם

  

אבידה שבזוטו של ים : ):א"במסכת בבא מציעא דף כ( מבארת הגמרא –" זוטו של ים"ומהו 

 פירש י"ורש.  התורה התירתו–פ שיש בו סימן "אע לכולי עלמא –ובשלוליתו של נהר 

ולשטוף עימו  שדרך הים לחזור לאחוריו ,שפת היםעל מקומות  הכוונה ל"זוטו של ים"ש

  .מה שמוצא שםאת 

  

אמר רבי יוחנן : :)ב"במסכת בבא מציעא דף כ( אבידה ששטפה נהרהוא בסוגיית  ומקור ההיתר

וכן : "שכתוב, מנין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת: משום רבי ישמעאל בן יהוצדק

 מי שאבודה ממנו ומצויה אצל כל –" אשר תאבד ממנו ומצאתה, ה לכל אבידת אחיךתעש

  .)שהיא מותרת( יצאה זו שאבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם, אדם

  

 :רושפי( וזוטו של ים המציל מהארי והדוב :)ז-ט"סימן רנ( בשולחן ערוך נפסק להלכה ודין זה

 ושלוליתו )ות ושוטף כל מה שמוצא בדרך חזרתו וכן עושה בכל יוםו פרסא"לשון ים החוזר לאחוריו עשרה או ט

   . אפילו הבעל עומד וצווח,הרי אלו שלו – )י"רש,  כשהנהר גדל ויוצא על גדותיו ופושט:רושפי(של נהר 

  

במקום הרחוק החפץ ונמצא דהיינו ש( "זוטו של ים "מצאת במקום הנקראנשבאבידה הולמדנו 

 –אינו מתייאש הוא וגם אם באופן ספציפי (ולכן הבעלים מתייאש , לשאר בני אדםיה לבעליו או מאפשרות זכ

 לזכות בו יכול מוצא את החפץהומכאן ואילך ,  והחפץ מתנתק מקשריו אל בעליו הקודם,)בטלה דעתו אצל כל אדם

לפי כולם אפשר לזכות : כלומר( "הוי יאוש –יאוש שלא מדעת "אין חולק ש – )אפילו שיש בו סימן

פ שיש בו "אע,  התורה התירתו– החפץ לא עתיד להימצאכיוון שהמציאות מלמדת ש, )בחפץ

  .)ואפילו יש בו שמו וכתובתו של המאבד( סימן

  

   זוטו של ים–הצלה מדליקה . ד

נראה בסברה  –והבעלים לא נמצא כאן , אש המכלה קירות ורכוש –בענייננו המקרה ש

והיה עומד , ואפילו אילו היה ראובן כאן, ל מזהגדואבוד ממנו ומכל אדם אין לך לומר ש
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יש כאן דין זוטו כ לכאורה " א–והרי זה כאילו התייאש ,  לא היה מועיל לו כלום–וצווח 

  .את החפצים שבזזשמעון יכול להשאיר לעצמו  ,לכאורה, כ"וא, של ים

  

אינו הצלה מהדליקה וטוענים שדין , שמפקפקים במסקנה זוכמה וכמה פוסקים אלא שיש 

  . שייך למערכת הדינים של זוטו של ים

  

  .ונלמד לקמן את דעות הפוסקים בעניין זה

  

  אמר בואו והצילו לכם. ה

שדיניו מתייחסים לשולחן ערוך , השייכת לענייננוהצלה מדליקה לעניין גדרי לימוד גדול 

ן זוטו גדרי יאוש וזכיה בחפץ מכוח די, ובפרט בעניין חיוב השבת אבידה, חלק חושן משפט

  . חלק אורח חייםהשייכת דווקא לשולחן ערוך , במסכת שבת ניתן ללמוד מסוגיה –של ים 

  

ולהלן מהלך הסוגיה ודברי הפוסקים בנדון , הצלת ממונו מדליקה בשבת הוא סוגיית הנדון

  :וחלק מהמסקנות השייכות לענייננו, זה

ודנות , פרצה בבית בשבתעוסקות בדיני דליקה ש ).כ"וק: ז"במסכת שבת דף קי( המשניות •

מצילין מזון : )השייכים לענייננו( ולהלן חלק מדבריהן, בהיתר להציל רכוש מן הדליקה

 נפלה דליקה : כיצד, הראוי לאדם לאדם הראוי לבהמה לבהמה,שלש סעודות

שמבארת את , י מביא את הגמרא בהמשך"וברש( ' וכומצילין מזון שלש סעודות –בלילי שבת 

אבל , שאכן מעיקר הדין היה ראוי להציל יותר, ם להציל את ממונו מן הדליקה בשבתגדר ההיתר לאד

 יבוא לידי – אם יתירו לו להתעסק בהצלת חפציו –מאחר שאדם בהול על ממונו , הגבילו מפני הגזירה

