
שערים והפקעת ומשקלות מדות הלכות ם

 לכמה אפילו לאצור מותרק״״ בשדותיו הגדל אבל השוק מן בלוקח אמורים דברים במה
 יותר יאצור לא בצורת שנת היא אם מקום ומכל ק״״. ביוקר כך אחר למכור ואפילו שנים
 :עאחת? לשנה ביתו פרנסת מכדי

 ולא לסוריא או לארץ לחוץ ישראל מארץ נפש חיי בהם שיש פירות מוציאין אין יט
 קעא: ישראל בארץ זה מלך לרשות זה מלך מרשות

 הבית מבעל לקנות נפשקעב חיי בהם שיש בדברים ישראל בארץ סחורה לעשות אסור כ
 כדי בעצמו ומוכר מגרנו מביא וזה ומוכר מגרנו מביא זה אלא בשוקקעג ולמכור

בזולקעד. שימכור

 בשוק ולמכור בזול הבית מבעל לקנות בשמןקעי׳ להשתכר מותר מרובה שהשמן ובמקום
 היוקר?״י: בעת זמן לאחר למכרו לאוצר יכניסנו שלא ובלבד ביוקר

א  בהם וכיוצא ופלפליף״״ כמון כגון בתבלין אבל ק״ עצמן ומשקין באוכלין זה וכל כ
 לארץ לחוץ ישראל מארץ להוציאם וכן מרובה לזמן ולאצרן בהם להסתחר מותר

:0עי הסחורות כל כשאר

ופקדון מציאה הלכות
סעיפיםא: מ׳ ונו ופקחץ מציאה דיני

םב ישראל אבידת הרואה א על ת  שור את תראה לא ג שנאמר תעשה בלא עובר ממנה ונ
 תשיבם השב שנאמר עשה מצות וביטל מהם והתעלמת נדחים שיו את או אחיך

 .ד לאחיך

 לא ועל י תגזול לא על לאויף בשני ועובר עשה מצות ביטל לעצמו האבדה את לקח
.1להתעלם תוכל

 סכ״ד. שם ושו״ע טור שם. ברייתא קסח
 פירות. אוצרי ד״ה שם רשב״ם ראה קסט

 ורשב״ם יאצור(, לא חרובין קב )אפילו שם בגנזי עיין קע
 וטור לשנה(, הוצאתו כדי לעצמו ישייר )ומיהו שם

 דגירסת לומר וצריך הרשב״ם(. דברי )שהביאו וב״י
 שביעית, דין לפני בא בצורת )שדין בהיפך היתה הרשב״ם

 שנה(, הוצאת כדי התיר שבזה בשדותיו, הגדל על וקאי
 )וא״כ רישא לפני סיפא בהיפך שם( שציין)הרשב״ם כמו
 שנים(. לכמה אפילו משדותיו לאצור מותר שבלא״ה מובן

א ע  מנירה הל׳ רמב״ם כת״ק. ב סע״ צ, ב״ב שס ברייתא ק
םכ״ו. רלא י׳ ם שו״ע ה״דו. פי״ד

 פי״ד מכירה הל׳ רמב״ם רע״א. צא, שם ברייתא קעב
סכ״ג. רלא י/ם שו״ע ה״ד.

 משתכרין. אין ד״ה שם רשב״ם קעג
 שם. שו״ע שם. רמב״ם קעד
 שם. ושו״ע רמב״ם שם. וגמרא ברייתא קעה
םי״ח. כדלעיל קעו
מא״י( הוצאה ולענין אוערין )לענין ב צ, שם ברייתא קעז

ה״ד־ה, שם רמב״ם בא״י(. משתכרין )לענין א צא, -
כו. סכ״ג־ד, שם שו״ע ח.

 ה״ז שם רמב״ם אוצרין(. )לענין ב צ, שם ברייתא קעח
 םי״ז לעיל וראה למקום(. ממקום הוצאה לענין )אף

 משתות(. יותר הרוחה )לענין
שם. רמב״ם קעט

 ראה פקחן. הל׳ כד־לב סעיפים מציאה. הל׳ - בעקר א
 לקמן ראה ושוכר, )שואל תמ־תמא סי׳ או״ח לעיל גם

 ושכירות(. שאלה הל׳
 סל״ח. לקמן ראה - נכרי ואבידת ב
 ה״א. פי״א ואבדה מלה הל׳ רמב״ם א. בב, דברים ג
 בשם עשה, ד״ה א( )טז, ב״מ יוסף נמוקי שם. רמב״ם ד

 לעיל וראה א. ס״ק רנט סי׳ ט״ז שרואה(. )מיד הר״ן
 חייב אינו נגנבה אם )שמ״מ ב ס״ק סוף קו״א תמג סי׳ או״ח

 ב. שכה, צדק צמח פס״ד עליה(.
 לגמרא שצויין מקום כל מציאה, ]בהל׳ ב כו, ב״מ רבא ה

ס״א. רנט סי׳ ושו״ע טור לב״מ[. הכוונה סתם,
 בו ביש דוקא סל״ז)דהיינו סוף לקמן וראה יג. יט, ויקרא ו

גזלה(. השבת חיוב בו שיש פרוטה, ׳טוה
ג. כב, דברים ז



סאופקדון מציאה הלכות

 תראה לא של לאו כי מזלה את המשיב כמו הכל״ את תיקן לבעליה והשיבה בה חזר
 של לעשה ניתק הוא תגזול לא ש]ל[ שלאו כמו תשיבם השב של לעשה ניתק הוא וגו׳

.0הגזלה את והשיב

 הבעלים נתייאשו אם אבל ממנה הבעלים שנתייאשו קודם כשהשיבה אמורים דברים במה
 לפי בהלאויןי ולא העשה לא יא לתקון יוכל לא מעוות זה הרי זהי שנטלה אחר ממנה

 ואינו בעלים. ביאוש קנאה כבר כי משלו יג לבעלים שנותן הוא מתנה אותה שהשבתו
 יד שיתבאר כמו יאוש אחר אפילו להחזירה שחייב יאוש לפני אבדה מוצא לשאר דומה

 פקדון נעשית זו הרי לעצמו ליטלה ולא לבעליה להחזירה דעת על שהגביה שכיון לפי
 אינו שהיאוש בעלים מרשות מוציאה היאוש אין לפיכך עומדת בעליה וברשות בידו

ה10 גמור כהפקר  כעומדת אצלו אינה בידו פקדון נעשית ולא לעצמו שנטלה זה כן שאין מ
 מרשות מוציאה שהיאוש הפקר של עולם קרקע גבי על כמונחת אלא בעליה ברשות
״ זכה בה המחזיק וכל בעליה ה  צריך ואינו בה זכה ועומד בה מוחזק שהוא זה גם לכן ב

.יז להחזירה

 מועיל יאוש אין באיסור לידו שבאה שכיון י״ להחזירה שחייב ואומרים חולקים ״י ורבים
 תשיבם השב של עשה מצות מקיים ובחזירתה נאזה מטעם בגזל מועיל שאינו כמו נבו

 תוכל לא של הלאו אבל תגזול לא של הלאו ומתקן הגזלה את והשיב של עשה ומצות
 תורהנב: בשל להחמיר ובפרט כרבים והלכה לתקון. יוכל לא מעוות הוא להתעלם

 לעצמו בה לזכות להתבוין התורה מן אסור הבל לדברי לכתחלה אבל בדיעבד זה וכל ב
 מתייאשים שבודאי סימן בו שאין דבר הוא אם אפילו נג הבעלים שנתייאשו קודם

 הרי כהמהם שנפל כלל להם נודע לא עדיין שעכשיו רק כדלהם כשנודע הבעלים ממנו
 אם ואף עדיםנז. פי על בעליו שהוא שיתברר למי נולהחזירו דעת על ליטלו צריך זה

 הכל לדברי אצלו פקדון נעשה זה הרי לעצמו בו לזכות לגוזלו נתכוין שלא כל סתם נטלו
כשנודע כך אחר שמתייאשים ״נ ביאוש מרשותם שוב יוצא ואינו בעליו ברשות ועומד

 יאוש קודם החזיר כשלא )שדוקא מרעה ד״ה שם תוס׳ ח
 וראה ב. ם״ק שם סמ״ע להתעלם(. תוכל לא על עבר

קלו. ע' ג שם אהלי
 תום' ה״א. פ״א שם רמב״ם א. קמא, חולין כג. ה, ויקרא ש

ם״ו. ועבה גזלה הל׳ לקמן גם וראה שם. סמ״ע שם.
 שם. ושו״ע טור שם. גמרא י

א  לעיל גם וראה ב(. )יד, במלחמות רמב״ן טו. א, קהלת י
 וש״ג סי״א, נח י/ם או״ח

ב על פי״ד שם רמב״ם י קנט. ל״ת םמ״ג האיסורים(. דדו)
 רנט סי' ש״ך בכולן(. עובר ב: )יד, במלחמות רמב״ן

א. ם״ק
 )לגירסתינו(. שם גמרא יג
ס״ב־ג. לקמן יד
 ובקו״א םי״ח, לקמן גם כיון)ראה ד״ה א סו, ב״ק תום' שו

 לענין כאן ועד״ז יד(. םום״י רבנו שו״ת א. ם״ק סוף
 ס״י־יא לקמן וראה ברשותו. כשאינו רק מועיל שהיאוש

 בביתו(. כשנאבד היאוש מועיל )מתי
 ורי״ף(. בה״ג דעת גם )שכ״נ שם ש״ך שם. רוזבי׳ן שז
 והרמב״ן. ד״ה שם מקובצת בשיטה הובא שם. רמב״ן יז
שיטה עיין ראב״ד. ט. י/ם פ״ב שם רא״ש שם. תוס׳ יח

 שאינו הראב״ד, )בשם בספרים מ״ש ד״ה שם מקובצת
 שם. ושו״ע טור דיהיב(. הוא בעלמא מתנה בגמרא: גורם
 להכריז חייב סימן בו יש שאם ם״ג, סוף לקמן וראה יש

זו(. )לדעה ולהחזיר
 ד״ה שם מקובצת בשיטה הובא רשב״א, ב. כא, גמרא כ

ם״ג. לקמן גם וראה בספרים. מ״ש
 סי״א. גזלה הלי לקמן וראה א. סו, ב״ק בא
 ג. שכה, צדק צמח פס״ד ראה כב
 לאוין(. ב׳טני ועבר מ׳׳ע )שביטל ס״א כדלעיל בג
 ס״ג. רסב סי' ושו״ע טור א. כא, משנה כד
 הלכתא דאסקינן מדעת(. שלא )יאוש רע״ב כא, אביי כה

רע״ב. כא, שם רש״י ב(. כב, )שם קג״ם ביע״ל כוותיה
שם. ושו״ע טור
 מידי בזה )שאף יאוש לפני נטלה ד״ה ב כו, רש״י כו

 וראה להתעלם(. תוכל לא על שעובר הגמרא
 .73 ציון נט ע' חי״א תלמודית אנצקלופדיה

 כא דף מקובצת שיטה בעדים. ד״ה ב כז, דף רש״י כז
שם. בחידושיו ריטב״א בשם רע״ב,

 קני(. יאוש למ״ד )אף פליגי כי ד״ה שם ריטב״א כח
האי(. לדעה אף מועיל היאוש אין )שבזה ס״א וכדלעיל



ופקדון מציאה הלכותסב

 מאיש שנפל שראו עדים פי על שלהם שהוא כשיתברר 0כלהם להחזירו צריך לכך להם
ל. זה

 ורשאי מוצאה של היא הרי האבדה זו היא מי של נודע ולא נתברר שלא זמן כל אבל
 .לא שמצאה כמות בשלימות לו ויחזיר היא מי של שיתברר עד ולמוכרה בה להשתמש

 עומדת היא בעליה ברשות שהרי למכרה ולא בה להשתמש לג לו שאסור לב אומרים ויש
 יתן לא עדים ובלא עדים פי על ביאתו קודם הדבר לברר אפשר אי אם אליהו שיבוא עד

 ודבריהם .לדעדים ויביאו בעליה כך אחר יבואו שמא כי היא שלי שיאמר אדם לשום
הרבים״: המה וגם תורה בשל להחמיר עיקרלי׳

 להשתמש לזאםור הכל לדברי סימן בו שיש בדבר אבל סימן בו שאין בדבר זה וכל ג
 שבודאי בענין הוא אם אפילו ויטלנו סימניו ויתן בעליו שיבא עד ״ל למכרו או בו

 הם העוברים שרוב במקום שמצאו כגון להם שנפל להם כשיודע ממנו בעליו יתייאשו
 לא עדיין המוצא ליד האבדה שבאה שבשעה 0,מישראל שנפל יודע שהוא רק נכרים

 אין ושוב באיסור לידו באה זו הרי מנפילתה״ ידעו שלא מפני ממנה הבעלים נתייאשו
 הוא חייב לפיכך ״ב. למעלה שנתבאר כמו בעליה ברשות היא ולעולם ״א בה מועיל יאוש

 :גממנה״ נתייאש כבר אם אף ויטלנה סימן ויתן בעליה שיבא כדי ולהודיע להכריז

 אותו אהבתם מפני ויגילו ישמחו אזי נטלה שהוא לבעליו שכשיודע לו ברור ד״ ואפילו ד
חבירו לגינת או לפרדס הנכנס לפיכך )א( הבעלים. דעת בלא בה ליהנות לו אסור

אחרון קונטרם

א( ס׳ עיין .אכ״ב ׳גמ ) ש .7וריטב״א גורמב״ץ בתו שן התרומת ומ״ טעמא היינו ,הקפ״ח סי׳ הד

שם. ושו״ע טור כש
 ם״ט. רסז י/ם ושו״ע טור יג. סי' פ״ב שם רא״ש ראה ל

א  רם י/ם ושו״ע ה״א, פט״ו ואברה גזלה הלי רוזב״ם ל
כו. ם״ק שם הש״ך לפירוש ם״ט,

 שיבא עד זה ביד מונח )יהא נטל ואם ד״ה ב לז, רש״י לב
 יחזירנו )דלא נטל ואם םד״ה ב כה, שם תוס׳ אליהו(.

 שחייב הוא )דאבדה ח י/ם פ״ב שם רא״ש אדם(. לשום
 מ״מ שם. ראב״ד מעליא(. השבה לעשות וצריך בהשבתה

 םי״א. רם י/ם טור יהונתן. ורבנו ורשב״א הרמב״ן בשם שם
ם״י. שם רמ״א

 ב. י, ד הלכות חקרי ראה לג
 שם. ,תום שם. י רש״ לד
 שם. רודא לה
 ש״נו. עיין לו
רע״ב. כא, שם גמרא לז

 בו שיעשה ם״ב דלעיל הא׳ כו)לדעה ם״ק רם סי׳ ש״ך לח
 מה יחזיר, למי יודע כשאינו דוקא דהיינו שירצה, מה

 יג)כשיש ם״ק רםז י/ובם הסעיף(, בסוף כדלקמן כאן, כן שאין
 ל. ם״ק אבדה חושן פתחי וראה מצא(. ולא והכרת סימן
 שם תום׳ סימן(. ונתן ישראל בא )אפילו ב כד, גמרא לש

 טור מישראל(. שנפל ודאי יודע )אפילו כי ד״ה ע״א
 םי״ז. וכדלקמן נתייאשו(. ם״ג)שודאי רנט י/ם ושו״ע

 ז. ם״ק שם םמ״ע שם. ושו״ע טור מ
שם. גמרא מא
 ום״ב באיסור(. לידו שבאה )כיון הב׳ לדעה ם״א מב

לד״ה(. )לכתחלה
ס״ח. לקמן גם ראה מג
 הבעלים, שנתייאשו קודם לדין עובר ד־ז, סעיפים כאן מד

 לדין יחזור ס״ח ולקמן הבעלים. הם מי כשיודע
ב־ג. שבסעיפים

ם אחרון לקונטרס ציוני
 אכיל(. לא זוטרא )מר סע״א א
 אשי ורב אמימר גם )שבזה זוטרא מר סר״ה שם ב

 הוי לא מרעת שלא ריאוש כאביי רהלכתא מורו,
יאוש(.

 שאמימר הרמב״ץ)זה וז״ל ר״ה מקובצת שיטה ראה ג
 קא מרנפשיה ראריס מטעם רק הוא אכלו אשי ורב
יהיב(.

