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פרק אלו מציאות בהבחנה: "אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז". ישנן מציאות שהאדם את  חת  המשנה פות

את כוח מותר לו לקחתם לעצמו. מדוע? מה מפקיע    -מחובת השבתם, ולא זו בלבד אלא ש'הרי אלו שלו'פטור  

 בעלותו של המאבד ומוחל במקומו על איסור הגזל שבדבר?

ג המחולל את הפלא הוא 'יאוש'. בפירוש, מופיעים הדברים  מוששה  בגמ' במהלך הפרק עולה מספר פעמים

 :)סו.( בגמרא בב"ק 

 אבדה, מידי דהוה אמוצא    -אי דאורייתא  .מיהו לא ידעינן אי דאורייתא אי דרבנן  ,ירבנן דניקניאוש אמרי  "

 ...קני ליה  ,ההאי נמי כיון דמייאש מר  ?!לאו כיון דמייאש מרה מינה מקמי דתיתי לידיה קני ליה  אבדהמוצא  

דבאיסורא אתאי י כיון  אבל הא  ,בהתירא אתיא לידיה  -הוא דכי אתאי לידיה  אבדה  לאבדה,או דלמא לא דמיא  

 ".דאמור רבנן ניקני מפני תקנת השבים   ,מדרבנן הוא ,לידיה

בדן האמון של הבעלים באשר לסיכוי שהחפץ יחזור אליו, ומתוך כך אדישות לגורלו.  בפשטות, יאוש הוא או

ינה שונה , פעולה זו אזו היא בעצם סילוק ההתנגדות ומתן אפשרות לכל המעוניין לזכות בחפץ. אם כןות  דישא

שג של  ותה מכל קניין אחר בו הבעלים מסלק את התנגדותו ואדם אחר קונה את החפץ. ולפי זה אף המובמה

כך הבינו הראשונים,    שלאאה  יאוש אינו מושג מחודש אלא התאמה של צורת קניין ידועה למקרה שלפנינו. כנר 

סברו שמן הראוי להביא מקור לקניין יאוש,    ירושלמי( )שם וב"מ כ"ז., ועיי"ש בשם הוהן התוס'    )ב"ק סו.( משום שהן רש"י  

 ומשמע שיש בו מן החידוש. 

 הגדרת מושג מיוחד? נראה שאפשר להציע מספר תשובות: מדוע באמת אנו נזקקים ל

וק ההתנגדות כלפי קניין אחרים בו, אך אין די בזה של החפץ, ובעצם סיללו  גור אמנם, קיימת אדישות כלפי  א.  

. משום שחפץ שעדיין שייך לאדם אי אפשר לזכות בו רק בהיעדר התנגדותו, וצריך  1בעלים עבור חפץ שיש לו  

 
רק מסלק את התנגדותו והקונה פועל  קניין, האם המקנה, או שמא המקנה  שאלה עתיקת יומין היא מי יוצר את עיקר ה   1

שע"מ להסביר כיצד קידושין הם פעולת הקונה ביאר שהאישה משווה נפשה כהפקר. ועיין  מאיליו, עיין בר"ן נדרים )ל.(  
בעיה של מילי  בעניין שליח עושה שליח למסירת מתנה. הקצות כתב שיש בזה הבקצוה"ח ונתה"מ )סימן רמד(, שנחלקו  

בעלמא, ועיין באבהא"ז    שאין צורך כלל בדין שליחות בשביל לתת מתנה ואין זה אלא מעשה קוףואילו הנתיבות כתב  
 בהל' שכנים )ב, י( שביאר שנחלקו בשאלה זו. 

  ן שיקנה חיטיו לבעל המעות' ומשמע שבעל החיטין ממלא תפקידכמו כן ישנה סוגיה בב"ק קב: 'מי הודיעו לבעל חיטי 
ן בראשונים שם  ליך ההקנאה. ודרישה זו אף נפסקה להלכה, עיין שו"ע סי' קפג, ועיי מרכזי, ניתן לומר אף בלעדי, בתה 
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 . 2צד המקנה פעולה אקטיבית מ 

עדיין אין בה אדישות    אך   יב,רמת האובדן שבתחושה הסובייקטיבית אמנם פוטרת את המוצא מהצורך להש ב.  

 , ללא חידוש התורה.3ברמה המאפשרת קניין אחרים 

: יאוש אינו קניין, אלא פטור מחובת ההשבה. חובת ההשבה היתה זו המטרפדת וך את היוצרותניתן אולי להפג.  

 , ואחרי שחידשה התורה שבאופן כזה אין חובת השבה, אפשר לקנות מכוח אדישות הבעלים. 4הקניין את 

מנין לגמ' מדוע צריך חידוש דין של יאוש. ישנן עוד שתי שאלות בסיסיות שמוטל עלינו לבררן: האחת,  נו  שאל

למוצא ליטול את החפץ שיאוש 'קני'. יתכן לומר שיאוש אינו אלא פטור מהשבה ומהטורח שבה, אך עד היתר 

 ש.  לעצמו, הדרך ארוכה. בהמשך לכך יש לשאול, מה נכלל בחידוש התורה על יאו

יאוש מזוטו ש ל ים, אין  נקדים, שלפי הירושלמי שבעקבותיו הולך רש"י ואולי גם הרמב"ם, שלמדו את דין 

דם. אך כל זה יהא נכון קושי. זאת משום שעיקר דין יאוש נתחדש במקום בו רואים אנו שהתורה התירה לכל א

ל דין יאוש שלא מדעת, או  ך שהמשרק אם נבין את דין זוטו של ים כגזרת הכתוב, בפשיטות. לו נלמד זאת כ

זור ההיתר להיות מבוסס על דין יאוש  ח יאפילו כחידוש של התורה שבזוטו של ים מועיל יאוש שלא מדעת,  

שחידוש נלמד  אם  נחדד:  לדוכתה.  קושיה  והדרה  הזכייה,    הקלאסי,  את  להתיר  הוא  ים  של  בזוטו  התורה 

שיש לנו מקור לכך שיאוש קונה. אך אם חידוש  רי  , הובהתבוננות בטעם הדבר אנו מוצאים את היאוש הברור 

רטרואקטיבית יאוש  דיני  בהחלת  מתמקד  של    ,התורה  החידוש  איננו  ליאוש  הנלווה  הזכייה  שהיתר  נמצא 

 ים שיטת התוס' היא שיאוש נלמד משמלה, וקשה. התורה כי אם הנחת יסוד שלה. על כל פנ

ובע  התורה הוא על פטור מהשבה בלבד, וממילא נ וש  חידהדרך שכתבנו לעיל באות )ג( מושלמת מבחינה זו:  

דיין צריך  ו לקנות אותו. אך לפי הדרכים האחרות שכתבנו עמכך שחוסר העניין של הבעלים בחפץ מאפשר ל

: האבן האזל טוען שישנה מחלוקת  )גזלה ואבדה יא, י( ה מהלך של האבן האזל בירור. נראה שיש להזכיר בהקשר ז

ובע מכך גם שמותר לזכות טור בשאלה זאת; האם אבדה שיש פטור מהשבתה, נן הלבי שיטתית בין הרמב"ם  

, אבדה שאין בה שו"פ, אבדת 5דין זוטו של ים   א שכן, וזאת מוכיח האבהא"ז ממספר מקומות:בה. שיטת הטור הי

 - למעט אבדת נכרי, שהאבהא"ז מסביר מדוע-ועוד. לעומת זאת שיטת הרמב"ם באלו    6כרי, אבדה מדעת נ

 ה אלא פטור מהשבה ולא היתר זכייה. ן זשאי 

סיס דברי הטור. נראה להסביר זאת כפי שהסביר ר' האבן האזל לא הסביר מה ההיגיון שעומד, לשיטתו, בב 

שכל אבדה שאין בה חיוב השבה, דינה    )ד, ח( ברי ר' שמעון בשערי יושר  עקרון כזה על פי ד  )סימן מו, ב( ואל  שמ

חפץ מבעליו,  ותרת. כלומר, דין זוטו של ים הוא רמה גבוהה של אובדן הא ממילכאבודה ממנו ומכל אדם, ומ

 
ידונו בהמשך  טז. 'מה מכר לו ראשון לשני'. נראה שהדברים נוטים לצד זה שבעינן דעת מקנה בדווקא, והדברים  -ובב"מ טו:

 בנושא של יאוש של"מ בע"ה.  
ג, א( בשיטת רש"י והרמב"ם, משום שהפקר הוא מתנה חיובית רע אף מהפקר עפ"י הסבר הקצות )רעולפי זה יאוש ג  2

רש"י ב"מ יב. שהוי דעת אחרת מקנה אותם )שהרי המפקיר מעונין במעשה ואף יוצר אותו(, ויאוש ודאי אינו  כמבואר ב
 דעת מקנה. 

