
סוגי וכללי ייאוש

מקור דין ייאוש מאבידה
יממון שהבעלים התייאשו ממנו יכול כל אדם לזכות בה. הראשונים למדו זאת משני לימו

דים בדיני אבידה, וחילקו בין אבידה בעלמא שרק לאחר שנודע שהתייאשו הבעלים יכול 
כל אדם לזכות בה, לבין אבידה ששטפה נהר ש'אבודה מכל אדם' ומותר לזכות בה אפילו שהבעלים צווח שאינו מתייאש1.

ייאוש בגזילה
המז למדו גם על ממון שנגנב או נגזל, שאחר יאוש הבעלים הם של הזוכה בה, אלא שלדינא בגניבה או גזילה שהממון בא לידו באיי

סור, זוכה ביאוש רק בצירוף שינוי מעשה או שינוי רשות2. ברם, אם נעשה השינוי רשות בע"כ 
של הגזלן, כגון שאחר שהתייאש הנגזל חטף אדם אחר את הגזילה מיד הגזלן, לא זכה החוטף3. 

מציל מן הגייס 
ואף בזה יש שכתבו שיש לחלק בין הנסיבות שגרמו לייאוש בדומה לייאוש מאבידה, דהיינו בין 
גזלן בעלמא לבין לסטים מרובים. החוטף מיד גזלן בעלמא, שמחמת גזילה זו התייאשו הבעלים, 
ודינ כייאוש מאבידה שלא נעשית הפקר, והחוטף ממנו בעל כרחו אינו כזוכה מהפקר אלא כחוי

טף מהגזלן, ומאחר שהשינוי רשות אינו בהסכמת הגזלן לא זכה בה, אבל לסטים מרובים שבאו 
על שיירא במדבר דומה המצב ל'אבודה מכל אדם' שנעשית הגזילה הפקר והחוטף מיד הגזלן 

אינו כלוקח מהגזלן בעל כרחו, אלא כזוכה מהפקר4. 

ייאוש מדבר שאינו ברשותו 
לרוב פוסקים דומה הפקר לשאר קנין שאינו יכול להקנות דבר שאינו ברשותו, שלכן גם אינו 
ייאוש נאמר על דבר שאינו ברשותו שהתירה  זה,  יכול להפקיר דבר שאינו ברשותו5. לעומת 
התורה מפני שאיבד שליטתו ממנו6, ויש מהראשונים שכתב שייאוש מועיל רק על מה שאינו 

ברשותו ואף אינו מועיל על מה שברשותו7. 

ייאוש מטעם הפקר
ומ"מ דנו הראשונים האם ייאוש הוא מעשה הפקר. 

יש שכתב להוכיח ממה שהאומר 'נתייאשתי מפלוני עבדי' מועילה אמירתו כהפקר, הרי שייאוש הוא מעשה הפקר8. אבל האחרונים 
נחלקו האם לדעה זו כל ייאוש הוא הפקר.

יש שכתב שאמנם בעבדים מועיל הייאוש מטעם הפקר מפני שהוקשו לקרקעות והם בחזקת בעליהם ולכן היאוש הוא מעשה 
הפקר כשאר הפקר שמועיל על מה שברשותו9, אבל באבידה שאינו ברשותו לא מועיל הייאוש מטעם הפקר אלא מגזרת הכתוב 
שלמדים מהפסוקים של אבידה שייאוש מועיל כמתנה או מחילה10, אבל יש שכתב לדעה זו שכל ייאוש מועיל כהפקר אבל עדיף 
מהפקר בעלמא שמועיל רק בדבר שנמצא ברשותו, כי בדבר האבוד התירה התורה את הייאוש אפילו כשאינו ברשותו של האובד 
)ונעשה הפקר( כשבא לידו של המוצא בהיתר, שלכן כשאומר התייאשתי מפלוני עבדי מועילה אמירתו להפקיר את העבד אפילו 

כשאינו תחת ידו וזכה העבד בעצמו, ורק באיסור כגון גזלה לא מועיל הייאוש כשאינו ברשותו11. 

