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לפנים משורת הדין בזכייה מזוטו של ים
ר' מאיר בראלי
♦ הא בזוטו של י ישנו חיוב השבה מצד לפני משורת הדי
♦ השבת הממו מצד מידת יראת שמי
♦ ההבדל בי חיוב השבה מצד לפני משורת הדי לחיוב השבה מצד מידת יראת
שמי
♦ ראיה לכ מדברי הנצי"ב
♦ ראיה לכ מדברי מר הרב זצ"ל
♦ בירור בדברי מר הרב זצ"ל
♦ ישוב הרמ"א מקושיית בית הלוי

האם בזוטו של ים ישנו חיוב השבה מצד לפנים משורת הדין
כתב השו"ע )רנט ,ה(:
"אע"פ שמ הדי במקו שרוב גויי מצויי ,אפילו נת ישראל בה סימ אינו
חייב להחזיר ,טוב וישר לעשות לפני משורת הדי להחזיר לישראל שנת בה
סימ" .ומקורו ברו בדברי הגמרא במסכת בב"מ )כד ,ב( ש שנינו:
"רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל בשוקא דבי דיסא א"ל מצא
כא ארנקי מהו )"רוב גויים הוו" ,רא"ש( אמר ליה הרי אלו שלו ,בא ישראל ונת
בה סימ מהו א"ל חייב להחזיר ,תרתי? אמר ליה לפני משורת הדי".
הרמ"א הוסי וחידש שחיוב השבה לפני משורת הדי נאמר ג בזכייה
מזוטו של י ,ולא רק באבידה .59וז"ל )רנט ,ז(:
"המציל מהארי והדוב וזוטו של ים ושלוליתו של נהר הרי אלו שלו
אפילו הבעל עומד וצווח .הגה :מ"מ טוב וישר להחזיר ,כמו שנתבאר
סעיף ה'".

–––––––––––
 .59עיי בדרכי משה )רנט ,ב( שהרמ"א למד כ מהמרדכי ,וכבר ציינו בהגהות והערות בטור
מהדורת מכו ירושלי )סימ רנט אות יב( שגירסת המרדכי שלפנינו שונה מהגירסה
שמצטט הדרכי משה ,ולפי הגירסה שלפנינו די זה אינו מופיע במרדכי.
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על דברי הרמ"א כתב בעל תרומת הכרי )סימ רנט סעי ז(:
"ובעניותי נראה כי יש לפקפק ולומר דבזוטו של ים אפילו לפנים
משורת הדין אין לו להחזיר ,60שלא מצינו בש"ס שיש בו ועשית הישר
והטוב אלא במצא במקום שרוב גויים מצויין ,והאי לאו כזוטו של ים
הוא כדמוכח בריש אלו מציאות."61

אול יש להעיר שג א נקבל את דברי בעל תרומת הכרי ,שבזוטו של י
אי חיוב השבה מצד לפני משורת הדי ,עדיי ראוי להשיב האבידה לבעליה
מצד מידת יראת שמי ,וכפי שיבואר.

השבת הממון מצד מידת יראת שמים
אסרו חכמי להציל בשבת מפני הדליקה ,גזירה שמא מתו שאד בהול על
ממונו ישכח שהוא שבת ויבוא לכבות את הדליקה )שבת קיז ,ב( .בכל אופ
התירו חכמי להציל מזו שלש סעודות ,שכ חייב אד לאכול בשבת שלש
סעודות .עוד התירו חכמי לאד להפקיר את מזונותיו הנמצאי בבית ,כ
שאנשי נוספי יוכלו להציל מזו שלש סעודות כל אחד .וכ שנינו במשנה
)שבת קכ ,א(" :ואומר לאחרי :בואו והצילו לכ .וא היו פיקחי )"לשאול
שכרן כפועלים" ,רש"י( עושי עמו חשבו אחר השבת".
על הסיפא של המשנה "וא היו פיקחי עושי עמו חשבו אחר השבת"
מקשה הגמרא )ש(:
"חשבון מאי עבידתיה? מהפקירא קזכו! )"ואם פקחים הם יעכבו הכל הוה

ליה למיתני" ,רש"י( אמר רבא הכא בירא שמים עסקינן ,ולא ניחא ליה
דליתהני מאחרים )"בזכייה דהפקירא דידע דלא מרצונו הפקירו" ,רש"י(,
ובחנם נמי לא ניחא ליה דליטרח .והכי קאמר :ואם היו פיקחין ,דידעי
דכהאי גוונא לאו שכר שבת הוא עושין עמו חשבון לאחר השבת".

היינו שהמשנה מדברת ביראי שמי פקחי ,שלזכות בשל אחרי לא ניחא
להו ,א רוצי לקבל שכר טרח ,ויודעי בפקחות שאי בזה שכר שבת
)"דמעיקרא לאו אדעתא דשכר פעולה נחית" ,רש"י( ,ואלו "עושי עמו חשבו 
לשאול שכר כפועלי  אחר השבת".
–––––––––––
 .60וכ משמע קצת מהמהר" שי )ב"מ כד ,א על תוד"ה א תמצא לומר(.
 .61ש מחלקת הגמרא בי זוטו של י לאבידה רגילה לעניי ייאוש שלא מדעת .ועיי
שיעורי ר' שמואל )ב"מ ח"א סימ י( שמבאר סברת בעל תרומת הכרי לחלק בי אבידה
רגילה לזוטו של י.
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על דברי הגמרא "חשבו מאי עבידתיה ,מהפקירא קא זכו" כתב רש"י )ד"ה
מהפקירא(" :דהא הצילו  ÌÎÏקאמר להו ,לצרכיה" .אול הר" כתב )מה ,א מדפי
הרי"(" :ואי צרי לכ ,דאפילו לא אמר להו הכי ,כיו שהוא אינו רשאי להציל

הרי הוא מופקר לכל.62"¯‰ Ï˘ Â˙ÈÏÂÏ˘ÓÂ ÌÈ Ï˘ ÂËÂÊÓ ÏÈˆÓ‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ ,

