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  סימן קנג

  ן הזהן חז"ל ובזמדין השבת אבידה לגויים בזמ

ראוי מתי חייב להשיב אבידת גוי, מתי אסור, ומתי ובו יבואר: א. 

ממידת חסידות. ב. מה הם שבע מצוות בני נח. ג. ההבדל בין 

גויים בזמן חז"ל לגויים בזמנינו. ד.  דין טעות גוי והפקעת 

  הלואתו בזמן הזה.

  הנידון

לאחר שהבאתי "מצאתי שעון יקר בחוץ לארץ במקום שרובם גויים 

 עליאת השעון לביתי הבחנתי ששי עליו פרטי בעל האבידה האם 

  או שמותר לי לקחת את האבידה לעצמי"להשיב לו 

  תשובה

  .צריך להשיב

  ביאור התשובה

  מנין שאבידת גוי מותרת

 אאמר רב חמא בר גורי" הגמרא: ) וז"לב ,קיג(בבא קמא בגרסינן 

: (דברים כב, ג) שנאמר ,אמר רב: מנין לאבידת הכנעני שהיא מותרת

מחזיר לכנעני. ואימא: לכל אבדת אחיך, לאחיך אתה מחזיר, ואי אתה 

הני מילי היכא דלא אתי לידיה, דלא מחייב לאהדורי בתרה, אבל 

, (שם) היכא דאתי לידיה אימא ליהדרה! אמר רבינא: ומצאתה

  " ע"כ.דאתאי לידיה משמע

ְוֵכן ) "ג ,דברים כבדכתיב ( ,פירוש: מנין לאבדת הכנעני שהיא מותרת

ִׂשְמָלתֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחי ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ַלֲחֹמרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה לְ 

א תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם  ,וכיון דכתיב "אחיך" ," ע"כֹּתאַבד ִמֶּמּנּו ּוְמָצאָתּה 

דהיינו  ,בא הכתוב לומר דדוקא אבדת אחיך אתה חייב להחזיר

ודלמא  ,ולא הגוי שאינו אחיך. ומקשה הש"ס ,ישראל שהוא אחיך

יכול  ,דהילא הגביה האבדה אלא ראה ברשות הרבים אבדוקא כאשר 

דכתיב לא תוכל להתעלם  ,שאינה אבדת אחיך מנה,להתעלם מ

אבל  ,אבל מאבדת גוי שאינו אחיך אתה יכול להתעלם ,מאבדת אחיך

[שהרי  ,אם הגביה האבידה התחייב להשיבה לבעליה ואפילו הוא גוי

 ,כמבואר שם בגמרא] ,להרבה תנאים גזל הגוי הוא אסור מהתורה

 ,ללמד ,ועל זה כתיב אחיך ,משמע שהגביה ,אמר רבינא ד"מצאתה"

עד כאן  ,שאפילו אם הגביה האבדה אינו חייב להשיב אלא לאחיו

  .הגמראדברי תוכן 

וכן פסק הרמב"ם  ,שאבדת גוי מותרת ואפילו הגביה ,הנה נתבאר

   .)וכן פסק המחבר חושן משפט (רסו, א ,(גזלה ואבדה יא, ג)

  או ממידת חסידות פעמים שחייב להחזיר מעיקר הדין

גרסינן בבא קמא מכל מקום  ,ואף על פי שנתבאר שאבידת גוי מותרת

תניא, ר' פנחס בן יאיר אומר: במקום שיש חילול השם, ) "ב, קיג(

ועל פי זה פסק הטור והמחבר (סימן רסו, " ע"כ. אפי' אבידתו אסור

ה ומ(שם) "בית יוסף וז"ל ה .ירא) שאם יש חילול ה' חייב להחז

היינו דרבי פנחס בן  ,ובמקום שיש חילול השם אבידתו אסורה כתבש

אלא שרבי פנחס נקט קידוש השם במקום חילול השם.  ,יאיר דבסמוך

נראה דהיינו לומר דאע"ג דלא אתאי  ,וחייב להחזירה כתבשה ומ

 ,הכיון שיש בדבר חילול השם אם לא ישיבנ ,לידיה חייב להשיבה

" הגוי שישראל גנבוהכגון שמצאה במקום רוב ישראל שיחשוב 

שאם מצא במקום שרוב  ,הנה נתבאר .עכ"ל והביאו הסמ"ע (שם, ג)