יש ראשונים שכתבו שייאוש אינו מעשה הפקר אפילו בעבדים, והאומר התייאשתי מפלוני עבדי יצא לחירות בייאוש לבד שמפני 
שרבו התייאש ממנו אין רשות רבו עליו12. 

האם בייאוש יצא מרשות בעלים
יש פוסקים שכתבו שאבידה עדיין ברשות הבעלים להקנות ולהקדיש13, ולפי זה אינו כהפקר שיצא מרשות הבעלים שאף המפקיר 

עצמו צריך שוב לזכות בו14.

ברם, נחלקו הפוסקים האם גם לאחר ייאוש לא יצאה האבידה מרשות הבעלים עד שלא זכה בה אדם, מהסוברים כן, יש שכתבו 
שאם כלה הייאוש לא צריך לחזור ולזכות בו15, ומפני זה גם אם נתייאש מחמץ שלו ועבר עליו הפסח נאסר החמץ, שהרי עדיין 
ברשותו הוא16, אבל יש שהוכיח מראשונים שבייאוש יצא מרשות בעלים17, וממילא  צריך האובד לזכות שוב באבדתו. ויש שנראה 
מדבריו שאף אם בייאוש לא יצא מרשות בעלים, צריך האובד לזכות18. לפי דעות אלו, אם כלה הייאוש ולא הספיקו הבעלים לזכות 

בה עד שקדם חבירו וזכה בה, האבידה של חבירו.

1  ראה גליון רל"ז, רש"י ב"ק ס"ו א' ד"ה מוצא, ותוס' שם ד"ה מוצא, וב"מ כ"ז א' תוס' ד"ה מה. 
2  ב"ק ס"ו א', סי' שס"א.

3  סי' שס"א סעיף ה'.
4  ראה סי' קפ"א סעיף א' בשיירא במדבר, ובסמ"ע שם ס"ק א' כתב שזה מטעם ייאוש, והנתיבות )וכן בהגהות רע"א ריש סי' קפ"א 
ומחנה אפרים גזילה סי' כ"ח( תמהו מסי' שס"א הנ"ל דבע"כ לא מהני, ותירץ שבגייס אבוד מכל אדם ונעשה הפקר, וכ"כ בשו"ת חתם סופר חו"מ 
סי' קנ"ה וכמ"ש בפתחי תשובה ס"ק ב'. וע"ע בשו"ת חת"ס סי' ק' שנעלם מהנתיבות שכבר העיר בזה היש"ש ב"ק פרק י' סי' מ"ב וחילק שבליסטים 

שאפשר להציל ע"י הדחק 'אינו מתייאש' משא"כ בגייס,  וע"ע בחת"ס שם שחילק בע"א עיי"ש.
5  ראה גליון רל"ג ליד הערה 5.

6  מחנה אפרים זכייה מהפקר סי' ז', קצות סי' ס"ו ס"ק א' וסי' ת"ו ס"ק ב', נתיבות סי' ל"ז ס"ק י"ג.
7  רמב"ן ב"מ כ"ו ב' )במלחמות שם(, לפי הנתיבות סי' רנ"ט ס"ק א', אבל הקצות שם ס"ק א' כתב שהרמב"ן כתב כן רק בשומר.

8  ראה רש"י גיטין ל"ט ב' ד"ה נתייאשתי, לשון הפקר הוא, ושם ל"ח א' ד"ה בחזקה, ובמחנה אפרים הנ"ל כתב שכן מוכח מהרמב"ם 
הל' עבדים פרק ח' הל' י"ד.

9  פני יהושע גיטין ל"ח א' ד"ה רש"י, ועיין ש"ך סי' שס"ג סוס"ק ג' שכתב בדעת ראשונים הואיל ועבד כמקרקעי לא שייך ביה ייאוש, אבל 
הנתיבות שם ס"ק א' כתב דרק קרקע שלא שייך בו להיות אבוד אינו בר ייאוש, אבל בעבד שייך בו אבדה והוא בר ייאוש )אם אינו תחת ידו(, עיי"ש, 

וכ"כ הנתיבות בסי' רנ"ט ס"ק א' דרק בעבד שאינו תחת ידו מהני ייאוש, וע"ע קצות שם ס"ק א'.
10  פני יהושע הנ"ל, ומבואר שמפרש שייאוש הוא קנין כדמוכח מהראשונים שכתבו שייאוש ממיני מחילה, דהיינו הקנאה )ראה גליון 

רל"ז(.
11  מחנה אפרים זכייה מהפקר סי' ז', ולדבריו שייך ייאוש בעבד הן כשהוא תחת ידו מדין הפקר והן כשאינו תחת ידו מדין ייאוש כהפקר 

דלא כנתיבות הנ"ל.
12  תוס' ב"ק ס"ו א' ד"ה כיון.

