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  .לד �ד נדרי�

  ? מה שבטל מסלע כשטרח בעבור האבידה� ליטול שכר  אבידההא� מותר למחזיר

  

  נכסי בעל אבידה אסורי� על מחזיר נכסי מחזיר אסורי� על בעל אבידה  

מותר למחזיר ליטול שכר �"לרבותיו של הר
1

  דנהנה ממנו�אסור למחזיר ליטול שכר   

רמותר למחזיר ליטול שכ � עצמו"לסברת הר מותר למחזיר ליטול שכר 
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  ?דמותר להחזיר אבידה.) בד� לג(באיזה אופ� מיירי מתניתי� 

  

  נכסי בעל אבידה אסורי� על מחזיר  נכסי מחזיר אסורי� על בעל אבידה  

ללישנא 
  קמא

 י" משו� פרוטה דר� לא מחזיר :חד אמר   דמידע� דנפשיה קא מהדר�מחזיר לו 
  שכיחי לא" פרוטה דר� מחזיר :חד אמר

 לאיכא 
 דמתני

 דמהנה אותו� לא מחזיר :חד אמר
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  מידע� דנפשיה קא מהדר� מחזיר :חד אמר

   פרוטה דרב יוס� לא שכיח�מחזיר לו 

  

  :נדרי� ד� לד

  ?מה הדי�, ונטלה באופני� דלהל�" ככר זו הקדש"האומר על ככר 

  

  נטלה להורישה לבניו  נטלה לצור� לאוכלה  

ככר של הפקר
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מעל רק לפי טובת הנאה  ולהמעל לפי כ  
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אי� בה מעילה  ככר שלו 
6

  

  

                                                           

1
כיו� , לא יכול בעל האבידה להשאיר את השכר לעצמו, וא� הוא גברא יקרנא ולא רוצה ליטול את השכר 

 .ובזה הדי� שתפול הנאה להקדש, שאז נמצא שהוא נהנה מנכסי המחזיר שהדירו הנאה

2
כיו� שא� לא היה מחזיר לו את אבידתו , )בעל אבידה�(יר מ� המד) המחזיר�(ולא מיקרי שנהנה המודר  

ולכ� מה שבעל האבידה משל� לו את מה , ורק מחמת האבידה בטל הוא מ� הסלע, היה עושה עבודה
דבר שאי� �" (זבינא דרמי על אפיה"גבי דינא ד.) לעיל ד� לא(דכ� מצינו . שהפסיד לא נקרא שמהנה אותו

 ולא �דא� הלוקח מודר הנאה מ� המוכר מותר הוא לקנותו , )והוא מצוי הרבה לקנות, עליו הרבה קוני�
וג� כא� לא נחשב שבעל . כיו� שבקלות ימצא האי זבינא אצל מוכרי� אחרי�, נחשב שהמוכר מהנה אותו

ע הזה היה מקבל א� היה עובד את עבודתו ולא מטפל האבידה מהנה את המחזיר כיו� שאת הסל
 .באבידה

3
שנוטלי� עליה [מקו� "ד בשנכסי מחזיר אסורי� ולא מהדר היכי מתר� "אלא למ"' ועל זה מקשה הגמ 

 רק כשנכסי �דמותר להחזיר ") מחזיר לו אבידתו"�(דכיו� דאוקימנא לרישא , "]שכר תפול הנאה להקדש
כ אי� סבה שתפול הנאה להקדש דהלא מותר לבעל האבידה להשאיר "א, רבעל אבידה אסורי� על מחזי

ז קשה דאי� מקרה שבו יהיה הדי� "ולפ,  )א� המחזיר גברא יקרנא ולא רוצה לקבל שכר(את השכר אצלו 
וא� נכסי בעל אבידה אסורי� על ,  הרי לא מחזיר� דא� נכסי מחזיר אסורי� על בעל אבידה , של הסיפא

  .שתפול להקדשמחזיר אי� הנאה 
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  . והקדיש אותה בלי שיקנה אותה מקוד�� אמותיו ' באופ� שהיתה בד 
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 . כמה שיחזיקו לו בניו טובת הנאה על זה שהוא מחזר להוריש�,כלומר 

6
 .וג� כשנטלה היא עדיי� ברשותו, דג� מקוד� היתה ברשותו, דהרי לא הוציאה מרשות לרשות 