ש לפקח על נכסיו  ניין אבדה מדעת ש'כיוון אינו חושמה לעיקרון שהסביר הכס"מ בהלכות גזילה ואבדה )פרק יא( בעבדו  3
 ת כזאת היא קשה להבנה.לא נאמר שהפקירם'. אם כי אין לכחד שמדרגה אמצעי

ח  4 מפקיע  אינו  שיאוש  משום  לכאורה  לשלם,  חייב  עדיין  לידיה  אתא  שבאיסורא  סו.  בב"ק  תוס'  וכפי כשיטת  יובים 
 שיתבאר בעהי"ת לקמן. עיין בקצוה"ח סי' קסג. 

פי תוס' ברור מה המקור לכך שמותר לזכות בו. אך ל  -שזוטו של ים מטעם יאושהאבן האזל מציין שלשיטת הרמב"ם    5
ם שזוטו של ים איננו חלק מדין יאוש, קשה מנין שמותר לזכות בו, שמא אין זה אלא פטור מהשבה, ומכאן מוכח שלשיטת

וטו של ים ברור רק אם "ז ברור היתר הזכייה של יאוש, וזכל מקום שיש פטור מהשבה יש גם היתר זכיה. כלומר, לאבהא
 .. בוא נובע ממנו גם כן. בדיוק הפוך מדברינו.

אמנם בזה נותן הטור טעם: שודאי הפקירה. והאבהא"ז שואל עפ"י דבריו, מדוע הוצרך לכך. אמנם נראה לי שאין זה    6
ובדבקושי זו מדברי ר' שמעון,  ניתן לבנותה כ"כ, עפמש"כ להסביר יסוד סברה  היתר על כך    ר שהוא הינוח מדעת לא 

 ל שעה יכול לבוא לקחתו. שהחפץ אבוד מבעליו, משום שהבעלים יודע היכן הוא ובכ
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. נראה שניתן להמשיך  (כך בעצם סובר החזון איש שיובא לקמן)יהיה אבוד גם מכל אדם  ואין צורך דווקא ש 

ם לעיקר דין יאוש, אף על פי שניכר מתוך דברי האבן האזל שהוא לא ראה בכך צורך. המקור להיתר זאת ג

 הוא העובדה שיאוש פוטר מחיובי השבה, וממילא דינו כאבוד ממנו ומכל אדם.יה זכיה

 

 יאוש והפקר 

היתרא מ' בב"ק המצוטטת לעיל העלתה אפשרות לחלק בין מקום שבאיסורא אתא לידיה, לבין מקום שבגה

תא  דא   בתר   לודא"כ אפי  ,מכאן משמע שיאוש אין כהפקר גמור אתא לידיה. מכאן הסיקו התוס' על המקום: "

יוכל לקנות מן ההפקר  א לידיה באיסורא  יאוש היה  ". לכאורה טענת התוס' היא טענה מעלייתא, שהרי  ילו 

ות בפרקנו על השוואה בין יאוש  ין זה. לעומת זאת, רש"י חוזר בג' מקומכהפקר אין מקום לחלוקת הגמרא בעני 

והוו יכר אייאושי מייאש  סימן נהם  ן ל" "הואיל ואי והפקר הןלהפקר: "נתייאשו הבעלים מהן כדאמר בגמרא  

עפ"י רש"י בגיטין,    )שסא, א( חנה זו עמד הקצות החושן  הב  על  . )כז:( "  אפקריה"דאייאוש ו  )כא. על המשנה( "  להו הפקר

. מתעוררות שתי שאלות מרכזיות: האחת, כיצד מתמודד )רסב( ובתרומת הכרי    )זכיה מהפקר ז( וכן במחנה אפרים  

בדל בין  הפקר אינו מועיל אם באיסורא אתא לידיה. כמו כן יש לשאול, מהו ההוע  מד  רש"י עם שאלת התוס',

 שאלה השניה:  פי שיטת תוס'. נפתח ביאוש להפקר ל

  )ב"מ כא:( נקודה זו עלינו לשלב את דברי התוס' בדיבור הבא: תוס' שואלים, שהרי דין אבידה מבואר בגמרא  ב

ו אבידה שהיא  להבין את ספק הגמרא בגזלה: אם אפיל  קשהזה  שאם באיסורא אתא לידיה לא קני. לאור דין  

בגזלה יועיל? תשובת תוס' ן שבאיסורא אתא לידיה, מהיכי תיתי ש המקור ליאוש בגזלה, אינה מועילה היכ

מפתיעה ומחודשת: יש להבחין בין המושג של באיסורא את"ל המופיע לגבי גזלה, לבין מקבילו באבידה. לגבי  

ש לנו  ברור  נ אינגזלה,  והמושג  ו  עצמו,  בחפץ  קניין  יש  האם  אלא  הסתפקנו  ולא  התשלומים,  מחיוב  פטר 

שרות האחרונה; לעומת זאת באבידה שסייג זה  לשלול אפילו את האפ   -בדרך ספק–ועלה  באיסורא את"ל מ

חיוב דמים, וקובע שאין פטור מחיוב זה. אך להלכה יש    -אינו מוטל בספק, הוא מתייחס לרובד הבסיסי יותר 

 כאן וכאן אין פטור מדמים, אך את החפץ עצמו קונה.  -פהחפי

 וא טעון הסבר. , וה7דמים באבדה הוא דבר שלא שמענוחידוש גדול חידשו כאן התוס': חיוב 

יאוש אינו    א.לבסוף, ניתן לחלק את דברי התוס' לשלושה חלקים, כשכל אחד מהם מצריך דיון בפני עצמו:  

גם    ג.   . בכך שיאוש אינו קונה היכן שבאיסורא אתא לידיה  (לכל הפחות)וי  ביט . נקודה זו באה לידי  ב  . כהפקר 

 . 9  8ו חיוב דמיםלידיה ואינו קונה, ישנ במקום שבאיסורא אתא

: לדבריו, כוונת התוס' לומר שבשונה מהפקר יאוש  )רסב, ג( את החלק הראשון של דברי התוס' מבאר הנתיבות  

משמשת  לדבר  ראיה  רק  מרשותו.  יוצא  אף   לכההה  אינו  הדבר  בדמים.  חייב  לידיה,  אתא  באיסורא  שאם 

להפקר הוא   מהפסוק: המקור  ליד    שהויא   שביעית מדוקדק  שמטי  לפני  יאוש שמקורו הפקר  לעומת  זוכה, 

. ממילא, אומר הנתיבות, אפשר לחזור בו מיאוש. לדעה זו מסכים 10משמלה, שזה דווקא בשעה שמטי ליד זוכה 

 
רי הנתיבות )שנא, א( בניגוד לגזלה שנאמר חיוב מפורש: והשיב את הגזלה, עיין ב"ק סו.; סז, ועל אחת כמה וכמה לדב  7

 ום שיש קלב"מ על הדמים אין קניין.מ לאפשר חיוב דמים, ומשום כך במקשנקט שכל עצמו של קניין החפץ הוא ע"
למעשה החידוש הפוך: שעכ"פ מהחפץ פטור. בהרבה מקומות החידוש של תוס  8 ' מוצג בנקודה שיש חיוב דמים, אך 

אבדה    , שבה ההגדרה היא שיאוש קונה אבל עדיין חייב בדמים, לביןההבדל הוא בצורת ההצגה של הדברים בין גזילה
הנקודה שטעונה  והחיוב הוא רק דמים, כלומר שפטור מהשבת החפץ. כך או כך,    -קונה  שבה נאמר בגמרא שיאוש אינו

 ביאור היא החלוקה ביניהם. 
זה מדוקדק לומר שיאוש אינו קונה היכא    ניתן לומר שחלקים ב' וג' הם אחד. לדוגמא, לפי שיטת תוס' עפ"י החזו"א אין   9

 ובים לא פקעו; ממילא יש זהות מוחלטת בין חלקים ב' וג'. ום שאין זה חסרון ביאוש אלא שהחידבאיסורא את"ל, מש
הלך זה של הנתיבות, רש"י )והירושלמי( שלומדים יאוש מזוטו של ים יסברו שיאוש יצא מרשותו לאלתר )בכוונה לפי מ  10

את דין    ין יאוש, אך מאידך גיסא צמצם מאדאת הרמב"ם, כיוון שהרמב"ם אמנם למד את דין זוטו של ים כדאינני מזכיר  
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שאפשר    )ב"ק סו:( ותה על דברי התוס'. ראייתו היא מהדין המבואר בגמ'  ס אמבס נו  אם כי אי   )תו, ב( אף הקצות  