 עושים עימו –ואם היו פקחים , בואו והצילו לכםואומר לאחרים ... )מלאכת כיבוי

... ועוטף כל מה שהיה יכול לעטוף, ובש כל מה שיכול ללבושול... חשבון אחר השבת

  .בואו והצילו עימיואומר לאחרים 

 הרי –מה שייך לדבר על חשבון שעושים עימו :  מקשים).כ"במסכת שבת דף ק( ובגמרא •

, "בואו והצילו לכם"ב אמר להם "שהרי בעה, זוכים מן ההפקרמדובר שהם 

שמסכימים , במידת חסידותשמדובר : ראועונה הגמ. וממילא הזכיה היא לעצמם

אבל באמת אם רוצים להציל לעצמם ולא להחזיר , להחזיר תמורת שכר פעולה

  . רשאים לעשות כן–ב תמורת שכר עבודה "לבעה

: וכותב, עוסק בדליקה שאירעה בבית )ט-ד"חלק אורח חיים סימן של( ובשולחן ערוך •

 –אם רוצים לזכות ... וש סעודותואומר לאחרים בואו והצילו לכם כל אחד מזון של
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ואם אינם רוצים לזכות אלא , "הצילו לכם"כיוון שאמר , זוכים בו מן ההפקר

  .' הרשות בידם וכו– ולקבל שכר על הצלתם רוצים להחזירו

משמע ש )ה חשבון" ד.כ"במסכת שבת דף ק( ן"הר בשם הביא )ט-ד"בסימן של( ובבית יוסף •

בגלל , הצילופקר בדברים שה מן הםזוכילים המצי ש)ה מהפקירא"ד(י "מדברי רש

 ,אין צורך לכךש, ן עצמו חולק"והר". הצילו לעצמכם"שאמר להם ב "דברי בעה

אינו רשאי להציל יותר אלא שמאחר והוא עצמו , םלא אמר להב "אם בעהאפילו ש

מציל מזוטו של ים ה מכוח דין ,דברהרי הוא מופקר לכל  –ש סעודות וממזון של

  ..) כדכבגמרא במסכת בבא מציעא דף( של נהרומשלוליתו 

שביאר , ר יצחק אבוהב"מהרהרב , את דעת החולק )שם( והביא הבית יוסף •

אבל כאן , אבוד ממנו לגמריכי שם זה , שהמציאות הזאת אינה דומה לזוטו של ים

, כלומר יש עליו מגבלה הלכתית, "אריה רובץ עליו"ורק  ,ב כן יכול להציל"בעה

צריך להיות " אבוד ממנו"כי גדר , "אבוד ממנו"א מחשיבה את החפץ כומגבלה זו ל

 .שתלויה בבחירתו, מגבלה הלכתית ולא בגלל מגבלה מציאותיתבגלל 

איסור שמאחר שהאיסור הוא רק , )ד"בפסקים אות קל( ל דיסקין"המהריוכן כתב  •

י אבוהב "המהרההבדל בין השיטות הוא שלפי ( אין זה נחשב שאבוד ממנו ומכל אדם – דרבנן

 איסור –ל דיסקין "ואילו לפי המהרי, בכל רמה שהיא אינו מהווה סיבה להיקרא אבוד,  כל איסור להציל–

אולי בגלל שזה איסור גברא ולא ( אבל איסור דרבנן הוא משהו חיצוני, דאורייתא יהיה סיבה להיקרא אבוד

  .)ואינו סיבה שהחפץ ייקרא אבוד )איסור בעצם הדבר

בכל , שאין חשיבות לסיבה מדוע אינו יכול להציל, ן"כהר )שם( ית יוסףומכריע הב •

ולא חשוב הטעם לאי ( אינו יכול להצילב "ומאחר ובעה, מקרה התוצאה היא הקובעת

זוטו של "ולכן המצב נקרא ,  המציאות מכתיבה את הדין– )פיזית או רוחנית, יכולת זו

  . יכול כל אחד לזכות מההפקרוממילא , "ים

  

וכל אחת מגדירה , שתי שיטות התבוננותשיש בעניין הצלה מדליקה בשבת צינו למדים ונמ

  :כדלקמן, את היתר הזכיה בממון שהצילו מהדליקה באופן אחר

בין מחמת , ב אינו יכול להצילו"מאחר שבעה, נחשב אבוד החפץ :שיטת הבית יוסף •

 יכול –י שזוכה  מ–ולכן , מגבלה פיזית ובין מחמת מגבלת איסור שהגבילו חכמים

  .ב"גם ללא דברי ההיתר של בעה, לזכות לעצמו

, ב יכול היה להציל בעצמו"שהרי בעה, לא נחשב אבוד החפץ :ר אבוהב"שיטת מהר •

שצריך להיות ( "זוטו של ים"ולכן אין כאן , אלמלא הגבילה אותו התורה שלא להציל

היתר שבגמרא לזכות מההפקר וכל ה, )וכאן זה אינו אבוד ממנו, אבוד גם ממנו וגם מכל אדם