 >והוה והריטב״א ״ה ד מקובצת ובשיטה אמימר, ד״ה ד
מרעת(. שלא כיאוש ליה

 חשש כשיש חלה ליטול שבבית למשרתת להתיר ה
 ״ג(,0 שכח סי׳ יו״ר ברמ״א )הובא העיסה קלקול

 מרעת שלא ויאוש מרעת שלא התורם ריץ בין ומחלק
 לבעה״ב. הוא שזכות התורמת, למשרתת שם שבגמרא

 אוהבו לפררס לנכנס משרתת בין מה יוקשה ועדיין
שלפנינו.



פגופקדון מציאה הלכות

 אוהבו הוא והגינה הפרדס שבעל פי על אף הבעלים מדעת שלא פירות ללקוט לו אסור
 ביון מקום מכל מפירותיו זה שנהנה לו כשיודע ויגיל ישמח ובודאי כנפשו אשר וריעו

ןמה באיפור נהנה הוא הרי מזה יודע אינו שעכשיו כ  לרבים להזהיר וצריך בזה כיוצא כל ו
ידיעה: חסרון מחמת בזה שנכשלין

 בעל של אוהבו של לבנו או לעני פרוסה ליתן אדם של ביתו לבן מותר מקום ומכל ה
בכך הבית בעל נתרצה ומתחלה נזובתים בעלי נהגו שכך לפי מדעתו שלא הבית

אחרון קונטרם

שום א קי דרגילה מ ע לתאנה דמי די תן ולעבד ,זדנתרא די הגו. שכך חלעני פת הנו ם׳ נ תו ה  טוסיעתם ו
ליגי לא שב״א על פ שיטה הר ת' שב צ ב קו א, מ ת, אם כי בדינ או ת במצי  דוחק להו סבירא דהתוספו

הגו שכך לומר אנ ש י שב״א כמ״ ק. הר דו״ שין דאיתא ומהא ו קידו ננ״]ב[ דף ב די, קשה לא י  דרבא מי
שיטתיה גאזיל ל ש ,י דשל״א סי׳ ביו״ד הט״ז כמ״ עיין .י מן שם ו ש״ך שכתב ומה .טושכ״ח סי  סי׳ ה

מקיז שנ״חטז תרו ד, דל ע״ג, כ שה צ עינן דלתרומה אדעתיה אסיק לא דהמק ם דעת ב שום בעלי  גם מ
ש מילתא תליא תרומה אלא אתם, ש שום בחו ל מ חוד, גז איזי בברייתא כדקתני ל הדי כן ב בי )ו  ג

טהכשר ם׳ ואף (.י ש בין חילקו כיון ד״ה ע״א ס״ו דף בב״ק שהתו ענין היינו ,כגמור להפקר יאו  ל
ה שיו קניי הני אי אבל ,כא מעכ שר במתנה למפרע מ הני והכ מי מ ש. נ או ש״י עיין בי  ד״ה ע״ב כ״ב ר
ש וגם .כבאינן ש״ך מ״ ע היה אילו כר יקנה במה ה כגכו יוד  ובאגא בכרכתא יענה דמה צע״ג ׳

תמי ם המוצא יטלם לא שאם כדדי שים, יאכלו שום רמ ם הכי ומ ש כהאדם לכל מחלו  ר״ס סי׳ כמ״
לו ר, סעיף אפי אביי פריך הכי ו :כול

 מר םד״ה שם בתום' וכמבואר םע״א. כב, גמרא מה
 בקונטרס ונתבאר א. ם״ק שנח סי' כש״ך ודלא זוטרא.

ם״ה. שאלה הלי ם״י. סוף גזלה הלי לקמן וראה אחרון.

 ב ]מג[, ב״ב ברשב״ם הובא ה״ב. פי״א ב״ק תוספתא מו
 ועבד(. ם״ו)בן רמח י/ם יו״ר ושו״ע טור שייך. זה ד״ה

לעני(. פת הנותן )ולעבד א ם״ק ריש א קו״ גם וראה

 אחרון לקונטרס ציונים
 רשות נותנת הבית שבעלת לפעמים הוא ררגילות ו

 שם, רמ״א וראה בפניה, חלה להפריש למשרתת
 במשרתת(. או קלקול בחשש )שמותר ב ס״ק שם וט״ז

 בחשש )וער״ז ס״ו בפנים לקמץ ב. כא, שבגמרא ז
קלקול(.

 ס״ה בפנים לקמץ ה״ב. פי״א ב״ק שבתוספתא ח
במשרתת(. )וער״ז

 בעל שיתרצה שסמך לומר )ראיץ לעיל שהובאו ט
כשידע(. הפרדס

 בשם הר״ץ בשם אכול, אשי ורב אמימר ר״ה שם י
 הפרדס בעל שאיץ הוא רעת שאומרץ )לפי הרשב״א

 הנ״ל(. תוספתא לריץ ומדמה נהגו. וכך בכך, מקפיד
 הפרדס. בעל משל יתץ שהאריס יא
 ואמר בעה־י׳ב, של בכלי קידש )שהאריס ע׳׳ב יב

 ואמר יותר, טוב כלי לה נתת לא מרוע הבעה״ב
 אבל תרומה, לעניץ אלא יפות אצל כלך אמרו לא רבא
 ברור שאם ומשמע כץ. אמר כיסופא משום הכא

 מהאריס(. ליקח מותר להם כשיוורע ישמחו שהבעלים
 צמח שו״ת גם וראה יאוש. הוי מרעת שלא ריאוש יג

מיהו. ר״ה ג אות צח סי׳ אהע״ז צדק
 תרומה, שלעניץ אלא דבריו. )בתחלת טו ס״ק יד

שו״ע הרמב״ם לרעת שם מסקנתו  רמועיל שם, ו
אביי(. לרעת אף
הנ״ל(. הרשץ תרומת דברי )בביאור ב ס״ק טו

 יתרצה שחברו יורע )שאם א ס״ק שם בחו״מ טז
בפנים, כאן כמ״ש רלא מהפירות, לאכול מותר

מרעת(. שלא ליאוש זה ביץ ומחלק
 שם בגמרא מרמינץ וטומאה תרומה לעניץ שרוקא יז

ממש. יריעה בהו רבעינץ מרעת, שלא ליאוש
 שלא ליאוש תרומה שם הגמרא מרמה ומ״מ יח

מרעת.
 רשאני ארעתיה אסיק לא שם בגמי רהמקשה יט

מרמה ומ״מ יתץ, כי רכתיב לטומאה פירות הכשר
מרעת. שלא ליאוש הכשר שם

 איץ ביאוש שרוקא כהש״ך, לחלק מקום יש כץ ואם כ
כץ שאיץ מה למפרע, מילתא אגלאי אומרים

לעיל גם ראה להפקר יאוש ביץ החילוק לעניץ בהפקר.
וש״נ. ס״א,

באיסור. לידו כשבא אפילו מועיל רהפקר כא
 דעתא האי מהני ניחא רהשתא כיוץ אמרינץ לא כב

לביץ הכשר לעניץ ביץ בזה לחלק )שאיץ למעיקרא
יאוש(. לעניץ

 מועיל אינו לכץ מתייאש, היה לא אצלו שהוא כג
למפרע. מועיל שמח כשהוא כץ שאיץ מה למפרע,

 ונפלו בגרר הדקלים )כשהקיף ב כב, שם בגמרא כד
ס״ו(. סוף בפנים כרלקמץ לגרר, חוץ

הרמשים. ולא יאכלם שהמוצא שמח שבעה״ב כה
 שלא יאוש אמרינץ בזה )רגם להו אכלינץ היכי כו

יאוש(. הוי לא מרעת



ופקדון מציאה הלכותסד
מו שכך כיון כלל הבעלים מדעת שלא נקרא זה ואין י״ ביתו לתוך זו פת כשהבנים  ״״ נ
 שלא מועט דבר הנשים מן צדקה לקבל מותר זה״״ ומטעם המנהג. מזה יודעים והבעלים

 שדרכן בעליהן ויודעים בכך ודרכן הואיל נאגזלה בהלכות שיתבאר כמו 1בעליהן מדעת
ל הוא אם בפרדם )וכן בכך  כיוצא כל וכן (נבמותר הבעלים מדעת מפירותיו לאכול בו תי
בזה:

 נג לאכלן מותר הדרך על נוטה שהוא התאנה אילן תחת בדרך תאנים המוצא לפיכך ו
 של שדרכן שכיון לפי אלו תאנים מנפילת עדיין יודעים אינם שהבעלים פי על אף

 אפילו גיתלןנה גמר בתחלת בדרך הנופלים מן הבעלים נתייאשו האילן״־ מן ליפול תאנים
 בעיני חשובה ואינה ״ בנפילתה נמאסת שהתאנה מפני נו ישראל הם שם העוברים רוב אם

 נמאסים שאין סאבהם וכיוצא וחרובים״ בזיתים אבל .01אחריה לחפש לטרוח נ״בעליה
 מתייאשין שהבעלים כתאנים דינם ותמרים ישראל. שם העוברים רוב אם אסור ״ב בנפילתם

 ״י. מתיקותם מחמת סי• אותם אוכלים והחיות שהבהמות מפני ישראל ברוב אפילו מהם

 שתיקן כגון מהם מתייאש שאינו דעתו הבית בעל גילה אם אבל בסתם אמורים דברים במה
 סו בגדר הדקלים את הקיף אם לומר צריך ואין ברוחסה הנופלים תמרים בו שיפלו מקום
 ועכשיו הואיל ס״ אסורים לגדר חוץ הנופלים גם הרי סז וחיות בהמות שמה יבאו שלא
 מהם: יתייאש לו שכשיודע פי על אף לגדר חוץ התמרים אלו שנפלו יודע אינו עדיין

 יאושם אין שהקטנים בסתם אפילו התמרים אסורים יתומים הם הבעלים אם וכן ז
לע כשיגדלו גם וימחלו יתייאשו שבודאי פי על אף 00 כלום ומחילתם כ מ  אם מקום )ו

 (:גנב הבריות עמו ויתנו שישאו כדי חכמים מתקנת עאמתנה מתנתו מרצונו מתנה הקטן נתן

 יש אם להכריז חייב עד מנפילתו יודעים הבעלים אם ספק שהוא דבר המוצא עג ואפילו ח
או אליהו שיבא עד יניח סימן בו אין ואם .עה נכרים רוב במקום מצאו אפילו סימן בו

 יהיה שנתן לבעה״ב שכשיודע לטעם זקוקים ואין מז
ם״ד. כדלעיל מרוצה,

 א כב, ב״מ מקובצת שיטה עיין רשב״א. בשם ר״ן מח
 א ם״ק קו״א וראה ורשב״א(. הר״ן )בשם אמימר ד״ה

 לזה(. מודה התום' )שגם
 שם. רשב״א בשם ר״ן מש

 ם״ד. רמה י/ם יו״ד ושו״ע טור א. קיט, ב״ק ב
כד. סעיף בא
םי״ב. רבית הל׳ יו״ד לעיל גם ראה בב
 ם״ו. רם י/ם ושו״ע טור מ״ד. דמעשרות פ״ג משנה בג
ב. כא, גמרא בד
 יאושי מעקרא דלקמן: תמרים )לענין ב כב, גמרא בה

 )מקודם מעיקרא ד״ה שם רש״י מנייהו(. מייאש
 תום' נפילת. עם וד״ה בשלמא ד״ה ב כא, רש״י נפילתו(.

 כג. ם״ק שם םמ״ע תאנה. ד״ה שם
 סי״ז. לקמן יתבאר נכרים העוברים וברוב בו
 שם. ושו״ע טור שם. גמרא בז
 נפילתה. עם ד״ה שם רש״י בח
 וציונים. מ״מ ראה בש
 שם. ושו״ע טור שם. וגמרא משנה ס

 שם. שו״ע הט״ו. פט״ו ואבדה גזלה הל׳ רמב״ם סא
 שם. ושו״ע טור שם. גמרא סב
שם מקובצת שיטה ורמשים(. )שקצים ב כב, גמרא סג

 וכלבים(. בהמה גורסים )שיש הרשב״א בשם והשתא, ד״ה
 שו״ע וחיות(. )בהמות הט״ז פט״ו ואבדה גזלה הל׳ מ״מ
שם.
שם. שו״ע שם. מקובצת בשיטה רשב״א שם. מ״מ סד

םם״ו. שח סי׳ או״ח לעיל וראה
 שם. ושו״ע טור הט״ז. פט״ו ואבדה גזלה הל׳ רמב״ם סה
שם. רמב״ם כרכתא. ד״ה שם ותום׳ רש״י שם. גמרא סו

שם. ושו״ע טור
 כה. ם״ק שם םמ״ע שם. רש״י סז
שם. תוס׳ סח
 ם״ו. רם סי׳ שו״ע א. כב, גמרא סש

דלאו. ד״ה שם תום׳• ע
 מתנה ולענין ם״א. רלה םי׳ ושו״ע טור םע״א. נט, גיטין עא

ם״י. מכירה הל׳ לעיל ראה לו, שנותנים
 ושו״ע טור חייו. כדי משום ד״ה שם י רש״ שם. גמרא עב

ה. ם״ק שם סמ״ע שם.
 שנתייאשו קודם ב־ג)כשהגביה לסעיפים בהמשך קאי עג

הבעלים(.
 בהו, שידע הוכחה כשיש רק )שהתירו ב כא, גמרא עד

 טור ה״ה. פי״ד ואבדה גזלה הל׳ מ״מ בסמוך(. וכדלקמן
 לא(. סתמא )אבל ס״ט רסב סי׳
 חקרי וראה מיש-אל(. שנפל )כשיודע ס״ג כדלעיל עה

א. מב, א הלכות



סהופקדון מציאה הלכות

 והוא הואיל ממנו נתייאש שכבר פי על אף 1לו״ ויחזירנו הוא מי של בעדים שיתברר עד
״ מועיל יאוש אין ושוב באיסור לידו בא שמא ספק  להחמיר״״. תורה של וספק בו

 רוב במקום מצאן אפילו שלו הן הרי פכים בלא 0מפוזרות״ מעות המוצא מקום ומכל
 שנפלו לו נודע כבר ומסתמא שעה־ב בכל במעותיו למשמש תיל שאדם לפי 83 ישראל

 טבועים שהרבה לפי פד במטבע סימן שאין סימן בהם ואין הואיל פגמהם ונתייאש ממנו
 מטבעות כמה על שמו כתב שמא חוששין 13 עליה כתוב שמו אם ואפילו .ה3אחת במטבע

 והוציאה פז שמו בן גם עליה שכתב היא אחרת אלא לו שנאבדה זו אינה שנמצאה וזו
 .03להוצאה ניתן מטבע שכל ״3לו שנתנה מזה ונפלה בהוצאה

ףצ שנסדק מטבע אבל  נסדקה שמא כלל לחוש שאין סימן זה הרי בהוצאה שיוצא פי על א
 שהביס צא להכריז חייב בכים מעות מצא אם וכן להכריז. הוא חייב לפיכך אחרת מטבע לו

 הדברים מראים אם הכיס לפני מפוזרות המעות מצא ואפילו סימןצב. בו שיש דבר הוא
 צהמעות צבור מצא אם וכן .צדבכיס סימן שיתן למי ויחזיר צגלהכריז חייב נפלו שמהכים

 או במניינם סימן יש הרי צז ונשכחו שעה לפי הינוח דרך צושם שהונחו הדבר שניכר
 סימן אין 0צ נפילה דרך שנפלו הדבר שניכר מפוזרים כשהם כן שאין מה ״.צ במקומם

 קבמניינם סימן על וגם 8ממנו? נפלו ממש מקום באיזה לכוין יודע אינו שהאובד במקומם?
 :גהנה? ואחת הנה אחת שנפלו מניינם נחסר שמא כי מהם מלהתייאש סומכת דעתו אין

 דבר כל וכן שעהקה. כל בו למשמש רגיל ואדם כמעותקז חשוב דבר שהוא כל וכן ט
 שהיקל לנפילתו סמוך מרגיש הוא הסתם שמן חיקו בתוך או כתיפו על שנושאו 1כבד?