 . 11שוט לקצות שאי אפשר לעשות במה שיצא מרשותוהרי שלך לפניך, מה שפ  לומר לאחר יאוש

מדו טוען שיאוש יוצא מרשותו לאלתר. את ההבדל בין יאוש להפקר שעליו ע   )בבא קמא יח, ג( לעומתו, החזון איש  

ו"א באופן אחר: הפקר הוא פעולה רצונית, אחת מהפעולות שיכול אדם לעשות בממונו. החז  ביר מס  התוס',

. על פי זה משרטט החזו"א קו העובר 12יאוש הוא תוצאה אוטומטית של אובדן השליטה בחפץ ומת זאת,  לע

ה  שב - ןסימבה אבידה שאין מזוטו של ים, בו האובדן מוחלט וממילא היאוש אינו תלוי בידיעת הבעלים, דרך 

לוי דעת מפורש, עד  היאוש הוא בסתמא כשיש ידיעה על האובדן, אבידה שיש בה סימן שבה היאוש תלוי בגי

יאוש כלל. החזו"א טוען שמזה  -ומתוך כך לא מועיל–לדברים שהם ברשותו המלאה של אדם, ובהם לא שייך 

מא אין היא אבודה ממנו ם, ושיניבדי יכולה לצאת  נובעת המחלוקת האם יאוש קונה בגזילה, משום שגזילה  

סובייקטיבית, כפי שרואים בהלכות אבדה?   ברמה כזאת שיועיל יאוש. לפי זה, מה המקום של יאוש כתחושה

באבידה כמו  קצה  במקרי  החזו"א  שלפי  היאוש    כנראה  את  המייצר  הוא  הסובייקטיבי  היאוש  בגזילה,  או 

שרעיון כגון זה איננו חדש לנו. בכמה מקומות אנו מוצאים   רקין  . נצי 13אותו   האובייקטיבי, או, לחילופין, מגדיר 

ומטית לעבר אובדן הבעלות, ודי להזכיר בהקשר זה את שיטת הראשונים  שאובדן השליטה בחפץ מוליך אוט 

 .14ה אינם בבעלותו של המחזיק בהם המפורסמת שאיסורי הנא

, ויאוש מוביל לאותה תוצאה  רצונית  ולהפע  פקר. הפקר הואבעצם מבחינה מהותית אין הבדל בין יאוש לבין ה

האובדן, היא המוציאה זאת מרשותו. ומכאן להבדל פשוט בעל כרחו; המציאות, או במקרים מסוימים תחושת 

לו בזמן שהדבר תלוי בדיבורו חשיב יאוש בעל כרחו ואינו כהפקר מרצונו, הדיני: "ולזה כתבו )התוס'( שאפי

 מלהשיב או לשלם דמים".  פוטרו  אוש ן יכבר בהשבה אי  והלכך כל שנתחייב

מהגדרתו עולה שבשונה מהפקר, יאוש אינו פוטר   הסברו של החזו"א בנקודה זו עמום. לא ברור כיצד כתוצאה

כיוון שהפקר הוא פרי רצון  את האדם   נראה שהנקודה היא באומדן הדעת;  עליו. מלשונו  מהחיובים שחלו 

לעומת יאוש שהוא על כרחו של אדם, ועל כן יש    שלומים,הת  יובגם מחילה על חחופשי, בוודאי הוא כולל  

 . 15. לפי הסבר זה, תיאורטית יאוש יכול לחול באופן מלא, כהפקר לצמצם את תחולתו למינימום האפשרי

בדברי הנתיבות אין הסבר של ממש מדוע אינו נפטר מדמים, ונראה ברור שזאת הנקודה: יאוש אמנם מתיר  

יובים שחלו על המשיב קודם אליו. למעשה, כך אף מבואר בלשון התוס':  מפקיע ח  ננואי   כייה, אך עדיין את הז

ת שהחיוב  ר נתחייב בהשבה". אלא שעדיין יש מקום להסביר את החילוק שבין החפץ לדמים, וזא"הואיל וכב

 לל.ך כ ם מקפידים על כלא פקע, אמנם, אך עדיין אין מקום לדרוש דווקא את השבת החפץ, משום שאין הבעלי

 
 זוש"י עד כדי שאין בו שום דבר שונה מיאוש רגיל(.

רה על כרחך צ"ל שלפחות ר"ת חולק ע"ז, שהרי לשיטת רבינו תם שור הנסקל אינו נאסר בהנאה מחיים, ולכן צ"ל  לכאו 11
ל  בעצם בשאלה אם אפשר לומר הש"ל ע  ה. שמשווה זאת לעניין אומרים באיסוה"נ הרי שלך לפניך דנה שהגמ' בב"ק מ

אח העירו  כן  כמו  הש"ל.  באיסוה"נ  אומרים  ולהלכה  שלו,  שאינו  עיין  דבר  מוכרחת,  אינה  זו  שסברה  הקצות  על  רונים 
 בהערות הרב דזימיטרובסקי שם. 

ו מועיל  בין יאוש, שמועיל גם בדבר שאינה ברשותו, לבין הפקר, שאינממילא מובנת החלוקה של הקצוה"ח בסי' תו    12
יא(. אולי הב"ח ס"ל  תשובה שס"ל שהפקר מועיל גם בדבר שאינו ברשותו )ועיין קצות סי' רבמקרה כזה. ודלא כהב"ח ב

 שהפקר הוא כיאוש, בדומה למה שהסביר הקצות עצמו בסי' רע"ג, בדעת הרמב"ם ורש"י.
נימוקים רחוקים להיתר האבדה?!    א:( שהקשה שבי חלתא הוא זוש"י, וא"כ מדוע הגמ' נצרכת לתתעיין ברשב"א )כ  13
וונתו, שיש מקרים בהם אין זה ברור כ"כ שיהיה  תירץ על זה שאם אינו מתייאש אין זה זוש"י, עיי"ש. נראה בפשטות כו

 שם. מוגדר זוש"י, והתחושה של האובדן מגדירה זאת. וכפי שסובר כנראה החזו"א 
שור הנסקל אינו אסור בהנאה, ח, נו(. וראה שיטת ר"ת ב"ק מה. ש עיין לסיכום חלקי של השיטות בזה באבני מילואים )כ  14

 נחשב בבעלותו, כמ"ש תור"פ שם.  ואפילו הכי כיוון שסופו להיסקל אינו
ה  15 יאוש כתחושה סובייקטיבית  וא רק במקרי קצה, כאן איתנו המקום להעיר, שלפי סברת החזו"א שכל המקום של 

מדברי הרמב"ם )ורש"י( שזוש"י תלוי    ן היא המוציאה זאת מרשותו, אם כןובזוש"י המציאות האובייקטיבית של האובד
 דבריו, וכן מהרשב"א )כד.( במש"כ על 'מפני שהבעלים' וכו'. ביאוש סובייקטיבי מוכח שלא כ
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קומהמשמעות   וזו  חפץ,  של  בצורה  דווקא  חל  לא  מתחילתו  שהחיוב  או  משתיים:  אחת  היא  נוספת    הדבר 

או  (,ולפי"ז אנו רואים את השווי בתור מהות ואת החפץ רק כצורה)שנובעת כתוצאה מקפידת הבעלים על כך 

 . 16שהחיוב חל כחיוב השבת החפץ, אך פוקע באופן חלקי בלבד 

מד מדיון בדברי הרמ"א בסימן קסג. הרמ"א שם כותב שחוב שנתייאשו הקהל  פוקע, נלנו  אי  יסוד זה שהחיוב

והמהרי"ט  )  ואח"כ חזר המחויב והודיע שיפרע את החוב, הרי הוא כזוכה מן ההפקר. שיטת הרמ"א מלגבות,  

שה  שהק דברי החכם צבי,  מביא את    )שם א( שיאוש מפקיע מחיוב פריעת בע"ח. אך הקצות    (שהוא מקור דינו

את מצוות   ל הרמ"א. לטענתו, כשם שיאוש אינו מפקיע את מצוות השב תשיבם, כך לא יפקיע גםבאריכות ע

, האומרת שנטלה קודם יאוש ע"מ להשיבה, אחר יאוש נתכוון )ב"מ כו:( השבת החוב. החכם צבי לומד זאת מהגמ'  

ן, החכ"צ למד יבם. אם כתש   השב לא פקעה מצוות    לגוזלה, עובר משום השב תשיבם. מכאן שאף לאחר יאוש

ר להניח שברוח זו הוא יפרש גם את  בגמרא שיאוש אינו מפקיע! אמנם הוא התבסס על גמרא אחרת, אך סבי

. הקצות עצמו דחה את דבריו בהתבסס על דברי הרמב"ן, שידונו בהמשך בע"ה,  17דין באיסורא אתא לידיה 

"ן, מתפרשים בפשטות כמו שלמד ו כמו הרמבביר הס  . אך תוספות, שלא ממנו מבואר טעם אחר לגמרא האמורה

 . 18החכ"צ

את החיובים, אך הפקר כן?  ן יאוש להפקר. מדוע יאוש אינו מפקיע  לדרך זו, עדיין יש לתת טעם להבדל שבי 

נראה שאפשר לומר שהפקר מפקיע את יכולת ההשבה, משום שגדר ההשבה הוא לבעלים, הבעלים לא כגברא 

אין דרך לקיים את חובת ההשבה. ניתן אולי להציע הסבר   לחפץ בעלות  אין ה שישות ממונית, ומשעאלא כ

, הזוכה  הוא, שיאוש מתיר את הזכייה בחפץ, אך מכיוון שהחפץ עוד לא יצא מרשות בעלים נוסף לחיוב הדמים, ו

 נוטל חפץ של אחר וממילא מחויב לתת תמורתו. כמו דבר העומד למכירה. 