  ".בואו והצילו לכם"ב "הוא רק בגלל דברי בעה
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ב אין יכולת להציל מאחר "ולבעה, אלא ביום חול, מאחר שלא מדובר בשבת –ובענייננו 

כ יש כאן דין "וא, נחשבים אבודיםהחפצים שבבית כ " א–שהוא נמצא רחוק מהמקום 

  .צילים לקחת חפצים לעצמםלפי כולם יכולים המלכאורה ו, "זוטו של ים"

  

  ב"דרכי הצלה נוספים של בעה. ו

והובאה במשנה ברורה סימן , והיא גם דעת המגן אברהם( ח"דעת הבהיא , יש שיטה נוספת –אמנם 

בואו והצילו "בנוסח , ב"שאם לא היה גילוי מפורש מצידו של בעה, )כב ובביאור הלכה שם- ד"של

אלא , )כפי שלמדנו לעיל( ב להציל בעצמו"לל יכולת בעהולא בג, אין זה הפקר –ב "וכיוצ" לכם

ובהלכה זו מצויינים כמה דרכי ,  שיש לו יכולות אחרות לכבות את הדליקה בהיתרבגלל

  :ב"היתר נוספים שיש לבעה

אני הייתי ממציא לעצמי אנשים ישראלים שהיו : לומרב "בעהיכול : הבאת פועלים •

   .מצילים לעצמם ומחזירים לי

כמפורט בהמשך , י גויים"הייתי יכול להציל ע: ב לומר"יכול בעה: י גוי"כיבוי ע •

אף אם אינו מזומן ו, "כל המכבה אינו מפסיד"באומר לגוי  )כו-ד"סימן של( סימן זה

, בסופו( המרחשתוכן כתב ( אודאי יכבה כשיבופ שו"אע, אויכול לקרותו שיב, כאן

  .))א"בקונטרס שמן המשחה אות כ

ח " סימן נתרומת הדשןבשם  כו-ד"בסימן של( א"ברממובא  :נת נפשותכיבוי בעצמו בסכ •

כל הדינים הנזכרים בדיני הדליקה ש )אור זרוע פרק מי שהוציאוהו בשם י"רהגהות אשו

 בין עובדי כוכבים והיה חשש סכנת םאבל בזמן שאנו שרויי,  בימיהםמדובר דווקא

ליקה בשבת משום דיש מותר לכבות דל ש"כתבו הראשונים והאחרונים ז, נפשות

 הכל לפי אלא, א שאין כאן היתר גורף"ומוסיף הרמ(  והזריז הרי זה משובחבה סכנת נפשות

 אבל בחשש סכנת ספק מותר , אסור לכבות– דאי שלא יהיה להם סכנה בדברואם היו בטוחים וו, יןיהענ

 הוא דווקא  שהיתר זהא"ומדגיש הרמ .)םוכן נוהגי, לכבות אפילו הדליקה בביתו של כותי

אבל , ויש סכנה אם לא יכבה,  מלאכה שאינה צריכה לגופהשהיא, בכיבוי דליקה

  .אסור לחלל שבת כדי להציל ממון

  

 אנו למדים שאם ישנה אפשרות כיבוי –האפשריים שיש בהלכה זו ריבוי סוגי ההצלה מ

וממילא , ואין זה זוטו של ים, "אבודה ממנו" אין זה נקרא –הדליקה באמצעים סביבתיים 

  .וחייב להשיב את החפצים לבעליהם, אין המציל יכול לזכות לעצמו
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ויש סיכוי סביר שיצליחו לדכא את , אם יש כוחות כיבוי והצלה בסביבה –ולכן בענייננו 

שמעון ו"  יםזוטו של" בוודאי שהמציאות כבר לא תיקרא –הדליקה ולהציל את החפצים 

  .ראובן את החפצים שלקחלחייב להשיב 

  

  ?"בודים מכל אדםא"בדליקה שחפצים האם ה. ז

בשני המתירה לכל אדם לזכות בממון זה תלויה , "זוטו של ים"שהגדרת יש להזכיר ו

שהמציאות הרגילה היא שאי אפשר להגיע ( אבוד מכל אדם.  ב.)מהבעלים( אבוד ממנו.  א:רכיבים

  .)בחינת אבוד מכל האנשיםוהוא ב, לחפץ

  

וחילקנו בין ( דהיינו את יכולתו של הבעלים להציל את חפציו', רק את חלק אלמדנו עד עתה ו

 –ואפילו , י פועלים או גויים או כוחות הצלה אחרים"בין יכולתו להציל ע, אי יכולת מציאותית ובין אי יכולת הלכתית

  .)י עצמו" ע–במקרה פיקוח נפש 

  

ואם ( ?אבודים מכל אדםהאם החפצים אכן : ולשאול', התייחסות גם לחלק בויש להוסיף 

  .)ואסור למוצא לקחת את החפצים לעצמו, "זוטו של ים" אין כאן –התשובה לשאלה זו היא שלילית 

  

הכסף " –למסכת בבא מציעא סימן ז אוצר העיון יעויין בספרנו (  כבר התייחסנו לשאלה דומהובעבר