לפי הר" הסוגיא עוסקת בנכסי שמופקרי מדי זוטו של י ,ועל כ אומרת
הגמרא "הכא בירא שמי עסקינ˘¯ÂÙÓ ."ÌÈ¯Á‡Ó È‰˙ÈÏ„ ‰ÈÏ ‡ÁÈ ‡ÏÂ ,
˘Ï„˙˘ÓÂ ,ÌÈ Ï˘ ÂËÂÊ ÔÈ„Ó Â¯˜ÙÂ‰˘ ÌÈÒÎ Â„È· ˜ÈÊÁ‰ÏÓ ÚÓ ÌÈÓ˘ ‡¯È
 .64 ,63Ì‰ÈÏÚ·Ï Ì·È˘‰Ïוהטע מפורש ברש"י ובר"" :דלא ניחא ליה דליתהני
–––––––––––
 .62הב"ח )שלד ,ה( תר שיטת רש"י דכיו שיכול להציל ע"י גויי )שו"ע שלד ,כו( אי זה
כזוטו של י .לפי דבריו נראה שאי מחלוקת עקרונית בי רש"י לר" ,דבדאיכא גויי
לכו"ע אי זה כזוטו של י ויש צור באמירת "בואו והצילו לכ" כדי שהנכסי יחשבו
הפקר ,וכשאי גויי לכו"ע זהו כזוטו של י והנכסי נחשבי הפקר ג בלא אמירת
"בואו והצילו לכ".
אול המג"א )שלד ,יא( תר" :דבלא אמירה יכול לומר אני הייתי ממציא לי אנשי
ישראלי שהיו מצילי לי" )וכעי זה כתב בהגהות למהר"א הורווי שבת קכ ,א( .נראה
שהר" לא חשש לתירו זה ,משו שג אחרי אינ יכולי להציל את הנכסי א לא
יופקרו קוד לכ ,כ שבסופו של דבר הבעלי אינ יכולי למנוע את יציאת הנכסי
מרשות .ומה שאחרי יתנו לו אח"כ זוהי מתנה בעלמא ,ולכ לדעת הר" ג בכה"ג
נחשב הדבר כזוטו של י.
 .63מכ שהב"ח )לעיל הערה   (4שתר את שיטת רש"י  לא הביא ראיה לרש"י שהיתר
הזכייה בסוגיא אינו מדי זוטו של י ,מכ שירא שמי צרי להשיב הנכסי לבעלי,
משמע קצת שמסכי לחידושו של הר" שמידת יראת שמי להחזיר הנכסי לבעליה
ג בזוטו של י.
 .64לפי זה יש לעיי בראיה שהביא בעל תרומת הכרי לדבריו ,דכתב:
"ויש להביא קצת ראיה מהאי דיו )ב"מ כד ,ב( דשקיל בשרא ושדיה בי' צוניתא דבר מריו
ואתא לקמיה דאביי אמר ליה זיל שקול לנפש ]וכו'[ ,ולמה לא ציוהו אביי להחזיר משו
ועשית הישר והטוב ,אלא משו דדיו כזוטו של י הוא כדאיתא ש בש"ס מש"ה לית
ביה צד ועשית הישר והטוב".
לפי מה שכתבנו שג כשאי חיוב לפני משורת הדי ,מידת יראת שמי להשיב
הנכסי לבעליה ,עדיי קשה מדוע לא ציוהו אביי להחזיר משו מידת יראת שמי?
וצ"ע .כמו כ קשה ,שבהו"א סברא הגמרא שההיתר בההוא דיו אינו משו זוטו של י,
אלא משו שהלכה כר' שמעו ב אלעזר א ברוב ישראל ,וא כ מדוע לא אמר לו אביי
להשיב משו לפני משורת הדי? ועל הרמ"א עצמו ודאי שאי זה קשה ,שלפי גירסתו
על מקרה זה אמר המרדכי שהמאבד היה עשיר והמוצא עני ,ובזה אי חיוב לפני
משורת הדי )ומה שהוכיח בעל תרומת הכרי מתוס' ]ב"ב יב ,ב ד"ה מעלינ[ שבר מריו
עשיר הוה ,בסוגיא דיל לא נאמר שבר מריו זכה בבשר אלא שהעו השלי את הבשר
בי הדקלי של בר מריו ,ואפשר שלא היתה זו חצר משתמרת ,ואד אחר שאינו עשיר
זכה בבשר .א"נ 'בר מריו' משפחה גדולה הייתה ע כמה בתי אב ,ורוב עשירי
ומיעוט עניי(.
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מאחריני בזכיה דהפקרא דידע דשלא ברצונו הפקירו" )רש"י ד"ה דלא ניחא ,ור"

ד"ה הכא(.