13  ראה שיטה מקובצת ב"מ ל"ד א' ד"ה מסתברא, מהריטב"א, וכ"כ הריטב"א )חדשים( שם כ"ו ב' ד"ה עובר, וכ"כ בשו"ת נודע ביהודה 
מה"ת אה"ע סי' ע"ז ד"ה ואמנם, ומקור חיים סי' תמ"ח ס"ק ט',  ועיין במילואי משפט על הנתיבות סי' רנ"ט ס"ק א' שהביא דברי האחרונים בזה.

14  ראה גליון רכ"ט.
15  נתיבות רס"ב ס"ק ג' ובמקור חיים סי' תמ"ח ס"ק ט', קצות סי' ת"ו סוס"ק ב'.  

16  מקור חיים שם.
17  ראה חידושי רמב"ן ב"מ י' א' ד"ה ולדידי ובהגהת הגרא"ז מלצר, וכן החזון איש ב"ק סי' י"ח ס"ק י"ח כתב דבייאוש יצא מרשות 

בעלים.
18  ראה תרומת הכרי ריש סי' רס"ב.

היא  קשה 
של  עבודתו 
אך  פייבל. 

ההכרח לא יגונה, וגם הוא מעולם לא התלונן על כך.

מלאכה  לך  ואין  הבריות,  עם  להתרועע  הוא  אוהב 
יותר מזו שמחזיק בה  התובעת מבעליה לעשות זאת 

פייבל.

מסלול קבוע לו בין כל חוצות העיר. בבוקרו של יום, 
וליתר דיוק בצהרי היום רק שלפייבל עדיין נחשבת זו 
העת לבוקר, הוא שם פעמיו אל חלק אחד של העיר, 

יולמחרתו לחלק אחר. וכך חוזר חלילה מדי חודש בח
דשו.

או אז, פונה הוא אל מספר בתי כנסיות ושולף את צרור 
המפתחות הגדול התלוי על מכנסיו הבלויים.

אף אחד אינו צריך להזכיר לו את ייעודו של כל מפתח 
ממרומי  לא  גם  כהה,  לא  הפאנומאלי  זכרונו  ומפתח. 

גילו הנושק לשנות השבעים.

הרב  של  הכנסת  בבית  הצדקה  קופת  את  פותח  זה 
פרידמאן, ומשנהו פותח את הקופה בבית הכנסת של 

קהילת חסידי לודז'.

יכיון שכבר נודע לכם מהי מלאכתו, איסוף מעות הצד
יקה מהקופות שבבתי הכנסת, הרי שנוסיף מעט להח

כים אתכם בסודותיה.

...
פייבל, יודע דבר ושניים בעולם המסחר. רק מסכן הוא 

שהמזל לא האיר לו את פניו.

בסלון  הוא  מתיישב  הסיבוב,  בסוף  ביתו  אל  כשמגיע 
ביתו ופורש את כל תכולת הקופות על שולחנו.

את  בודק  הוא  השניה.  עבודתו  את  מתחיל  הוא  אז 
המטבעות בשבע עיניים.

וכל כך למה?

ֵעֶרְך.  ִיְקֵרי  מטבעות  יהיו  המטבעות  שבין  שמצוי  כיון 
בני אדם שלא הבחינו או שאינם יודעים, שלשלו אותם 

אל קופות הצדקה.

ופ רגילים  מטבעות  תמורתם  מכניס  מוציאם,  יפייבל 
שוטים וכך מצליח הוא להרויח עוד קצת למחייתו.