   ונצטט משם קטע המתאים לענייננו,)"שאבד וקטן מצאו

וכך , רבי שמעון בן אלעזרעוסקת בדעת  ).ד"המובאת במסכת בבא מציעא דף כ( הברייתא •

 זוטו של יםהמציל מן הארי ומן הדוב ומן הנמר ומן הברדלס ומן : דבריו

 םהמוצא בסרטיא ופלטיא גדולה ובכל מקום שהרבים מצויי ,ומשלוליתו של נהר

ובהמשך הסוגיה מודים חכמים ( ם מהםאשיי מפני שהבעלים מתי,הרי אלו שלו – שם

  .)ה-ט"וכן נפסק להלכה בסימן רנ, שרשאי לקחת לעצמו, במקום של רוב גוייםא "לרשב

זוטו של "יש קשר הדוק בין כל המקרים המרכיבים את המושג  –לפי ברייתא זו  •

סרטיא ופלטיא ם וג, גם הים והנהר, ובתוך המושג נכללים גם הארי והדוב, "ים

לפי זה . )ובוודאי יקחו לעצמן כל מה שימצאו, דהיינו מקומות שרבים מסתובבים שם( ומקום הרבים

יוצא מרשות בעליו מכוח דין שכן הממון ,  אין צריך את יאושו של בעל הממון–

  . ולא מכוח יאוש בעליו"זוטו של ים"

 ,)פלפולא חריפתא שם אות א ואות חויעויין גם ב, מסכת בבא מציעא פרק ב אות ו( ש"אלא שהרא •

ב ובמגיד משנה -ויעויין גם בהלכה ו, י-יא, ז-הלכות גזילה ואבידה יא( ם" הרמבויש אומרים שגם

אבל , אין צריך יאוש בפועל" זוטו של ים"ש, מחלקים את דברי הברייתא )שם

 הרחוב –לפי זה . תלוי בטעם של יאוש בעלים" סרטיא ופלטיא ומקום הרבים"
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כ כל עוד לא "א, תלוי ביאושאלא עדיין " זוטו של ים"שי של העיר אינו בהכרח הרא

אסור ויהיה , "יאוש שלא מדעת"כ יש לדונו –נודע לאבי הנערה על אובדן השטר 

  . לפני יאוש זהלזכות בו

 זה דווקא –" זוטו של ים"שאפילו אם סרטיא ופלטיא הוא ובפרט שיש שטענו  •

שצריך ,  אבל אם עומד כאן יהודי, ממנו ומכל אדםאבודכשהממון נמצא במצב של 

החפץ לא כיוון ש, "זוטו של ים" זה לא –רק להושיט את ידו ולקחת את החפץ 

, שלמדנו לעיל (ולא קשה מהגמרא( וממילא גם אינו אבוד ממנו, "םד מכל אדאבו"נקרא 

כלומר , "שכחיה ושקליהא"ששם המוצא , לגבי הרואה מרגלית שנפלה לחול) :ו"במסכת בבא מציעא דף כ

  .)שעדיין היתה נדרשת פעולת חיפוש מצד המוצא

  

 ולבזוז כאשר איווה כל אדם יכול להיכנס לבית הדולק מדובר שילו היהא –והנה בענייננו 

ולא (שרבים מסתובבים שם , "סרטיא ופלטיא"יותר נכון לדמות מציאות זו לכ " א–נפשו 

  .)נס ולהציל את החפץשאין אפשרות רגילה להיכ, לזוטו של ים

  

אין מאחר ש,  אין דנים מדין זוטו של ים)ם"ואולי גם לפי הרמב( ש" לפי הראסרטיא ופלטיאבו

ומאחר שבענייננו לא , שצריך יאוש בעלים להתירה, אלא אבידה רגילה, זה אבוד מכל אדם

  .אסור לזכות בחפצים אלווממילא , יאוש שלא מדעת הרי יש כאן –היה עדיין יאוש 

  

והכניסה לתוך הבית הדולק מהווה , דליקה חזקהמדובר על מציאות של  –אלא שבענייננו 

שכל כך נצרכים לו בגלל , כדי לזכות בחפצים אלוסיכן את עצמו ושמעון בהיכנסו , סכנה

מציל שיש לדמות את המקרה ל )ם"ש והרמב"אפילו הרא(  כאן יודו כולם–מצבו הכספי הקשה 

לזכות בו המאפשר למוצא , זוטו של ים כולם מקרה זה שייך לדיני ולפי, 'מהארי והדוב וכו

  .לעצמו

  

  נדרשת ידיעת הבעלים: נחלת דוד. ח

א אכפת לנו כלל היאוש של של, זוטו של ים שייך לדיןהמקרה שבענייננו ש, למדנו שמאחרו

ית גי שסו,לכאורה,  נראה– רחוואותו בעל כ" ֵמְתַיֶאֶשת"שכן התורה , ראובן בעל החפצים