או בכל אופן  .חייב להחזיר מפני חילול ה' ,ישראל ויודע שהיא של גוי

  וזה מעיקר הדין. ,שיש חשש שיהיה חילול ה'

  ההבדל בין גזל הגוי לאבדת גוי

מבואר  ,ואבדתו מותרת ,הגוי אסור (בבא קמא קיג, א) והטעם שגזל

 ,וחזרתו דרך חסידות ,שמציאה מקצת קנין הואוז"ל " .במאירי (שם)

שכל  ,רצונו לומרעכ"ל. " ואין אנו כפופים לחסידות למי שאין לו דת

 ,מכל מקוםממנה, אפילו שיש לה סימן ובעליה לא התיאשו  ,אבדה

 ,דה מהם והיא כהפקר לכל מוצאשהרי נאב ,פקע שם הבעלים ממנה

ואין אנו מחוייבים בדרכי  ,לפיכך החזרתו היא כדין מעלה חסידות

  .החסידות למי שאין לו דת

  מנין שאסור להחזיר לגוי אבידתו אפילו רוצה להחזיר

אבל לא אמר רב  ,והנה בדברי רב לא נתבאר אלא שאינו חייב להשיב

ין אמר שאסור להחזיר אבל בגמרא בסנהדר ,שאסור להחזיר אם רוצה

אמר רב יהודה אמר רב: ) "ב ,עו(סנהדרין דז"ל הגמרא ב ,אבדת גוי

עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את  -המחזיר אבידה לנכרי 

והמחזיר אבידה לנכרי וז"ל ":רש"י " ופהצמאה לא יאבה ה' סלח לו

השווה וחבר נכרי לישראל, ומראה בעצמו שהשבת אבדה אינה  -

מצות בוראו, שאף לנכרי הוא עושה כן שלא נצטווה  חשובה לו

זו כנסת  -נכרים ששבעים ואינן צמאין ליוצרם, צמאה  -רוה : עליהם

  .: עכ"לישראל שצמאה ותאיבה ליראת יוצרה ולקיים מצותיו

הנה מבואר דאסור להחזיר לגוי אבידה כיון שמראה שאינו מחזיר 

ולכן הוא מחזיר לגוי  ,אבדה מחמת צוות בוראו אלא מדרכי המוסר
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אבל הרמב"ם כתב  .ומשווה הגוי לישראל לו, שאינו חייב להחזיר

 אמרשנ אבידת הגוי מותרת) "ג ,גזלה ואבדה יאוז"ל ( ,טעם אחר

אבידת אחיך, והמחזירה הרי זה עובר עבירה מפני  )ג ,דברים כ"ב(

שהרמב"ם מפרש כרש"י  ,ונראה ," עכ"לשהוא מחזיק ידי רשעי עולם

שהאיסור הוא  ,אלא שמפרש ,שמשוה הגוי הרווה לישראל הצמאה

אלא מפני שמחזיק ידי  ,לא מפני שמראה שאינו עושה מצוות בוראו

דלא נראה לרמב"ם שיש איסור שמשיב גם מדרכי  ,עוברי עבירה

דדלמא  ,ואין זה הכרח שכל מעשיו אינו לשם מצוות בוראו ,המוסר

 אלא האיסור הוא שמחזיק ידי עוברי עבירה. ,י המוסרבדרכ גם עושה

  וכל זה באופן שאין חילול ה' ולא יתקדש ה' אם יחזיר.

אבדת העובד ) "א ,רסו ,חושן משפטוז"ל (וכל זה פסק המחבר 

כוכבים מותרת, שנא' אבידת אחיך (דברים כב, ג). והמחזירה, הרי זה 

ה. ואם החזירה לקדש עובר עבירה, מפני שהוא מחזיק ידי עוברי עביר

את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, הרי זה 

" משובח. ובמקום שיש חילול השם, אבידתו אסורה וחייב להחזירה

  ע"כ.