ההבדל בין חיוב השבה מצד לפנים משורת הדין ,לחיוב השבה מצד
מידת יראת שמים
בשו"ת בית הלוי )ח"ג סימן מח( כתב שמדברי הר" הנ"ל "מוכרח דהמציל
מזוטו של י אי בו משו טוב וישר ,ודלא כרמ"א" .וכוונתו ,דמפורש בר"
שחיוב ההשבה בזוטו של י הוא רק מדי יראת שמי ,ולא משו לפני
משורת הדי ,אלמא בזוטו של י אי חיוב לפני משורת הדי )ועיין הערה(.65
נראה שיסוד החילוק בי השבה מצד לפני משורת הדי להשבה מצד מידת
יראת שמי הוא ,שהשבה מצד לפני משורת הדי היא מחמת ,„·‡Ó‰
לעומת השבה של מידת יראת שמי שהיא במידה מרובה מחמת .‰ÎÂÊ‰
בשונה מחיוב השבה מצד לפני משורת הדי שתכליתו „ÒÙ‰ ÚÂÓÏ
 ,„·‡Ó‰Óחיוב השבה מצד מידת יראת שמי הוא משו ש"לא ניחא ליה 
  ‰ÎÂÊÏליתהני מאחריני" .הראשוני בארו שהמניעה מלזכות ברכוש אינה
מחמת עצ העובדה שמדובר בממו שהיה שיי לאחרי )בדומה למעלת 'שונא
מתנות יחיה'( ,אלא משו שההפקר לא נעשה בלב של .כ כתב רש"י )ד"ה דלא(
והעתיקו הר" )ד"ה הכא(:
"לא ניחא ליה דליתהני מאחרי בזכייה דהפקירא „."Â¯È˜Ù‰ ÂÂˆ¯Ó ‡Ï„ Ú„È
כעי זה כתב ג הריטב"א )ש ד"ה אלא אמר רבא(:
"והכא אע"ג דמהיפקרא זכו ¯‡ ÌÈ¯Á‡ Ï˘Ó ÌÈÏËÂ ÂÏ‡Î Ì‰Ï ‰א מעכבי
אותו לעצמ .66"ÌÏ˘ ·Ï· ‰Ê ¯È˜Ù‰ ‡Ï˘ ÈÙÏ
היינו כיו שההפקר נעשה שלא בלב של ,ירא שמי מתייחס לרכוש כאילו
לא יצא מרשות הבעלי ,ומשיבו לבעליו .67הרי זה דומה קצת לאיסור לאכול
–––––––––––
 .65נפק"מ למשל לשיטות שכופי על לפני משורת הדי )מרדכי ב"מ רמז רנז( ,שעל מידת
יראת שמי בודאי אי כופי.
 .66וכעי זה כתב ש בד"ה אמר רב חסדא" :המצילי הללו חסידי ולא רצו לזכות במה
שהצילו מפני שנראה לה כאלו אינו הפקר גמור ‡."ÒÂ‡‰ ˙ÓÁÓ ‡Ï‡ ¯È˜Ù‰ ‡Ï˘ ¯Á
 .67אכ צ"ע; מאחר ולדעת הר" הנכסי מופקרי מדי זוטו של י ,מה בכ "שלא ברצונו
הפקירו" ,הרי הפקרת הנכסי אינה תלויה בדעת הבעלי .ואולי דעת הר" היא כדעת
הסוברי שג בזוטו של י התר הזכייה הוא מדי ייאוש )עיי אנציקלופדיה תלמודית
ער אבדה אות ה( .א מחידושי הר" )ב"מ כא ,ב ד"ה זוטו של י( משמע שהתר הזכייה
אינו מדי יאוש ,וכמו שהעיר ש המהדיר )מהדורת מכו הרי פישל( .ואפשר שהר"
סובר כרשב"א שהתר הזכייה בזוטו של י הוא משו דרחמנא שריה ואינו תלוי ביאוש
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מסעודה שאינה מספקת לבעליה ,שלמרות שבעל הסעודה מאפשר לאכול
מסעודתו ,כיו שהרשות אינה ניתנת בלב של ,יש להימנע מלהנות מסעודתו
ויש בזה אבק גזל )רמב" הלכות תשובה ד ,ד(.

ראיה לכך מדברי הנצי"ב
וכ משמע קצת מדברי הגאו הנצי"ב זצ"ל ,שבזכייה באופ המוזכר בסוגיא
בשבת יש צד גזל .דשנינו בחולי )פט ,א(" :א"ר אבא קשה גזל הנאכל )"הגוזל
ואוכל ,קשה הוא לעשות תשובה" ,רש"י( שאפילו צדיקי גמורי אינ
יכולי להחזירו ,שנאמר בלעדי רק אשר אכלו הנערי" .המהרש"א על אתר
מפרש שאי כוונת הגמרא לומר שהחזקת רכוש סדו ע"י אברה נחשבת
כגזל ,אלא כוונתה לומר שמכ שהיה קשה בעיני אברה להשיב למל סדו
את אשר אכלו הנערי ,א שאת שאר הרכוש השיב ,יש ללמוד שקשה לגזל
להשיב את הגזלה שכבר אכל .ז"ל המהרש"א )חידושי אגדות שם(:
"יראה דודאי הכא לאו גזל מקרי ,דאם לא כן איך אמר אברהם על
מה שהיה בעין וחלק האנשים אשר הלכו אתי יקחו חלקם וגו'? ועוד
דכבר מחל מלך סדום על הכל שנאמר והרכוש קח לך וגו' .ועוד
כנראה מעניינו שמלך סדום לא היה יכול להציל ואמרינן בהגוזל
בתרא דאפילו לא אמר אני אציל לעצמי הציל לעצמו .אלא
שאברהם ממדת חסידות לא רצה ליהנות כמ"ש שלא תאמר אני
העשרתי וגו' ,והכא הכי קאמר קשה גזל הנאכל בגזלן דעלמא,
שקשה לו לעשות תשובה ולשלם לכל אחד מה שכבר גזל ,כההיא
איתתא שאמרה ריקה אפילו אבנט וכו' )ב"ק צד ,ב( .והביא ראיה
מאברהם שהרי לא היה רוצה ליהנות והיה בעיניו כגזל ,ואעפ"כ אמר

–––––––––––
הבעלי ,א יסודו הוא בדיני יאוש .שאמנ התורה התירה זוטו של י )א כשהבעלי
אינ מתיאשי( א הסיבה לכ היא משו שבדר כלל הבעלי מתיאשי .ז"ל הרשב"א
)ב"מ כד ,א ד"ה מפני(:
"מפני שהבעלי מתיאשי מה .יש מפרשי דלא קאי אזוטו של י ושלוליתו של נהר
דהנ אפי' לא נתיאשו נמי רחמנא אפקריה כדאמר לעיל ,אלא אהנ אחריני קאי ,ול"נ
דאי צור „ ÌÏÂÚÏ Ì‰Ó ÌÈ˘‡È˙Ó ÌÈÏÚ·„ ÌÂ˘Ó ‡ÓÁ¯ ‰È¯˜Ù‡„ ÈÓ ‡ÓÚËמשו
דאבודה ממנו ומכל אד ,ומתו שהוצר לפרש טע ייאוש באות אחרי כלליה נמי
בזוטו של י דבדידיה נמי שיי בעיקרא דמילתא".
ולפי זה מתחדש בדברי הר" שלמרות שהיתר הזכייה אינו תלוי באופ ישיר בייאוש ,מכל
מקו כיו שהתר התורה הוא מחמת שהבעלי מתיאשי ,ג על זה שיי לומר שאי
ראוי לזכות בנכסי מכיו "שלא ברצונו הפקירו" ,וצ"ע.
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רק אשר אכלו הנערים שקשה היה בעיניו לשלם מה שכבר נאכל".
)ועיין תורה שלמה בראשית יד ,כד אות קסו(.