 מה אכפת לנו אם הוא כבר התייאש או שהוא עתיד שכן(אינה נצרכת לענייננו " יאוש שלא מדעת"

  .) הרי היאוש כאן הוא בעל כורחו–להתייאש 

  

ולאריכות בעניין זה יעויין בספרנו , ה שטף נהר"ב ד"בבא מציעא דף כ( נחלת דודאלא שידועה שיטת ה

,  המגיד משנהלבאר בדעת )"ת מהשואה"בעלות על ס" –' סימן ו, למסכת בבא מציעאאוצר העיון 
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שתמיד יש צורך בידיעת , " לא הוי יאוש–יאוש שלא מדעת "שכיוון שלמדנו בסוגיית 

 שאבד להם צריכים הבעלים לדעת –כך גם בזוטו של ים , הבעלים כדי להחיל את היאוש

  . עוד לפני שיגיעו ליד המציל, )"ִלהְ(י'&ש"ולהתיאש או ( החפץ

  

שהרי ,  ידיעה זותוצאת למרות שלא אכפת לנו ידיעת הבעליםשצריך את , ויש בזה חידוש

  .היאוש חל בכל אופן אנו קובעים ש–לא יתייאשו הבעלים אפילו אם 

  

המובא באריכות ( באמצעות המקרה הבא, את גודל חידושו של הנחלת דודובעבר כבר הדגמנו 

  :)"כסף שאבד וקטן מצאו" – ז למסכת בבא מציעא סימןאוצר העיון בספרנו 

תוך כדי נסיעה הגיע למקום שבו הכביש . ראובן שאל רכב משמעון
ראובן מנסה לחלץ את . ובדיוק שם נתקע הרכב, נפגש עם פסי רכבת

וכבר היא נראית , והנה נשמעת צפירת הרכבת. ללא הועיל, הרכב
אובן  בורח ר– כרגע לפני הפגיעה –בשלב זה . מתקרבת במהירות גבוהה

 בשניות –שעמד בצד וראה הכל , לוי. מהרכב ומשאירו על הפסים
כ כבר "ושניה אח, מתניעו ויוצא אל מחוץ לפסים, האחרונות נכנס לרכב

  ?האם לוי זכה ברכב זה. עברה שם הרכבת
  

  :יש לומר בזה את הדברים הבאים –ועל פי מה שלמדנו לעיל 

, ודאי התייאש מהצלת רכב זהבו אין ספק שראובן הנהג – אם דנים מדין יאוש •

 .היה בוודאי לוי המציל זוכה ברכב –ואם היה מספיק בזה כדי לזכות 

אין יאוש של השואל  הרי –ואינו הבעלים , שואל מאחר שראובן הוא רק – אמנם •

יאוש שלא כ הוי " א– המשאיל עדיין לא יודעואילו , כי לא הוא בעל הרכב, מועיל

 .מדעת ולא הוי יאוש

ואין צריך את יאושו , "זוטו של ים" מתקיימים כל התנאים של קרה זהאלא שבמ •

 .גם נגד רצונוכיוון שהתורה כופה עליו יאוש , בפועל של בעל החפץ

 כיוון שבעל הרכב – )שצריך לפחות את ידיעת בעל החפץ( ואם נכריע לפי הנחלת דוד לעיל •

לא (ואין כאן יאוש , כ חסרה ידיעתו" א–אינו מודע לכל מה שהיה בדקות האחרונות 

שכן , המציל אינו יכול לזכות ברכב זהולכן , )י התורה"ע" התי'&ש"וגם לא , הוא התייאש

  .באיסורא אתא לידיה
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אבל אנו , בעל הבית,  של ראובןיאושו אמנם איננו צריכים את –גם בענייננו ולפי זה 

 הידיעה אם הוא יודע על וכל עוד חסירה לנו, בעניין אבידת החפץ שלוידיעתו צריכים את 

  .אין אפשרות לזכות אפילו בדין זוטו של ים עד אז –אובדן החפץ שלו או טרם נודע לו 

  

 נחשבים –שביתו נשרף ורכושו אבד עוד לפני שנודע לראובן ח רכוש  שמעון לקמאחרולכן 

שות ואין לו ר )חפצים שהגיעו אליו בזמן איסורם: כלומר( "באיסורא אתא לידיה"החפצים כ

  .עליו להשיבם לראובן ולכאורה, להשתמש בהם

  

  מספיק יאוש מאוחר: אור שמח. ט

, ם"על הרמב(האור שמח וידועה דעתו הנגדית של , דעתו של הנחלת דוד היא חידוש –אמנם 

, שכיוון שאין חיוב השבת אבידה בחפץ שנמצא בזוטו של ים )ס"וחידושי רבי מאיר שמחה על הש

 .גם כשהאבידה כבר בידו לכן מועיל יאוש הבעלים –מכל אדם מאחר שהוא אבוד ממנו 

 הרי המוצא נחשב –שכל עוד לא היה יאוש , וזה בניגוד לאבידה רגילה שאין בה סימן

אבל . ואין יאוש בחפץ שברשותו, וכאילו החפץ מונח ביד הבעלים, שומר של הבעליםל

כאילו מונח ברשות מון  הרי המ–ולא נעשה שומר אבידה , בחפץ שהתורה פטרתו מהשבה

  .זוכה ביאוש ולכן הרבים

  