נפילה בדרך אלא הנחה בדרך שם הונחו שלא הדבר ניכר אם שלו הם הרי זק ממשאו

 הב׳. לדעה ם״ב, כדלעיל עו
 וש״נ. ם״ג, כדלעיל עז
 ב. יא, ד הלכות חקרי ראה עח
 וסי״א. ם״ו רסב סי׳ ושו״ע טור א. כא, שם משנה עש

 וש״נ. הסעיף, בהמשך כדלקמן פ
א. כד, גמרא פא
 יג. ם״ק שם וסמ״ע טור ב. כא, יצחק רבי פב
 למשמש. עשוי ד״ה שם רש״י פג
ב. כנה[, ברייתא פד
רע״א(. )יד, יוסף נמוקי דתניא. הא ד״ה שם רמב״ן פה

כח. ״ק ם שם םמ״ע
 םי״ג. שם ושו״ע טור שם. ברייתא פו
 שם. מ״ע0 שם. יוסף נטוקי שם. דמב׳ץ פ?

 שם. ושו״ע טור שם. ברייתא פח
להוצאה(. ה״י)שחזקתו פי״ד ואבדה גזלה הל׳ רמב״ם פש

שם. ושו״ע טור
 שם. רמ״א שם. יוסף נמוקי שם. רמב״ן צ

 ה״ג. פט״ז שם רמב״ם ב. כד, משנה צא
 כים. ד״ה שם רש״י צב
 ם״כ. שם ושו״ע טור א. כה, גמרא צג
 להכריז. חייב וד״ה מקצתן ד״ה שם רש״י צד
 םי״א. שם שו״ע םע״ב. כד, משנה צה
 הינוח דצבורין )דכיון צבור תני ד״ה א כה, שם רש״י צו

םע״א כג, דרבא משמיה זביד רב וכדאמר הוה(.

כד. ם״ק שם םמ״ע סימן(. בהם שאין )בכריכות
 כד, ריטב״א כמגדלין. שעשוין והוא ד״ה שם י רש״ צז

םי״ב. לקמן ראה המשתמר, מקום הוא ואם םע״ב.
 כב, וכרבא שם. םמ״ע סי״א. שם לבוש שם. ריטב״א צח

דמנין רע״ב כג, דגמרא וכמסקנא סימן. הוי דמקום ב
סימנים שהם סכ״א וכדלקמן ס״ג. שם ושו״ע טור סימן. הוי

מובהקים.
 סימן(. אין נפילה )שבדרך שם דרבא משמיה זביד רב צש

יט ס״ק שם סמ״ע וס״ט. ״ג ם שם ושו״ע טור
םי״ב. שם ט״ז נפילה(. דרך הוא )שמפוזרים

ס׳ מקום(. )לענין היחיד ברשות ד״ה םע״א כג, רש״י ק  תו
אבל ד״ה א כד, מקום(. )לענין כריכות ד״ה א כא,

ס״ט. לקמן וכ״ה יג. ס״ק שם וסמ״ע טור מנין(. )לענין
שם. וסמ״ע טור שם. רש״י קא
 גם וראה ח. סי׳ פ״ב רא״ש אבל. ד״ה א כד, שם תום׳ קב

היא. וזו ד״ה כח סי׳ רבנו שו״ת
 בשם פירות, מצא ד״ה א כא, מקובצת שיטה קג

שם. ריטב״א הכותב. אמר וד״ה הריצב״ש,
ם״ח. דלעיל קד
 סי׳ ושו״ע טור ארגמן(. של )בלשונות ב כא, גמרא קה

ם״ג. רסב
 טור נחתום(. של וככרות דבלה )בעיגולי שם גמרא קו

שם. ושו״ע
םט״ו. לקמן גם וראה ח. ם״ק שם םמ״ע קז



ופקדון מציאה הלכותסו
 סימן ליתן ראוי אין וגם בגופףי סימף״ שאין וכגון במניינםק״. ולא במקומם סימן אין שאז

 ואין אותםקיב קושרים העולם שכל כדרך שקשורים כגון בהם קשורים שהם קיא בקשריהם
 בכך דרכם שאין מפני יג? במשקלם ולא במדתם סימן ליתן ראוי אין וגם שינוי שום שם
מהם. מתייאש ולכך יודעו אינו האובד וגם כלל

 להכירו יכולין שבעליו כלי כגון יד? לבעליו עין טביעות בו שיש דבר הוא אם מקום ומכל
 זה הרי בצורתו לו דומין כלים הרבה שיש מפני סימן בו שאין פי על אף עין בטביעות

 כי ק״ המדרש בבית כגון י0? מצויים חכמים שתלמידי במקום מצאו אם להכריז חייב
 שנתבאר כמו ״קי לשנות שמותר בדברים אם כי בדבורו משנה אינו חכם תלמיד זםתםקי
 ידבר לא בודאי הוא שלי ויאמר עין בטביעות חכם התלמיד וכשיכירנו 0קנ׳׳ו?' ׳םי באו׳׳ח

 מעות המוצא אבל .כזוק חזקה חכם לתלמיד יש אם הזה בזמן להסתפק ויש לו. ויתננו כזב
 אם לומר צריך ואין קנא. עין טביעות במטבע שאין שלו הם הרי המדרש בבית מפוזרות

 קנ״דקכג; סי׳ באו׳׳ח כמ׳׳ש לצדקה ליתן צריך ואין קע. הכנסת בבית מצא

 ואינו שלו הן הרי בו ויוצאים נכנסים שרבים בית הוא אם חבירו בבית מצאן אם ואפילו י
ד  קבה. הפקר ונעשו מהם נתייאש כבר נפלו ממנו אם שאף הביתקני לבעל ליתנן צי

 אבל אחר יקדמנו לא אם לו להמצא העתיד דבר אלא הפקר דבר לו קונה חצירו ואין
איןנו? לעולם ימצאו שלא להיות יכול קטנים דברים שהם מעות  על כלל סומכת דעתו ו
 משמרת כשהיא אלא מדעתו שלא לו קונה אינו אדם של וחצירו לו אותם שתשמור חצרו

:נ״ס מחיצות שמוקפת מפני ק״ שבתוכה מה לו

א  שנמצאו מעות לו קונה חצרו אין 0נזה? בבית מצויים רבים אין אם אפילו זה ומטעם י
 שמבעל תולין בסתם אבל קל. הבית בעל של שאינן ידוע אם מוצאן של הן והרי בביתו

שסובר ובחצרו בביתו שאובד ממה מתייאש אינו הבית ובעל ?לא נפלו ביתו מבני או הבית

 וש״ג פ״ח, וכדלעיל שם. ושו״ע טור קת
 שם. ושו״ע טור קש
ם״ג. שם לבוש קי

 ושו״ע טור רע״ב. כג, בגמרא כמבואר סימן, שהוא קיא
שם.

 שם סמ״ע ם״י. רם סי' שו״ע ב. כה, ובדף שם גמרא קיב
ד. אות נה י/ם או״ח צדק צמח שו״ת וראה מה. ם״ק

 שם, ושו״ע טור שם. בגמרא כמבואר סימן, שהם קיג
מובהקים. סימנים שהם םכ״א וכדלקמן ס״ז. רסז י/ובם

 שו״ת וראה סכ״א. שם ושו״ע טור םע״ב. כג, גמרא קיד
 רק שזהו הטעם מזו(, וגדולה )ד״ה כח י/ם רבנו

במציאה.
ה. סי׳• פ״ב שם רא״ש עריכא. ולא ד״ה שם רמב״ן 1קש

מג. ס״ק שם סמ״ע
 סכ״א. שם ורמ״א טור קשז
 שם. רמ״א ה. י/ם פ״ב אשרי הגהות קיז
 שם. ושו״ע טור שם. גמרא קיח
 השלום(. )מפני ב סעיף קיש
ע קכ ד םכ״א. לקמן ראה רמאי, ולענין מו. ם״ק שם סו

 קו״א א י/ם יו״ד םי״א. שלט י/ם או״ח לעיל גם וראה
ב. פ״ק סוף

ת קכא א(. כא, דמתניתין )בתי ומודה ד״ה א כד, תוספו
 מקובצת שיטה עיין יהונתן. רבנו הרב שם. רמב״ן

בשמו. שם

 חכמים. לתלמידי מיוחד מקום שאינו קכב
 ם״ק שם מ״א וראה לידינו, הגיע לא בשוע״ר זה סימן קכג

 בו זכה ביהכנ״ם בחצר דבר מצא האגודה(: כג)בשם
 יתבאר פ״י )ולקמן להקדש קונה ביהכנ״ם דחצר אמרינן ולא

 זוכה(. אינו ביהכנ״ם שחצר נוסף טעם
יח. ם״ק רם י/ם ש״ך ב(. )קצח, פ״ב ב״מ ראב״ן קבד

.113 עי תתצב העו״ב ט. י/ם אליעזר נעם וראה
 בני גי יש שאם וניזל, ד״ה א כו, ותום' גמרא ראה קכה

בביתו. שאיבד ממה בעה״ב מתייאש בביתו אדם
ס׳ קכו  ט. י/ם פ״ב רא״ש דשתיך. ד״ה א כו, תו
 פ״ג. רסח י/ם ושו״ע טור א. יא, גמרא קכז
 ופותח סביב )שגדרה ניעור ד״ה ב מד, קידושין רש״י קכח

 אנצילופדיה א. מג, א הלכות דקרי וראה ונועל(.
 רב. ע' חצר ערך תלמודית

 פ״י. ריש כדלעיל מתייאש, בעה״ב שאין קכש
 טעם גם רנח־ם, רמז שם שכתב )אלא רנט רמז מרדכי קל

 אכות אדעתיה אםק ולא רגיל שאינו דבר דהוה נוסף,
 שבשו״ע משתמרת חצר על ם״ג)דקאי רסח סי׳ רמ״א בו(.

 ישן בכותל )כשמצאו שם ורא״ש תום' גם מיירו ובזה שם(.
 ר״ת בשם שם במרדכי עיין לאבותינו(. אמוריים שהורישו

ור״ש.
 משכירו ואינו הבית בתוך מצא )שאם ב כה, משנה קלא

ם״ג. רם מיי ושו״ע טור בעה״ב(. של הוא לאחרים



פזופקדון מציאה הלכות

 המוצא וכן לשם. נכנסים רבים ואין המשתמר מקום שהוא כיון אמצאקלב למחר או היום
 ולפניםקלה: השלחן מן בשולחני וכן לשםקלי. נכנסים רבים שאין גולפניםקל מהתיבה בחנות

ב  שם שהונחו הדבר שניכר ?לי הנחה בדרך המוצא אבל נפילה דרך כשמצא זה וכל י
 אם םימןקלח בהם שאין בין זםימןקל בהם שיש בין חפצים שאר בין מעות בין מדעת

 לכל המופקר מקום הוא אפילו בהם יגע לא זה הרי 0לגמרי״ל המשתמר במקום מצאם
 קבועה והיא הרבים?״ שברשות האשפה בתוך מכוסה כגון מוצנע מקום שהוא אלא

״ שנפל ישן מכותל אבנים של ^לק״ב בתוך או ק״א להיפנות עשויה שאינה  כיוצא וכל ק
 קמה עליה שמוזהר אבדה זו שאין לפי דשם?״ עוברים ישראל שרוב במקום הם אם באלו

 שכחוה ולא עליה שדעתם אפשר עתה וגם ׳זי״ שם הונחה בעליה שמדעת כיוןנזו? להשיבה
 קט״. זה למקום שיחזרו עד זמן איזה על שהטמינוה אלא כלל

 רב מזמן כאן שהן שניכרין ק״״ חלודה שהעלו מעות כגון ששכחוה הדבר ניכר אם אבל
 שימצאם כלל סומכת דעתם אין כי מהן ונואשו הצניעו* אנה הבעלים שכחו ובוודאי

 יש אם אפילו מוצאן של הן הרי לפיכך ומשתמר צנוע במקום שהצניען כיון ויכריז אחד
קנא. בכיס סימן בהם

 נבבגל? חבירו בחצר נתונים מצאן אבל וגלוי פרוץ במקום כשטמונים אמורים דברים במה
 שדרך לפי חלודה שהעלו פי על אף בהן יגע ולא הביתקנג בבעל אותו תולין בקרקע או

 כביתו: שהיא לדעתו המשתמרת בחצר טמונים נדרביםק ימים חפציו להניח הבית בעל

 הנחה בדרך שם בא אם להסתפק שיש בענין ומונח טמון שאינו דבר המוצא ואפילו יג
 מקום הוא אפילו המשתמר מקום הוא אם קנה בו יגע לא זה הרי נפילה בדרך או
כלל. שם לילך אדם בני דרך שאין נוצנוע? מקום שהוא רק הפקר

 יא. פ״ק שם ש״ך וניזיל. ד״ה א כו, תוס׳ קלב
 פ״ה. שם ושו״ע טור כ. כו, משנה קלג
 טז(. ם״ק שם )סמ״ע מתייאש אינו ולכן קלד
 שם. ושו״ע טור שם. משנה קלה
 גזלה הל׳ רמב״ם אצנעינהו(. אינש )הני ב כה, גמרא קלו

פ״ט. רם סי׳ ושו״ע טור ה״א. פט״ו ואבדה
 םי״ג. לקמן שיתבאר מטעם קלז
סי״ד. סוף כדלקמן קלח
 פ״ב רא״ש סימן(. בו יש )אפילו אחר ד״ה שם תום׳ קלט

ום״ק כט־ל, ם״ק ש״ך ם״י. שם ורמ״א טור ח. סי׳
כד.
 םי״א. שם ושו״ע טור ב. כה, שם משנה קמ

 שם. ורמ״א טור שם. גמרא קמא
 העלה )שבלא שם גמרא בגל(. )מצא שם משנה קמב

 גזלה הל׳ רוזבי׳ם אצנעיהו(. ישראל אמרינן חלודה
 מונחים שמא בהם יגע לא חדש ה״ז)שבמטמון פט״ז ואבדה

 טור באשפה(. כמו )שדינו שם המשניות ובפירוש שם(, הם
 ד. ם״ק שם סמ״ע ם״א. רם סי׳ ושו״ע
 וציונים. מ״מ וראה בגל. מצא ד״ה שם רש״י קמג
 )באשפה שם גמרא ישראל(. רוב )אם א כד, ברייתא קמד

 שם ש״ך בו(. יגע לא לפנות עשויה שאינה מכוסה
ה. ס״ק

 בו. יגע לא מכוסה ד״ה שם רש״י קמה
 ס״ק שם ש״ך ח. סי׳ פ״ב רא״ש ואם. ד״ה שם תום׳ קמו

כט.

