
 אבידה מדעת 

 פעמים בש"ס. ויש לדון אם הכוונה שוה בכולהון. כמה מצינו ביטוי 'אבידה מדעת'  (א
הקשה הגמרא למה פירות מפוזרין שלו, הלא לא ידע דנפל מיניה   בבא מציעא כא:  (ב

והוי יאוש שלא מדעת? ות' הא אמר רב עוקבא בר חמא הכא במכנשתא דביזרי  

 היא.   דאבידה מדעת עסקינן 

אמר מר חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים   שם כג:עוד  ( ג

חייב להכריז? א"ר זירא אמר רב מתניתין   הרי אלו שלו. והא תנן כדי יין וכדי שמן 

  1היא! וע' רש"י 'פשיטא  אבידה מדעת ברשום מכלל דברייתא בפתוח אי בפתוח 

דהא אבידה מדעת היא שהניחה פתוחה וכל שקצים ורמשים ונחשים שותים  

 הימנה'. 

מצא כלי טמון באשפה נוטל ומכריז שכן דרך אשפה   בבא מציעא כה:עוד שם  (ד 

פא הא והא בכובי וכסי ולא קשיא כאן באשפה העשויה לפנות כאן  לפנות אמר רב פ 

אלא   אבידה מדעת היא!ויה לפנות. אשפה העשויה לפנות באשפה שאינה עש

 באשפה שאינה עשויה לפנות ונמלך עליה לפנותה 
ופונדיון בידו, ומדד לו באיסר שמן ונתן  השולח את בנו אצל חנווני   בבא בתרא פז: (ה

הצלוחית ואבד את האיסר חנווני חייב. רבי יהודה פוטר    לו את האיסר שבר את 

שעל מנת כן שלחו ומודים חכמים לר' יהודה בזמן שהצלוחית ביד התינוק ומדד  

חנווני לתוכה שחנווני פטור. והסביר הגמרא המחלוקת, דרבנן סברי דכוונת האב  

סבר  הוא לאדועי לחנווני דצריך, אבל רצה שישלח לו ע"י בן דעת. ורב יהודה 

דכוונתו לשדוריה ע"י תינוק. אבל גם החכמים סברי דעל העצם צלוחית אפילו נטלה  

 .  דאבידה  מדעת היא והחזירה פטור 

פי"א הלכה י"א "המאבד ממונו לדעת אין נזקקין   רמב"ם הלכות גזילה ואבידה ע'  (ו

לו. כיצד הניח פרתו ברפת שאין לה דלת ולא קשרה והלך לו, השליך כיסו ברשות  

ואע"פ שאסור לרואה  והלך לו וכל כיוצא בזה, הרי זה אבד ממונו לדעתו  הרבים

וע'  אינו זקוק להחזיר שנ' אמר תאבד פרט למאבד לדעתו". דבר זה ליטול לעצמו  

וז"ל "גם זה פשוט ואמרנין בפ' אלו מציאות גבי אשפה עשויה ליפנות   מגיד משנה 

פ' "ודעת רבינו שבשביל   והכסף משנה ". 2ואין נזקקין לה אבדה מדעת היא פירוש 

 שזה אינו חושש לפקח על נכסיו לא נאמר שהפקירם".  

סימן רסא כתב, "וכתב הרמב"ם אף על פי שאין לרואה ליטלה   והטור חשן משפט  ( ז

דאבידה מדעת  מכל מקום אין חייב ליטפל בה וכן כתב הרמ"ה ואין נראה כן לעצמו 

 "  הוי הפקר 

 
ומבואר מרש"י, דהכוונה היא דכיון דאבידה מדעת פשיטא דהרי הוא שלו. וע' רש"י בבא קמא דאפילו היכא דזרק בעל הכלי   1

מראש הגג ובא אחר ושיברו יש נידון אם חייב, ומבואר דלא אמרינן דאבדה מדעת הוי הפקר, וכקושית הרא"ש שם. ומבואר  
 דהכל תלוי באומדנא ואין כל הציורים שוין.  