שכן אין לנו בירור מה מוטל על שמעון , נראה שעדיין לא הגענו לחוף מבטחים –ובענייננו 

המתיר לכל אדם לזכות בחפצים , "זוטו של ים"ולמרות שמדובר במציאות של , לעשות

להשיב את הרכוש ון שמעאם נדרש לאחר דעת האחרונים לעיל עדיין אנו מסתפקים , אלו

או שיכול  ) אי אפשר לזכות בחפצים–שמאחר שראובן לא ידע על השריפה , בגלל הנחלת דוד( לראובן

שגם יאוש מאוחר של ראובן מספיק כדי להשאיר את , ולהסתמך על האור שמח( לשומרם לעצמושמעון 

   .)החפצים בידו

  

וכפשטות הבנת (עת האור שמח כדקים לי  יוכל ראובן לומר –לכאורה : וכמסקנת ביניים

  .ולהשאיר את החפצים בידו, )סוגיית זוטו של ים

  

  ד ודינא דמלכותא"הפקר בי. י

  .כפי שנלמד לקמן, ל"תקנות חז לא רק דינים אלא גם ישאלא שבעניין זוטו של ים 
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המתיר לקחת חפצים שנחשבים " זוטו של ים" בהמשך ההלכה של – )ז-ט"בסימן רנ( א"הרמ

ונכתבם לפי סדר ,  מוסיף וכותב את הדברים הבאים–" אבודים ממנו ומכל אדם"בגדר של 

  :החידושים שיש בדבריו

  כמו שנתבאר סעיף הטוב וישר להחזיר –  ומכל מקום:לפנים משורת הדין חזרה •

 אפילו נתן ישראל בה – פ שמן הדין במקום שרוב עובדי כוכבים מצויים"אע: לעיל הנוסח הוא' בסעיף ה(

טוב וישר לעשות לפנים משורת הדין להחזיר לישראל שנתן בה ) בכל זאת(אינו חייב להחזיר  –סימן 

 אין – עשירהוא אבידה האם הוא עני ובעל ש, שתהיה לה משמעות בהמשך השיעור, עוד תוספתו (סימן

  . ))צריך לעשות לפנים משורת הדין

 להחזיר באבידות אלו םג דמדינא אין חייבי"ואע :גזירת בית הדיןאו גזירת המלך  •

ד "יהפקר ב )מכוח( או דינא דמלכותאח ו מכחייב להחזיר –ד "י אם גזר המלך או ב–

מכל מקום צריך להחזירו לבעלים : ...ז בעניין השבת גניבה לבעליה-ו"א בסימן שנ"וכן כתב הרמ( הפקר

 עכשיו להחזיר כל דהכי נהיגי, ח דינא דמלכותאומכ )את החפץ הגנוב שקנה לאחר יאוש ושינוי רשות(

  . )ח דינא דמלכותאוגניבה אפילו לאחר יאוש ושינוי רשות מכ

ובאו גויים והוציאו רכוש ( בספינה שטבעה ביםל "ולכן פסקו ז :תקנת הקונה מן הבוזז •

שהוציאו מן גויים  שכל מי שקונה מן ה,לותיגם הקהושגזר המושל , )מהספינה הטבועה

אלא ואין לו מן הבעלים ,  להשיבם שצריכי)כלומר( שיחזיר לבעליוהאבידה ההיא 

  .)ז בשם רבנו גרשום"בבא מציעא סימן רנ מרדכישיטת ה( מה שנתן

  

  :כדלקמן, א כמה סיבות להחזיר אבידה מזוטו של ים"יש ברמ: ובקצרה

  .טוב וישר להחזיר לפנים משורת הדין – מכוח הסברה •

  . ד" יש בזה דינא דמלכותא והפקר בי:מכוח דין המלכות •

  . תקנת המושל והקהילות לעשות כן:תקנה ולא רק הנהגה •

  

 דין לחדשא "מנין לרמ )ועוד )ז"מ-חלק ג( ת בית הלוי"שו, תרומת הכריהוביניהם ( יםמפרשותמהו ה

  :הרי, של עשיית לפנים משורת הדין במוצא אבידה בזוטו של ים, זה

ים קשרה דין עשיית לפנים משורת הדין הובא בגמרא רק ב:לא מופיע בגמרא •

אילו ו, )אבידה שנמצאה ברוב גוייםבעניין השבת . ב. תקנת השוק בגזילהבעניין . א(אחרים 