אול יש שפרשו שכלפי מעלת אברה ,החזקת רכוש סדו בידו נחשבת
כגזל ,משו שהיה עליו להשיבו לפני משורת הדי .כ הובא בספר דרשות
ר"י אב שועיב בש ר"ת )פרשת ל ל ד"ה ועוד למדנו(:
"ועוד למדנו מענין הצלת לוט מדת הרחמים לא נטר ולא נקם וכו',
והתנהג לפנים משורת הדין שאפי' ההיתר מחל להם ,ובמה שאכלו
הנערים לא התנהג .ורז"ל אמרו מכאן שקשה להחזיר גזל הנאכל.
ורבינו תם ז"ל הקשה שהיתר גמור היה ותירץ כי לגבי אברהם שהיה
מתנהג לפנים משורת הדין גזל היה ,אבל לגבי אחרים היתר גמור
היה".

הנצי"ב בהעמק שאלה )שאילתא קמה ס"ק כד( באר את הגמרא כדברי ר"ת,
שכלפי מעלת אברה אבינו החזקת רכוש סדו נחשבת כגזל ,68א הוא
מוסי שהתביעה כלפי אברה שלא להחזיק בידיו את רכוש סדו מבוססת
על הגמרא הנ"ל בשבת ש"ירא שמי לא ניחא ליה דליתהני מאחריני" ,ועל
יסוד זה מכנה הגמרא את הדבר גזל .אלו דבריו:
"אמר הקב"ה אתה אמרת אם מחוט ועד שרוך נעל ,חייך שאני נותן
לבניך מצות תפילין ...גם עיקר הנדיבות בזה אין רבותא כ"כ למעלת
אברהם אבינו ,שהרי גם על אשר אכלו הנערים איתא בחולין קשה
גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים אינן יכולין להחזירו ,הרי שנקרא
כעין גזל ,והטעם בזה דאע"ג דודאי זכה מן ההפקר משום שכבר
נתייאשו בעלים מהם ,מכל מקום אפילו בלא מדת חסידות אלא
בדרך יראת שמים לחוד צריך לחזור כדאיתא בשבת דף קכ לענין
דליקה בשבת הכא בירא שמים עסקינן דלא ניחא ליה דלתהני
מאחרים ...אלא על כרחך עיקר השכר שזכה אברהם אבינו בשביל
דברים אלו הוא ממה שאמר בפרטות משלים אלו אם מחוט ועד שרוך
נעל ,והיתה בזה כונה עמוקה וחסידות גדולה ונפלאה."...

משמע מדברי הנצי"ב שבהחזקת הנכסי באופ המוזכר בגמרא בשבת יש צד
גזל ,ונראה שהטע הוא כמו שכתבנו לעיל ,שמאחר וההפקר לא נעשה בלב
–––––––––––
 .68וכ הוא בספר אור הצפו לר' נת צבי פינקל זצ"ל ,מאמר עומק הדי עמוד קיג.
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של ,יש לירא שמי להתייחס לממו כאילו נמצא עדיי ברשות בעליו
ולהשיבו.

ראיה לכך מדברי מרן הרב זצ"ל
כ משמע ג מדברי מר הרב קוק זצ"ל .בשו"ת אורח משפט )חו"מ סימן יח(

מובא שהרב זצ"ל נשאל בדבר "איש שנשאר חייב לאחד סכו ידוע ,והמלוה
שבק חיי לכל חי ,והשאיר אחריו רק בת אחת מומרת" ,הא חייב הלווה
לפרוע ההלוואה ליורשת המומרת:
"ע"ד השאלה באיש שנשאר חייב לאחד סכום ידוע ,והמלוה שבק
חיים לכל חי ,והשאיר אחריו רק בת אחת מומרת ,הנה מצד הדין
קיי"ל דמומר יורש את אביו ,וכמבואר בחו"מ סי' רפ"ג ]וכו'[ ,אבל
נראה לי שכל זה שייך רק אם לא באה הירושה בהיתר ליד ישראל,
אבל בנידון דידן כיון שהמומר זכה מה"ת בירושה ,א"כ הוי של מומר,
ומומר ודאי אין בו משום הפקעת הלואתו ,וע"כ אין שום חיוב כלל
להלוה לשלם את החוב להמומרת ,וכשם שאין מחזירין אבידה
למומר ,שאפילו לישראל המחלל שבתות בפרהסיא אסור להחזיר
אבידה ,כמבואר בחו"מ סי' רס"ו ,וק"ו למומר ,ה"נ אסור ועכ"פ א"צ
להשיב לו הלואתו ,מצד הדין ,וע"כ אם ירצה לעשות מזה דבר טוב
לפנים משורת הדין ,מפני שאינו רוצה סוף סוף ליהנות ממה שאינו
שלו ,כדאמרי' בכה"ג בגמ' שבת ק"כ ע"א ,הכא בירא שמים עסקינן
דלא ניחא ליה דליתהני מאחרים ,יכול לתן לאיזה קופה של צדקה
שירצה".

מתחדש בדברי מר הרב זצ"ל ,שירא שמי מוציא מתחת ידו הנכסי ‚Ì
 .Ì‰ÈÏÚ·Ï Ì·È˘‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘Îשהרי במקרה זה הלווה אינו משיב את ס
ההלוואה למלווה אלא לקופה של צדקה .מוכח שהשבה מצד יראת שמי
אינה כדי למנוע הפסד מהמאבד ,אלא מחמת הזוכה ,שאינו רוצה להחזיק
בידו ממו שיצא מרשות בעליו שלא בלב של ,דיש בזה סר גזל ,כמו
שכתבנו לעיל.