הוא בקשר עם מספר אספנים, והללו משלמין לו טבין 
ותקילין על המטבעות הנדירים שמביא הוא להם מידי 

פעם.

...
הלכה היא כי חצירו המשתמרת של אדם, קונה לו שלא 

מצא אבידתו 
לאחר 

שהתייאש 
אבל לא 

הספיק לזכות 
בה לפני 

שחבירו זכה 
בה, מי זכה בה.

דיני יאוש ב'
הרב חיים קאהן שליט"א

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

גליון שבועי
תולדות | תשע"ח מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ראה גליון רל"ז, רש"י ב"ק ס"ו א' ד"ה מוצא, ותוס' שם ד"ה מוצא, וב"מ כ"ז א' תוס' ד"ה מה. ]2[ ב"ק ס"ו א', סי' שס"א. ]3[ סי' שס"א 
סעיף ה'. ]4[ ראה סי' קפ"א סעיף א' בשיירא במדבר, ובסמ"ע שם ס"ק א' כתב שזה מטעם ייאוש, והנתיבות )וכן בהגהות רע"א ריש סי' 

מטבעות 
הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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לדיני תורה, שאלות בדיני ממונות, שטרות, ריבית, צוואות, דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט, או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:

קו ההלכהמעשה שהיה

  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

 parking( בביקורי האחרון בעיירה מונסי, מצאתי במגרש חניה
lott( צרור מכתבים. כיון שאיני דר שם, מסרתי זאת לאחד מידיי

די מהתם כדי שיחזירנו לבעליו. בדרכי חזרה אל ביתי, נתעוררה 
יבליבי שאלה אם נהגתי כשורה. או שמא חובה מוטלת עלי בעצ

מי להשיב את האבידה לבעליה.

שאלה: האם רשאי הייתי לעשות זאת?

אף  דא.  בכגון  אף  אבידה  השבת  חובת  יש  מהפוסקים  רבים  לדעת  כי  לציין  יש  ראשית,  תשובה: 
לבעליהם  פרוטה  הם  שווים  מקום  מכל  למוכרם,  אפשר  ואי  מאומה  שווים  אינם  אלו  שמכתבים 

י)משה ידבר גזילה פרק ו', חידושי הרי"ם אבן העזר סימן ט"ז(. ועתה יש לדון אם המוצא יכול למו
סרם לאחרים שישיבו אותם לבעליהם.

הלכה היא כי שומר שמסר את הפיקדון שנמסר בידו לשומר אחר, פטור. ואין מסירה זו נחשבת 
לפשיעה לחייבו משום 'תחילתו בפשיעה', כיון שמסרו לבן דעת. גם טענת 'אין רצוני שיהא פקדוני 
ביד אחר', אינה עומדת לצד המפקיד. ואם אירע אונס, פטור השומר הראשון, אלא אם כן המפקיד 

אינו מאמין לשומר השני בשבועתו )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן רצ"א סעיף כ"ו(.

ואף על פי כן, לכתחילה אין להשומר הראשון למסור את הפיקדון ליד שומר אחר. שעליו לחשוש 
שמא אין רצון המפקיד שיהא פקדונו ביד אחרים )גיטין דף כ"ט ע"א ובתוס' שם ד"ה 'כאן'. ועיין 
ערוך השלחן סימן רצ"א סעיף מ"ו(. ומצאנו שני מהלכים לחשש זה. יש שביארו שהמפקיד חושש 
ב'(.  סעיף  שמ"ב  סימן  השלחן  ערוך  )ראה  בפיקדון  ויפשע  כדבעי  ישמור  לא  השני  השומר  שמא 
אחרים נחלקו על כך וכתבו שאין הבעלים חוששים מפני פשיעתו של השומר השני. חוששים הם, 
שיבריח השומר השני את הפיקדון ויקחנו לעצמו )ראה סמ"ע סימן שט"ז סק"א וסימן שמ"ב סק"א(.