. 19, ומשמע שלדעתו אין ביניהם הבדל של ממש שטש בין הפקר ליאושי טרש" נשוב לדברי רש"י. כזכור,  כעת  

והרי הפקר יוצא מרשותו בודאי, מדוע לא קני    תוס': אם יאוש שווה להפקר,השאלה שנשאלה היא שאלת ה

טוען שלשיטת    )רעג, א( היכן שבאיסורא אתא לידיה? נראה שאפשר להשיב על כך בשלושה אופנים. הקצות  

וכה. אם כן שגם הפקר אינו אלא מתן רשות לכל אדם לזכות בחפץ,  רשותו עד דמטי ליד זא מיצ  רש"י הפקר לא 

הפקר כיאוש. ממילא מובן    לא יאוש כהפקר, אלא  -להניח שההשוואה של רש"י הולכת בכיוון ההפוך  סביר 

  ליםבע   ו לשיטתם שהפקר יוצא מרשותתוס' הקש  -מדוע לשיטתו אמרינן באיסורא אתא לידיה אפילו בהפקר 

לכן ההגבלות ן מקום להטיל על כך מגבלות. אך רש"י סבר שהפקר לא יוצא מרשותו, ולגמרי, וא"כ אכן אי

אף במציאות של הפקר. לדרך זו, אפשר לטעון שאין  שניתן לפי תוס' להטיל על יאוש, ניתן לפי רש"י להטיל  

דמים    לדברי התוס' על חיוב דה  מו  יצא מרשותו או לא, אך רש"י האם הפקר    -בין רש"י לתוס' אלא שאלה זו

 ועל כך שהחיוב לא פקע. 

, שיאוש  20ללמוד את רש"י א פעולה השווה להפקר. אפשרות נוספת  עד עכשיו נקטנו בדברי רש"י שיאוש הו

ושת  אינו כהפקר מצד עצמו, כלומר, פעולת יאוש אינה זהה עם פעולת הפקר, אלא שכאן חידשה התורה שתח

הפ  של  תוצאה  תיצור  עצמו  21גמורקר  יאוש  הקצות  רעג( .  בסי'  רש"י  שיטת  יוצא    )בביאור  בי"ד  שהפקר  הסכים 

 
להבין את סברתו, וכן ר' שמואל בחידושים )סימן ו( ור' באופן דומה נקט הקצות, שדבריו יובאו בהמשך. אך קשה מאד   16

 ר, מהיכי תיתי. מבינים דבריו, ולכן לא נשאר לנו אלא האופן הראשון, ויש קושי בדבם )ב"ק פז, אות עט(, כתבו שאינם  נחו
באיסורא אתא לידיה. ואם שהרי לדרכו של הרמב"ן ביאור אחד יש לגמ' בדף כו: שהביא החכ"צ ולגמ' בדף כא: בעניין  17

 א: יהא עליו ללכת בדרך התוס'.הוא אינו הולך בדרך הרמב"ן בדף כו:, גם בדף כ
. אולי משום שהוקשה לו שאם כן מהיכי תיתי ולכאו' צ"ע ממה שהקצות )שנג, ב( לא פירש את דברי התוס' באופן זה  18

 לחלק בין החפץ לבין הדמים. 
 שהפקר מדעתו ויאוש בע"כ וכדומה.  צריך לומר ברוח דברי החזון איש, 19
 ו.  ו )סימן א אות ב( ללא קשר לדיוננוכך הציע ר' שמואל בחידושים לפרקנ  20
"ק ס"ו.( סובר שיאוש נלמד מזוטו של ים, שנית, רש"י שיטת רש"י מוגבלת מראש בשתי הנקודות הללו: ראשית, רש"י )ב  21
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לתר, ולכאורה דברים אלו אינם נכונים  כן יש מושג כזה של הפקר שיוצא מרשותו לא  מרשותו לאלתר, אם

שר לומר לפי זה שהפקר של  בדווקא לגבי הפקר בי"ד אלא כל הפקר שחל ממילא בלי שהאדם ייצור אותו. אפ

אקטיבית  יאו דה/אבי יצירה  אינו  החידוש  ש  זהו  איש.  החזון  דברי  ברוח  ממילאית,  תוצאה  אלא  האדם,  של 

ש קונה היכן שבאיסורא אתא לידיה, אם  ביאוש הנלמד מזוש"י. אם כן צריך להסביר באופן אחר מדוע אין יאו

 סוף סוף הוי הפקר?! 

ביותר  שבאיסורא אתא לידיה  כאן אפשר לומר דבר פשוט  'הדב: במקום  נהפך    נתקע' בשלב היאוש, ולאר 

 רא אתא לידיה. אך דבר כזה צריך מקור.להיות הפקר, משום שהתורה לא חידשה מהלך כזה במקום שבאיסו

כיוון שלישי לתרץ את דברי רש"י, הוא על פי מה שהסברנו לעיל את שיטת התוס' שהפקר מפקיע את יכולת 

ובר שחובת ההשבה מכוונת ש"י חולק בנקודה זו וסשר  ומר דר ההשבה הוא לבעלים. ניתן לההשבה, משום שג

החיובים הנלווים לא פקעו, ואף אם יאוש יוצר הפקר    -בינו לחפץ כלפי הגברא, וממילא אף אם פקעה הזיקה ש

ר שהוא ובהפקר של ממש, על ידי מעשה, מסתבר לומ)יך ליישם לגביו את הכלל של באיסורא אתא לידיה  שי 

 . (מוחל על החיובים

 

 רמב"ן ה טתיש 

. הבסיס לדבריו של  )כו:(הרמב"ן למד אחרת את דין באיסורא אתא לידיה. זאת, הן בחידושיו והן במלחמות  

 הרמב"ן הוא קביעת הגמרא כי: 

להתעלם. "נטלה לפני יאוש על מנת לגוזלה עובר בכולן: משום לא תגזול ומשום השב תשיבם ומשום לא תוכל  

 וא דיהיב ליה, ואיסורא דעבד עבד". א העלמואע"ג דאהדרה לאחר יאוש, מתנה ב

לע ניתקים  הם  כאן  הלאוין  הרי  כך;  על  תמהו  מספר הראשונים  בזה  נאמרו  לתקנם?  אפשר  אי  ומדוע  שה 

 כך כתב הרמב"ן בחידושיו:הסברים. ו

כבר נתייאשו וקנאה זה הא לא קיים והשיב  "ואיכא למימר דהואיל ואבידה נקנית ביאוש לגמרי וכי אהדרה  

מיהן  ר גזלות שאינן נקנות לעולם לגמרי דמ"מ מחייב בדשר גזל, שהרי קנאה לגמרי, ולא דמי לשאה אגזלאת ה

 וכי מחזיר תקון, מה שאין כן בזו. 