בירור בדברי מרן הרב זצ"ל
אול יש לעיי בדברי מר הרב זצ"ל .כבר כתבנו לעיל שמפורש ברש"י
בריטב"א ובר" שההקפדה המוזכרת בגמרא בשבת שלא לזכות בנכסי אינה
משו שירא שמי אינו רוצה לזכות בשל אחרי ,אלא משו "שלא הפקיר
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זה בלב של" )לשון הריטב"א( .ולכאורה בהפקעת הלוואת מומרת אי זה שיי,
שהרי אי מדובר ברכוש מסוים שהוצא מרשות המומרת שלא מרצונה והוא
מוחזק כעת אצל הלווה דנימא שיש בהחזקתו סר גזל .הרי כל הממו שנמצא
ביד הלוה ,הגיע אליו בהיתר גמור והוא מוחזק אצלו כדי ,ומאחר ואי עליו
חיוב לפרוע ההלוואה ,דאי איסור בהפקעת הלוואת מומר ,מדוע צרי
להוציא הממו מתחת ידו?
מיהו רבנו חננאל ,הרמב" בפרוש המשניות ,הרי"ד והריא"ז בפסקיה
וראשוני נוספי )עיי בספר קוב שיטות קמאי שבת קכ ,א( סתמו כלשו הגמרא
שירא שמי אינו מחזיק בידו הנכסי משו ש"לא ניחא ליה ליתהני
מאחרי" ,בלא לפרש שזהו משו שהנכסי הופקרו שלא בלב של )כדברי
רש"י ,הריטב"א והר"( .משמע שהמניעה מלזכות בנכסי אינה משו שהבעלי
לא הפקירו הנכסי מרצונ הגמור ,אלא מחמת עצ העובדה שמדובר בממו
אחרי.69
כפירוש זה משמע ג בהגהות וחידושי למהר"א הורווי שכתב )שבת קכ ,א(:
"ולא ניחא ליה דליתהני מאחרי ,דכתיב אשרי כל  '‰ ‡¯Èוכו'  ÍÈÙÎ ÚÈ‚Èוכו'".
ר"ל דמבואר בפסוק ˘ Ì˘‰ ‡¯Èנהנה דווקא  .ÂÈÙÎ ÚÈ‚ÈÓמשמע שהמניעה
מלזכות בנכסי אינה משו שישנו חסרו ביציאת הנכסי מרשות הבעלי,
אלא משו שדר ירא ה' ליהנות דווקא מעמלו .ועיי חידושי מהרי"ח על
המשניות )שבת פרק טז משנה ג ,נדפס במשניות ע"ב פירושי בסו המסכת( שכתב
שירא שמי "אינו רוצה ליטול ¯˜  ."ÂÏÓÚמשמע שהמניעה אינה משו
שהנכסי הופקרו שלא בלב של ,אלא מחמת עצ העובדה שמדובר בממו
אחרי ,בדומה למעלת שונא מתנות יחיה .לפי זה מעלה זו שייכת ג כשאי
חשש גזל ,ואפשר שדברי מר הרב זצ"ל מבוססי על שיטה זו בראשוני,
ולכ א שהממו הגיע ללווה כדי ,סו סו הוא נהנה ממו אחרי ,וירא
שמי "אינו רוצה ליטול רק עמלו".
מיהו לפי פירוש זה בסוגיא ,שהמניעה מלזכות בנכסי אינה משו סר גזל
אלא רק משו שירא שמי נזהר שלא ליהנות מרכוש אחרי ,יש לעיי מדוע
נחשב הדבר כנהנה מאחרי ,הרי הבעלי הפקירו הנכסי ,ואי זה משל
אחרי אלא משל הפקר?
נראה שזכייה מדבר שהופקר על מנת שאחר יזכה בו ,ג היא נחשבת כזכייה
מאחרי .ראיה לזה מדברי הגמרא בקידושי )נט ,א( ש שנינו:
–––––––––––
 .69יש לעיי ביחס שבי מעלה זו למעלת 'שונא מתנות יחיה' )מגילה כח ,א(.
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"רב גידל הוה מהפיך בההיא ארעא .אזל רבי אבא זבנה ,אזל רב
גידל קבליה לרבי זירא ,אזל רבי זירא וקבליה לרב יצחק נפחא ,אמר
ליה המתן עד שיעלה אצלנו לרגל .כי סליק ]ר' אבא[ אשכחיה ]רב
יצחק נפחא[ ,אמר ליה עני מהפך בחררה ובא אחר ונטלה הימנו מאי?
אמר ליה נקרא רשע .ואלא מר מאי טעמא עבד הכי? א"ל לא הוה
ידענא .השתא נמי ניתבה ניהליה מר ,א"ל זבוני לא מזבנינא ליה
דארעא קמייתא היא ולא מסמנא מילתא )"זו היא לי קרקע ראשונה
שלקחתי מעולם ,ואינה סימן טוב שימכור אדם מקחו הראשון" ,רש"י( ,אי בעי
במתנה נישקליה .רב גידל לא נחית לה דכתיב ושונא מתנות יחיה,
רבי אבא לא נחית לה משום דהפיך בה רב גידל .לא מר נחית לה
ולא מר נחית לה ומיתקריא ארעא דרבנן".