נפקא מינה בין הטעמים תתעורר כאשר הפיקדון הוא דבר שאין לחשוש בו שיחמדו אותו ויגנבו 
יאותו. כגון, נידון דידן - מכתבים פרטיים, שרק לבעליהם יש חפץ בם. לטעם הראשון, אכתי יש לח

שוש משום פשיעה ואסור לשומר להפקידם ביד אחר )עיין חידושי רעק"א - גיטין שם(. אך לטעם 
השני, כיון שאין חשש פשיעה אצל השומר השני וכנ"ל, ופיקדון זה אין לחשוש בו שיקחנו השומר 
לעצמו - הרי שמותר לכתחילה להפקידו ביד שומר אחר. ובפרט, שאף אם יאבדו מיד השומר, יחזרו 
ליד הבעלים ששמם מתנוסס עליהם )גרש ירחים וברכת אברהם גיטין שם(. יוצא איפוא, שנידונך 

יהיה תלוי בשתי שיטות אלו.

ייתר על כן, יש שכתבו שבכל שומר אבידה רשאי המוצא לכולי עלמא למסור את האבידה ליד אח
רים. כיון שנעשה שומר במצוותו של מקום, ושלוחו של אדם כמותו לכל המצוות )שלחן ערוך הרב, 
דיני מציאה סעי' ל"ב(. ויש שכתבו שאין בעל האבידה יכול לומר אין רצוני וכו', שמעולם גם לא ברר 
את המוצא שיהיה לו לשומר. מה נפקא מינה עבורו אם ימסרנו ליד אחר שאינו יודעו )בת עיני בבא 

מציעא דף ל"ו ע"א. וראה חכמת שלמה סימן רצ"א סעיף כ"ו(.

יאמנם, יש שלא חילקו בכך ואסרו אף על שומר אבידה למסור את האבידה ליד אחרים, מאחר ונ
עשה עליה לשומר )זית רענן לבעל מגן אברהם על ילקוט שמעוני רמז תתק"ל וחזון יחזקאל בבא 

מציעא פרק ב' הלכה ט'. וראה חכמת שלמה הנ"ל(.

אשר על כן, נראה שיש לך על מי לסמוך בכך שמסרת את צרור המכתבים ליד אחרים. ובפרט, שכיון 
שאין מושבך שם, ובודאי ניחא ליה להבעלים שלא יצטרכו לטרוח ולבוא אחריך למרחקים.

מדעתו. 

מאידך, שנינו במשנה )בבא מציעא דף כ"ה ע"ב(: המוצא מציאה בגל או בכותל ישן, 
הרי אלו שלו.

יוהקשו הראשונים על אתר, מדוע לא זכה במציאה בעל הגל והכותל? הרי היתה מו
נחת בחצירו וקונה היא לו שלא מדעתו.

שלא מצוי שימצא בעל החצר מציי  תירצו הראשונים בשתי דרכים עיקריות. האחת,
אה זו לעולם, שהרי טמונה היא בעובי הכותל והגל, על כן חצירו לא קונה לו אותה 

)תוס' שם דף כ"ו ע"א ד"ה 'דשתיך'(.

יועוד דרך נאמרה בתירוץ הדברים, שחצירו של אדם קונה לו רק דברים ששכיח שי
בואו לתוכה. אך המציאה שנמצאה בגל ובכותל אין מצויה היא שתבוא אל תוך חצירו, 

ועל כן לא קנאה בעל הכותל והגל )מרדכי שם סימנים רנ"ח - ר"ס(.

ינפקא מינה בין שני הדרכים תבוא, כאשר בעל החצר היה עתיד לפנות את הגל והכו
יתל. לדרך הראשונה - קנה, שמצוי שבעל החצר בפנותו את הגל והכותל ימצא מצי

אה זו. ולדרך השניה לא קנה, שסוף סוף אינו מצוי שמציאה כזו תבוא כלל לחצירו 
)שו"ת עבודת הגרשוני סימן צ"ד(.

מהלכה זו נמצינו למדים אודות מי שמכר כלי וטעה בו המוכר וסבר שהוא ממתכת 
פשוטה וזולה, ומכרו בזול. לאחר מכן, כשהיה הכלי ביד הלוקח, גילה הלוקח שכלי 

ישל כסף הוא - קנה הלוקח לעצמו את ערכו המוסף ואינו צריך להוסיף מאומה למו
כר.