 כלל. וד״ה אבדה זו אין ד״ה ב ל, י רש״ קמז
 ס״ט. שם שו״ע ה״א. פט״ו שם רטב״ם קמת
 ד״ה שם במשנה רש״י )דשתיך(. רע״א כו, גמרא קמט

שבמשנה(. חדש כותל על גם )דקאי ולחוץ מחציו
ס״ק שם ש״ך ם״א. שם ושו״ע טור בכותל. ד״ה שם תום׳

ו.
 )שלא יב ס״ק רסב סי׳ ע סוד עיין ט. סי׳ פ״ב רא״ש קב

 בטמון ולא כשנאבד, אלא סימן בו ביש רב בזמן התירו
 רס סי׳ בדרישה כודש אזיל ולשיטתיה בחור(. או באשפה

 ואבדה גזלה בהל׳ דהרוזבי׳ם הרמב״ם, וכתב ד״ה א ם״ק
 תרווייהו)שיעלה בעו ם״א, רם סי׳ ושו״ע וטור ה״ז, פט״ז

 לא לבד בחלודה כי בכותל, מטה למטה ושימצאנו חלודה
 ם״ק סוף שם הש״ך שכתב מה לפי אבל טמון(. כשהוא םגי

 הסמ״ע )למ״ש אינו זה לבד(, בחלודה סגי זה )שלענין ו
 ודו״ק. שם(, רסב בסי׳
 שם. ושו״ע טור שם. רא״ש שם. תום׳ קבא
 כשיכול אלא בגל התירו )שלא שם וברייתא משנה קבב

הן(. אמוריים של לו לומר
 לאוקימתא ולפנים(, מחציו חדש )בכותל שם משנה קבג

חלודה. כשהעלה דמיירי הנ״ל
 ח. ם״ק שם ש״ן שם. רא״ש שם. תוס׳ קבד
 שם ורמ״א טור יטול(. לא הינוח )ספק ב כה, גמרא קבה

 ספק סימן, בהם ויש המשתמר מקום לענין ם״י)שגם
 הינוח(. כודאי דינו הינוח
מכוסה(. )באשפה שם כבמשנה קבו



ופקדון מציאה הלכותסח
 בעליהם הצניעו שמא כי רשאי אינו ולהכריז ליטלם ורוצה סימן בהם שיש דברים ואפילו
״ אחריה לרדוף בחנם מטריחם זה ונמצא ״? בהכרזתו ידעו לא שמא וגם ק  .נ

 לביתו הוליכם כבר ואם למקומן. יחזירם הוליכם לא ועדיין לביתו להוליכם ונטל עבר ואם
 ולא מצאום ולא וחפשו מקום לאותו הבעלים באו כבר כך בתוך שמא כי יחזירם לא

 סימן בהם יש אם אלא מפסידם. נמצא לשם זה יחזירם ואם 01שם? עוד לחפש יחזרו
 שמא כי לעצמו יטלם ולא .סבאליהו? שיבא ער מונח יהא סאםימף בהם אין ואם יכריז?״

 קסג: באיסור לידו שבאו ונמצא לידו כשבאו מהם עדיין הבעלים נתייאשו לא

 שחייב אבדה זו שאין לגמרי המשתמר במקום כשמצאם אמורים דברים במה יד
 בשדה הגדר אחורי כגון סד? לגמרי משתמר שאינו במקום מצאם אם אבל בהשבתה

 סז? ומכריז נוטל סימן בו יש אם קצתק״י שם שמשתמר פי על אף סהק שבשדות בשבילין או
הינוח. ודאי הוא אפילו לבעליה אבדה להשיב כדי

 קצת המשתמר מקום שהוא שכיון 00הינוח? ספק אפילו יטולק״י׳ לא סימן בו אין ואם
 ונטלו עבר ואם ימצאוהו. ולא 8לקחתו?״ ישובו ומיד שעה לפי בעליו?״ שהצניעוהו אפשר

 לבעליה אבדה השבת מצות בו לקיים יכול ואינו הואיל למקומו יחזירנו לביתו הוליכו ולא
 .עג? שנתבאר מטעם אליהו שיבא עד מונח יהא לביתו הוליכו ואם .ננבםימף בו שאין כיון

 בגוזלות מצינו במקומו סימן ליתן יכול והלא סימן בו שאין דבר בהינוח מצינו והיאך
 ואין שם ששכחן ממקום שידדו שסובר מהן מתייאש שהאובדן לדדות העשויות מקושרות

 אותן קושרין העולם שכל בכנפיהן שמקושרים כגון סימן אינו והקשר אחר סימן בהם לו
קי-״־: כך

 סימן בו אין ואם ומכריז נוטל סימן בו יש אם כלל משתמר שאינו במקום מצא ואם טו
 ושבחו ממשאו להקל הרבים ברשות שהניחו קעי׳ הינוח ודאי הוא אפילו שלו הוא הרי

 אבל ממנו. ונתייאש קעי זה ממקום שעבר אחר ממשאו שהקל מיד לו נודע שבודאי קעי שם
 המוצאו ליד בא שכבר לאחר גם אותו שכחתו לבעליו נודע שלא קע״ שאפשר דבר הוא אם
אליהוק״״: שיבא עד מונח יהא

 רם סי' שו״ע ה״א. פט״ו ואבדה מלה הלי רמב״ם קבז
ם״ט.

 הר״ן. בשם הר״ן, וז״ל ד״ה שם מקובצת שיטה קבח
 נטל. ואם ד״ה שם בתום׳ הובא ה״ד. פ״ב ירושלמי קבש

ם״ק שם םמ״ע שם. ורמ״א טור ח. י/ם פ״ב רא״ש
מה.
 שם. ורמ״א טור שם. רא״ש קס

 םי״ד. סוף כדלקמן קסא
 הב/ לדעה ם״ב, וכדלעיל שם. רמ״א קסג
 הב/ לדעה ם״א, כדלעיל קסג
 שם. ורמ״א טור שם. ורא״ש תום׳ קסד
שם. משנה קסה
 שם. ורמ״א טור שם. ורא״ש תום' קסו
 שם. ורמ״א טור שם. ורא״ש תום' שם. גמרא קסז

 שם. ורמ״א טור שם. וגמרא משנה קסח
 )במקום םי״ג וכדלעיל שם. ורמ״א טור שם. גמרא קסט

המשתמר(.
)אף ואמר ד״ה שם תום' הינוה(. )בודאי שם גמרא קע

 םי״ב. וכדלעיל בספק(.
שם. רא״ש קעא
 בשם עבר, ואם ד״ה ה״א ו פט״ ואבדה גזלה הל׳ מ״מ קעב

 אם קצת, המשתמר במקום )שגם ורשב״א הרמב״ן
 לב. ם״ק שם ש״ך להחזיר(. רשאי לו הלך לא

 יג. סעיף סוף קעג
 ס״י. שם ושו׳׳ע טור שם. גמרא קעד
 להכריז חייב )ואלו רע״א כה, - םע״ב כד, משנה קעה

 גמרא היחיד(. ברשות כריכות כוי פירות צבורי כוי
 סוף וכדלעיל מקום(. סימן )דהיינו א כה, ודף א כג, שם

 י/ם ורמ״א טור וש״נ. הינוח(, דרך דוקא שייך )שזה ם״ח
ם״י. רם

ס׳ קעו  טור ח. י/ם פ״ב רא״ש כריכות. ד״ה א כא, תו
 מרעת, אבדה הוי לא זה נ)ומטעם ם״ק שם וסמ״ע

 .35 ע׳ תשל העו״ב וראה םט״ז(. כדלקמן
 ם״ט. ריש וכדלעיל לא. ם״ק שם ש״ך קעז
 בספק(. )אפילו ם״ח ריש כדלעיל קעח
הב/ לדעה ם״ב, וכדלעיל שם. ש״ך קעש



סטופקדון מציאה הלכות

ז  לתלות אפשר אי אם אבל בשכחה הנחתו לתלות שאפשר בדבר אמורים דברים במה ט
 אלא הניחוהו שלא פי על אף להם והלכו כאן בעליו הניחוהו מדעת אלא בשכחה

 הניחוהו שבעליו שכיון סימן בו יש אפילו מוצאו של הוא הרי לקחתו ישובו ומיד שעה לפי
 שאם בדעתם יש בודאי להם והלכו כלל משתמר שאינו במקום שעה לפי אפילו מדעת

 להשיבה עליה שמוזהרים אבדה זו ואין והפקר יאוש כמו זה והרי יטלנו ויטלנו אחר יבא
 .א3? מדעתו המאבד ולא תאבד אשר שנאמר כלל

ומהריז^פב: נוטל סימן בו ויש הינוח ספק הוא ואם

 במקום כשמוצא הן נפילה בדרך בין הנחה בדרך במוצא בין שאמרנו הכרזות וכל יז
 שרוב במקום אבל פדנכרים? הם העיר רוב אפילו ג3ישראל? הם שם העוברים שרוב
 שם יושבים שנכרים מקום שהוא אלא ישראל רוב אפילו או נכרים הם שם העוברים

 בדרך בין הנחה בדרך בין שם המוצא העיר בשערי השומרים נכרים כגון בקביעותקפי׳
 אין סימן בה ונתן ישראל בא אם ואפילו מוצאו. של הוא והרי בנכרים הכל תולין נפילה
 כבד דבר או חשוב דבר הוא אם פוממנו? נתייאש כבר הסתם שמן לו להחזירה צריך
 ״.35 למעלה שנתבאר כמו ק״ המוצא ליד שבא קודם אותו משכחתו או מנפילתו כבר שידע

 אין לקנותם ישראל ליד יבאו שבודאי מדברים בהם וכיוצא ספרים מצא אם מקום ומכל
 להכריזקפ״: וחייב נכרים ברוב אפילו מהם מתיאש האובדם

ח  ברוב אפילו להחזיר הדין משורת לפנים לעשות וישר טוב אבל הדין משורת זה וכל י
 ולהודיע להכריז עריך אין אבל נתייאש. שכבר פי על אף ק* סימן שיתן למי נכרים

 של מעצמו יודע ואם להםקצא. מחזיר סימן ונתנו ותבעו מאליהם הבעלים באו אם אלא
 של בבירור יודע אם סימן בו שאין בדבר וכן קצב. תבע שלא פי על אף לו יחזירנו הוא מי
 מתייאש שאינו צגגמור? כהפקר אינו שהיאוש נתייאשו שכבר פי על אף לו יחזירנו הוא מי

מרצונו: ומפקיר

ט  יש הבעלים שנתייאשו פי על אף ועבר ששטף הנהר ומן ומהדוב מהארי המציל וכן י
.צדולהחזיר? הדין משורת לפנים לעשות לו

ידי על אפילו להציל יכולים אין אם נתייאשו לא אם אף חייב אינו הדין שמן פי על אף

 י/ם פ״ב הרא״ש דעת וכן אשפה. ד״ה ב כה, ריטב״א קפ
 שהמקום )כיון כוי מדעת אבדה ואינה במ״ש ח,
א טוד קצת(. משתמר ד  ג. ״ק0 שם ש״ד ״ד.0 רסא סי׳• ת

ם״ד. שם שו״ע הי״א. פי״א ואבדה מלה הל׳ רמב״ם קפא
 ב״מ שיעורים רשימות ב. יג, ד הלכות חקרי וראה

ב־ג. אות לו י/ם
 ממנו(. נתייאש ולא מבעליו דנפל י)אימר ם״ק םמ״ע קפב
מותרת(. כנענים ברוב )שרק אסי כרב ב כד, גמרא קפג

ס״ג. רנט י/ם ושו״ע טור
שם. ושו״ע טור ה״ז. פי״א ואבדה גזלה הל׳ רמב״ם קפד

סק״י. ובקו״א םק״ל א סי׳ יו״ד לעל וראה
 רמ״א בסוגיין. ומשמע ד״ה א( )יג, שם יוסף נמוקי קפה

 המאבד, היעדאל ממנו מתייאש )שאז ם״ה שם
בקביעות. שם יושבים ד״ה יעקב אמרי וראה כדלקמן(.

 שם. ושו״ע טור שם. אסי רב קפו
 י. וס״ק ז ס״ק שם םמ״ע שם. ושו״ע טור קפז
 דד&ראל ידע כשלא ק שאין מה דרט. סעיפים קפח

 שם העוברים רוב )אפילו שנמצאה קודם מנפלתה
ס״ג. כדלעיל נכרים(,

 שם םמ״ע ס״ג. שם רמ״א תכז. רמז מרדכי הגהות קפש
ח. ס״ק

 ס״ה. רנט סי׳ ושו״ע טור ב. כד, שם גמרא קצ
 בגמרא וכ״מ והרא״ש. ד״ה שם מקובצת שיטה עיין קצא

 ולא לנפשך שקול זיל לו )שאמר ב כג, כופרא גבי
יחשוש(.

 סי״ט. דלקמן בהא כמו קצב
 וש״נ. ס״א, לעיל גם ראה קצג
ס״ו. רנט י/ם רמ״א קצד



ופקדון מציאה הלכותע
 אדם כל אצל ומצויה ממנו שאבודה מי ומצאתה ממנו תאבד אשר קצי שנאמר צההדחקק

 כלל להציל באפשר היה שלא כיון אדם כל אצל מצויה ואינה ממנו שאבודה זו יצתה
הצז? וצווח עומד הוא אם ואף ש ע  צ״י בים שטבעה ספינתו ועל שנפל ביתו על כצווח נ
 אדםקצ״: כל אצל דעתו בטלה כי מתיאש שאינו שאומר מה על כלל משגיחין ואין

 אכללי להחזירם להם אפשר ואי י בעליהם מבית וברחו שמרדו ותרנגולים אווזים וכן כ
 לפנים לעשות לו יש כן פי על ואף ההפקר. מן כזוכה בהם זכה בהם המחזיק הרי
 .גתורהי דין על דבריהם שהעמידו על אלא ירושלים חרבה לא כי יי ולהחזיר הדין משורת

 לעשות צריך אין עשיר האבדה ובעל עני המוצא היה אם אלו שבכל די שאומר מי ויש
הדין: משורת לפנים

א  אנשים שיש ובזמן מדרשות. ובבתי כנסיות בבתי להיות צריך שאמרנו הכרזות וכל כ
 יה. ודיו ולמיודעיו לשכניו מודיע למלך היא המציאה שאומרים רעים

 אמר ואם סימניה אומד והלה יי שמצא המציאה מק לומר צריך מודיע או מכריז וכשהוא
 סימנים שיתן עד לו יתן ולא זםימןי זה אין היא מה אומר והלה מצאתי סתם מציאה

 .0המקומי שיכוון או מנין או משקל או מדה כגון מובהקיםי״

 ומשרבו שלוייא. שהיא עדים שיביא עד לויי נותנים אין סימנים שאמר פי על אף והרמאי
 לתלמיד או רמאיייי שאינו עדים שיביא עד כסימניה אבדה יחזירו שלא התקינו הרמאים

 ופרטי .ידזהי לענין חכמים תלמידי יש הזה בזמן ואף .יגרמאיי שאינו בחזקת שהוא חכם
 חכם: שאלת פי על אלא בסימן יחזיר לא לכך הדקדוקיםי״ בהם רבו הסימנים דיני

ב  יזאליהוי שיבא עד אצלו מונחת האבדה תהא הבעלים באו ולא 10הודיעי או הכריז כ
למכרה. או בה להשתמש ואסור

 .כדיןי בבית ימכרנהיי״ שנפסדתיי״ כגון בעליה טובת היא מכירתה כן אם אלא

 שלא כדי לצורכן מעט בהם משתמש עץ כלי המוצא כיצד לתקנתה. בה משתמש וכן
מפני האורינב גבי על הכלי ישים לא אבל ייא בחמין בהם משתמש נחשת כלי ירקבו.