  דברי הרמב"ם בדין מצוות שבע בני נח

להלן יבואר שגויים המקיימים שבע מצוות בני נח חייב להחזיר ו

בדין חיוב  ,ן את דברי הרמב"םראינו להעתיק כאאבדתן. לפיכך 

  .אומות העולם לקיים שבע מצוות בני נח

משה רבינו לא הנחיל התורה יא) "-, יח(רמב"ם הלכות מלכים וז"ל ה

מורשה קהלת יעקב, (דברים לג, ד) והמצות אלא לישראל, שנאמר 

ככם (במדבר טו, טו) ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר 

וכן צוה  .אין כופין אותו לקבל תורה ומצות כגר, אבל מי שלא רצה

משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו 

בני נח, וכל מי שלא יקבל יהרג, והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב 

וצריך לקבל עליו בפני שלשה חברים, וכל המקבל עליו  ,בכל מקום

למול ועברו עליו שנים עשר חדש ולא מל הרי זה כמן האומות. כל 

המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש 

לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן 

ל ידי משה רבינו שבני נח מקודם הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו ע

נצטוו בהן, אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו 

  ." עכ"למחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם

על ששה דברים מבאר שבע המצוות וז"ל " הלכות מלכים פרק טוב

נצטווה אדם הראשון: על ע"ז, ועל ברכת השם, ועל שפיכות דמים, 

ועל הגזל, ועל הדינים, אף על פי שכולן הן קבלה  ועל גילוי עריות,

בידינו ממשה רבינו, והדעת נוטה להן, מכלל דברי תורה יראה שעל 

אלו נצטוה, הוסיף לנח אבר מן החי שנאמר אך בשר בנפשו דמו לא 

 ," עכ"ל ומבאר באריכות כל מצווה ומצווהתאכלו, נמצאו שבע מצות

בות תקינים ונימוסי חברה הם לקיום חיי תר ,כן המצוות כולםוות

  .הראויה

  האם הגויים בני זמנינו מקיימים שבע מצוות בני נח

דכידוע  ,והנה בימינו הגוים התרבותיים מקיימים שבע מצוות בני נח

 ,ל אחד ואינם עובדי עבודה זרה-הנוצרים והמוסלמים מאמינים בא

 ,אבל אינם עובדי עבודה זרה ,אלא שיש מהם שמאמינים בשיתוף

  , ואינן חשודים על שפיכות דמים.נם מברכין את ה'ואי

ותראה  ,יק לשון הרמב"ם בביאור פרטי דין גילוי עריותתוהנני מע

, דז"ל הרמב"ם שאין הגויים התרבותיים חשודין על זה ברובם

שש עריות אסורות על בני נח: האם, ואשת האב, ואשת (מלכים ט): "

על כן יעזוב איש את אביו איש, ואחותו מאמו, וזכור, ובהמה, שנאמר 

זו אשת אביו, ואת אמו כמשמעה, ודבק באשתו ולא באשת חבירו, 

באשתו ולא בזכור, והיו לבשר אחד להוציא בהמה חיה ועוף שאין 

היא אך לא בת אמי ותהי  הוא והם בשר אחד, ונאמר אחותי בת אבי

  " עכ"ל.לי לאשה

ואנוסת אביו הרי בן נח חייב על מפותת אביו " :וז"ל ,כתב וובהלכה 

היא אמו מכל מקום, וחייב על אשת אביו אפילו לאחר מיתת אביו, 

וחייב על הזכור בין קטן בין גדול ועל הבהמה בין קטנה בין גדולה, 

לא נצטוו בהריגת בהמה והוא נהרג לבדו, ואין הורגין את הבהמה, ש

  " עכ"ל.אלא ישראל

רו עד שיבא עליה אין בן נח חייב על אשת חביובהלכה ז כתב וז"ל"

כדרכה אחר שנבעלה לבעלה, אבל מאורסה או שנכנסה לחופה ולא 

נבעלה אין חייבין עליה, שנאמר והיא בעולת בעל, במה דברים 

אמורים בבן נח שבא על בת נח, אבל עכו"ם הבא על הישראלית בין 

כדרכה בין שלא כדרכה חייב, ואם היתה נערה מאורסה נסקל עליה 

עליה אחר שנכנסה לחופה ולא נבעלה הרי זה בחנק  כדיני ישראל, בא

כדיני ישראל, אבל אם בא על אשת ישראל אחר שנבעלה הרי זה כמי 

  " עכ"ל.שבא על אשת עכו"ם חבירו ויהרג בסייף

וכיצד מצווין הן וכן מקיימים מצוות דינין כלשון הרמב"ם (שם, יד) "