והנה מבואר מהמגיד משנה דגם אשפה עשויה ליפנות הוי בכלל המחלוקת הטור והרמב"ם וכן הוא דעת הסמ"ע סימן רס   2

ע"ש. והש"ך חולק דגבי אשפה עשויה ליפנות גם הרמב"ם מודה דהוי הפקר ע"ש. ולכאורה פשוט דכוונת המ"מ וסמ"ע הוא רק  
 לאשפה לאבדם. באופן דהטמין בעל הממון שם, ולא באופן דבאמת זרקם  



נמצא, דלפי הטור, אבידה מדעת פירושו, דהוי הפקר, ולפי הרמב"ם, הוי פירושו   (ח

 דעדיין שלו רק דליכא חיוב השבת אבידה כיון דבעלים פשע קצת בשמירתן.  

וכבר  רמ"א פסק כדעת הטור.  דהמחבר פסק כדעת הרמב"ם, וה חו"מ ס' רסאוע'  (ט

הבאנו לשון כסף משנה, דהמחלוקת הוא באומדנא, דהטור סבר דכיון דמזלזל בהו,  

 ע"כ הפקירם, והרמב"ם סבר דלא מוכרח דמפקירם.  

וז"ל "ולפי ענ"ד, לא ירדו לדעת הטור, דאין כוונת הטור   ש"ך רסא ס"ק ג', וע'  (י

מפקירם אלא כוונתו להשיג  להשיג בסברא דמסתמא כיון שאינו מפקח על נכסיו 

וכמו שמוכח גבי  הפקר  פירושו דהוי  בכל דוכתא מדעת דאמרינן בש"ס  הדאבד 

אשפה שאיהה עשויה לפנות דקאמר בש"ס אבידה מדעת היא והיינו ע"כ דהפקר  

הוי והוא שלו, וה"נ מוכח בש"ס ר"פ אלו מציאות דקאמר פירות מפוזרין הרי אלו  

שלו הא לא ידע דנפל מיניה אמר מר עוקבא הכא במכנשתא דבי דרי עסקינן  

כתא פירושו שהוא הפקר  דאבידה מדעת היא. אלא דאבדה מדעת בכל דו

ולהרמב"ם צריך לומר דאבדה מדעת דהכא אין פירושו כמו אבדה מדעת דהתם  

 והוא דוחק גדול".  

א' וז"ל "ולענ"ד אין זה מן המדה במה דכייל הש"ך   קצות החושן ס' רסאוע'  ( יא

דאבידה מדעת כיון דאשכחן בחד דוכתי דהוי הפקר דהכי הוא בכל מקום. דהא  

בפרק הספינה ב"ב פז: והתם ודאי אינו הפקר דאמרו  אשכחן אבידה מדעת 

בשלמא באיסר ושמן פליגי דרבהן סברי לאודועיה שדריה ורבי יהודה סבר לשדורי  

ליה שדריה, אלא שיבר צלוחית אבידה מדעת היא ומסקינן שנטלה למוד בה 

לאחרים, ושואל שלא מדעת גזלן הוא. וכמבואר בטור, דעל הפונדיון חייב ועל  

ת פטור משום אבידה מדעת היא ולא היה צריך לשומרו יותר מבעל הבית  הצלוחי

ואי נימא דאבידה מדעת הוי הפקר א"כ למה יתחייב על האיסור והשמן כיון  

דהפונדיון גופיה הפקר וכל מה דיהיב בעד האיסר אינו אלא מתנת חנם. וכן  

נה דהוי הפקר  בצלוחית למה הוי גזלן?" עכ"ל בשינוי קצת. ומבואר עכ"פ דאין הכוו

 אלא פטור שמירה כדעת הרמב"ם. 

וע' שם עוד דכתב דאם ראוי לומר עוד דהלשון שוה בכ"מ, ראוי לומר דלעולם לא   (יב

הוי הפקר, אלא פטור שמירה, וכוונת הגמרא גבי מכנשתא דבי דרי דכיון דליכא  

חיוב שמירה, נחשב היתירא אתי לידיה ומהני היאוש אח"כ, ועד"ז פ' גם הנתיבות  

 יש יאוש או לא.  שם, דאבידה מדעת הוי בגדר 'אבידה', ותלוי אם 

ולפ"ז נמצא דיש שני מהלכים בדעת הרמב"ם, אם לומר דאבידה מדעת פירושו   ( יג

מתחלף ותלוי על האומדנא, כדעת הכס"מ, או אם פירושו שוה בכ"מ וכוונתו דהוי  

 בגדר אבידה דהתירא אתי לידיה כדעת הקצות. 