  - ורהודכי קשיא לך, הא לא קנאה, דכי אתא לידיה באיסורא הוא דאתא לידיה, ומשום מציאה נמי מחייב לאהד

ת השב תשיבם לא  ה שכיוון שנתחייב בהשבה וחל עליה מצווזירלהחכי אמרינן הכי הני מילי בשנטלה על מנת  

ודין הוא, מפני    אבידה מותרת אם לא באו בעלים מיד שהרי נתייאשו.פקע לעולם ביאוש, שאם לא כן כל  

 ש של אחר כך. שנעשית ידו כיד בעלים ושומר של בעלים הוא, הלכך לא קני לה לעולם ביאו 

נמי דמחייב קודם יאוש בהשב תשיבם    בתה לאחר יאוש. ואין הכי בהשיב  אבל הכא כיוון שגזלה זה לא מחי 

קע ואין ידו  גזלה היא שהרי לא להחזירה נטלה, והרי היא לבעליה כמונחת בקר   הואיל ואתי לידיה, אבל מ"מ 

 
נו גבולות הגזרה הללו? את משמעות ההשוואה בין יאוש סובר שאין הבדל בין יאוש להפקר. כמה מרחב מאפשרים ל

הפקר אינו מסלק את הבעלים מהחפץ, כיאוש.   ב.רשותו כהפקר  יאוש יוצר יציאה מ  א.ני אופנים:  להפקר יש להבין בש
פעולת היאוש   א.את האפשרות שיאוש יוצר ואקום בעלותי כהפקר )א(, עדיין ניתן לחלק זאת לשתי אפשרויות:    אם נקבל

ט  של ים היא: בהנחה שרש"י לומד כפשיאוש מוביל לתוצאה של הפקר. משמעות הלימוד מזוטו  ב.יא כפעולת ההפקר ה
רש"י סובר שפעולת יאוש היא פעולת הפקר,   א.:  הגמ' שזוש"י הוי הפקר ממילא, אזי קיימות שתי אפשרויות, בהתאמה

היאוש של  ביכולת  דהיינו  מדעת,  שלא  ביאוש  חידוש  הוא  הרמב"ן    וזוש"י  וכדעת  רטרואקטיבית,  פירוט )לחול  ביתר 
 לתוצאה של הפקר.  ובר כנ"ל, אלא שיאוש מוביל ממילארש"י ס ב. (בהמשך, בע"ה

שאנו מקבלים את דברי הקצוה"ח בסי' רע"ג הדרך  בהנחה  יוצא מרשותו, לכאורה  אינו  שהפקר  סובר  , שלפיהם רש"י 
הנכונה היא הדרך שהלכנו בה עד עתה. אך ניתן להציע אפשרות נוספת, שכאן מדובר על הפקר ממש, כזה שיוצא מרשותו 

פרש יוצר אותו. לפי דרך זו צריך לחדש שתיים: גם לשהיאוש    - הפקר בי"דבדומה ל–ומדובר על הפקר ייחודי    לאלתר,
ברש"י שמדובר על הפקר ממש שיוצא מרשותו לאלתר, ומתוך כך צריך לומר גם חידוש שני: פעולת ההפקר איננה זהה 

רש"י מזוטו    את ההפקר. וזה הנלמד לפייוצר  וש  עם פעולת היאוש, ומדובר בשני מושגים שונים, רק החידוש הוא שהיא
 של ים. 
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קולי אית לה שגזלה היא ודין אבדה יש לה  של זה כיד הבעלים, וגזלה היא שנקנית ביאוש... דהך גזלה תרי  

 "ל לפי דעתי".  ש לגמרי. זהו דעת גאון מר רב יהודאי זיאות בלקנו

שא היא  הרמב"ן  של  טענתו  נהניתבתמצית,  לגוזלה  מנת  על  שנטלה  גיסא,    בידה  לחד  אבידה  של  ממעמד 

גיסא יש לה מעמד של    ולאידך  (בפירוש דלא כתוס')שהיאוש קונה אותה לחלוטין ופוטר אף מתשלום דמים  

 א לידיה. מדוע?על מנת לגוזלה קונה אף אם באיסורא את טלה שנ  גזילה לעניין זה שכיוון

שיטת הרמב"ן "כיוון שנתחייב בהשבה    ידיה אין פירושו כתוס', אלא לפי הרמב"ן לומד שדין באיסורא אתא ל

כיד בעלים ושומר של בעלים הוא,  וחל עליה מצוות השב תשיבם לא פקע לעולם ביאוש... מפני שנעשית ידו  

הרמב"ן בסוף דבריו, הרי שחידושו הוא שיש  לם ביאוש של אחר כך". אם ניצמד ללשון  לעולה  הלכך לא קני  

שבאיסורא אתא לידיה, היא משום שכל המשמעות   ן אבידה ואינו חייב דמים. הסיבה לכך שקונה אע"פ לזה די

פץ הח  לא מועיל יאושו של בעל החפץ לאחר מכן, שהרי   של מושג זה היא שהואיל ונעשה שומר על החפץ 

ין לו דין  של בעלים. ברור מתוך כך שאם נטל את החפץ שלא על דעת להיות שומר א  (אריכתא)נמצא בידו  

שכתב הרמב"ןשומר, וממילא קנה אף אם באיסורא אתא לידיה. לפי זה ההגד שיש בה דין גזילה ודין    -רה 

של גזלה בדווקאיננה מדויקת כ"כ, ש  -אבידה נצרכים בשום מקום למעמד  שכל היותו שומר   אלא א,  איננו 

 עשה שומר. ם שנטלה על מנת להשיבה, ובנטלה ע"מ לגוזלה לא נ אבידה הוא דווקא במקו

אך, עצם דברי הרמב"ן קשים להבנה. מה בכך שהחפץ נמצא ברשותו של בעלים? מדוע לא יועיל יאוש? על  

יאות של אובדן  מצ   הוא תא מהדהדת לדברי החזו"א שהובאו לעיל, שיאוש  דרך הפשט, נראה שיש כאן סייע

זו פירש גם  החפץ, ולא שייך להתייאש א( הנתיבות    מדבר שהוא בשליטתו המוחלטת. על דרך  , אם כי  )רנט, 

בסגנון שונה מעט: דין יאוש לא נאמר אלא באבדה, ואבדה המונחת במקום המשתמר כמו ידו של שומר אינה  

 ה כלל.  מוגדרת אבד

יאוש אינו מועיל ברשותו של  ת דברי הרמב"ן כפשוטם: ככלל, ן אהבי לא כך למד הקצות החושן )שם(. הקצות 

ברור לחלוטין.    ולמסקנה תרוצו אינו  (שכמה מהן הפריכו האחרונים)קושיות    בעלים. הקצות הקשה על כך כמה

זו דומה לאדם  שהתייאש ממה שמונח בחצרו, שאז   אכתוב כאן את דבריו כפי שנראה לי להבינם: מציאות 

כך שניתן לומר שלא חל יאוש. בדומה לכך סבור ו, וממילא החפץ מעולם לא יצא מרשותו,  ה לקונחוזרת חצרו ו

אם החפץ יצא מרשותו יחזור השומר ויקנה לו ות שכשיש שומר שמחזיק את החפץ עבור הבעלים, גם  הקצ

ן  רמב"י הדבר שסייג את    )קנין חצר ח( הבין גם המחנה אפרים  וממילא לא חל יאוש מלכתחילה. נראה שכדרך זו  

"מ בפרק ראשון,  וטען שהם אינם אמורים אלא בשומר שכר, שאז ידו כיד בעל הבית ממש כמבואר בגמרא ב

 . )י.( 'פועל ידו כיד בעל הבית' 

שמחה   מאיר  ר'  בחידושי  שמח  האור  להם  ראש  אחרונים,  כמה  אמרו  נוסף  ר'  )כו:( הסבר  גם  שמעון    ועמו 

שהאבדה במקום  יאוש  לשיטתם,  שבי  בחידושיו.  הבד  היו  אילו  שכן  בטעות,  יאוש  הינו  יודעים  ומר  עלים 

 (. )שנח, א( יש מה לדון ברעיון הזה, ועיין ש"ך ) שים שהמציאה במקום המשתמר לא היו מתייא

 

 דיון בדברי הרמב"ן 

החושן   בקצות  מעניין  דיון  ג( ישנו  חייב    )רצא,  כסף,  כשל  לו  ונדמה  זהב  של  דינר  שהרים  אבידה  שומר  האם 

י  שהתורה הטילה עליו חיוב שומר, היינו ככסף ולא יותר, או שחייב באחריות זהב? שמא כיווןכל  ו כבאחריות

טוען   כרחו,  ידע.  שמירה בעל  מה שלא  לגבי  אף  באחריות  מתחייב  וממילא  בהסכמתו  תלוי  זה  אין  הקצות, 
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האם    פא:גו  היר מה הצד לומר שלא יתחייב, ובפשטות נראה שספק הקצות הוא בשאלה זוהקצות אינו מב

 או לא.  22נעשה שומר אבידה בעל כרחו

שומר אינו נעשה שומר, מבוסס על ההנחה שאינו נעשה  לכאורה, הרמב"ן פה האומר שבנטלה ע"מ לגוזלה  

ל ספק בלימוד מדברי הרמב"ן. כיוון  אבידה בעל כרחו, ויש מכאן פשיטה לספק הקצות. אלא שאפשר להטי

אם כן עדיין    -שלא שייך יאוש במה שהוא בשליטתו  -רי החזו"אכדבוא  שהסקנו לעיל שביאור דברי הרמב"ן ה

מוטלת עליו אחריות בהתאם, אך עדיין ביחס לבעלים  ר אבידה אף בעל כרחו, ולומר שהוא מתחייב כשומ  ניתן 

י זוהי כוונת הרמב"ן במה שכתב "והרי היא לבעליה כמונחת בקרקע  החפץ אבוד ממנו ומועיל בו היאוש. ואול