המוכר שמעולם לא ידע שהכלי של כסף הוא, מעולם לא זכה בערך מוסף זה ואינו 
שלו. יודגש,  דין זה נכון לפי ב' הדרכים דלעיל ודו"ק )עיין רמ"א - חושן משפט, סימן 

רל"ב סעיף י"ח ובפתחי תשובה שם סק"ח ובמקורו בעבודת הגרשוני הנ"ל(. 

עתה נבוא לנידון דידן. ראשית, ודאי שקופת הצדקה הקבועה בבית הכנסת ונעולה, 
דין חצר המשתמרת יש לה )ראה 'קו ההלכה' גיליון קכ"ו(.

אלא שיש לדון, אם בעלי הקופות, קרי המוסדות וכו', זכו כבר במטבעות יקרי הערך 
ששולשלו לתוכן. הרי הם לא ידעו מכך בכלל.

ונראה שהיה מקום לחלק בדבר לפי שתי השיטות דלעיל.

הם  אלו.  מטבעות  כלל  שימצאו  מצוי  אין  המוסדות  מנהלי  הרי  התוספות,  לשיטת 
זמנם לבדוק את כל הררי המטבעות הבאים אליהם. אלמלי  יבזבזו את  לעולם לא 
פייבל מיודעינו שממיין את המטבעות ובוררם, הרי שמעולם לא היה נודע כי באו 

אל קרבנה.

אך לשיטת המרדכי, שכל הדבר תלוי באם שכיח שתבוא מציאה זו לחצירו, הרי שכיח 
ושכיח ופייבל יעיד על כך. אם כן, אפשר שזכו בעלי הקופות במטבעות אלו.

והנה כתב הרמ"א )חושן משפט, סימן רס"ח סעיף ג'( וז"ל:

ואין חצירו קונה לו אלא ביודע במציאה או דאסיק אדעתיה. אבל בדבר שאינו רגיל 
ילבוא, אין חצירו קונה לו אע"פ שבאה מציאה לשם. הואיל ולא ידע בעל החצר במצי

אה אשר שם, קודם שזכה בה השני. 

יכאשר נדייק בלשון הרמ"א, הרי שנקט כשיטת המרדכי הנ"ל. לדעת התוספות המו
באת לעיל, היה לרמ"א לנקוט שאין מצוי שבעל החצר ימצא ויגלה מציאה זו, ואפילו 

אם מצויה מציאה זו לבוא אל חצירו.

ובנתיבות )שם סק"ג( האריך להקשות על דברי הרמ"א, הכיצד נקט כשיטת המרדכי 
והוא שיטת יחידאה נגד כל הראשונים. 

מסקנתו של הנתיבות לדחוק בדברי הרמ"א שכוונתו שאין מצוי שימצאו הבעלים 
אבידה זו וגם דברי הרמ"א מכוונים לשיטת בתוספות, עיי"ש.

אם כן נראה לפי הכרעת הנתיבות שאין צד לומר שיזכו המוסדות באותם המטבעות, 
שאין מצוי שימצאו בעלי הקופות )החצר( מטבעות אלו.

יוצא איפוא שפייבל נוהג כשורה בנוטלו מטבעות אלו לעצמו. כמובן, לאחר שמחזיר 
את ערכם הפשוט אל קופת הצדקה )ועיין עוד בספר 'צדקה ומשפט' )להגרי"י בלויא 

זצ"ל( פרק ח' הערה כ"ה )לפעמים מכניסין וכו'( וצ"ב(.

כל ערך מוסף  אין  לגבי מנהלי המוסדות  כי  יש להוסיף בסברת הדבר להיתר,  עוד 
מפקידים  היו  ובודאי  בהם,  ולהתעסק  ללכת  בידם  עיתותיהם  אין  אלו.  למטבעות 

מטבע זה בבנק לפי ערכו הפשוט.

על כן, לגביהם ודאי שנחשב מטבע זה ששוויו כמטבע פשוט )'קו ההלכה' גיליון קנ"ד 
ובזה יישב אף אם תמצי לאסור על פי דברי הנתיבות בסימן רצ"א סק"י בסופו וצ"ב(.