ס׳ קצה  רבו. רמז מרדכי שטף. ד״ה א כב, תו
חנן רבי ג. כב, דברים קצו  רנט י/ם ושו״ע טור ב. כב, יו

ם״ז.
 שם. ושו״ע טור ו. וסי׳ ב י/ם פ״ב רא״ש קצז
 רא״ש מצויים(. שנכרים מקום )לענין ב כד, גמרא קצח

טז. ם״ק שם וסמ״ע טור כוי(. נהר שטפה )לענין שם
ע קצש ד שם. סנ

 ם״ז. רנט י/ם רמ״א כיון. ד״ה א קלט, חולין תום׳ ר
 שם. רמ״א אבל. ד״ה ב( )מז, שם ר״ן רא
 ומהדוב. מהארי במציל םי״ט כדלעיל רב
 םל״ד־ה. לקמן גם וראה ב. ל, ב״מ יוחנן רבי רג
 ראבי״ה, בשם רנז, רמז מרדכי עיין ם״ה. שם רנדא רד

ה, על אלא כן כתב שלא וצ״ע. כפיי
 ם״ג. רםז י/ם ושו״ע טור ב. כח, וגמרא ברייתא רה
 ם״ד. שם ושו״ע טור שם. נחמן רב רו
ה. לרב שם דגמרא כאוקימתא ס, ש משנה רז ד הו  טור י

שם. ושו״ע
 שם. ושו״ע טור נחמן. דרב אליבא שם, גמרא רח
 ם״ז. שם ושו״ע טור ה״ה. פי״ג ואבדה גזלה הל׳ רמב״ם רש

וש״נ. האבדה, מחזירים אלו שבסימנים ס״ח־ט, וכדלעיל

 ס״ה. שם ושו״ע טור שם. משנה רי
 שם. שו״ע ה״ג. שם רמב״ם ריא
 ם״ו. שם ושו״ע טור שם. ברייתא ריב
 ד. ם״ק שם ש״ך י. ם״ק שם םמ״ע ריג
 ם״ט. לעיל ראה עין, טביעות ולענין ב. ם״ק ש״ך ריד
 וש״ך ט, ום״ק ז ״ק ם שם םמ״ע ראה וגוץ, ארוך לענין רשו

 רמב״ם ראה לגמרי, מובהק סימן ולענין ב־ג. ם״ק שם
 כח סי׳ רבנו שו״ת שם. וש״ך וסמ״ע טור שם. וראב״ד

בארוכה.
 םכ״א. כדלעיל רעים, אנשים שיש במקום רשז
 טור ה״י. פי״ג ואבדה גזלה הל׳ רמב״ם ב. כט, משנה ריז

םט״ו. רםז סי׳ ושו״ע
ל. ם״ק שם םמ״ע םכ״ג. שם טור הט״ז. שם רמב״ם ריח

םכ״ד. וכדלקמן טו. ם״ק שם ש״ך
 םכ״ד. רםז םי׳ ושו״ע טור ב. כח, משנה ריש
 בשם סכ״ב שם טור הט״ז. שם רמב״ם ב(. )טו, רי״ף רב

 צדקה, וגבאי משכון במכירת וכמו שם. שו״ע רש״י.
 םי״ח. הלואה הל׳ דלעיל
 םי״ט. שם ושו״ע טור א. ל, ברייתא רכא
שם. ושו״ע טור לא. אבל ד״ה שם י רש״ שם. ברייתא רכב
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 וכיוצא קרדומות שמשחירן. מפני בחמין לא אבל בצונן בהם משתמש כסף כלי שמשחיקו.
 לא זכוכית כלי שמפחיתן. מפני בקשים לא אבל רכים כדי בעצים רני• בהם משתמש בהם

 שאינן מפני נ״פשתןי של וכסות נזזהבי כלי וכן .נוי שנשברים מפני כללרניז בהם ישתמש
הטמנהי״: ידי על קלקול לידי באין

ג  ולא במקל ינערנה ולא יל. יום בשלשים אחת פעם לנערה צריך צמר של כסות אבל כ
 לצרכה דהמטהיל גבי על גיל ושוטחה .ביל בידיו אחדילא אדם אלא אדם בני בשני

 לו נזדמנו ותגנבילז. המטהילי גבי על ישכחנה שמא היל ולצרכה לצרכו לא אבל בלבד
 הרעתי(: עין בה יתנו שמא יעבוהיל״)או שמא בלבדיל״ לצרכה אפילו ישטחנה לא אורחים

ד  תזא שנאמר וקלקול הפסד לידי תבא שלא האבדה בתקנת להשתדל חייב שהוא ומנין כ
בשלימות. לו שתשיב ראה לו והשבותו

 לעניי״ב פת מליתן ופטור במצוה עוסק זה הרי האבדה בתקנת עוסק שהוא שעה וכל
מצות. ומשאר

 הנפקד שחייב נזדהיםי למדינת בעליו שהלכו בפקתןרמג אמרו כך באבדה שאמרו וכדרך
 הפסד מפני למכרו רשאי שאינו )אך באבדה שמתעסק כדרך הפקדון בתקנת להתעסק

 ימכרנו פסח בערב חמישית שעה עד למכרו ימתין שאם הפסח לפני חמץ כגון לבא העתיד
י ביוקר שימכור כדי מתחלה מוכרה זה בענין ובאבדה מאד ימה מול ״  ימתין בפקדון אבל י
הי״ כיוצא כל וכן ויקחנוייי״ בעליו יבא שמא ימי חמישית שעה עד (:0מ

שם. ושו״ע טור שם. ברייתא רכג
 הירושלמי בשם משתמש, ד״ה שם מקובצת שיטה רכד

ור״פ.
שם. ושו״ע טור שם. ברייתא רכה
כז. ם״ק שם סמ״ע יגע. לא ד״ה ב כט, במשנה רש״י רכו
 רבית הלי לעיל וראה שם. ושו״ע טור שם. ברייתא רכז

)וכסף(. זהב כלי כגון םל״ה:
 שם רי״ף בדכיתנא(. הא בדעמרא )הא ב כט, גמרא רכח

לנער(. צריך אין )שבפשתן הי״ב שם ורמב״ם א( )טז,
שם. שו״ע םי״ז. בטור הבי דעה
 םמ״ע בארץ(. מתעפש אינו זהב: )לענין שם רש״י רכש

שם.
 הא בדעמרא )הא שם גמרא )כסות(. ב כט, שם משנה רל

צריך )שבצמר הי״א שם ורמב״ם רי״ף בדכיתנא(.
ב דעה לנער(. םי״ח. שם שו״ע שם. בטור ה
שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם שם. גמרא רלא
 שם סמ״ע )בידו(. םי״ז שם טור )בירא(. שם גמרא רלב

כ. ם״ק
שם. ושו״ע טור שם. משנה רלג
שם. ושו״ע טור א. ל, שם ברייתא רלד
 להומרא. ופסקינן א ל, בגמרא איפשטא דלא איבעיא רלה

שם. ושו״ע טור כ. י/ם ב״פ רא״ש הי״א. שם רמב״ם
לצורכו. ד״ה שם תום' רלו
כא. ם״ק שם םמ״ע רלז
שם. ושו״ע טור שם. ברייתא רלח
שם. ושו״ע טור שם. גמרא רלש
 לקמן וראה עינא. משום אי ד״ה שם רש״י שם. גמרא רמ

םי״א. ממון נזקי הלי
מכירה(. )לענין ב כה, וברייתא משנה ב. כב, דברים רמא

 תפסד(. שלא )לענין א הי״ פי״ג ואבדה גזלה הלי רמבי׳ם
 למיתב בעי דלא ד״ה שם רש״י יוסף. כרב ב נו, ב״ק רמב

המצוה(. מן פטור במצוה )דהעוסק לעניא רפתא
 שם םמ״ע בה(. רמתעםק )בשעה בההיא ד״ה שם תום'
 בתיבה ם״ז)שכשמשמרה לח םי' או״ח לעיל וראה טז. ם״ק
 נעשה )אם םט״ז רםז םי' שו״ע במצוה(. עוסק נקרא אינו
 סוף קו״א תמג סי' או״ח לעיל האבדה(. על שכר שומר בזה
 חנם(. שומר דאמר כמאן לי קים לומר )שיכול ב ס״ק
 רצב סי׳ ושו״ע טור סי״ט. שם טור א. ל, שם ברייתא רמג

סכ״א.
 סכ״ב. שם ושו״ע טור שם. גמרא רמד
 ונקבוה. ד״ה א יג, פסחים רש״י רמה
 שהתחילו הט״ז)פירות פי״ג ואבדה גזלה הל׳ רמב״ם רמו

 דקיי״ל לפקדון, דומה )שאינו שם מ״מ לרדקיב(.
א(. לח, במשנה כחכמים

 עיין ס״ב. תמג סי' או״ח ושו״ע טור א. יג, פסחים רמז
סי' ושו״ע וטור ה״ג־ד, פ״ז ופקדון שאלה הל׳ רמב״ם

 סכ״ה(, )דלקמן הספדיס דין לזה שסמכו סי״ז־כב, רצב
 למדינת )בעליו כוי שהלכו אמורים דברים במה ואח״כ

 בו( יגע לא זה הרי הארץ באותה עמו היו אם אבל הים,
 ס״ו שם לעיל וראה משמע. לגמרי שאבד, פי על אף

 משום בזה )שיש וס״ח בזול( למכרו יצטרך כשלא )דהיינו
 כאן בו )שחזר ד שלב, צדק צמח פס״ד אבדה(. השבת
 שז. ע׳ ם רכג. ע׳ נט )נ.י.( תורה יגדיל שם(. לעיל ממ״ש
 שם. רמב״ם המתן. ד״ה שם י רש״ רמח
 אינה הט״ז)שאבדה פי״ג ואבדה גזלה הל׳ מ״מ עיין רמש

א(, לח, במשנה כחכמים דקיי״ל לפקדון, דומה
סכ״ג. סוף רסז סי׳ ב״י שהביא



ה  בהן שיכנם כדי לסופן מתחלתן גוללן תא אצלו הופקדו או ני ספרים מצא ואם כ
 רשות לו יש לצורכן לגוללן פותחן וכשהוא יום, שלשים בכל אחת פעם האוירתב

 ולא נדי וישנה פרשה יקרא ולא .נגבהםי לקרות כדי בתחלה יפתחם לא אבל בהם לקרות
 ומקלקל ואילך אילך ומושך ונוגע נוהרבהי ששוהה מפני נהי מעולם למדה שלא פרשה
 כללי״. ליגע צריך אינו שלמדה בפרשה כן שאין מה הספר

 להלומד שוה נ״י פעמים מאה פרקו השונה בתלמוד אבל בתנ׳׳ך אמורים דברים במה
 :01בהי שמעיין לשמועה הצריכות בהלכות יותר גדול עיון צריך יותר הבקי ואדרבה בתחלה

ו  באבדה אמורים דברים במה אחת. אות אפילו להעתיק אסור כך ללמוד שאסור וכשם כ
 יש חכם תלמיד אצל ספרים הופקדו אם אבל הארץ עם אצל שהופקד בפקדון או
 היה יודע אצלו שכשהפקידו לפי בהם כיוצא לו אין אם מהם ולהעתיק ללמוד י״ מתירים

 אבל הםתםרסא. מן אצלו הפקידו כן דעת ועל מהם ויעתיק וילמוד חכם תלמיד שהנפקד
אסוריטב. זה על מקפיד שהוא ידוע אם

 כך שאחר אף מקפיד שהוא דעתו גילה ולא סתם אצלו הפקיד שאם =(1 יסג אומרים ויש

אחרון קונטרם

ב( ם עטרת ) קני ד. סי׳ מ ז ש״ך דעת וכץ י״ ת. שם עיין .כחח ס״ק רצ״ב סי׳ ה ספו  כטוהמרדכי בתו
שולחני לחכם תלמיד מדמי לא. ל

ם׳ ואף א לרב כץ כתבו שהתו א רב הא .לבהונ ה הונ פי שואל ליה סבירא גו שואל לגבה  עד קני לא ד
ש, שתמ הני לא כץ אם שי א, לרב שואל שהוא מה לזה כלל מ היינו אלא .לדנחמץ לרב ולא הונ

ופקדון מציאה הלכות עב

 ם״כ. רסז י/ם ושו״ע טור ב. כט, משנה רב
 אימא ד״ה שם רש״י יעקב. אליעזר כרבי שם ברייתא רבא

 טור יום(. לשלשים למציאה דמי )שפקדון זה אחד
לד. ם״ק רצב י/ם וש״ך
 אבדה חדטן פתחי וראה גוללן. ד״ה שם במשנה דט״י דנב

טז. ם״ק פ״ו
 ם״כ. רצב י/ם ושו״ע טור )בפקדון(. שם ברייתא רבג
 ם״כ. רםז י/ם ושו״ע טור שם. ברייתא רבד
 פי״ג ואבדה גזלה הלי מ״מ שם. רש״י שם. משנה רבה

שם. ושו״ע טור הי״ג.
 צורך מכדי )יותר ם״כ שם ולבוש טור שם. רש״י רבו

הספר(.
 ם״ק שם םמ״ע הרמב״ן. בשם הרשב״א בשם שם מ״מ רבז

כח.

 ה״ג. פוף פ״ב ת״ת הלי לעיל ראה רבח
 שם, עיין םע״ב(. )טו, יוסף בנמוקי הובא רמב״ן, רבש

 )שהרמב״ן השואל ת״ר ד״ה שם מקובצת ובשיטה
 השאילו, כן דעת שעל מטעם בשאלה, רק בתלמוד התיר

 ע מסמי׳ ?כאורה כדלזשלזע דלא אסר(. באבדה ק אין8* מה
 שאלה, ולענין באבדה(. גם שהתיר שם, מהמ״מ )שלמד שם

 ס״ד. ושכירות שאלה הל׳ לקמן ראה
 המקצועות ום׳ גאון יהודאי רב בשם רצג, רמז מח־כי רס

י/ם או״ח לעיל גם הובא ם״כ. רצב סי' רמ״א נט(. י/)ם
םי״ג. יד

 םכ״ח. דלקמן וחנוני בשלחני כמו רסא
 מה. ס״ק שם סמ״ע סב ר

בקו״א. ונתבאר יד. םום״י או״ח זקנים עטרת רסג

באו״ח. כז
 אותם, תובע המפקיר שאם שולחני, אצל במפקיר כח

 יכול אלא עצמם המעות אותם להחזיר צריך אינו
 והוי. ר״ה א כט, התום׳ כמ״ש אחרים, ממעות לו ליתץ
 עה סי׳ נה. ס״ק עג סי׳ ט. ס״ק מז סי׳ בש״ך וכ״ה
 טו. ס״ק
 רצג. רמז כט

כאץ. שבפנים ל
 מיר, הת״ח בו זכה כאץ שגם )הרי סכ״ח רלקמץ לא

בו(. להשתמש שיוכל

 ראליביה שואל, הוי שלחני אצל )שהמפקיר א מג,
מזה מיר, מעל הפקיר הגזבר שאם התם אמרינץ  ו

 מה עצמץ. המעות להחזיר צריך שאינו התוס׳ הוכיח
 רהוי נחמץ כרב רקיי״ל ס״ז, רצב בסי׳ לרירץ כץ שאיץ
 הגזבר מעל רלא התם אמרינץ ראליביה שכר, שומר
 עצמץ(. המעות להחזיר שצריך אפשר מיר,

 כאץ גם כץ ואם בו, לחזור יכול )שהמשאיל א צט, לג
 להחזיר יצטרך הונא לרב וגם לחזור, המפקיר יכול

עצמץ(. המעות
 התוס׳ רברי יוקשו כץ ואם כלל. שואל הוי רלא לד

הכל. לרברי

 אחרו? לקונטרס ציונים
לב



עגופקדון מציאה הלכות

 מקפיד שהוא מתחלה דעתו טלה שלא שכיון לפי כלום בכך אין בפירוש בו מוחה הוא
זמן משך כל לו השאיל כאילו זה והרי חכם תלמיד שהוא שיודע מאחר נתרצה בודאי

טרס אחרון קונ

אן, שבידו שכיון ,הטעמאל צי הו ה ל כיי שיכה, זכה זו ז דין במ כ א לי. לוה ו הו  אלא .זנחמץל לרב הדין ו
כיון דו דהברירה ד אן, שלא בי צי הו בו אם הלכך ל אן קודם נגנ מן, לרב לוה עדיין הוי לא שהוצי ח  נ

אן היה שלא אפשר כי צי ם כלל מו שו מי הכי )ומ דיין לוה שאינו מפני ל״, שהוציא טרם מעל לא נ  ע
שגת בזה ונסתלקה שיוציאץ. שעה עד ל סי׳ צבי החכם ה ש״ך(, על טע״ג מן רב דהא ה ח  אמריי נ

ד לא ודלמא כו/ מתרמי דלמא עו מי)ו ר ת ש מ א דרב טעמא לומר י מןיי ח איל נ אין הו  שלו, הנאה כל ו
שאיל ה, כן גם דהמ הנ שמרם, הפקידם שהרי נ ם פטור הלכך ל ש מאונסי ש״ך כמ״ ס״ק ע״ב סי׳ ה

שב״א מב ״ץר בשם ל,ך ט״כ מג(. ור

שמעות והנה ם׳ מ תו א לרב דאף ה מורה הלואה אינה הונ ם ל׳ שסתמה ייז ג תן צריך אלא מי, יו  לו לי
ת איל ייי, אחרים מעו תן הו קדון בתורת לו ונ מצי פ הו ו תבעינ שעתא, שעתא כל למ לו ו אפי כול הכי ו  י
ת מיד לו ליתץ שום אחרים מעו הג קני להו דתבעא שעתא דעד מ א ל הו מן לרב הדין ו ח שומר נ  ד
א, שכר שו הו שמי הו ות הו, דתבע שעתא ההיא עד שכרךמז ז קני ל שיכה שעתא ההיא עד להו ו  במ

א ארב דפליג מטזראלע כר׳ לי", לחזרה ד׳ ליה וסבירא הונ ם שומרים ד שיכה קוני ש נ לחזרה במ  ע״
אדין מן ובר .׳בגמ דון נ דן בני מי די ף בתוך לחזרה ד מ טל שאינו כיון בהז קדונו נו מן ובתוך ,נג פ  הז

שיטא שומר פ מי נדשכר ד שוכר ד שכיר שאין ל ל המ כו ר. י חזו סי׳ נהשמ״א סי׳ עיין ל  של״גנו )ו
של״ד״, בי ו ת בעל שאין מלמד ג כול הבי מן, בתוך לחזור י מלמד הז טל ו א שימור שכר נו  לדינ

