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משה דוד מנהל חברה בינלאומית גדולה, יצא ממטה החברה בהרצליה 
אל תחנת הרכבת בדרכו אל נמל התעופה לנסיעת עסקים חשובה 
בחו"ל. הוא לא יכל להרשות לעצמו לצאת מוקדם יותר בשל ענינים 
דחופים שעמדו על הפרק במטה החברה ודרשו את נוכחותו, ובשעה שבה 
יכול היה לעזוב את המשרד, כבר לא באה בחשבון האפשרות לנסוע 
עם אחד מנהגי המנהלים של החברה. העומס בכבישים בשעה זו לא 
השאיר אפשרות סבירה להספיק להגיע לטיסה בזמן מספיק. רכבת, 
מדויקת ככל האפשר בזמני נסיעתה, הייתה מתנת שמים שסיפקה את 

הפתרון במצבו.
נחפז ולחוץ בזמן, צד את עיניו בכניסה לתחנת הרכבת, תיק עור 
חום. התיק היה נראה לו ברמה גבוהה של ודאות כתיקו האישי שאותו 
איבד יום קודם לכן כשמסמכים רבים וחשובים בתוכו, מה שהיה עתיד 
לעלות לו בכאבי־ראש מרובים כשיחזור לארץ ישראל. מבלי זמן 
למחשבה שניה, נטל משה דוד את התיק עמו, תוך שהוא חושב היכן 
ניתן יהיה להפקידו או למי יהיה ניתן למוסרו, לקחת אותו עמו לטיסה, 

לא בא בחשבון.
תחושת רווחה אפפה אותו כשהעיף מבט חוזר בתיק ברוב תסכול, 
טעיתי! דומה, כמעט, אבל לא התיק שלי. התכופף והניח את התיק 
במקומו המקורי והספיק בסד זמנים לחוץ מאד את הבידוק הבטחוני 
והחתמת הדרכונים בדרך למקום שהוזמן עבורו מראש בטיסה לאירופה.

רק כאשר התיר את החגורה עם השלמת תהליך ההמראה, התיישבה 
דעתו ומחשבתו חזרה אל שער הכניסה לתחנת הרכבת. האם היה מותר 
לו להחזיר את תיק המסמכים המהודר למקומו? האם לא התחייב בהשבת 
אבדה? אולי בגלל שהרים אותו במחשבה שהוא שלו, לא הייתה כאן 
כוונת קנין ואינו חייב? בעצם, פעמים רבות מרימים אבדה בלי לחשוב 
על כלום, האם זה פוטר מהשבת אבדה? – ומה אם הייתי חושב על זה 
מראש? האם היה מותר לי להמשיך בדרכי ולא להרים את התיק כדי 
לא להפסיד את הרכבת ואת הטיסה? זו התלבטות שכדאי לי לחלוק 

עם הרב שלי. כך הגיעה השאלה אל שולחן בית ההוראה.
נראה שמשה דוד העלה בדעתו את עיקרי השיקולים שנידונו בפוסקים 
בהקשר זה, וכדרכנו במדור זה נציע את הסוגיה בבהירות ואת מסקנת 

הדברים להלכה.

ביטול מלאכה לצורך השבת אבדה

הנושאים העומדים לפתחנו הם ארבעה: האם אדם רשאי להתעלם 
מאבדה, כאשר הוא יגרם לו הפסד ממון או אובדן שעות עבודה מחמת 

הטיפול בה. בהנחה שאכן הוא רשאי לעשות כן, אם כבר הגביה את 
האבדה, האם זכה בה בקניני שמירה כשומר אבדה ומעתה הוא חייב 
לדאוג לשמירתה למרות שהוא פטור מהעיסוק בהשבת האבדה. האם 
כשהרים בכוונה מפורשת שלא לזכות בחפץ בקניני שמירה, אכן לא 
קנה, ואיך יש לדון את המרים אבדה במחשבה שהיא שלו, כמגביה 