דהוי  והנה, אם לומד כהקצות ונתיבות, דאבידה מדעת ]לדעת הרמב"ם[ פירושו  (יד 

כאבידה בלי חיובי השבה ]התירא אתי לידיה[ ומהני יאוש, דנו הפוסקים דאם אדם  

נתן לתינוק דבר, ונאבד ממנו, אין כאן חיובי השבה כיון דהוי כאבידה. ואם בסוף  

וכל  באמת נתיאש הבעלים הרי אלו של מוצאו, כיון דנחשב היתירא אתי לידיה. 

 .  בגדי קטנים, ואופנים, וכל דבר בכלל זה 



רק דכמו כל אבידה אחר יאוש יש עדיין מצוה וחיוב ליכנס לפנים משורת הדין   ( טו

 להשיבו, כמו דאיתא בגמרא אלו מציאות. כד:  

דפירושו מתחלף והכל תלוי   הכסף משנה והש"ך, אבל לפי הדרך של   ( טז

באומדנא, א"כ נתינת דבר לקטן אינו מוכרח דהוי בכלל אבידה כלל, וסברת הגמרא  

ייב  ליזהר יותר מבעלים, אבל יש כאן חיובי השבה. וממילא באופן  ב"ב רק דאינו ח

דנאבד מהתינוק יש כאן חיוב השבה עכ"פ להשיבו ליד התינוק ודו"ק. ]וכן מצאתי  

בקובץ דרכי הוראה כרך ז' מבי רב בהלכות אבידה ומציאה ימוד קיט מהגאון רבי  

 אשר וויס שליטא[. 

ר, ונמצאים דהם כתבי יד הנערכין בערך  אם אדם נתן ל'שמות' כתבי יד, ומצאה אח  ( יז

רב, יש לדון כאבידה מדעת, והפקר לדעת הטור, ועכ"פ ליכא חיוב השבה לדעת  

, דאילו הוי ידע לא היה  3'הפקר או מחילה' בטעות הרמב"ם. אבל ראיתי דנין דהוי 

מפקירם. רק יש לדון מצד 'זוטו של ים' דלא היו עומדים לימצא, והוי בגדר אבודה  

 מכל אדם.  

Abandoned Property 
1) The gemara discusses cases of abandoned money. The poskim dispute the status of such 

property. 

2) If one abandons grain on the threshing floor, the gemara allows anyone to take it 

3) If one leaves open bottles of wine in the street, the gemara seems to permit anyone to take it. 

4) If one hides an object of value in a garbage dump that is periodically cleared away. 

5) If one sends money and bottles with a minor to purchase oil, the bottle is considered 

‘abandoned’ and the vendor is not responsible if the child breaks the bottle. 

6) The Rambam rules that ‘abandoned’ property is NOT free for the taking, just that no one is 

required to save it and return it to the owner.  

7) The Tur argues and rules that abandoned property is deemed ownerless. 

8) The Bais Yosef explains that the dispute is simple whether the intent of the owner was to 

declare it hefker or not. 

9) The Shach says that the Tur is not assuming this on his own, but rather is learning this from the 

case of the threshing floor that is clear that it is free for anyone to take. 

10) The Ketzos HaChoshen shows, that the Rambam also has a source from the case of the child, 

where it is clear that although it is referred to as abandoned, the owner clearly still owns the 

money. 

11) The ketzos explains, that either the term ‘abandoned’ is not used consistently, or rather the 

term is used to describe an object that still has an owner is not subject to the law of returning a 

lost object. 

12) The poskim discuss whether one is required to return an object that was entrusted to a child. 

The poskim also discuss when something with unknown value was disposed of. 

 
ע' בבא מציעא דף סו: דנחלקו רש"י ותוס' אם מחילה בטעות הוי מחילה או לא. ושיטת תוס' הוא דלא הוי מחילה. ואפילו   3

לדעת רש"י דהוי מחילה י"ל דהוא דוקא באופן דבעצם נתרצה למכור כמו פירות דקל, אבל באופן דבכלל לא ידע דמחל ולא  
 מסוגיא דרב ענן. ע"ש.  הרי"ף ורש"י  וי מחילה. כדרך הרא"ש שם ליישב דבריידע ערכם נראה דגם לרש"י לא ה