ופלך לדון בשש על הדינין, חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך 

מצות אלו, ולהזהיר את העם, ובן נח שעבר על אחת משבע מצות אלו 

יהרג בסייף, ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל 

והם ראו וידעו ולא דנוהו, ובן נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד בלא 

" התראה ועל פי קרובין אבל לא בעדות אשה ולא תדון אשה להם

  .עכ"ל
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ורוב הגויים  ,נה מבואר שמצוות בני נח הם לקיום חיי החברהה

  .התרבותיים בימינו מקיימים מצוות הללו

אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה ואף על פי שכתב הרמב"ם "

 ,מכל מקום ,"גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם

וכן צוה שהרי התנה הרמב"ם " ,אם מקיימים אותם אינם עוברי עבירה

משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו 

  " ולא התנה לקיים מפני שה' ציוה את משה. בני נח

דהיינו טעותו  ,האם כל מה שהתירו חכמים בגוי ,ועכשיו נבואר לבאר

  האם זה גם בגויים בני זמנינו. ,עת הלוואתוקוהפ ,דתויואי השבת אב

  ין אבידת גוי שמקיים שבע מצוות בני נחד

ספר חסידים (סימן הוא רבי יהודה החסיד ב ,וראש המדברים בזה

הזהר מטעותן  ,נכרי הזריז בשבע מצות שנצטוו לבני נח) וז"ל "שנח

אלא תכבדיהו יותר  ,שטעותן אסור, ותשיב לו אבידה ואל תזלזלהו

יך הגוי לשמור לא כתב שצרהנה  ." עכ"למישראל שאינו עוסק בתורה

שגוי הזריז  ,מבואר בדבריושבע מצוות בני נח מפני שה' ציווה. ו

אסור  ,אפילו לא מקיימן מפני שה' ציוה את משה ,בשבע המצוות

אלא כתב  ,שלא תאמר שראוי לא להטעותו ,וכפל בלשונו ,להטעותו

וכן מצוה  ,דהיינו שאינו בכלל גוי שהתירו טעותו ,שטעותן אסור

  .להשיב אבידתו

כל שהוא ) "ב ,קמא קיג לשון אחר, וז"ל (בבאבוהמאירי כתב 

אף על פי  ,מעממין הגדורים בדרכי הדת ועובדי האלהות על איזה צד

אלא הרי הם כישראל  ,שאמונתם רחוקה מאמונתנו אינם בכלל זה

ולכל שאר הדברים בלא  ,ואף בטעות ,גמור לדברים אלו אף באבדה

גדורים בדרכי הדת " המאירי שיהיוהתנה " עכ"ל, הנה שום חלוק

וגויים בני זמנינו רובם אינם מאמינים.  ,"ועובדי האלהות על איזה צד

מכל מקום יש לומר, שאין כונתו שיהיו ממש מאמינים, אלא אבל 

  שיתנהגו בדרכי הדת ועובדי אלוקות בנימוס וחיי חברה.

כל ") וז"ל הערה כב , ג.דברים כבוז"ל (תורה תמימה ואר בוכן מב

דאיירי  [שאבדת גוי מותרת],, המפרשים כתבו בכלל הדין הזה

בעובדי אלילים הפראים, אבל בסתם אומות דינם כישראל לכל דבר, 

ולא הביאו מקור לדבריהם. אבל  ,פי הסבראל וכולם כתבו כן רק ע

לח א'  מאקבא לדעתי הנה דבר זה מבואר מפורש בדרשת הגמרא ב

של עובד כוכבים פטור, א"ר אבהו,  לענין שור של ישראל שנגח שור

מאי דכתיב (חבקוק ג') עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים, ראה הקדוש 

ברוך הוא שאין האימות מקיימים שבע מצות עמד והתיר ממונן, ע"כ. 