מאחר ורב גידל לא רצה לזכות בשדה רק משו "שונא מתנות יחיה" יכל
לכאורה רבי אבא לטכס עצה ,שיפקיר השדה ,ויזכה בה רב גידל ,ואי זו מתנה
שהרי זוכה מ ההפקר .70משמע שג א היה עושה כ הדבר לא היה מועיל,
ורב גידל עדיי היה מסרב לזכות בשדה ,דמאחר ור' אבא הפקיר השדה רק
בכדי שיזכו בה אחרי ,ג זה נחשב כמתנה ,דמה לי שנות מתנה באופ ישיר
ומה לי שנות ע"י זה שמפקיר והאחר זוכה) 71וכ יש לדייק מב"ב יג ,ב .ועיי סמ"ע
רסח ,טז(.72
–––––––––––
 .70העירני אאמו"ר שליט"א שאי מכא ראיה גמורה ,דאפשר שג להפקיר קרקע ראשונה
לא מסמנא מילתא.
 .71יש להעיר מהמסופר בספר 'החפ חיי חייו ופעלו' )לרב משה ישר ח"א עמוד קכח(:
"כי בשהותו בעיירה מסוימת נכנס החפ חיי בערב שבת אחד אצל הרב המקומי ,כדי
להפקיד בידו את כספו למש השבת .בטר מסר את הכס דומה היה בתחילה כאילו
נסוג אחור .הוא העביר מבטו על פני החדר והשקי בעד החלו .ניכר היה כי חיפש
מישהו אחר זולת הרב .א משלא מצא איש ,הניח את צרור כספו על השולח ובאחלו
'שבת טובה' פנה והל לו לבית הכנסת .ביו ראשו בא להיפרד מ הרב .א מה
נשתומ הלה משהאורח הל לו מבלי לדרוש את כספו בחזרה .סבור היה הרב שבודאי
שכח המשולח מזאת ובטר יסע ישוב לקבל את פקדונו .עקב אחריו מבעד לחלו
והופתע בהבחינו שמיד ע צאתו מהבית עלה וישב לו בעגלה  .פנה אליו הרב' :האינ
זכור ,ר' יהודי שהפקדת בידי כס בערב השבת'? 'ודאי זכור אני' ,ענה לו' .ומדוע איפוא
לא דרשתיו ממני בהפרד'? 'יע כי בשעה שהנחתיו היתה כבר שעה מאוחרת של ערב
שבת ,וכפי שידוע ל הרי אסור מ הדי להלוות או להפקיד כס שלא בעדי ,כיו
שהנות מביא את הלוה או את הנפקד לידי נסיו של כחש ועובר על ידי כ על ולפני עור
לא תת מכשול וגור קללה לעצמו ,וביחוד לתלמיד חכ שעסוק בתלמודו ,וביתר יחוד
בערב שבת שבגלל טרדת השבת עלול הדבר להשכח ממנו )בבא מציעא עה ,ב( .לפיכ
הרהרתי בשעת מעשה כי הנני נות ל את הכס בתור מתנה' .נוכח הרב כי עסק לו
הפע לא ע משולח פשוט' .א כ ,הריני מחזיר ל את כספ בתור מתנה' פנה אל
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מיהו קשה בעיני לומר שמר הרב זצ"ל נטה מפירוש רש"י בלא לרמוז לכ,
בייחוד שמפשטות לשונו משמע שמצטט את הגמרא כהבנתה המקובלת
והפשוטה .לפיכ נראה יותר שמר הרב זצ"ל לא התכוו לנטות מפירוש רש"י
שהמניעה מלזכות בנכסי היא דווקא משו שלא הופקרו בלב של ,ומה
שכתב" :שאינו רוצה ליהנות ממה שאינו שלו ,כדאמרי' בכה"ג בגמ' שבת ק"כ
ע"א ,הכא בירא שמי עסקינ דלא ניחא ליה דליתהני מאחרי" ,הכוונה
דוקא היכא שהממו יוצא מרשות הבעלי )הסוגיא בשבת( או אינו מושב
אליה )הפקעת הלוואת מומרת( שלא מדעת .והיינו א שבהפקעת הלוואה לא
נית להצביע על ממו  ÌÈÂÒÓשיש בו חשש גזל ,מכל מקו ג בזה יש סר
גזל )א שההפקעה מותרת על פי די( .שהרי בהפקעת הלוואה בעלמא יש צד גזל,
וכשהתירה התורה הפקעת הלוואת מומר ,אי בזה ביטול החוב מכל וכל ,אלא
החוב קיי רק שאי חיוב לפורעו ,ומשמעות הדבר שהתורה התירה ÏÂÊ‚Ï
מומר בדר הפקעת הלוואה .73לכ סבור הרב זצ"ל שדברי הגמרא שירא שמי
לא ניחא ליה דליתהני מאחרי בזכיה דהפקירא דידע דלא מרצונו הפקירו,
שייכי ג בהפקעת הלוואת מומר.
אול דברי מר הרב זצ"ל עדיי צריכי עיו .הערנו לעיל שבדברי הרב זצ"ל
מתחדש ,שירא שמי מוציא מתחת ידו נכסי שיצאו מרשות בעליה שלא
בלב של ,ג כשאינו יכול להשיב לבעליה ,והדבר צרי תלמוד .לכאורה
–––––––––––
האורח' .לצערי נאל אני להשיב את פני ,יע כי אינני מקבל מתנות מאיש ,ושונא
מתנות יחיה העיר האורח'˜Â˘· ˙ÂÚÓ‰ ÒÈÎ ˙‡ ÏÈË‰ ‡Â‰ .‰ˆÚ ‡ˆÓ ·¯‰ Ì¯· .
."¯˜Ù‰‰ ÔÓ ÔÎ È¯Á‡ Â· ‰ÎÊ Á¯Â‡‰Â Â¯È˜Ù‰Â
 .72אול צ"ע ,דבשלמא לפי שיטת רש"י שהנכסי הופקרו ע"י בעל הבית ,נית להבי
שנחשב הדבר כזוכה מאחרי ,כפי שמוכח מהגמרא בקידושי .א הרי"ד והריא"ז פרשו
הסוגיא כר" )המובא לעיל( שג בלא אמירת "בואו והצילו לכ" הנכסי מופקרי
ממילא מדי זוטו של י ,ולפי דבריה יש לעיי מדוע נחשב הדבר כזוכה משל אחרי,
וכי הזוכה מזוטו של י נחשב כזוכה משל אחרי? ואפשר שהרי"ד והראי"ז סוברי
כשיטות שדי זוטו של י אינו כדי הפקר ,שבהפקר יצאו הנכסי מרשות בעליה
בשעת ההפקר ,ובזוטו של י הנכסי עומדי ברשות בעליה כל עוד לא זכה בה אד
)עיי נתיבות רסב ,ג( ,ולכ ג זה נחשב כזכייה משל אחרי.
 .73עי"ש בתשובת הרב זצ"ל ,דמשמע שא המומר יחזור בתשובה צרי לפורעו ומשמע
שהחוב אינו בטל מכל וכל )א אפשר שאינו מדינא( .וכעי זה מבואר בחידושי הגר"ח
אותיות רלברלג ביחס לגוי ,שא שהפקעת הלוואתו מותרת ,מ"מ א יתגייר חייב
לפרעו )וכ א הגוי תפס ההלוואה אי מוציאי מידו( .אול עיי בפתחי תשובה )חו"מ
רפג ,א( בש תשובת חת סופר ,דמשמע שג א יחזור בתשובה אי צרי לפורעו )וכ
עי"ש בהגהות אמרי ברו( .א ג לפי דבריו אפשר שגדר ההתר בהפקעת הלואתו הוא
כמו שכתבנו שהתורה התירה לגוזלו ,אלא שכיו שזכה הלווה בהלואה ,שוב אינו צרי
לפורעה ג א המומר יחזור בתשובה.
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חידוש זה שיי דווקא בסוגיא בשבת בה מדובר על ממו  ÌÈÂÒÓשיש
בהחזקתו סר גזל .בכה"ג ישנה תועלת  ומתו כ מעלה  להוציא הממו
ה"גזול" מתחת ידו ,א שאינו משיבו לבעליו .א בהפקעת הלוואה לכאורה
אי שו תועלת בהעברת ס ההלוואה לקופה של צדקה ,שהרי אי הלווה
מחזיק בידו ממו מסוי ששיי למלווה .כל מה שמוטל עליו זהו לפרוע
ההלוואה בלבד ,וכשנות הלווה לקופה של צדקה כפי ס ההלוואה לא הועיל
בזה כלו ,שחיוב הפירעו נשאר מוטל עליו באותה מידה ,וג לא הוציא
תחת ידו ממו מסוי שאינו שלו ,ומה הועיל במסירת החוב לקופה של
צדקה?74
עוד יש להעיר שלפי דברי מר הרב זצ"ל שג כשאי אפשרות להשיב הממו
לבעליו ,מידת יראת שמי להוציא הממו מתחת ידו ,ולתורמו לצדקה,
לכאורה לעול אי לירא שמי לזכות באבידה ולהחזיקה תחת ידו .שהרי
כש שמידת יראת שמי מחייבת שלא לזכות בממו שהופקר שלא בלב
של ,כ היא ג מחייבת שלא לזכות באבידה ולהשיבה לבעליה ,שהרי ג
הייאוש לא נעשה בלב של אלא מכורח .היינו :בכל אבידה )שבעליה התייאשו
ממנה( מלבד החיוב להשיבה מצד לפני משורת הדי ,ישנו חיוב ג מצד מידת
יראת שמי .כ נראה מסברא ,וכ מפורש בר" בשבת ,שבזכייה מזוטו של י
ישנו חיוב השבה מצד מידת יראת שמי .לפי הרב זצ"ל שחיוב השבה מצד
מידת יראת שמי מחייב להוציא הממו מתחת ידו ג כשלא נית להשיבו
לבעליו ,לעול אי לזכות באבידה לצור עצמו ובודאי שאי להשתמש בה.75
כיצד יפרנס הרב זצ"ל את דברי הגמרא בד כג ,ב ש מספרת הגמרא על כמה
אמוראי )ר' חנינא ,רבי אמי ורבי יצחק נפחא( שזכו באבידות לעצמ ,ולא חשו
להוציא הממו מתחת יד או שלא ליהנות ממנו .76בייחוד יש לעיי מדברי
–––––––––––
 .74ועיי רמב" הלכות תשובה )ב ,יא(" :החוטא לחבירו ומת חבירו ...וא היה חייב לו
ממו יחזירו ליורשיו ,לא היה יודע לו יורש יניחנו בבית די ויתודה" .משמע שצרי
להוציא הגזילה מתחת ידו ג כשאינו משיבה לבעליה .א אפשר שהטע ש שמא
ימצאו בי"ד יורש בעתיד .וכ משמע ש מפירוש דברי ירמיהו )הובאו דבריו בספר
המפתח( שדייק מהרמב" שזהו דוקא כשאינו יודע לו יורש ,א כשיודע בודאות שאי
יורש אינו צרי להניח הממו בבי"ד ,ולפי זה משמע לאיד גיסא .ועיי מ"ב תרה ,ט.
 .75א שאי לית לצדקה אבידה שיש בה סימ והתייאשו ממנה בעליה ,משו שעדי
שתהא תחת ידו ,כדי שכשיבואו בעליה יוכל להשיבה מצד לפני משורת הדי ,מ"מ אי
לו לזכות באבידה לצור עצמו או להשתמש בה .ואבידה שאי בה סימ ,צרי להוציאה
מתחת ידו וליתנה לקופה של צדקה ,דלבעליה בכל מקרה לא יוכל להשיבה.
 .76ז"ל הגמרא ש" :ר' חנינא מצא גדי שחוט בי טבריא לציפורי והתירוהו לו ...רבי אמי
אשכח פרגיות שחוטות בי טבריא לציפורי אתא לקמיה דר' אסי ואמרי לה לקמיה דר'
יוחנ ואמרי לה בי מדרשא ואמרו ליה זיל שקול לנפש .רבי יצחק נפחא אשכח קיבורא
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הגמרא בד כג ע"ב" :ההוא גברא דאשכח כופרא )"זפת ,דבר שאי בו סימ
הוה" ,רש"י( בי מעצרתא אתא לקמיה דרב א"ל זיל שקול לנפש ,חזייה דהוה
קא מחס )"מגמג בדבר ולבו נוקפו" ,רש"י( א"ל זיל פלוג ליה לחייא ברי
מיניה" .משמע שאי כל מניעה מלזכות באבידה ולהשתמש בה ,וכ ג היה
נוהג חייא בנו של רב ,וצ"ע.