  .לא נזכר דין זה" זוטו של ים"בסוגיית 

כאשר עדיין יש זיקה ,  יש הגיון להחזיר חפץ לבעליו:החפץ יצא מרשות הבעלים •

תרו קשרים בין  עדיין נו–כאשר גזלו ממנו את החפץ : כגון, בין החפץ ובין בעליו

 החפץ יצא מרשות –בזוטו של ים אבל , וכך גם לגבי אבידה,  ובין הנגזלהחפץ
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עבר למציאות של כ חפץ זה כבר "וא, אם לא ביןן אם היה יאוש בעלים ובי, בעליו

  . על חפץ זהמי שהיה בעבר בעליםלכ מה מקום לתקנה להחזירו "וא, הפקר

  

בין ( י התורה"א שהיאוש שנגזר ע"שדעת הרמ באר )ח"הלכות מציאה אות י( שולחן ערוך הרבבו

זכיה אלא מדין , אינו מדין הפקר )ייאשה אותווהתורה , אם הבעלים מתייאש או אפילו שאינם מתייאשים

הזוכה להשיב את לחייב ולכן שייך , )וראה לעיל שהזכרנו מחלוקת זו בהגדרת היאוש( מיד הבעלים

  .רושהרי זכה משל חב, רת הדיןלפנים משו

לעניין השבה לפנים , גוייםרוב דין אבידה בזוטו של ים לדין  לדמות א"ומזה למד הרמ

  .משורת הדין

  

למעט , נגד דין התורה" דינא דמלכותא דינא"כתב שאמנם אין אומרים  )י-ו"סימן שנ( ך"ובש

 כ מה אכפת לנו שהגויים"וא(  בכמה מקומותמבוארכמו ש, במיסים וארנוניות שהם לטובת המלך

 אבל מכל מקום כאן, )הרי לפי התורה יכול המוצא להשאירו בידו, תקנו להחזיר אבידה שנמצאה בזוטו של ים

, ראוי להחזירבכל זאת , ) זוטו של יםאבל הוא הדין גם לגבי, ך הם לגבי דין תקנת השוק בגניבה"דברי הש(

הפקר "ן מדין והרי בכוחם לתק, י גדולי הדור"כוח שנתקן עעיקר המחייב הוא מכיוון ש

דינא "חוזרת הסמכות גם ל –י גדולי הדור "עבאמת תקנה זו הונהגה  ואחר ש."ד הפקר"בי

   ."דמלכותא דינא

  

 את להחזירבזוטו של ים אבידה המוצא מחוייב  – מאחר שגדולי הדור תיקנו :ובקצרה

  .החפץ לבעליו

  

 שהציל מביתו להחזיר לראובן את החפציםלכאורה נדרש שמעון  –כ גם בענייננו "וא

  .יש להחזיר מחמת התקנה מכל מקום –פ שאין זה מעיקר הדין "ואע, הבוער

  

  השבת רכוש מעני לעשיר. יא

במסכת בבא מציעא דף ( לגמראדין זה מקשר  )ה-ו"וסימן שנ, ג-ט"בסימן רנ( הקצות החושןאלא ש

סכת בבא קמא במ( ולגמרא, שמחייבת להחזיר לפנים משורת הדין גם אבידה לאחר יאוש ):ד"כ

ומכוח כך בנה את הדין , שמחייב אדם ירא שמיים להחזיר לבעלים הראשונים ).ד"דף קי

אלא רק באותם גדרים של חיוב להשיב לפנים ,  שכל התקנה אינה בכל מקרה,פנינושל

מכוח כפיה על דין לפנים , להחזיר אבידה מזוטו של ים ולכן כתב שצריך, משורת הדין

  .משורת הדין
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שמאחר שכל דין ההשבה , עניאדם עשיר והמוצא הוא אדם המאבד הוא  במקרה שמ"ונפק

 הכלל הוא שאין דין לעשות הטוב והישר ולהשיב כאשר –" עשיית הטוב והישר"מתחיל ב

  .המוצא הוא עני והמאבד הוא עשיר

  

ואילו ראובן בעל הדירה הוא אדם , שמדובר ששמעון הבוזז הוא אדם עני, ולפי זה בענייננו

אין חיוב לשמעון כ במקרה שלנו " א–" טוב והישרה"אם דין ההשבה נובע מכוח , שירע

  .העני להחזיר לראובן העשיר

  

ג לא "מהסיבה שבכה( שכל מה שהתיר לעני נגד עשיר,  גם לפי הקצות החושןואולי יש לחלק

ה כשייכת שמצא העני והיא מזוהמציאה הוא רק ב )תקנו לעני לעשות לפנים משורת הדין עם העשיר

שיכול להשאיר , קונה מהגוי שהציל מהספינהאו גם ב, שיכול להשאיר לעצמו, לעשיר

בכל זה אין היתר אבל , "לפנים משורת הדין"מאחר שכל התקנה היא מכוח , לעצמו

חייב גם העני להחזיר  –ואם נכנס , )כפי שלמדנו לעיל( להיכנס לבית שנשרף ולבזוז לכתחילה

  .לעשיר

  

ובין התקנה המתירה לזכות קשר בין דין הגמרא  )כד-ד"בסימן של( המשנה ברורה –גר ובמאמר המוס[