וכמה עמוקים ונאמנים הדברים הקצרים האלה, כי הנה ענין שבע 

ים גילוי עריות, מצות ידוע, שהם אבר מן החי, דינין גזל ושפיכות דמ

ברכת השם, ומעתה הגע בעצמך, אנשים שאין מקיימים מצות אלו 

ורק עושים ההיפך, אוכלים אבר מה"ח ואין דין ודיין ביניהם וגוזלים 

ושופכים דמים ומגלי עריות ומברכים את השם, הרי אין יתרון 

לאנשים כאלה על חיתו טרף אף במאומה, והם מחריבי עולם ומזיקים 

דם ומהרסים את ישוב העולם ותיקון המדינות, ובודאי לחברת הא

אינם ראוים להחשב לסוג אנשים מן הישוב וממילא אין כל דין 

ומשפט ולכן גם אין חזקת ממונם עליהם, אבל אלה המקיימים שבע 

ובכל המדינות הנאורות, נעלה  ה,הזמן והם רוב האומות שבז ,מצות

לדעתי ענין אמתי מעל כל ספק שדינם שוה בכל לישראל, וזה 

  " עכ"ל.ברכה רשתפיש לקמן ר תבתישכה מוד עיין ומסתבר, וע

שאין צריך שיהיו מאמינים ובני דת, אלא  ,הנה מבואר בדבריו

  שיתנהגו בחיי חברה תקינים.

הגוים  ,רה תמימה דברים הללווואף על פי שלאחר שכתב הת

, טרףת וששה מליון יהודים כחי רצחו ושחטו הללו הרגו "הנאורים"

 ,אי אפשר לתת חותמת כזו על כולם ,מכל מקום וכגרועים מהם,

 ,ק בכשרותזאבל סתם גוי מוח ,ובדאי הללו דינם כחיות ולא כבני אדם

  אלא אם כן ידוע שלא.