ישוב הרמ"א מקושיית בית הלוי
לעיל הבאנו את דברי בעל בית הלוי שכתב שמדברי הר" בסוגיא בשבת
"מוכרח דהמציל מזוטו של י אי בו משו טוב וישר ,ודלא כרמ"א" .ובארנו
דמפורש בר" שחיוב ההשבה בזוטו של י הוא רק מדי יראת שמי ,ולא
משו לפני משורת הדי ,אלמא בזוטו של י אי חיוב לפני משורת הדי.
הוכחתו של בעל בית הלוי מבוססת על ההנחה שחיוב ההשבה מצד מידת
יראת שמי המבואר בסוגיא בשבת שונה מחיוב ההשבה מצד לפני משורת
הדי המבואר בגמרא בב"מ .77אול נראה שהרמ"א הבי שחיוב ההשבה
המוזכר בסוגיא בשבת הוא אותו חיוב של לפני משורת הדי המזוכר בגמרא
בב"מ ,ושניה מבוססי על הטע המוזכר בגמרא בשבת "דלא ניחא ליה
דליתהני מאחריני בזכיה דהפקרא דידע דשלא ברצונו הפקירו" .וטע זה שיי
א באבידה ,שג היא יוצאת מרשות הבעלי שלא לרצונ.78
אכ ,הרש"ש על הסוגיא בשבת קשר בי שתי הסוגיות .ז"ל" :הכא בירא שמי
עסקינ דלא ניחא ליה דליתהני מאחרי ועיי פרש"י .ונ"ל לכוו זה להא
דאמרינ )ב"מ כד ,ב( גבי מציאה דאפילו לאחר יאוש חייב להחזיר משו לפני