שיש דינא דמלכותא ( תקנהסותר את הההיתר לקחת ם המגן אברהם שלכאורה וכתב בש, שלא לזכות

ב אמר בעצמו לאנשים "וחילק שמאחר שבעה, ) חפצים לעצמובוערד שלא לקחת מהבית ה"והפקר בי

 שכן מסתבר, ד שלא קשה מידי" נלענ–ולולא דבריו (  זו הסיבה שמותר לקחת– "בואו והצילו לכם"

  .])שדברי הגמרא המתירה לקחת נאמרו לפני התקנה האוסרת לקחת

  

הן מכוח דין זוטו של ( אין חיוב לעני להחזיר לעשיר נראה שבדליקה חזקה – ובשורה התחתונה

 המוציא מחברו –והגם שיש טיעונים לכל צד , )ים והן מכך שהתקנה אינה שייכת לעניים כלפי עשירים

  .עליו הראיה

  

  סיכום ומסקנות. יב

האם יכול לשמור . מסתכן ומוציא חפצים, ואדם עני נכנס, ביתו של אדם עשיר עולה באש

  :ונאמרו בזה הנושאים הבאים? ב"אותם לעצמו או שחייב להשיבם לבעה

פילו גזל מעשירים לטובת ומקדשים א, מייחסים חשיבות לעניים באומות העולם •

אלא שיש , אצלנו בוודאי שמבחינת הדין אין שום הפליה בין עשיר לעני. העניים

  . לאחר גמר הדין להיטיב לענייםמצוות צדקה



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

טז

ופשוט שהמוצא חפץ , מוגדר או כהפקר גמור או כהיתר זכיה לעולםיאוש באבידה  •

  .לאחר יאוש יכול לזכות בו לעצמו

יאוש שלא הרי זה ,  יתייאש–ולכשידע , נו נשרף ברגע זהאם אדם אינו יודע שממו •

  .לא הוי יאוש –ומאחר שהלכה כאביי , מדעת

  .מאחר שהתורה התירה ממון שאבוד ממנו ומכל אדם, זוטו של ים ויתכן לדון מדין •

ובפרט בעניין זכיה ,  חושן משפטמתייחסים לשולחן ערוךהצלה מדליקה גדרי  •

, במסכת שבתאמנם ניתן ללמוד את הגדרים בסוגיה ו, בחפץ מכוח דין זוטו של ים

  . אורח חייםומשולחן ערוך 

התירו לבעלים להציל רק מזון , מחשש חילול שבת,  חכמים– הצלה מדליקה בשבת •

והגמרא דנה שהממון הוא . והשאר אומר לאחרים שיצילו לעצמם, שלוש סעודות

דות להחזיר ולקבל אלא שנקטו מידת חסי, הפקר ואינם חייבים להחזיר לבעלים

  .שכר פעולה

ב אינו יכול או נאסר עליו "שהחפץ נחשב אבוד מאחר שבעה( בית יוסףבגדר ההיתר נחלקים ה •

ומה , החפץ אינו נחשב אבוד( י אבוהב"והמהר )ב"ולכן אפשר לזכות גם ללא היתר של בעה, להצילו

ולכן הדרך ,  איסור התורהשאריה רובץ עליו מחמת, ב אינו יכול להציל זה רק מסיבה טכנית"שבעה

  .)"בואו וזכו לכם"ב "היחידה לזכות הוא דרך אמירת בעה

י עצמו במצב "כיבוי ע, י גוי"כיבוי ע, הבאת פועלים( ב"כמה דרכי היתר לבעהכתבו הפוסקים ו •

  ".זוטו של ים" ולכן אין כאן "אבודה ממנו"ולכן אין זה גדר של , )של סכנת נפשות

דין זה תלוי במחלוקת אם כל מקום שהרבים  –" םאבודה מכל אד"וכן לגבי  •

או שניתן לזכיה גם ללא  )ואז יש כאן יאוש שלא מדעת ואסור לזכות( מצויים מצריך יאוש

  .)ואז יש כאן זוטו של ים ומותר לזכות( יאוש

  .שכן אין הרבים יכולים לזכות בו,  זוטו של יםדינויודו כולם שובדליקה חזקה  •

 הגם שאין נצרך ידיעת הבעליםאם יש צורך בור שמח נחלת דוד והאונחלקו ה •

  .יאושם בפועל

  .להשיב את החפץ לבעליוגם בזוטו של ים ל ותקנת דינא דמלכותא "תקנת חזיש  •

וממילא תלוי בכללים , עשיית הטוב והישרנה מדין קבאר את התהקצות החושן  •

  .)שעני אינו חייב להחזיר לעשיר( עשיר וענישל 

הן מכוח ( אין חיוב לעני להחזיר לעשירנראה שבדליקה חזקה  – ובשורה התחתונה •

 –והגם שיש טיעונים לכל צד , )דין זוטו של ים והן מכך שהתקנה אינה שייכת לעניים כלפי עשירים

  .המוציא מחברו עליו הראיה
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