  ורבי מאיר אריק שנת רבי אלעזרכן סוברים גם במ

והרי  ,דמנין לספר חסידים שיש להשיב אבידתו ,יש לדקדק בזה אבל

דהרי הא דאין  ,יים שבע מצוות בני נח לאו אחיך הואאפילו אם מק

 ,משיבין אבידה לגוי למדו מדכתיב (דברים כב, ג) לכל אבידת אחיך

דהנה כתב  ,אפילו מקיים שבע מצוות בני נחהוא וגוי לאו אחיך 

הרמב"ם (מלכים ח, י) דגר תושב הוא המקבל שבע מצוות בני נח 

לא יגוש, ליתן עליו בלא ) "דברים ראה פיסקא קיבואיתא בספרי (

" הנה גר תעשה. את רעהו, פרט לאחרים. ואת אחיו, פרט לגר תושב

  שגוי אינו אחיך. תושב אינו אחיו. ועוד בהרבה מקומות למדו חז"ל

ומצאתי את שאהבה נפשי בביאור ארוך בשו"ת משנת רבי אלעזר 

 ,שמאריך בביאור ענין זה ,מהגאון רבי אלעזר ברכהן הכהן זצ"ל

ודין בן נח  ,גר תושב שחייבים להחייתו ,ן דבריו שיש שני דיניםותוכ

וכדי להיות גר תושב להחיתו  ,שאסור להטעותו וחייב להשיב אבידתו

אבל כדי  ,כיון שציוה ה' ,חייב לקבל על עצמו שבע מצוות בני נח

שמקיים שבע מצוות בני נח מספיק שייקיים מצוות בני להקרא בן נח 

 ,ומוכיח זאת בראיות ברורות ,ן כיון שה' ציוהנח אפילו שלא מקיימ

ופוסק גם כן שגויים בני זמנינו  ,ומיישב מדוע נחשב אחיך לענין זה

שמקיימים חיי תרבות וחברה אפילו שאינם מאמינים אבל מקיימים 

  ואסור להטעותן.שבע מצוות בני נח חייב להחזיר אבדתן 



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ד

בספרו מנחת פתים (חושן משפט  ,הגאון רבי מאיר אריק זצ"לגם ו

 ,שהגויים בני זמנינו אינם עובדי עבודה זרה ,סימן רסו, א) כתב

וחייבים להשיב אבידתם. וז"ל "מצאתי בספר החינוך מצוות עשה 

 .דביומו תתן שכרו ולא תלין פעולת שכיר קאי נמי לענין בן נח ,ר"ל

בר החינוך סו ,דאף דבגמרא אמרו גר תושב ,במנחת חינוךויעויין שם 

יעויין  ,רק בכל בן נח הדין כן כשאינו עובד עבודה זרה ,דלאו דוקא

המאמינים בהשם יתברך  ,ומכל שכן באומות שאנו דרים ביניהם .שם

חזיר להם שאנו מחוייבים גם על פי הדין לה ,ותורה מן השמים

שכתב בבאר הגולה  כמו ,ומכל שכן שאסור להטעותן ,אבידה

  .א קיג בשם המאירי" עכ"לובשיטה מקובצת בבא קמ

  הלכות שגם גוי בזמן הזה אבידתו מותרת שונהשיטת ה

שכתב הגאון רבי מנשה קליין זצ"ל בספרו משנה הן אמת שראיתי מה 

 :וז"ל .והנני מעתיק לשונו , שחולק על ענין בתוקף רב,הלכה בדין זה

אי  מן הזה,עכו"ם בזבדין ) "שו"ת משנה הלכות חלק ט סימן שעא(

שראה במלמד להועיל  כתבשה ומ. לענין השבת אבידה ר תושבגהוי כ

דינם כגר  מן הזהובתורה תמימה נצבים כ"ט י"ח אות י"ז דעכו"ם בז

אבל  ,הגם כי מכל מלמדי השכלתי ,הנה ,תושב לענין השבת אבידה

והגם כי  .אין לסמוך עליו ורה תמימהתל וגם בע ,בכאן אינני מכירו

 ,רס"ו רצה לפרש כן בדעת הרמב"ם מןסי ושן משפטח ולההגר בבא

מכח שאין להחזיק  ניםפל כל דכתב ע ,נשמר מזה ניםפל כל אבל ע

 ,שלהם צותמ' ליכא אף אחד ששומר ז ההזמן וידוע דבז ,ידי הרשעים

לבד כי כבר אמרתי דלדעת הרמב"ם בפ"ט מה' מלכים דכל עכו"ם 

' ומר הזואפילו ש ,הרי הוא חייב מיתה ,שלהם צוותמ' שאינו שומר ז

רק שאינו מודה שניתנו לו ע"י משה רבינו ע"ה הרי הוא בכלל,  צוותמ

דמה לן ולשמירתו כיון דאינו מאמין שהוא מן השמים ע"י משה 

שיודע וישמור את  וא"כ פשוט דבזמן הזה אין גם אחד בעולם ,רבינו

  " עכ"ל.זה וז"פ לפענ"ד

א שאם דפשיט ,מכל מקום לפי המבואר לעיל אין הכרח למה שכתב

אבל  ,אינו מקיים מצוות שבע בני נח אינו בכלל גר תושב להחייתו

וכמו  ,לא הפקירה התורה ממונו ,כיון שהוא בן תרבות ,וםקמכל מ

ז' מצוות שאמרו חז"ל בבא קמא (לח, א) שראה שאינם מקיימים 

מה יעשה  ,ואם אין בדעתו לסמוך על התורה תמימה ,הפקיר ממונם

ועם תשובות  ,ועם המאירי ,פר חסידיםעם רבי יהודה החסיד בס

ועם שיטת רבי מאיר אריק במנחת  הגאון רבי אלעזר ברכהן זצ"ל

וקבל  ,דדברי התורה תמימה בנויים על אדני השכל ,ועוד .פיתים

  האמת ממי שאומרה.

  דינים העולים

המוצא אבידת גוי במקום שלא יהיה חילול ה' אם לא יחזיר,   .א

ה', אין צריך להחזיר אפילו ואם יחזיר לא יהיה קידוש 

 הגביה את המציאה.

יק ידי זשמח ,עובר עבירהאלא שאם החזירה  ,ולא עוד  .ב

או מפני שמראה שמקיים מצות בדרך  עוברי עבירה.

 המוסר.

כגון שמצא במקום  ,אבל אם יהיה חילול ה' אם לא יחזיר  .ג

 חייב להחזיר. ,יחשוב שישראל גנבוה ויהגו ,רוב ישראלהש

 הרי זה משובח להחזיר. ,ה' אם יחזירואם יתקדש שם   .ד

ורוב הגויים  ,שבע מצוות בני נח בעיקרן לקיום חיי תרבות   .ה

 מקיימים אותן.

לפיכך גויים בני זמנינו חייבים מעיקר הדין להשיב   .ו

  אבידתם, וטעותן אסורה.
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