–––––––––––
דאזלי ביה אזלויי אתא לקמיה דר' יוחנ ואמרי לה בבי מדרשא ואמרו ליה זיל שקול
לנפש".
 .77וכ יש להוכיח מהמרדכי .דמבואר במרדכי )ב"מ רמז רנז( שהדי המוזכר בסוגיא בב"מ
להשיב אבידה ברוב גויי משו לפני משורת הדי נאמר בכל אד ולא רק באד
חשוב ,וכופי על כ )בשונה מהרמב" ]גזילה ואבידה יא ,ז[ והשו"ע ]רנט ,ה[ הסוברי
שזו מידת חסידות בלבד ,ובודאי שאי כופי על כ( .ולפי זה מוכרחי לומר שהסוגיות
עוסקות במעלות שונות ,שהרי הסוגיא בב"מ עוסקת בכל אד ,והסוגיא בשבת מיירי
בירא שמי.
 .78בזה מבואר מה שיש להקשות מדוע יש בהשבת אבידה אחר ייאוש בעלי משו לפני
משורת הדי ,הרי האבידה כבר יצאה מרשות הבעלי וזכה בה המוצא כדי )עיי שו"ע
או"ח רסו ,א( ,ומדוע צרי המוצא לית מתנה למאבד ולהשיב לו האבידה? ולפי הרש"ש
ניחא.
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משורת הדי" .79מפורש שחיוב ההשבה המבואר בסוגיא בשבת הוא אותו
חיוב המוזכר בגמרא בב"מ.80
לפי זה ,לא רק שאי קושיה מדברי הר" על הרמ"א ,אלא שדברי הר" יכולי
להוות מקור לדברי הרמ"א .מפורש בר" שבזכייה מזוטו מידת יראת שמי
שלא לזכות בנכסי ולהשיב לבעליה ,ולפי מה שכתב הרש"ש מידת יראת
שמי היינו חיוב לפני משורת הדי המזוכר בגמרא בב"מ .אלמא ג בזוטו
של י ישנו חיוב השבה מצד לפני משורת הדי ,וכמו שכתב הרמ"א.81

–––––––––––
 .79א צק"ע מדוע הגמרא בב"מ נקטה לשו "לפני משורת הדי" ,והגמרא בשבת נקטה
לשו "ירא שמי".
 .80אפשר שזו ג כוונת הגאו הנצי"ב זצ"ל בפרושו לשאילתות )הובאו דבריו לעיל( ש
כתב )העמק שאלה קמה ,כד(:
"ג עיקר הנדיבות בזה אי רבותא כ"כ למעלת אברה אבינו ,שהרי ג על אשר אכלו
הנערי איתא בחולי קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקי גמורי אינ יכולי להחזירו ,הרי
שנקרא כעי גזל ,והטע בזה דאע"ג דודאי זכה מ ההפקר משו שכבר נתייאשו בעלי
מה¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ „ÂÁÏ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Í¯„· ‡Ï‡ ˙Â„ÈÒÁ ˙„Ó ‡Ï· ÂÏÈÙ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,
כדאיתא בשבת ד קכ לעני דליקה בשבת הכא בירא שמי עסקינ דלא ניחא ליה
דלתהני מאחרי ]וכו'[  ,‰ ÛÈÚÒ Ë¯ ÔÓÈÒ Ó"ÂÁ Ú"ÚÂוא"כ אי זה רבותא כ"כ לפני
אברה אבינו."...
המקור שמפנה הנצי"ב לעיי בו הוא חו"מ סימ רנט סעי ה ,ש נאמרה ההלכה הנ"ל,
שהמוצא מציאה במקו שמצויי רוב גויי ,אע"פ שמ הדי הרי היא שלו ,א בא
ישראל ונת בה סימ "טוב וישר לעשות לפני משורת הדי להחזירה לישראל שנת בה
סימ" )לשו השו"ע ש( .ואפשר שכוונת הנצי"ב היא שג חיוב ההשבה לפני משורת
הדי במקרה זה הוא מהטע הנ"ל ,שאי לירא שמי להחזיק בידו חפ שיצא מרשות
בעליו שלא לרצונו הגמור ,וכדברי הרש"ש.
 .81ומה שהוכיח בשו"ת בית הלוי "מלשו הטור והמחבר שכתבו כ רק גבי רוב גויי ולא
כתבו כ בסעי ה בעניי זוטו של י משמע קצת דבזוטו של י הוא הפקר גמור ואי בו
משו ועשית הישר והטוב" ,אינו מוכרח .דעיי בדרכי משה )רנט ,ב( שלמד די זה
מהמרדכי .וכבר ציינו בהגהות והערות בטור מהדורת מכו ירושלי )אות יב( שגירסת
המרדכי שלפנינו שונה מהגירסה שמצטט הדרכי משה ,ולפי הגירסה שלפנינו די זה אינו
מופיע במרדכי .ואפשר שלפני המחבר היתה הגירסה כלפנינו ,ולכ המחבר לא הביא די
זה ,שאי דר מר בעל השו"ע להביא דיני שחידש מסברתו ,אלא רק ממה שמצא
מפורש לפניו ,ולכ אי ראיה מהשמטת השו"ע שאינו סובר די זה .וג א גירסת מר
השו"ע במרדכי היתה כגירסת הרמ"א ,אי ראיה מהשמטת המחבר שחולק על די זה,
שאי דרכו של המחבר להביא בשו"ע כל די שנית לדייק מלשו המרדכי.