 זה כיד הבעלים".  של דו ואין י

ים הדברים במקום שנטלה ע"מ  אפשרות נוספת היא לטעון שאמנם נעשה שומר אבידה אף בעל כרחו, אך שונ 

ת אבידה כלפי  טעם לדבר הוא סברה, שלא נאמר כלל חיוב השבלגוזלה, ששם אינו נעשה שומר בעל כרחו. ה

ון הם חמורים יותר. כיוצא בדבר נראה  יקר שכע אדם שהוא בפוזיציה של גנב. לגביו נאמרו חיובים אחרים,  

 . 23רעך  הלאו של לא תעמוד על דםלומר שרוצח אינו עובר על 

המשמשים   ואבידה  גזילה  של  מעמד  כאן  שיש  מציין  שהרמב"ן  בכך  הקושי  על  הערנו  לעיל  מזו;  יתרה 

שומר בעל    עשהה נ מה שלכאורה אינו נצרך. כעת ניתן לבאר שהרמב"ן סובר בדווקא ששומר אבידבערבוביא,  

מר זלה אין כלל דין של שועמד של גזלה, משום שבגכרחו, ובדיוק משום כך צריך להגיע לכך שלאבדה זו יש מ 

 אבידה. לפי זה דברי הרמב"ן מתיישבים בדקדוק. 

ומר האבדה, אותו מעניק הרמב"ן לנוטל אבידה ע"מ לגוזלה. סוף  נקודה נוספת המצריכה חידוד היא מעמד ש

 לפום  )סי' קסג( קצוה"ח  מנת לגוזלה, ומדוע אין זה נחשב 'באיסורא אתא לידיה'? כך כתב ה  על  ותהסוף נטל א

תו: "אית לן למילף קל וחומר לחוב שנקנה ביאוש מאבידה שנטלה ע"מ לגוזלה דמקרי קצת באיסורא ריהט

לה בהיתר, דנטא,  ה שהיה בדעתו לגוזלה, ואפילו הכי נקנית ביאוש ומשום דמטי לידיה בהיתר אתא לידיה במ

משום שהמעשה מצד עצמו    כלומר, אין לבוא בטענות ולהטיל חיובים על המגביה,  . אלא שדעתו אינה יפה..."

מטרים  את הדברים. כיצד אפשר להבין שמעשה של נטילת חפץ נבחן בפר   נדרש ממנו. אך קשה מאד לקבל

 ?24חלוטין ן לכא חיצוניים בלבד, ואילו המחשבה שבדרך כלל מגדירה את המעשה, נפקדת

 
אחת  22 הכשה  הכישה  אם  כתב  ל:  בדף  הראשונים   -וברש"י לקמן  דקדקו  והתחיל.  הואיל  נתחייב לאהדורה  להשיבה, 

מדבריו שהטעם הוא הואיל והתחיל, וממילא שייך אף לגבי כלים. אולם התוס' לעיל כה: והריטב"א כאן על המקום נקטו  
ין הואיל  ייתא. ולכאורה שיטת רש"י צריכה בירור, מה ענייל ואנקטה ניגרא ברגמ' בב"ב שהיינו דווקא בבהמה הואעפ"י ה 

והתחיל, לכאורה עצם זה שהתחיל במצווה אינו מחייב אותו לגומרה מבחינה הלכתית. נראה שרש"י נקט כהאפשרות 
הניחה במקומה, נתחייב בשמירתה וממילא אסור לו ל שתוס' שללו לעיל בדף כה: בעניין זקן ואינה לפי"כ, שאם נטלה  

באבידה מקביל להתעסקות ההשבה, וממילא אם הכישה הכשה    ב להשיב. לפי זה צ"ל שלשיטת רש"י חיוב השמירהוחיי
אחת להשיבה נתחייב בשמירתה וכבר אינו יכול להחזיר למקומו. ולכאורה משמע מדבריו שאינו נעשה שומר אבידה  

"כ ששמירת אבידה מקבילה לקיום המצווה,  בתרי אנפי: א. עפמש אפשר לדחות את הראיה מדברי רש"י  בע"כ. אך נראה ש
יכן שרצונו לקיים את המצווה מתחייב מיד, אפילו על מה שלא ידע. שאני הכא שמיירי בזקן ואינה לפי"כ, שאינו  וא"כ ה

אל תוך    ששומר אבידה צריך קניין 'ואספתו  חייב מעיקה"ד, ולכן בעינן דעת להכניס עצמו לחיוב. והנה הקצוה"ח נקט 
חילת ההשבה היא המחייבתו בשמירה. ועיין הערות הרב להתחייב, אולם מרש"י כאמור לא נראה כך, אלא תביתך' כדי  

 דזימיטרובסקי שם בשם הגר"ח שדווקא שומר אבידה דרחמנא שעבדיה בע"כ אין צריך קניין כלל.  
רונים מדוע אינו חייב עכ"פ י שמירה. והקשו האחנקטו שגזלן אינו מחויב כלל בחיוב תוס' ב"ק נו: והרא"ש שם )ז, ב(    23

שם קובץ ביאורים. ובשם הברכת שמואל מביאים ששם גזלן מפקיע חיובים אחרים, ונראה שעיקר   כשומר אבידה. עיין
 סברתו כמש"כ.

היכו   הביא שאדם יכול לעמוד על נפשו אםהגמ' בב"ק מביאה את הדין של עביד איניש דינא לנפשיה, וכן הרא"ש בב"ק    24
ואח"כ כתב שגם אם רואה אדם מכה אחד מישראל יכול   ממשפחתו מדין עביד איניש דינא לנפשיה )ג, יג(אותו או אחד  

למונעו מדין אפרושי מאיסורא. השאלה המתעוררת היא מדוע את המקרים הראשונים לא נימק הרא"ש ג"כ מדין אפרושי 
דאיכא בינייהו נפק"מ לדינא, והוא דאם זה ( וזו תשובתו שם: ""מ. שאלה זו שואל הסמ"ע )תכא, כחמאיסורא, ומה נפק

להציל ולהכות המכה אינו בר הכי דרגיל לאפרושי מאיסורא, דכמה פעמים רואה שמכה אחד לחברו ואינו חושש  הבא  
המכה,   לזה  להכות  דאסור  אמרינן  אז  מאיסורא,  המכה  שנאהלאפרושי  מכוח  להפרישו   דודאי  בא  ולא  להכותו,  בא 
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 הבנה נוספת ב'באיסורא אתא לידיה'

בו משום  ח כופרא בי מעצרתא, והפסק שם בגמרא שזכה  הגמ' בדף כג: מביאה מעשה בההוא גברא דאשכ

ח תזכה  לא  מדוע  שואל,  יוסף  הנימוקי  התייאשו.  ודאי  היא:  שהבעלים  תשובתו  מעצרתא.  הבי  לבעל  צרו 

כשם שאם בא לידו קודם יאוש באיסורא אתא לידיה, כך הדין  , וידובאיסורא אתא לידיה. לא עדיפא חצרו מ

יחיד  יוסף בהחלט  י. הנימוקגם בחצרו כו.,   איננו  זה כאפשרות בדף  זאת. גם הרא"ש מעלה הסבר  בשיטתו 

)גזלה ואבידה , כך כותב גם הראב"ד  (וכך כותב גם הנמוק"י שם)תל  בשאלה מדוע לא תזכה חצרו לבעל הגל או הכו

 . )רסח, ב( א. כך מעלה גם הש"ך  שב"והר  טז, ד( 

ס', קשה להבין מה השייכות של באיסורא את"ל,  אך קשה כיוון שלשני ההסברים שהבאנו, הן הרמב"ן והן התו

. )הלכות קנין חצר ה( לא מחייבת אותו בחיובים ולא הופכת אותו לשומר. כך דן גם המחנה אפרים    משום שהחצר 

בחיובי השבה, קשה איך יכול אדם   כך  כבא לידו ומחייבת אותו מתוךבת  נחשיתרה מזו; אפילו אם נבין שהחצר  

שאפילו אם יאוש לחודיה לא קני, עדיין אסור לקחתו מן   )ב"ק סט.( י מה שכתבו התוס' אחר לזכות באבידה, עפ" 

 הגזלן, משום שמיבעי ליה להשבה.  