ה 171 א׳[ ]ל״ז דף בנדרים דגמרא הו שכר(. שומר ו
ענין מקום ומכל מי לא מעילה ל תיה, קיי שו הן שומר אלא אינו כי בר תן שיוכל בשכר עלי  ללו

שיצטרך בן כ מז א, ל בינ מן וכל ז מן שלא ז ד א לו נז בינ הן לוה אינו ז מן, לרב עלי ח א לרב אלא נ  הונ
שואל הוא עיין .ששכר שומר ולא הוי ד ט בב״מ ו אפילו צ׳׳ שאיל ד טובת לפי אלא מעל לא מ

אחרון לקונטרס ציונים
עצמם. מעות אותן להחזיר צריך שאינו לה
 >ראה ללוות הזכות על אלא השאלה על הקנין שאין לו

לחזור. יכול אינו ומזה ט(, ס״ק רצב סי׳ ש״ך
נחמן. לרב הונא רב בין מחלוקת אין זה שבטעם לז

 הגזבר מעל לא נחמן שלרב שם, בגמרא כמבואר לח
השומר. שהוציאן טרם

 הש״ך שהביא מה על השיג סי״ט, לט״ז בהגהתו לט
בעצמם מעות אותם להחזיר חייב שאינו מהתוס׳

אלא התוס׳ כן כתב לא הח״צ שלדעת )כדלעיל(,
לדידן כן שאין מה שואל(, )דהוי הונא רב לרעת

שכר(. שומר דהוי נחמן כרב )דקיי״ל
שכר(. שומר דהוי )הטעם א מג, מ

 בזכות זכה שכבר )אף שואל הוי דלא מא
ת ההשתמשות כשיצטרך(. ללוותס במעו

יט־כ. סי׳ בשו״ת מב
שלב. סי׳ ח״ב בשו״ת מג
 קנין כ״א לשאלה, קנין כאן שאין שנתבאר אף מד

המעות. ללוות שיוכל
וש״נ. סי״ז, הלואה הלי כדלעיל מה
 עא סי׳ חו״מ צדק צמח שו״ת וראה שתובעו. מיד מו

סקט״ו. בש״ך ד״ה
 ספרים שהמפקיר בפנים, כאן המבוארת בהלכה מז

מהם. ולהעתיק ללמור יכול ת״ח אצל
ח  ללמוד לו שנתן מהרשות בו לחזור יכול שאינו מ

)אף פקדונו ליטול בואו עת ער מהם, ולהעתיק

 להשתמש בזכות אלא ללוות בזכות מיירי לא שכאן
 ער השואל קני לא הונא שלרב לעיל ונתבאר בו,

בו(. שישתמש
ט  )לענין ס״ב שז בסי׳ כוותיה רקיי״ל א. צט, מ

שואל(. )לענין ס״א שמא ובסי׳ שוכר(,
 כך. ר״ה שם תום׳ ראה נ

 לחזרה. שקונה הונא, רב גם יורה שכאן אפשר נא
 אפשר בספרים( )השתמשות שאלה שלענין ראף נב

מן קורם דהוי  להשתמש התחיל לא )שעדיין ז
 )שכבר הזמן תוך הוי שכר שומר לענין מ״מ בהם(,

 מורה הונא רב אף הזמן ובתוך לשמרו(, התחיל
 בו. לחזור יכול שאינו להשתמש( כשהתחיל )בשואל

 שאינו כל מ״מ השמירה, על זמן קבע שלא אף נג
 לחזור יכול ואינו שכר, שומר הוי פקדונו נוטל
שות מנתינת שתמ שכר)הה  בספרים(. ה

 שומר דין לו יש שהת״ח רצב, סוס״י בט״ז כמבואר נד
שלחני(. אצל המפקיר לענין נחמן שכר)כרב

 לחזור יכולים הבעלים אין שמשך, )שכיון א סעיף נה
השאלה(. ימי סוף ער בהם

 ר. סי׳ קר כלל הרא״ש שו״ת בשם י, מחורש בב״י נו
ס״ר. שם ראה נז

 ה״ב. פ״א תורה תלמוד הלי וכרלעיל נח
 וטעם הונא. לרב אלא נחמן לרב מעל לא ולכן נט

כד. בב״מ עיין החילוק



ופקדון מציאה הלכותעד
 התלמיד זכה שכבר פקדונו ליטול בואו עת עד בו לחזור יכול אינו ושוב אצלו שהפקיד

יסד. במשיכה זו בשאלה חכם

 מהם ולהעתיק ללמוד אסור סההכלי לדברי ספרים על מעות הלוה אם 00 מקום ומכל
 הלואה בלא אף לו משאילם היה כן אם אלא רבית. איסור משום חכם תלמיד אפילו
:סורביתי בהלכות שכתוב כמ]ו[

ז  חבירו לבית לילך אסור אבל י״ במציאה או בעלים מדעת לידו הספר כשבא זה וכל כ
 יקלקלנו״י פן מקפיד הוא שמא י״״ באקראי אפילו י״״ מדעתו שלא ספרו מתוך ולקרות

 שאינו אף גזלן הוא בעלים מדעת שלא שואל שכל יקלקלו שלא לו שברי פי על )אף
 הפסד יגיע שלא כשיודעים יב1נ לבעלים נוח הסתם מן מצוה שבדבר אלא כללי״א מפסיד
 הם מהפסד כשחוששים אבל י׳׳דיעג סי׳ באו׳׳ח שנתבאר כמו בו נעשית שהמצוה לחפץ

 בדבר כמו יה11 אסור כלל מפסיד אינו שבאמת אף לכך יי11 הרשות בדבר כמו מקפידים
הרשות(:

 שחייב בענין מעות המוצא כך לצרכו ופקדון באבדה להשתמש שאסור כשם כח
מקום ומכל ״.1יי אצלו הופקדו אם וכן לאחר. ולא לעצמו י״ להלוותם אסור עוי להחזיר

אחרון קונטרם

פי׳ .סהנאה שנה הרמב״ם ו שומר למתנה. הדין דהוא דמעילה פ״ה במ  טובת למפקיד אין שכר וב
מי לא הלכך .סאהנאה שוכר ד :סב מעילה הלכות שברמב״ם ל

מן ש״ך סגסמ״ע 0) ם ועטרת סהבאו״ח הט״ז ואף .סדע״ב סי קני ם כרחך על ,סו ז  היה בלא מודי
שאיל רגיל ש הכי, בלאו לו לה שום .סזס״ז ק״ם סי ביו״ד כמ״ שיג הכי ומ מ צבי החכם ה  בחו״

מן ש: שזבע״ סי ע״

 להשתמש כשירצה בשאלה להיות זו במשיכה שזכה וסד
 נחמן לרב הוי בהם שישתמש שאז קו״א, וראה בהם.

 ותשמישו שכר, שומר ם״ז( רצב בסי' כוותיה דקיי״ל א. )מג,
 להו. דתבע שעתא ההיא עד שכרו זהו

 ולענין הכל. לדברי ד״ה באורים יעקב אמרי ראה רסה
קו״א רמב סי' או״ח לעל ראה מצוה לצורך רבית

ה. ם״ק
 סוף שם שנתבאר באופן נכייתא, ע״י או יא. סעיף רסו

סנ״ב.
סז  םכ״ה. כדלעיל המותר, באופן ו
 טלית(, ד״ה א יב, )ציצית קטנות הלכות יוסף נמוקי רסח

 או״ח רמ״א ו. ם״ק עב י/ם שם ע מי׳ ס הריטב״א. בשם
 שאלה הל׳ לקמן םי״ג. שם לעיל גם וראה ם״ד. יד סי׳

ם״ה. ושכירות
ט ס  ולענין שם. ולקמן לעיל גם וראה י. ס״ק שם ודא ו

וסי״ב. ם״י שם לעל ראה ותפילין, ציצית
שם. לעיל גם וראה שם. רמ״א שם. יוסף נמוקי ער

 שם י רש״ גזלן(. )דהוי א מא, ב״מ א. פח, דף ב״ב רעא
 שיטה במלאכה(. כיחש )דלא חסרה לא והא ד״ה

 )שאינו הרשב״א בשם הרשב״א, וכתב ד״ה שם מקובצת
 םכ״ח. לקמן גם וראה ם״א. רצב י/ם ושו״ע טור מתחפר(.

ם״ה. ושכירות שאלה הל׳
ד. ״ק ם א קו״ לקמן ם״ט. שם לעיל שם. יוסף נמוקי ערב

ם״א. ופקדון שאלה הל׳
 וש״נ. ט, סעיף רעג
 הפסד. חשש כשאין אף שאסור עדר
 כמצויין שם, מקובצת ובשיטה ס״א, רצב סי׳ עיין ערה

לעיל.
ס״ח. כדלעיל רעו
 סכ״ה. רסז סי׳ ושו״ע טור ב. כט, הווא רב רעז
 )בעל א מג, וגמרא משנה דיתמי(. )זוזי שם גמרא רעח

יתומים(. של מעות אצלו )שהפקידו שם טור הבית(.
לט. ״ק ם שם סמ״ע

ם אחרון לקונטרס ציוני
 ר״ה שם )רש״י למשאיל טובה מחזיק שהשואל ס

מעל(.
 הגזבר מעל לא שכר שומר דהוי נחמן לרב ולכן סא

מיד.
 או מכרו או מתנה לחבירו החמור )נתץ ה״ר פ״ו סב

מעל(. לא וחבירו מעל הוא השכירו

 ו. ס״ק סג
 ח. ס״ק סד
 ז. ס״ק יר סי׳ סה
 )שהתירו(. יר סוס״י או״ח סו
 סי״א. רבית הלי ולעיל סז

שהתיר. ס״א, שם לט״ז בהגהתו סח



עהופקדון מציאה הלכות

 שדרכן ידוע שהדבר שכיון להוציאן רשאי בסתם י״״ חנוני או שולחני אצל הופקדו אם
 אצלם הפקיד וזה למעותיו צריכים הם ותמיד במעות תמיד וליתן לישא וחנוני שולחני של

 מקפיד ואינו לכך נתרצה הסתם מן במעותיו שישתמשו רוצה שאינו דעתו גילה ולא סתם
 הפקידן כן אם אלא א.פי להוציאן לכשירצו אצלם בשאלה הן כאילו המעות ונעשו עליהם

 שישתמשו רוצה שאינו דעת גילוי שזהו יפי• משונה בקשר קשורים או)צרורים( יפב חתומים
 סתם הרי וממכר במקח עסקינו וכל וכרמים שדות לנו שאין הזה בזמן ועכשיו .ד3בהןי

 דעתו. לגלות להמפקיד לו והיה למעות צריכים שהכל לפי ה3י ושולחני כחנוני דינו אדם כל

 פזי מין שכל פי על אף בהם וכיוצא חפצים בשאר אבל פוי במעות אמורים דברים במה
 הפרש שאין פי על אף תחתיו אחר ולשלם להוציאו אסור כלל הפרש בו ואין שוה הוא
 למפקיד ידוע הדבר שאין שכיון לפי במעות כמו תחתיו שמשלם לזה שהוציא זה בין כלל

 ושולח מדעת שלא זה והרי לזה שנתרצה הוכחה כאן אין זה חפץ להוציא צריך שהנפקד
 על אפילו אלא בלבד לגזול מנת על אינה ״3י בתורה האמורה יד שליחות כי בפקדון. יד

 בין כולו בין לגמרי הפקדון מוציא והוא הואיל צממשי בו כיוצא 05י תחתיו לשלם מנת
בפקדון. יד שולח זה הרי יצא מקצתו

 הפקתן ואין הפקדון לצורך ולא לצרכו בו שמשתמש אלא לגמרי מוציאו אינו אם אבל
 שלא שואל משום אלא יד שליחות משום בו אין צבזהי בתשמיש כלל ומתקלקל נפסד

ד ואין מותר. עליו מקפיד המפקיד שאין בבירור יודע ואם )י( מדעת  הוא אם לומר צי
 זה מתשמיש כלל וקלקול הפסד חשש שאין מפני כלל להקפיד אדם בני דרך שאין דבר

 הוא אפילו קלקול חשש מפני עליו מקפידין אדם בני שקצת תשמיש אבל .צגלהפקדוןי
 שלא לו ברי אם אפילו מדעת שלא שואל משום בפקדון בין באבדה בין אסור רחוק חשש

בזה. כלל יקפיד לא שהמפקיד לו ידוע כן אם אלא תלד כלל יקלקל

אחרון קונטרם

ע )ד( מ׳׳ ת כאן שייך )ולא ססס ת. שהקרן כיון ̂ ]יד[ שליחו מ כן קיי שמע ו בי עא בגמרא מ  ספר ג
הו תורה שם(: עיין עבכו׳ דתימא מ

מה לשלם ע״מ שלא בפקדון כשמשתמש )שאפילו ם״ז. רצב י/ם ושו״ע טור יהודה. כרבי א מג, משנה רעש
מל(. משום אסור בתשמישו שיתקלקל טו. ם״ק שם םמ״ע דצרורין. משום ד״ה שם רש״י רפ

 המעות שהוציא שם )דמיירי עד ד״ה ע״ב כח דף תוס׳ רצ ב. ם״ק קו״א לעיל ראה קודם. כן שאין מה רפא
ושיטה יד(. שליחות דהוי וכותבים להחזיר ע״מ שם. ושו״ע טור שם. יהודה רב רפב
גזלה הלי לקמן וראה ר״פ. בשם רע״א כט, שם מקובצת שם. ושו״ע טור שם. מרי רב רפג
אמן(. גנבה ם״ג)בענין וגנבה שם. רש״י רפד
נתן. ור׳ ד״ה א מא, רש״י רצא טור רצה. רמז מרדכי ר״ת. בשם יג י/ם פ״ד רא״ש רפה

 רצב סי׳ ושו״ע טור חסרה. לא והא ד״ה שם י רש״ וצב יב. ס״ק *עם ך שי׳ יח. ס״ק ׳טם סמ״ע שם. ו׳טו״ע
ם״א• שם. רמ״א )בנסכא(. שם מרדכי רפו
ב מקובצת שיטה רצג המין. אוצ״ל: רפז  שם, בשםהריטב״א סד״א, ד״ה כט,
בפקדון(. אף םכ״ז, דלעיל זה היתר מורו)שכתב בשם י. כב, שמות רפח
ם״ה. ושכירות שאלה הא לקמן וכ״ה קו״א. גם וראה מקובצת ושיטה איתמר. ד״ה ב( )כג, יוסף נמוקי רפש

סכ״ז, וכדלעיל שם. ושו״ע טור א. מא, ב״מ שם. ב״ב רצד בשם והראב״ד, וד״ה הרשב״א וכתב ד״ה מא דף
וש״ג ם״ד סוף מילה הא לקמן וראה וראב״ד. רש״י רשב״א

אחדוץ לקונטרס ציונים
ס״א. ושכירות שאלה הלי וכדלקמן ב. כט, עא שאין ברבר מותר בפקרוץ )שגם ר ס״ק רצב סי׳ סט

בממוניה. מצוה רתיעבר לאינש ליה ניחא עב מקפידים(. הבעלים
של״מ. ברפו״ר: ע



ופקדון מציאה הלכותעו
 להקפיד אדם בני דרך שאין בתשמיש אפילו יד שליחות משום בפקדון צהאוםריןי ויש
 המותר בדבר אפילו אצלו שהופקד בפקדון הוא הכתוב גזרת יד שליחות איסור כי כלל
לדבריהם: יחוש נפש ובעל אצלו מופקד היה לא אם

ט  שיניחנה לו די ולא השומרים כדרך כראוי צוי לשמרה חייב אצלו שהאבדה זמן וכל כ
 בשל רשאי ואינו שירצה במקום להניחם הוא רשאי בשלו כי צזשלוי חפצים עם

 יש הפקתן לפי הכל השומרים דרך וכיצד בפקדון. וכן המשתמר. במקום אלא חזצ אחרים
 ויש בהן. וכיוצא הגדולות פשתן חבילות כגון ״צי המשתמרת בחצר להניח שמירתו שדרך
 להניחו שמירתו שדרך ויש בהן. וכיוצא וטלית שמלה כגון בבית להניחו שמירתו שדרך
 נוהגים שאין במקום ומעות .שזהב וכלי בסף וכלי משי בגדי כגון עליו ולנעול בתיבה