השבת 
אבידה 
בשליח

המשך ההערות מפסקי דינים

קפ"א ומחנה אפרים גזילה סי' כ"ח( תמהו מסי' שס"א הנ"ל דבע"כ לא מהני, ותירץ שבגייס אבוד מכל אדם 
ונעשה הפקר, וכ"כ בשו"ת חתם סופר חו"מ סי' קנ"ה וכמ"ש בפתחי תשובה ס"ק ב'. וע"ע בשו"ת חת"ס סי' 
ק' שנעלם מהנתיבות שכבר העיר בזה היש"ש ב"ק פרק י' סי' מ"ב וחילק שבליסטים שאפשר להציל ע"י 
הדחק 'אינו מתייאש' משא"כ בגייס, וע"ע בחת"ס שם שחילק בע"א עיי"ש. ]5[ ראה גליון רל"ג ליד הערה 
5. ]6[ מחנה אפרים זכייה מהפקר סי' ז', קצות סי' ס"ו ס"ק א' וסי' ת"ו ס"ק ב', נתיבות סי' ל"ז ס"ק י"ג. ]7[ 
רמב"ן ב"מ כ"ו ב' )במלחמות שם(, לפי הנתיבות סי' רנ"ט ס"ק א', אבל הקצות שם ס"ק א' כתב שהרמב"ן 
כתב כן רק בשומר. ]8[ ראה רש"י גיטין ל"ט ב' ד"ה נתייאשתי, לשון הפקר הוא, ושם ל"ח א' ד"ה בחזקה, 
ובמחנה אפרים הנ"ל כתב שכן מוכח מהרמב"ם הל' עבדים פרק ח' הל' י"ד. ]9[ פני יהושע גיטין ל"ח א' ד"ה 
רש"י, ועיין ש"ך סי' שס"ג סוס"ק ג' שכתב בדעת ראשונים הואיל ועבד כמקרקעי לא שייך ביה ייאוש, אבל 
הנתיבות שם ס"ק א' כתב דרק קרקע שלא שייך בו להיות אבוד אינו בר ייאוש, אבל בעבד שייך בו אבדה 
והוא בר ייאוש )אם אינו תחת ידו(, עיי"ש, וכ"כ הנתיבות בסי' רנ"ט ס"ק א' דרק בעבד שאינו תחת ידו מהני 
10[ פני יהושע הנ"ל, ומבואר שמפרש שייאוש הוא קנין כדמוכח מהראי ]ייאוש, וע"ע קצות שם ס"ק א'. 

שונים שכתבו שייאוש ממיני מחילה, דהיינו הקנאה )ראה גליון רל"ז(. ]11[ מחנה אפרים זכייה מהפקר 
סי' ז', ולדבריו שייך ייאוש בעבד הן כשהוא תחת ידו מדין הפקר והן כשאינו תחת ידו מדין ייאוש כהפקר 
דלא כנתיבות הנ"ל. ]12[ תוס' ב"ק ס"ו א' ד"ה כיון. ]13[ ראה שיטה מקובצת ב"מ ל"ד א' ד"ה מסתברא, 
מהריטב"א, וכ"כ הריטב"א )חדשים( שם כ"ו ב' ד"ה עובר, וכ"כ בשו"ת נודע ביהודה מה"ת אה"ע סי' ע"ז 
ד"ה ואמנם, ומקור חיים סי' תמ"ח ס"ק ט', ועיין במילואי משפט על הנתיבות סי' רנ"ט ס"ק א' שהביא דברי 
האחרונים בזה. ]14[ ראה גליון רכ"ט. ]15[ נתיבות רס"ב ס"ק ג' ובמקור חיים סי' תמ"ח ס"ק ט', קצות סי' 
ת"ו סוס"ק ב'. ]16[ מקור חיים שם. ]17[ ראה חידושי רמב"ן ב"מ י' א' ד"ה ולדידי ובהגהת הגרא"ז מלצר, 
וכן החזון איש ב"ק סי' י"ח ס"ק י"ח כתב דבייאוש יצא מרשות בעלים. ]18[ ראה תרומת הכרי ריש סי' רס"ב.