צריך לומר להראשונים הללו '.  דיההעולה מכאן, כנראה, היא הבנה חדשה בטיבו של דין 'באיסורא אתא לי

בשעת 'איסורא'. אם כי הדברים קשים  רה לא חידשה את היתר הזכייה לגבי מי שהאבידה באה אליו  שהתו

 מו כן צ"ע מה יהיה המקור לזה. הזכרנו זאת לעיל, בהבדלי ניואנסים, בשיטת רש"י. להבנה מצד סברתם, וכ

 

 יאוש שלא מדעת 

 אומרת:  )כא:( הגמ' 

  ורבא אמר הוי יאוש. בדבר שיש בו סימן כולי עלמא לא פליגי דלא יי אמר לא הוי יאוש,  אב  עת,מד   "יאוש שלא

תא לידיה באיסורא הוא דאתא לידיה... כי הוי יאוש, ואע"ג דשמעיניה שמייאש לבסוף, לא הוי יאוש, דכי א

הוי יאוש, דלכי ידע  ר:  אמ  פליגי בדבר שאין בו סימן. אביי אמר: לא הוי יאוש דהא לא ידע דנפל מיניה, רבא

 יאש".מיניה מייאש. מימר אמר, סימנא לית לי בגוויה, מהשתא הוא דמי דנפל

מחלוקתם של אביי ורבא היא כיצד להתייחס ליאוש שטרם יצא אל הפועל. בפשטות אין מחלוקת כלל סביב  

ובדה העתידית  הע  של  הנחתו של רבא 'לכי ידע דנפל מיניה מייאש'. מה שעומד לדיון הוא רק הרלוונטיות

ים קורים רק כשהם קורים ולא  בהווה. אם כך הם פני הדברים, לכאורה בוודאי צודק אביי, ודבר   הזאת לדיון

 לפני כן, וסברת רבא צריכה בירור.

יצירה רצונית של האדם, הדומה  יאוש הוא  לכאורה הדבר תלוי בהבנות השונות שהעלינו בדין יאוש. אילו 

אך לפי דבריו הברורים של החזון איש, שיאוש בעיקרו   אכן אין מובן לדברי רבא. ת,  אחר להפקר במידה זו או  

ל לומר שאין צריך שהיאוש  ת אובייקטיבית של אובדן השליטה בחפץ, אין זה רחוק מן הדעת כלהוא מציאו

יאוש   לתחושת  זקוקים  אנו  שבהם  מצבים  יש  איש  החזון  לפי  גם  שהסברנו,  כפי  אמנם,  בפועל.  יהיה 

רק  הגדיר את המציאות ולא מעבר לכך. לזה מספיקה גם מחשבה שתתברר  בית, אך עניינה הוא רק ל קטיבייסו

 
כן ברור בסור מהאי שהמחשבה היא המגדירה את המעשה אע"פ שכך  ". אם  ודמי ל'בהיתרא אתא סמ"ע  צריך לעשות 

 לידיה'. 
בגמ'  שהדיון  ומשמע  לרבקה,  בהכניסה  עגלה  מפסול  ראיה  ומביאה  ולצורכה,  לצורכו  בדין  ל.  בב"מ  דנה  הגמ'  כן  כמו 

ורשב תוס'  אמנם  במדאורייתא.  מדברת  שהסוגיה  למדו  וריטב"א  בעלמא,  "א  מדרבנן  עולה  חשש  הר"ן  מדברי  אולם 
לפי"ז עולה אפשרות שמעשה שמכוון בו )בנוסף( להנאת עצמו מכתים את כל המעשה ומונע  שהספק הוא מדאורייתא, ו 

 מלעשותו. אע"פ שצריך לעשות זאת ודמי ל'בהיתרא אתא לידיה'. 
 כונה.  משום שמצוות צריכותכה שם, אם כי ממצוות אין להוכיח ועיין במג"א או"ח לח ובביאור הל
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ן הזה הוא, שלכאורה הוא נשלל ממהלך הגמרא;  . החיסרון בכיוו(כל עוד אנן סהדי שאכן תתברר בעתיד)בעתיד  

ות לקבל טומאה. פיר שר  הגמרא בהמשך מוכיחה גם מדין תורם תרומתו של חבירו שלא מדעתו, וכן מדין הכ

 .25בו צריך דעת  לו עולה בפשיטות שיאוש שלא מדעת הוא דין המקיף כל מקום בתורהמדברים א

אם כן, האפשרות המתבקשת היא להסביר את חידושו של רבא כ'גילוי דעת רטרואקטיבי'. כלומר, אם כשנודע 

 יה, ניתן להחיל את אותו א ל ניחלבעלים על אובדן החפץ/ הרמת התרומה/ הכשר הפירות גילה את דעתו ש

גילוי הדעת רלוונטי לזמן הקודם לא  גילוי דעתא למפרע, לא רק מכאן ולהבא. זאת משום שבאופן שורשי  

הבא. אפשרות זו מתאימה גם להבנה של יאוש כפעולה רצונית. אך לכאורה גם פחות משהוא רלוונטי מכאן ול

עלמא לא פליגי דלא הוי  בדבר שיש בו סימן כולי  י "ה כ אפשרות זו אינה מסתדרת עם הגמרא, הפעם בקביעת

ס' הסבירו זאת בכך ש"אקראי בעלמא הוא, ומתחילה לא היה  אע"פ שבשעה שנודע לו התייאש. תו  - יאוש"

 ?  26יאש". אילו העניין הוא גילוי דעת למפרע, מה אכפת לן האם הדבר אקראי בעלמא או לא עומד לי

א הוא גילוי של רצונו הפנימי. לא רצונו האחרונה: חידושו של רבת וישיקושי זה מביא אותנו לאפשרות השל

ח, אך לא באה  ב"ם בהלכות גירושין, אלא רצון פנימי במובן של הסכמה שקיימת בכוהפנימי במובן שמביא הרמ

 לידי ביטוי בפועל בגלל נסיבות מקריות, כמו חוסר הידיעה במקרה הנתון. 

רה לפי זה ולאור מה שהנחנו, בטלה אחר דעת לא הוי יאוש. לכאוא משל  להלכה, הגמ' פוסקת כאביי שיאוש 

עת מפורש.  מכות על רצון משוער בלבד, ולכל פעולה הדורשת רצון צריך גילוי דכבוד האפשרות לפעולות הנס

מביאה ברייתא שתורם אדם את תרומתו של חבירו שלא מדעתו,    )כב.( אך, ישנו דבר המערער זאת. הגמרא  

מ יאוש,שיאכך  ומוכיחה  הוי  מדעת  שלא  ההפתעה,    וש  למרבה  שליח.  בשוייה  שמיירי  היא  הדחייה  כרבא. 

, ואינו מוסיף עליה שום  וסק את הברייתא לפיה תורם אדם תרומתו של חבירו שלא מדעתו ככתבההרמב"ם פ

 :)תרומות ד, ג(  סייג

אם בא בעל   ,ותרם  ,םחיקשי  או שירד לתוך שדה חבירו וליקט פירות שלא ברשות כדי , התורם שלא ברשות"

  ...".שהרי אינו מקפיד ,האם היו שם יפות ממה שתרם תרומתו תרומ -הבית ואמר לו כלך אצל יפות

הדבר מעורר קושי כפול, כיוון שלא זו בלבד שלשיטת אביי שיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש מכריחה הגמ' 

'הכי נמי מסתברא...  )ה, להעמיד כך  סקנהמ   יד בדשוויה שליח, אלא אפילו לשיטת רבא יש הכרח, לפילהעמ

 ועסקו בדין זה בהרחבה.  ם הקשו על דבריו,נושאי כלי הרמב" (מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם'

, מהר"י  בתשובה לשאלה כיצד מסתדר הרמב"ם עם דברי הגמ', הוזכרו שני מהלכים מרכזיים. הכסף משנה

כיר את הסוגיא בב"מ, אך סבר שיש לתת משקל  ם האמנקורקוס והרדב"ז, מעלים את האפשרות שהרמב"ם  

. אפשרות נוספת היא, הפעם רק הכס"מ 27במינוי שליחות  לשתי סוגיות אחרות, מהן משמע שאין צורך  יתר 

 
ת. אך בהמשך נראה שלפי דברי הש"ך בהחלט צריך לומר שהדיון בסוגיא לעת עתה בפשט הגמרא, אפשרות זו נדחי  25

 הוא דווקא לגבי יאוש, וניזקק להסברים בסגנון זה.  
את תרומתו של חברו ה. ולקמן בדף כב. בברייתא דתורם  אמנם נראה שגם דחיה זו אינה מוחלטת, ושמא יש דרך ליישב   26

כי   תרום מבינוניות הוא דתרום, אפילו אם גילה אח"כ דעתו שניח"ל  שלא מדעתו שאלו תוס', הואיל וסתמא דבעה"ב 
 ביפות, לכאורה אין זה אמור להועיל, ונאמר שהוי כמו יאוש בדבר שיש בו סימן. תשובת תוס' היא: "ויש לומר דשאני הכא

ווקא כן מצביעה  א ליה מעיקרא משום מצוה". לשון זו של התוס' דתא, אמרינן נמי ניחדכיוון דחזינן ביה דניחא ליה הש
על כך שמדובר בגילוי דעת רטרואקטיבי, ומשמע שלדעתם החיסרון בדבר שיב"ס הוא שגילוי הדעת אינו רטרואקטיבי,  

אומרים למפרע, ובשונה מכך  מת לנו להניח שהוא לא שייך באמת  אלא מכאן ולהבא. כלומר, העובדה שהוא אינו צפוי גור
גם מעיקרא. אך לא ברור אם אפשר לדחוק כך גם בלשון התוס' בדף כא: וצ"ע. תוס' שבמצווה יש לומר שזו הייתה דעתו 

טעם    אמנם פשט הגמרא משמע שהנקודה היא גילוי דעתא למפרע, עיין לשון הגמ' בת"ש דעודהו הטל עליהן, ואולי יש
 להידחק בדברי תוס'. 