 יתירה שמירה צריכים בדרך וכשמוליכן .שאכך כל מצויים גנבים שאין מפני בקרקע להטמינם
 אוכלין בה שיש ותיבה כראוי. בפניהם וינעול שב לביתן שיגיע עד פניו מכנגד יעברו שלא

 שכן וכל אוכלים בה כשיש עכברים אצל חתורה היא תיבה סתם כי שי• בגדים בה יניח לא
 שהפקדון בחדר ליכנם אחרים יניח ולא .דש הנם על הבגדים יתלה אלא אוכלין בו שיש חדר
 ונאמניםשה: כשרים שהם לו ידוע שאין רק גנבים בחזקת שאינם פי על אף שם מונח

 אם אלא ממנןשז יותר ונאמנים כשרים אפילו שו אחרים ביד להפקיד רשאי הנפקד ואין ל
 .שיכזה חשוב דבר 0שתמיד ש״אצלם להפקיד רגיל כן גם המפקיד כן

 שהמפקיד לפי הגדולים ביתו מבני לאחד או לאשתו הפקתן למסור רשאי מקום ומכל
 .שיאאצלו הפקיד כן דעת ועל ביתו ובני אשתו ביד חפציו למסור אדם של שדרכו יודע
 סמוך ואינו עמו שרוי שאינו מקרוביו אחד ליד ולא ביש הקטנים ולבתו לבנו ימסור לא אבל

 :שידלזה חפציו למסור נפקד של שדרכו להמפקיד ידוע כן אם אלא שיג שלחנו על

א מדעתו. שלא המפקיד של ביתו מבני אחד ליד יחזירם לא הפקדון להחזיר בא ואם ל
 לאשתו להחזיר יכול אבל חובו. בפריעת וכן שהשאילו. חפץ להחזיר בא אם וכן

בידה׳״י״: לו אשד כל מפקיד והבעל הבית בתוך ונותנת נושאת היא הסתם שמן

 בשם הר״פ, תלמיד ח״ל ד״ה א מא, מקובצת שיטה רצה
ם״ק פ״ו אבדה חושן פתחי וראה ור״פ. ורא״ש תוס׳

יב
 גם וראה כרחיה(. בעל שעבדיה )דרחמנא ב נו, ב״ק רצו

םכ״ב. הלואה הל׳ לעיל
 סי״ד. רצא סי׳ ושו״ע טור ה״ז)בפקדון(. פ״ג ירושלמי רצז

 וראה שם. שו״ע ה״ג. פ״ד ופקדון שאלה הל׳ רמב״ם רחצ
םל״ז. לקמן גם

 י. ם״ק פ״ב ושאלה פקחן חושן פתחי ראה רצש
 םי״ג. שם ושו״ע טור ה״ב. שם רמב״ם ש

 שם ושו״ע טור ברצלוני. הר״י בשם כא, סי׳ פ״ג רא״ש שא
םי״ח.

ם״כ. שם ושו״ע טור ה״ו. שם רמב״ם א. מב, משנה שב
ל. ם״ק שם םמ״ע

 יט. ם״ק שם ש״ך כג. םום״י פ״ב ב״ק ביש״ש רש״ל שג
 שם רמ״א שמריה. רבנו בשם כ, רמז פ״ב ב״ק מח־כי דש

םי״ג.
 םכ״א. שם רמ״א שלג. סי׳ הדשן תרומת שה
 אחר(. ביד פקדוני שיהא רצוני )אין א כט, גיטין משנה שו

ולענין םכ״ו. רצא סי׳ ושו״ע טור א. לו, ב״מ וראה

 ושוכר, שואל ולענין סכ״ב. הלואה הל׳ לעיל ראה משכון,
 חושן פתחי וראה ם״א. ושכירות שאלה הל׳ לקמן ראה

א. ם״ק פ״ד ושאלה פקדון
 ענף ו שורש מהרי״ק שם. ושו״ע טור ו. סי׳ פ״ג רא״ש שז

 שבאדירים(. אדיר והשני שבקלים קל הוא )אפילו ד
שם. וכדלקמן

 ושו״ע טור ה״ד. פ״א שכירות הל׳ רמב״ם שם. גמרא שח
בשמירתו ימעט שלא )ובלבד שם לקמן גם וראה שם.

מ'(•
 סי׳ ווייל מהר״י שו״ת שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם שש

שם. לקמן וכ״ה שם. למלך משנה ועיין לא.
 שם. לקמן גם וראה מז. ם״ק שם םמ״ע שי

 ושו״ע טור רע״ב. שם רש״י סע״א. לו, ב״מ שם רבא שיא
ושכירות שאלה הל׳ לקמן גם וראה םכ״א. רצא סי׳

ם״ג.
 שם. ושו״ע טור א. מב, שם משנה שיב
 שם. שו״ע ה״ח. פ״ד ופקדון שאלה הל׳ רמב״ם שיג
 אחר(. ביד למסרו )רגיל כג סי׳ פ״ג אשרי הגהות שיד

םכ״ב. שם שו״ע
ןק[לו. ס״ק עב סי׳ ש״ך ששו



ב  טורח או אחריות משום הפקדון עמו להוליך רוצה ואינו אחרת לעיר ליסע רוצה ואם ל
 באבדה אבל בפקדון זה ש״)וכלםאצל לנאמן ימסרוהו והם דין לבית ימסרנו הדרך

 אלא עליה שומר נעשה לא שהרי לשמרה אצלו שנאמן למי למסרה רשאי ענין בכל
 ״(:,״,כמותו אדם של שלוחו המצות ובכל שיזהמקום ממצות

ג  בפניהם לגדור חייב שנ בניינו להשחית או 0שיחבירו שדה לשטוף באים מים הרואה ל
 אם בזה כיוצא כל וכן קרקע. אבדת לרבות אחיך אבדת לכל שנאשנאמר למנעם

 להצילו. כחןשנג בכל לטרוח הוא שכב חייב מהפסד חבירו להציל לו אפשר

 לו ישלם שחבירו בבירור לו ידוע כן אם אלא שני זה על ממון להוציא חייב אינו אבל
 בין במלאכה בין נועםקש בעל שהוא מי על חל אבדה השבת חיוב אין לפיכך .שנה מעצמו
 הפסד איזה לו יגיע אבדה בהשבת טרחו ירי שעל בענין ומתן משא בשאר או בחנות
:שנז האבדה בעל לו יחזירנו לא ושמא הריוח מניעת

ד  מאה הוא חבית של הפסד שאר או והאבדה דינר אלא אינו שלו הריוח הפסד ואפילו ל
אדם. לכל קודם שלך אביון בך יהיה לא כי אפם ש״ שנאמר ״שנםקןד שלן מנה

 קורם. שלי ולומר לדקדק ולא שלהדין משורת לפנים ליכנם לאדם לו יש כן פי על ואף
 מקום ומכל לבריותשלא. שיצטרך וסוף חסדים גמילות עול ממנו פורק מדקדק תמיד ואם

 איזה אביו ושל רבו ושל ורבושלג. אביו לשל ואפילו .בקודםשל שלו וברור מוכיח בהפסד
:שלדחכם ותלמיד רבו כבוד בהלכות נתבאר קודם מהם

ה  חכם שהוא כגון שלהדוכבו מפני נדחה הוא כך ממונו מפני נדחה חבירו שממון וכשם ל
 אינו הבריות בפני בידו אותם לישא דרכו שאין פחותים כלים ומצא מכובד זקן או

 חייב הוא כך לעצמו מחזירם היה אם שלו היה אילו דעתו ואומד שלי. בהם ליטפל חייב
 אינו חבירו בשל כך שלו היו אם אף כבודו על מוחל היה לא ואם חבירו של להחזיר

 מצאם בעיר אותם לישא דרכו ואין בשדה אלו כלים לישא דרכו היה .זשל להחזיר חייב
 ואף הבעלים לרשות שיגיעו עד להחזיר חייב ״לשבשדה מצאם להחזיר חייב אינו בעיר

ויש של״. בשדה בהם נתחייב וכבר הואיל בכך דרכו ואין לעיר בהם נכנם שהרי פי על

עז ופקדון מציאה הלכות

 מי יש בשם הי״ב, פ״ז ופקדון שאלה הל׳ רמב״ם ששז
ם״ג. יצג י/ם ושו״ע טור שהורה.

ב. יד, ד הלכות חקרי ראה שיז
וש״נ. ם״א, רמג י/ם לעיל גם וראה ב. מא, קידושין שיח
 רנט י/ם שו״ע ם״ג. רפו י/ם טור א. לא, ברייתא שיש

פ״ט.
ה״כ. פי״א ואבדה גזלה הלי רמב״ם שב

 פ״ק שם פמ״ע שם. רמב״ם שם. גמרא ג. כב, דברים שפא
פכ״א.

פ״י. שם וראה פ״ה. ממון נזקי הלי לקמן גם ראה שכב
פ״ח. גו״ב נזקי הל׳ לקמן גם וראה פל״ז. כדלקמן שפג
 הצלת ולענין א. פ״ק תכו סי׳ סוז״ע א. עג, סנהדרין שכד

פ״ז. גו״נ נזקי הל׳ לקמן ראה חברו, של גופו
 רפד פי׳ פמ״ע רסה. סי׳ פוף ורמ״א ושו״ע טור שכה

פ״ק רפד פי׳ גם וראה עדר. פופ״י פרישה יח. פ״ק
א.

 עוברי הל׳ לקמן וכ״ה שם. ושו״ע טור ב. ל, משנה שכו
וטעינה(. פריקה פ״ג)לענין דרכים

 ח. ״ק ם שם פמ״ע שכז
 קודם(. )שלו ב ל, משנה שכח
 פי׳ ושו״ע טור א. לג, דף דרב מימרא ד. טו, דברים שכש

פ״א. רפד
 פל״ה. לקמן פי״רדכ. לעיל גם ראה של

 כל ד״ה שם רש״י כך(. לידי )בא שם דרב מימרא שלא
שם. ושו״ע טור המקיים.

 שם. ושו״ע טור שם. רש״י שלב
 שם. ושו״ע טור שם. משנה שלג
 טור וראה בשוע״ר, לידינו הגיעו לא אלו הלכות שלד

פל״ד. רמב פי׳ יו״ד ושו״ע
 חקרי וראה פ״ה. דדכים עוברי הל׳ לקמן עד״ז שלה

א. מג, א הלכות
 פ״א. רפג פי׳ ושו״ע טור א. ל, ברייתא ב. כט, משנה שלו
הי״ג. פי״א ואבדה גזלה הל׳ רמב״ם ב. ל, דף רבא שלז

שם. ושו״ע טור
 איפשטה. ולא שם, בגמרא איבעיא שלח
פ״ב. שם שו״ע לחומרא(. )ופסק שם רמב״ם שלש



ופקדון מציאה הלכותעח
 תורה בשל לעצמו יחמיר שמים וירא ויניחם. לעיר מהשדה אלא יכניסם שלא ״ש אומרים
הראשונה. כסברא

ך משורת לפנים יעשה והישר הטוב בדרך וההולך  ואף מקום בכל האברה ומחזיר נזאהדי
 שנתבאר כמו הדין משורת לפנים לעשות לו יש אדם וכל .ב״ש כבודו לפי שאינה פי על

 לעשות בא אם אלא תורתו בכבוד לזלזל רשאי אינו שהחכם שדמ אומרים ויש .שנזג למעלה
 מחול כבודו כבודו על שמחל הרב שנזואמרו ולא .ה״ש מכיסו ישלם הדין משורת לפנים

 שזהו הבריות בפני עצמו את לזלזל רשאי אינו אבל והידור בקימה כבוד בתוספת אלא
 שהרי שמים לכבוד שמתכוין כיון התורה בזיון זה אין הראשונה ולסברא ״ז.ש התורה בזיון
 0שמתורה בשל להחמיר לעצמו יחוש נפש ובעל .שנז״חבירו בשל אלא בשלו כן עושה אינו

 לדברי ויוצא לו וישלם אלו כלים הם מי של שיודע כגון שאפשר במקום האחרונה כסברא
 לסברא כי הכל כדברי לעשות לו אפשר אי הם מי של יודע אינו )ה( אם )אבל הכל

 ולסברא הדין משורת לפנים לו יחזירם סימן בהם שיתן ומי ולהכריז ליטלם לו יש הראשונה
(:שנתורה של איסור בזה יש האחרונה

 מעלה מחמת נכבד איש שהוא אלא מכובד זקן ולא חכם תלמיד שאינו מי )!(ואפילו לן
 שיודעים מהכריות מתבייש הוא זה ומפני אחר דבר או משפחה או עושר כגון אחרת

 חשוב שאינו מי אבל 0)הדין. מן חייב אינו אלו כלים בידו נושא אותו ורואים ממעלתו
 אין ובעיניהם מהכריות בזה ומתבייש עצמו את ומחשב דעתו שמגביה רק הבריות בעיני

 מחזירם היה לא שלו היה שאילו פי על אף להחזירם הדין מן חייב זה הרי לו חרפה זו
לעצמו:

 לטרוח חפץ היה שלא הטורח מחמת לעצמו מחזירם היה לא אם לומר צריך ואין לז
לפי שאינם מפני ולא מועטים ודמיהם פחותים כלים והם הואיל לביתו אותם לישא

ס טר רון קונ ח א

א ק )ה( ת הו סי׳ אלא כץ כתב שלא הטור, כוונ סי׳ ולא ער״בעג ב ק: עדרס״ג ב דו״ ו
ש״ל עהבער״ סי׳ ב״ח )ו( ףעושלמה בחכמת ור א שה^ )ו א. בכהאי פליג לא הפרי ה גוונ נכלל וז

שוב באדם שוב לומר דרוצה שם, שהזכיר ח עיני שח ת ב שיבות איזו הבריו ה(: ח הי שי
שה )ז( ה ער״בעח סי׳ דרי ץ )ולז תכו קן שכתב הרמב״מעט נ בד, ז בד ולא מכו קי סתם, מכו לאפו

עיניו(: מכובד ב

סל״ב. רמב יי ם יו״ד ושו״ע טור א. לב, קידושין שמו כבוד זלזול איסור בספק )להחמיר כא י/ם פ״ב רא״ש שמ
כו. ס״ק יח סי' יו״ד וכדלעיל שם. ורמ״א טור תורה(.