במחשבה סתמית או כמגביה על מנת שלא לקנות.
הדין המפורש בשולחן ערוך )סימן רסד סעיף א( הוא, שמי שאבדה לו 
אבדה ופגע באבדתו ובאבדת חבירו, אם יכול להחזיר את שתיהן חייב 
להחזירם, ואם לאו יחזיר את שלו, שאבדתו קודמת אפילו לאבדת אביו 
ורבו, וכל זה הוא גם כשאבדת חבירו שווה יותר מאבדת עצמו. ואף על 
פי כן יש לו לאדם ליכנס לפנים משורת הדין ולא לדקדק ולומר שלי 

קודם אם לא בהפסד מוכח.
על כך הוסיף הסמ"ע )שם סק"ב( והבהיר כי דין זה אמור לא רק 
כאשר לפניו גם אבדה של ממש, אלא כל הפסד ממון או ביטול מלאכה 
שלו מחמת השבה זו, שלו קודם לשל חברו והוא פטור מן ההשבה באופן 
זה. כך כתב גם בשו"ע הרב )מציאה ופקדון סעיף לד( שגם לגבי ביטול 
עבודה ומניעת רווח הרי הוא בכלל 'שלו קודם', וכל בעל מלאכה אינו 

חייב להפסיד ממלאכתו ולהשיב.
ואף שלגבי פועל, כאשר בעל האבדה מבטיח לשלם לו את שכר 
עבודתו על מנת שיעזוב את עבודתו ויעסוק בהצלת האבדה, כתב הסמ"ע 
)סימן רסד ס"ק יח( שחייב לעזור לו ויקבל את שכר ביטול עבודתו, 
אך באופן שאין שם בית דין ואינו סומך על בעל האבדה שישלם לו 
כהבטחתו, או שבעל האבדה אינו נמצא שם, אינו חייב לעסוק בהשבת 
האבדה אף אם היא שווה הרבה יותר מאבדת עצמו או משעות העבודה 
שישקיע בהשבתה )שו"ע סימן רס"ה ס"א, וראה שו"ע הרב סעיף לג(.

לפי זה, בנידון שלפנינו, מאחר שמלאכת עצמו תלויה בהתעסקות 
באבדה, שאם יבחר להתעסק בתיק המסמכים יפסיד את הטיסה ובכך 
יגרם לו הפסד ממון וזמן עבודה ואין לו שום ערבות לפיצוי על כך, 
אם היה שוקל את העניין מראש קודם הרמת התיק, רשאי היה להמשיך 

בדרכו לרכבת ולמטוס ופטור היה מהשבת אבדה.

הפטור מהשבת אבדה 
והגביהה, האם מתחייב?

משהגענו להנחה זו שמיודענו היה פטור מהשבת אבדה בעת מציאתה, 
יש לברר את הדין במקרה שאדם הפטור מהשבת אבדה, הגביה או משך 
אבדה כזו בעת פטורו. האם בשל היותו פטור מפרשת השבת אבדה לא 

הגבהת אבדה שלא בכוונה 
לקנותה – מחייבת?

 משולחנו של הגאון 
 רבי מנחם מנדל
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נעשו כאן קניני שמירה ככל שומר אבדה, או שעצם הקנין אינו תלוי 
בחיובו בהשבת האבדה ובעצם ההגבהה קנה את החפץ בקניני שמירה 

וחייב לשמור עליו למרות שהיה פטור מעצם השבת האבדה.
והנה בדין 'זקן ואינה לפי כבודו' למדנו במשנה )בבא מציעא כט: 
ובגמרא שם( כי אם אדם נשוא פנים אינו רגיל להרים חפצים מסוימים 
גם עבור עצמו – "כל דבר שאין דרכו ליטול אינו חייב ליטול ולהכריז". 
רבה )שם ל:( הוסיף סייג לדין זה: אם הכישה )־דרבן את הבהמה ללכת(, 
חייב בה. הרמב"ם )גזו"א פי"א הי"ד( פסק דין זה להלכה ופירשו בעקבות 
רש"י: "אם מצא בהמה והכישה נתחייב להטפל בה ולהחזירה אף על פי 
שאינה לפי כבודו שהרי התחיל במצוה". ואמנם בהגהות מיימוניות על 
אתר הביא מדברי ראשונים אחרים שנקטו שאין זה טעם החיוב, אלא 
משום שנחשב הדבר שלימד את הבהמה לברוח )'אנקטה נגרי ברייתא'( 