רם סי׳ יו״ד רמ״א גם וראה ט. ם״ק ערב סי׳ פרישה שמז שם. לקמן גם וראה ב. ל, שם גמרא שמא
ם״ז. ם״ג. שם שו״ע הי״ז. שם רמב״ם שמב

רםג. םום״י ב״י שמח וסל״ד. םי״ח־כ שמג
שם. רא״ש עיין שמש שם. ורמ״א טור שם. רא״ש שדמ
שם. רא״ש עיין שב שם. יוסי ברבי ישמעאל רבי שעשה כמו שמה

אחרון לקונטרס ציונים
ז. ס״ק קו״א דלקמן עז וטעינה. פריקה לעניץ ס״ט, עג

ח. סעיף עח מציאה. לעניץ עד
 הי״ג. פי״א ואברה גזלה הלי עט וכץ. ומ״ש ר״ה ס״ח עה

כל. ר״ה ב ל, עו



עטופקדון מציאה הלכות

 רשאי הוא בשלו בי הבעלים לרשות שיגיעו עד בהם לטרוח הדין מן חייב שהוא שנאכבודו
 כבוד על אלא חסה לא שהתורה שנברויבח בשל ולא גופו טורח מפני ממונו על לוותר

אשנג הבריות ל  אחת. פרוטה שוה על מאד מרובה טורח אפילו שנדהגוף טורח על ו

 יודע אפילו לעצמו ליטלה ורשאי נוש להחזיר חייב אינו שנה פרוטה שוה שאינה אבדה אבל
אשנז פרוטה משוה פחות גזל אלא תורה אסרה שלא היא מי של  בלקיחתו איסור עושה שהו

 שוב מבעליה אבודה והיא הואיל קרקע גבי מעל האבדה להגביה שרשאי זה ממנו)אבל
 השבת מצות לענין לא כלל ממון נקרא אינו פרוטה משוה שפחות לו להחזירה צריך אין

 בזו אין ולפיכך 0שנגזלה בהלכות שיתבאר כמו גזלה השבת מצות לענין ולא שנ״אבדה
 (:שס למעלה שנתבאר כמו פרוטה שוה בה שיש באבדה שיש כמו גזלה איסור

ח  איפור שנעשה שסב גזלתו אלא תורה אסרה ולא ״אש מותרת הנכרי אבדת וכן ל
 זה הרי לו והמחזירה נכרי. לשל פרט אחיך אבדת לכל ״!״ג שנאמר ממנו בלקיחתה

 כדי השם את לקדש החזירה ואם .שסהעולם רשעי ידי שמחזיק מפני שסד עבירה עובר
 השם חילול שיש ובמקום .שסו משובח זה הרי אמונה בעלי שהם וידעו ישראל את שיפארו
 001!ישראל רוב במקום מצאה אם כגון ״״שלהחזיר וחייב התורה״!״ מן אסורה אבידתו
קשע נאבדה שלא ידמה והנכרי .שעאממנו גנבוה ישראל ר

 הישראל לבעליו להחזיר חייב ממנו ונאבד נכרי אצל שהיה ישראל של משכון מצא ואם
 .שעבממנו כשנאבד נפקע להנכרי בו שהיה והשעבוד ישראל של הוא המשכון גוף כי בחנם
 שעג. אחרים בשל רשאי ואינו רשאי הוא בשלו כי השם לקדש להנכדי להחזירו רשאי ואינו
 להחזירו צריך אין להנכרי הוחלט שאז משוויו יותר המשכון על הרבית עלה ואם

:עדשלהישראל

ט  התורה לכל כמומר שדינו בפרהסיא שבתות מחלל או שעה זרה עבודה העובד וישראל ל
האפיקורסים וכן אבדהי״ע״. לו להחזיר שאסור ודינו י״״ אחיך בכלל אינו שננוכולה

יטיל. לא כוי קופה או שק מצא ב(: דתנן)כט, כהא שבא
כבודו. לפי ואינו זקן שהיה א(: )ל, תניא וע״ז

סכ״ט. ריש כדלעיל שבב
כו׳. הבריות כבוד )שגדול שם עיין ב יט, ברכות שבג

ובכ״ט(. ואלך. ם״ב שיא י/ם ם״ד. יג י/ם וכדלעיל
קלה. ע׳ ח שם אהלי וראה
 ה״ג־ד דרכים עוברי הל׳ לקמן וכ״ה פל״ג. כדלעיל שבד

 אהלי וראה ם״ה. גו״נ נזקי הל׳ וטעינה(. פריקה )לענין
קלד. ע׳ ח שם

ש, משנה שבה  )שאין שם ברייתא תובעים(. לו )ויש א כ
״א.0 רסב פי׳• ושו׳׳ע טור פרוטה(. שזה בה

 ם״ב. שם ושו״ע טור ב. כו, רבא שבו
 שיעורים רשימות וראה ם״א. ועבה גזלה הל׳ כדלקמן שבז

ו. אות פל״ו ב״מ
 ם״א. אונאה הל׳ כדלעיל אונאה, לענין וכן שבח
 א. סעיף שבש
א. סעיף שס

 באונאה, וכ״ה ם״א. רפו סי׳ ושו״ע טור ב. קיג, ב״ק שסא
ם״ב. ומשקלות מדות והל׳ סי״א, אונאה הל׳ כדלעיל

 ם״א. וגנבה גזלה הל׳ וכדלקמן שם. גמרא שסב
 שם. ושו״ע טור שם. גמרא ג. כב, דברים שסג
שם. ושו״ע טור ב. עו, סנהדרין שסד

 שם. שו״ע ה״ג. פי״א ואבדה גזלה הל׳ רמב״ם שסה
שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם ה״ה. פ״ב ירושלמי שסו

 על להכריז שנהגו םכ״ה, שו סי׳ או״ח לעיל וראה
 בשבת. ואפילו שלום, לדכי מפני נכרי אבידת
 שם. ושו״ע טור קיג. ב״ק ברייתא שסז
 שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם שסח
 ם״א. סוף שם ב״י שסש

 ג. ם״ק שם ע סוד שע
שם. םמ״ע שם. ב״י שעא
 מרוטנבורג מהר״ם שו״ת בשם ו, סי׳ פ״ה ב״ק רא״ש שעב

סל״ח. עב סי׳ המו׳׳ע טור תתקנא. סי׳ )פראג(
 הל׳ לעל וכ״ה קט. ם״ק שם וסמ״ע טור שם. רא״ש שעג

םי״ג. ומתנה מכירה
 שם ב״י תט. סי׳ )פראג( מרוטנבורג מהר״ם שו״ת שעד

קי. ם״ק שם ע סוד םל״א.
סו, ע״ז שעה  דין תלוי ושבזה מעלין, ולא )שמורידין ב נ

 גם וראה ם״ב. רפו סי׳ ושו״ע טור אבדה(. החזרת
 וש״נ. ט, ם״ק וקו״א ם״ה ב סי׳ יו״ד לעיל
 וש״נ. פנ״ב, קכח פי או״ח לעיל גם וראה א. ה, חולין שעו
 וש״ג פע״ז, רבית הל׳ כדלעיל שעז
 רבית הל׳ לעיל וראה שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם שעח

המורידין(. מן )שאינו פע״ח



ופקדון מציאה הלכותפ
 א3שרובה או שפכולה התורה לכל המומר וכן ״ע״. מישראל ובנבואה בתורה הכופרים והם
זרה. ועבודה שבת מחילול חוץ

 לתיאבון עבירות שאר עובר או לתיאבון נבלות אוכל כגון המצות למקצת המומר אבל
 לכל וכמומר מין זה הרי אחתשפג פעם אפילו להכעיסשפב עבירה )שהעושה להכעים ולא

 המומר את לרבות אחיך אבדת לכל ו3ש שנאמר ה3ש אבדתו להחזיר מצוה (ד3שהוא התורה
התורה. למקצת

 :13ממוןש נזקי בהלכות יתבאר אבדתו לו להחזיר צריך אם והמסור

 אביו של כבודו מפני נדחה אינו ״3ש כבודו מפני נדחה חבירו של שממונו פי על אף מ
 תחזיר אל אביו לו אמר שאם 03ש המקום לכבוד כבודם שהוקשה פי על אף ואמו

 איש שצב שנאמר לו ישמע לא אשצותשקני שתאכילני עכשיו אני צריך כי עכשיו שצ האבדה
בכבודי. חייבים כולכם ה׳ אני תיראו ואביו אמו

 הן חבירו ממון הצלת של ממצות בה כיוצא וכל אבדה השבת מצות היא נדחית ח<1 אבל

אחרון קונטרם

שנה )ח( עיין שם מ פל בדף מקובצת שיטה ) שב״א, פאהרמב״ץ בשם ׳  פרק דסוף לאונס שדימוה ור
ת ג׳ כן ,פבדכתובו א וכץ ,פגשם הר״ץ פירש ו שיטה הו ש. בשם פדל״ב בדף מקובצת ב הרא״

שום .פה דרבנן אפילו והתם ה דין הטור הביא לא הכי ומ סי׳ אם כי הקברות בבית דכהץ ז  ,פו ער״ב ב
ם בעלי שצער חי חיי א ,פחש״ה סי׳ בא״ח שכתב כמנו[ פז דרבנן איסור ד הו תא איסור הדין ו  דאוריי
ה, דקיל  איסור דחינץ מי כאץ שייך לא כלל בעלים בדעת תליא דלא כיון ,פט גרידא לאו כגון מיני
א מקמי שב״א ברמב״ן שם עיין .צממונ שיטה ור אל בדף מקובצת שב צ בי ׳ חי ג ס קני נו  דגרסי דו

שיטא ק(: כר פ דו״ ו

 סי׳ שו״ע מורידין(. ה״י)לענין פ״ד רוצח הל׳ רמב״ם שעש
 גו״נ נזקי הל׳ וכדלקמן סקט״ו. שם פמ״ע ם״ה. תכה

 אבדה. החזרת חיוב גם תלוי שבזה לעיל, וכמצויין וש״נ. ם״י,
כדלעיל. אבדה, לענין שבת כמחלל שדינו שפ

 כג ם״ק שם שור ובתבואות ם״ה, ב סי׳ ביו״ד עיין שפא
 קו״א שם לעיל סט״ו. חדשה ובשמלה כ״ה, ום״ק

יא. ם״ק
 שם ואבדה גזלה הל׳ רמב״ם מין(. )שהוא שם גמרא שפב

ם״ב. רפו פי׳ ושו״ע טור אבדה(. )לענין
 וש״נ. שם, לקמן ח, ם״ק קו״א ב׳ פי׳ יו״ד כדלעיל שפג
וש״נ. שם, כדלעיל מורידין(, )לענין מיניה וגריעה שפד

 שם. ושו״ע טור שם. גמרא שפה
 גם וראה ה. פ״ק שם םמ״ע שם. גמרא ג. כב, דברים שפו

פ״ח. גו״נ נזקי הל׳ לקמן
 ח. פעיף שפז
 פל״ה. כדלעיל שפח
א. לב, גמרא שפש

 ם״ה. רפו פי׳ ושו״ע טור א. לב, משנה שצ
 פ״ק ותוס׳ הי״ט. א פי״ ואבדה גזלה הל׳ ודם שצא

 וראה ט. פ״ק שם םמ״ע שכן. ד״ה א ו, דיבמות
פ״ד. רמ סי׳ יו״ד

שם. םמ״ע שם. ברייתא ג. יט, ויק־א שצב

אחרון לקונטרס ציונים
 למאי. קרא ר״ה פ

למאי. קרא ד״ה שם פא
 כט( כב, )דברים לאשה תהיה דלו )שעשה א מ, פב

 שהעשה כיון תעשה, לא רוחה אינו באונס האמור
 תלוי השבה שמצות כאץ וכמו״כ האשה, בדעת תלוי

 כאץ איץ האברה את לקבל ירצו לא שאם בעלים, בדעת
 סי׳ או״ח לעיל גם וראה איסור(. רוחה אינה לכץ עשה,
 סק״ה. קו״א תצח

 נמצאת. ר״ה פג
קשה. עוד ד״ה ע״א פד
 הלי ברמב״ם כמבואר רוחה, אינו ררבנץ איסור פה

שו״ע ובטור ה״ה, ופ״ג ה״ה פ״א בתולה נערה  ו
 שם. לעיל גם וראה ס״ג. קעז סי׳ אהע״ז

השבת לעניץ רסג בסי׳ )ולא פריקה לעניץ ס״ח, פו

 שם. הב״ח כקושיית אברה(,
 בבית כהן איסור רוחה שאינו הטור כתב ולכן פז

 )מה ועשה בלאו דאורייתא איסור שהוא הקברות,
 דרבנן(. אפילו דוחה שאינו אבדה, השבת בדיני כן שאין

שו״ע בטור פח  וראה סכ״ט. שם ולעיל ״כ,0 שם ו
סק״ה. קו״א דרכים עוברי הלי לקמץ

 עוברי הלי לקמץ וראה תעשה. לא רוחה שעשה פט
ועשה(. לאו הוא חיים בעלי )שצער ס״א־ב דרכים

ח. סוס״י אליעזר נעם
 לקמן גם )ראה ממונא הוא בע״ח צער שגם שאף ע

 שאיץ זה מ״מ ר(, ״ק0 קו״א דרכים עוברי הלי
 בעלים, בדעת כשתלוי רק הוא ממוץ מפני איסור רוחיץ

 כד. ורשב״א ברמב״ץ כמבואר
הקו״א. בריש לעיל שהובא צא



פאופקדון מציאה הלכות

 ואפילו שצג. לה יטמא לא כהן והוא הקברות בבית שהאבדה כגון המקום כבוד מפני נדחות
 צד1בשבת״ שמצא מעות להגביה כגון חבירו ממון בשביל יעשה לא דבריהם של איסור
ך מפני איסור דוחין שאין מו :שצו בכבודי חייבים כולכם ה׳ אני שנאמר צהמ

חיים בעלי וצער דרכים עוברי הלבות
סעיפים: י״ג ונו א חיים נעלי וצער דרכים עונרי דיני

 הראוי משא עליה שהיה בין משאה תחת רובצת ובהמתו בדרך גבחבירו בשפגע מי א
 מצות וזו מעליה לפרוק ה לסייעו מצוה זה הרי ד ממשאה יותר עליה שהיה בין לה

 עמו. תעזוב עזוב וגו׳ משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה כי 1 שנאמר עשה

 לה כראוי משאה״ עליה ויטעון ויחזור עמו יקים אלא זלו וילך נבהל ויניחנו יפרוק ולא
 תקים הקם מהם והתעלמת בדרך נופלים שורו או אחיך חמור את תראה לא 0שנאמר

 עשה מצות ביטל עמו טען ולא פרק ולא נבהל הניחו ואם י. אחרת עשה מצות זו עמו
וגו׳יא: תראה לא שנאמר תעשה לא על ועבר

תיג ורבצה וחזרה יבוטען פרק ב מ ח מ א()  ולפרוק לחזור חייב יי( ממקומו המשא שניתק )
 חייב ורבצה חזרה החמור(. על לו הראוי ולהטעינו)במקום ולחזור זה( )ממקום המשא

צריך לפיכך .יזתקים הקם תעזוב״ עזב שנאמר פעמים״! מאה אפילו ולטעון ולפרוק לחזור

אחרון קונטרם

א( םאסמ״ע ) חנ ב ש דחק, )ו בד לומר די שא דמכו ש צריכה המ ה בפריקה שעה כל לפו אינ  יכולה ו
א אחת, בבת הרבה לילך ב ל׳ דף דבגמרא וכעובד שם(: עיין נע׳׳

 הי״ח. שם רמב״ם שם. משנה שצג
 מכרתים להכריז אבל ם״כ. רפו י/ם ח או״ לעיל ראה שצד

םכ״ה. שו י/ם שם לעיל ראה בשבת. אפילו
 ההוכחה, בקו״א וראה הב/ בטעם םע״א, ]ל[, גמרא שצה

דרבנן. אפילו דוחה אינו זה שמטעם
 בגליון, כתוב ד״ה א לב, דף מקובצת שיטה עיין שצו

 עשה חשיב אב כיבוד )שמצות תוספות גליון בשם
 הוא ממון מפני איסור דוחין שאין שזה והיינו דממונא.

 כיבוד לענין לעיל שהובא בכבודי, חייבים כולכם מטעם
אב(.

 םכ״א רפו י/ם או״ח לעיל גם ראה חיים בעלי צער לענין א
 פי׳ סכ״א. תצח י/ם ופע״ט. פכ״ד־ט שח י/ם ופכ״ה.

 יד. פ״ק כד י/ם יו״ד פ״ז. תקה
 פ״א. ערב י/ם שו״ע ה״א. פי״ג רוצח הא הרמב״ם לשון ב
 ם״ח. לקמן ראה נכרי ולענין ג
טור שם. רמב״ם הגלילי. דר״י כרבנן א לב, ב״מ משנה ד

ם״א. שם ושו״ע
 )לענין ם״ח לקמן וראה ס״א. שם לבוש ם״ה. שם טור ה

לבדו. יכול אינו אם נכרי(:
 שם. גמרא ה. כג, שמות ו
 שם. שו״ע ה״ב. שם הרמב״ם לשון ז
 שם. ושו״ע טור שם. רמב״ם שם. גמרא ח
 שם. גמרא ד. כב, דברים ש
 שם. רמב״ם י

א  שם. שו״ע שם. רמב״ם י
ב  ם״ד. ערב י/ם ושו״ע טור א. לב, ב״מ שם משנה י
 שם. ושו״ע טור )ונפלה(. ה״ה פי״ג רוצח הא רמב״ם יג
 קו״א. וראה ג. ם״ק שם םמ״ע יד
 פ״ב ב״מ תוספתא פעמים(. וחמשה )ארבעה שם משנה שו

שו״ע שם. רמב״ם פעמים(. מאה אפילו עמו ה״י)פורק
שם.
 שם. שו״ע שם. רמב״ם שם. משנה שז
שם. שו״ע שם. רמב״ם יז

אחרון לקונטרס ציונים
כשפרק שגם )הרי להטעינו ממנו וביקש לפוש ועמר סק״ג. ערב סי׳ א
ת עצים שנשא באחר שפגע יוסי ברבי ישמעאל ברי כ להטעינו(. לו לסייע יש לפוש שרוצה מחמ