ולכן העמיד רבה את דינו דווקא בבעלי חיים ולא בכל אבדה.
האחרונים עוסקים בביאור דעת הרמב"ם ונוטים לפרש גם בדעתו 
שאין עצם תחילת המצוה סיבה לחיובו להמשיך ולעסוק באבדה שאינה 
לפי כבודו, וביאר בבית יוסף שכוונתו של הרמב"ם שהעמיד גם הוא את 
הדין בבעלי חיים, שדווקא בבעלי חיים כיון שהתחיל במצוה אף שהיה 
פטור מלעשות כן, חייב בהמשך הטיפול באבדה, משום שבבעלי חיים 
שייך הטעם שהרגילם לצאת לחוץ ולכן האבדה מתייחסת אליו מכאן 
ואילך. ]שונה מכך הדין במקרה שבו זכה בקניני אבדה בחפץ באופן 
שהיה חייב בהשבתו, שאז גם אם כעת אינו חייב, יש לדון שכיוון שכבר 
זכה בו בחיובי השבה אינו יכול להניחו. נושא זה הוא נושא רחב בפני 
עצמו, והמבקש להרחיב יעיין ברא"ש )בבא מציעא פרק ב סימן כא(, 
ברמב"ם )גזלה ואבדה פרק יא הלכה יג( ובטוש"ע )סימן רסג סעיף א(. 

עוד יעויין בשו"ת רעק"א )קמא סימן קצג([.
לפי הבנה זו בדעת הרמב"ם שרק הכשה שיש בה קלקול מחייבת 
בהשבה, אך הגבהת כלי אינה מחייבת באופן שנעשתה כשאינו חייב 
בהשבת הכלי, נמצא שבמקרה שלפנינו למרות שמשה דוד הגביה את 
תיק המסמכים שמצא, כיון שהיה פטור מהתעסקות בהשבתו בשל הפסד 
הממון שהיה נגרם לו מהתעסקות זו, לא נעשה שומר אבדה על התיק 
והיה מותר לו גם להניחו ולא להתעסק בו. זו היא שיטת הרמב"ם אליבא 
דהבית יוסף, וזו גם שיטת השולחן ערוך )סימן רסג סעיף ג( להלכה 

שהדין שמחויב מאחר והתחיל נאמר רק בבהמה.
אמנם הט"ז שם סובר שדעת הרמב"ם להלכה שאין נפקא מינה בין 
בהמה לכלים. ומצינו עוד דעות בראשונים שסברו שדין 'הכישה חייב 
בה' נאמר לגבי כל אבדה וסיבת החיוב היא משום שהתחיל במצוה. 
בדעתם יש לברר מה יהיה הדין במקרה שלפנינו – האם טעם החיוב 
משום שהתחיל במצוה מתאים גם כאשר סיבת הפטור היא מחמת הפסד 
ממונו או שהחיוב הוא ייחודי לפטור של 'זקן ואינה לפי כבודו', הדבר 

יהיה תלוי בטעמים שנאמרו לדין:
כבר מחל על כבודו – רבינו יהונתן )בבא מציעא טז: מדפי הרי"ף( 
והפני יהושע )שם ל: ד"ה בגמרא( והתרומת הכרי פירשו שהכישה 
חייב בה כיון שהתחיל, ומחל על כבודו, ולכן חייב לגמור את ההשבה 
שכן כבודו – עילת הפטור שלו – כבר נמחל. לפי הסבר זה אין מקום 
לחיוב דומה במקרה שלפנינו שאינו תלוי בכבודו אלא פטור בעיקר 
חיובו שנמשך גם לאחר שהגביה את האבדה, לכן יוכל להניח את תיק 

המסמכים בחזרה במקומו.
פטור 'והתעלמת' שייך רק עד ההגבהה – באבן האזל ביאר שהפטור 
של זקן ואינה לפי כבודו שנלמד מהדרשה 'והתעלמת', פעמים שאתה 
מתעלם, הוא רק היתר להתעלם ולא להגביה, ולכן אם כבר באה האבדה 
לידו שוב לא שייך פטור זה. גם לפי הסבר זה אין מקום לחיוב במקרה 
שלפנינו שבו הפטור הוא מחמת קדימת ממונו לאבידת חברו ולא מדין 

פעמים שאתה מתעלם.

כיון שעשה קנין חייב – אולם בשיטה מקובצת הביא בשם הרמ"ך 
)וכך ביאר הנאות יעקב סימן יט אות ד בלשון שאר הראשונים( שהחיוב 
אינו מצד התחלת המצוה אלא שכשמתחיל המצוה קנה את האבדה 
וממילא מתחייב בהשבתה אף שמעיקר הדין היה פטור )ועיין בשיעורי 
רבי שמואל בבא מציעא סימן סו שאין לדחוק בדעתו כדעת רש"י(. 
לפי הסבר זה, לכאורה היה מקום לדון ולומר שגם במקרה שלפנינו 

כשהגביה את תיק המסמכים קנאו וחייב בהשבה.

כשמגביה מציאה בכוונה מפורשת 
שלא להתחייב בהשבתה

אלא שיש לדון בכל מי שמגביה אבידה ולא היה בדעתו להשיבה 
כלל, אם מחמת שהיה סבור שהיא שלו, או שהגביהה על מנת לראות 
אם הוא מכיר את המאבד ובקל יוכל להשיב לו וכל כיוצא בזה. האם 
בכהאי גוונא נתחייב בהשבתה ואסור לו להניחה מידיו, או שכיון שלא 

נתכוון לקבל על עצמו שמירה אינו חייב בזה.
כשהגביה אבדה באופן סתמי, לכאורה בכזה אדם דיברה תורה 
ואמרה שהתחייב בהשבת אבדה, וכך נקט המהרש"ם )שו"ת ח"ג סימן 
קנו( שכשאדם מגביה מציאה סתם דעתו שפעולתו תהיה על פי דין 
תורה, ולכן קונה ומתחייב בהשבת אבדה. אך אם הגביהה במחשבה 
אחרת כגון שנתכוון לגוזלה אינו נעשה שומר אבדה, שאין אדם נעשה 
שומר שלא מדעתו. סברא זו באה לידי ביטוי גם בפסקו של הקצות 
החושן )סימן רצא סק"ד( שבמקרה שבשעת הגבהת האבדה חשב המוצא 
שהיא עשויה מכסף ורק אחר כך התברר לו שהיא עשויה מזהב, אינו 
מתחייב בחיובי שמירה על זהב, שכך הוא הדין בכל השומרים שצריכים 
לדעת בשעת הקנין במה מתחייבים. ובדברי הקצות והנתיבות )שם 
סק"י( מבואר שאף שיש מקום לומר שהתורה חייבה אותו בעל כרחו 
בהשבת האבדה, מכל מקום חיובי שמירה אין חלים עליו כשמתכוון 

שלא לזכות באבדה לענין זה.
מעתה נראה, שגם לשיטה שהבאנו שכשעשה מעשה קנין באבדה 
חייב להשיב גם במקום שאינו חייב בהשבת אבדה כשלא קנה, במקרה 
שלפנינו לא יהיה חייב בהשבה, שכן כאן לא עשה מעשה קנין כל עיקר, 

מאחר והגבהת התיק נעשה מתוך מחשבה שהוא שלו.

וזה דבר המשפט
א( אדם העסוק במלאכתו באופן שיכול להגיע לידי הפסד, אינו 
חייב להתבטל ממלאכתו כדי לעסוק בהשבת אבדה ומותר לו להתעלם 

ממציאה.
ב( גם אם שגה והגביה את המציאה במחשבה שהיא שלו ושלא 
בכוונת קנין, לא זכה בה ולא התחייב בהשבתה ויכול להשיבה למקומה.

ג( אולם, אם חשב שחייב בהשבת אבדה והגביה את 
המציאה בכוונה לקנותה כשומר אבדה, נתחייב 

כבר בהשבה וחייב לשמור על המציאה שלא 
תנזק או תגנב.

מוגש על ידי בית הוראה 
לממונות 'באר ישראל'. ניתן 
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