)נ"ב:( שאדם בא וקידש בשכר שלות הללו הן סוגיא מהסוגי  27 אדם אחר, ולאחר כך בא בעל השכר    קבילה בקידושין 
ואמר: מדוע לא תיתיב מהך שכרא חריפא. ובאמת תוס' כתבו שם שצריך להעמידו ג"כ בדשוויה שליח. הסוגיא השניה  

מ ומהריק"ו, אין מקום  כאורה, אומרים הכס"מיד לאחר מכן בגמ' בבבא מציעא. להיא הסוגיא של מרי בר איסק המובאת  
 מיירי בדשוויה שליח, וא"כ מוכח שהגמ' חזרה בה ומפרשת את הברייתא בדלא שוויה שליח.להשוואה כיוון שכאן לא 



 245 יאוש / כא:  

 

בדרך זו הולך אף הגר"א   ומהריק"ו, שלגרסת הרמב"ם גם הגמ' בבבא מציעא דחתה בסופו של דבר את המהלך. 

רבא, וקל וחומר   ין כיצד נתמודד עם הדרשה שמביאה הגמ' אף לשיטתלהביך  בהגהותיו לש"ס. כך או כך, צר 

 יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש. שיטת אביי ש -עם ההלכה

 גם בזה כתבו הכס"מ ומהר"י קורקוס שתי תשובות: 

כיון )א(    , לא עשאו שליח נמי  לואבל קושטא דאפי .  אליבא דמקשה הוא  ,מאי דתרגמוהו בשעשאו שליח"...

כיון דסתמא   ,ואי משום מה אתם לדעתכם". "28בגילוי דעת למפרע סגי   ,ועוד דהוי מצוה)ב(    ,קאידלמתרם  

   ".והשתא אמר ליה כלך אצל יפות סגי למפרע ולדעתכם מיקרי ,והחא ליה משום מצני

קאי הרי    םה שאפשר להבין בשתי אפשרויות. האחת היא שמשום שלמיתר קאי נרא  םאת התירוץ של למיתר 

יתרום, ודומה למה שאומרת הגמ' 'מעיקרא אייאושי מייאש'. האפשרות הרוצה יבוא ו  שכלית  דעת בעל הב

ם בדרך זו את דעת  יא שכיוון שהחפץ עומד להיתרם מתוכו אין צריך דעת בעלים, וכמו שיש מבאריהשניה ה

כאורה . לקים. כעת צריך להבין את התירוץ של מצוה שאני, שנראה שעליו סמכו רוב הפוססו.( )גיטין  הרמב"ן  

  , וקיימא לן שיאוש שלא זה שבעינן דעת בתרומה הסבר זה אינו ברור כל הצורך; כיוון שסוף סוף אין חולק על

חזק עם המשך דברי  היא וניחא ליה? הקושי רק מת  המדעת לא הוי יאוש, אם אין כאן דעת מה אכפת לן שמצוו

 'לדעתכם מיקרי'.  -משלחת הדיעהמהר"י קורקוס, שאותה ניחותא גם עונה על דרישת הגמרא לי

 
וע אינו אוכל מכאן וכאן ברצוני לחדד נקודה: מה פירוש הטענה? בסוגיה של מרי בר איסק הם טוענים כלפי אמימר מד

י יאוש, אך מכאן ולהבא הוי יאוש , כיוון שלא שוויה שליח ויאוש שלא מדעת לא הובריהם טענה על שעברולהבא. אין בד
מדעת. ממילא אין קושיה מכך שלא שוויה שליח. מכוח זה היה נראה לפרש שהשאלה היא אחרת: אם הברייתא מדברת  

כי תיתי להקיש מכאן מינוי ראשוני. מהי  ל 'כלך אצל יפות' מגיע אחרי שהיהבדשוויה שליח, הרי שגם הגילוי דעתא ש
תוך מקום של חבירו ועשה בו כרצונו? שם יש לפרש כל תגובה על דרך המחאה הצינית, למקרה שאדם נכנס בחוצפה ל

לדעת שהריטב"א והקושיה מעיקרא ליתא. מעצם זה שהגמ' משווה את גילוי הדעת מוכח שמיירי בלא שוויה שליח. אך יש  
ליח, מה שאמרנו שאינו  כיצד היה לו כוח למפרע הואיל ולא שוויה ש  -ותאלו את הקושיה בפשט והריצב"ש בשטמ"ק ש

שאכן אין לו כח אלא מכאן ולהבא, ולשעבר באמת לא מהני, משום שישל"מ לא הוי   -שאלה כ"כ. אך תירוצם הוא זה גופא
שלא מדעת  ש הוא שהאריס חולק הרמב"ן, ששאל שאלה זו והשיב שהחש יאוש. כדבריהם פשוט יותר להסביר גם בדעת 

ה להבין מדוע התשובה עונה לשאלה, אם כי אפשר לדחוק בזה. למרות כל אלו בעלים. אם שאלתו היא כמו שהצענו, קש
  עדיין נראה לפרש כמו שאמרנו. זאת משום שבמהלכם של הכס"מ ומהריק"ו קושיה זאת משחקת תפקיד חשוב במיוחד,

שוב בפשטות. ד לפרש שהם בנו מהלך כזה על קושיה הניתנת לייגמרא, ולכן יקשה מאעד כדי לדחות סוגיה מפורשת של ה
 הדעת נותנת לפרש את דבריהם על הדרך שכתבנו. 

בסוגיה בקידושין הסיפור יותר מסובך: תנאי בסיסי לחלות הקידושין הוא שהכסף יהיה של המקדש, ואם כן על מנת 
שיה יכולה להיות מוצגת ברמתה החריפה: הואיל  מפרע. כאן באמת הקויחולו, גילוי הדעת חייב להועיל לשהקידושין  

, כיצד העלתה הגמ' אפשרות שגילוי הדעת שלו יועיל  (ולשיטת הרשב"א דלקמן אפילו אם הלכה כרבא)הלכה כאביי  ו
רש"י    "ו, עיין שם במה שהביא את תירוצילמפרע בדלא שוויה שליח? לגופה של שאלה זו נזקק הב"ח באבן העזר כ"ח, ט

ברי הריטב"א בקידושין )שם( שכתב שגם בקידושין אינו  נוסף שלא הבנתיו כל הצורך. כמו כן הביא את ד  ותוס' ותירוץ
מדוע  )מועיל אלא מכאן ולהבא, ובתנאי שהכסף בעין. וכך העלה גם הבית שמואל שם סקמ"ד והחלקת מחוקק סק"ל.  

, וצ"ע. משמע מכאן שלשיטת הריטב"א בואר בקידושין נ"ט:ן? הרי בכ"מ יש שיעבודא דכסף, כמדווקא אם הכסף בעי
   (ן, כך פסק באמת בקידושין מ"ו. ולטעמיה אזיל. עיין אבני מילואים כ"ז, ט'מעות פיקדו

נכסוף, נוספת דקדק הבית שמואל )שם, מ"ד( מדברי רש"י, שפירש: משום כסיפותא הוא דקאמר ליה, דלא  אבל    דרך 
ניחא ליה. ע   למפרע לא  יועיל אף למפרע, אך הכסיפותא שייולה שמעיקה"ד שייך  מרש"י  כת רק מכאן שגילוי הדעת 

הבית שמואל עצמו הקשה על רש"י ממרי בר איסק,    (משום שהתבייש לסרב, או שלא ניח"ל שהאורחים יתביישו)ולהבא  
ל המקום . התוס' ר"י הזקן ער' שמואל בשיעוריו, סימן י"ח, א'ששם מוכח שאינו מועיל אף מכאן ולהבא. ועיין מש"כ ליישב  

 פרשו שהסוגיה נאמרה בשיטת רבא שיאוש שלא מדעת הוי יאוש.  (י"ג וכן בהגהות רעק"א על הבית שמואל אות)
חידושו של הרמב"ם   -שהסוגיה מדברת אף בדלא שוויה שליח-אלא שיש להעיר שלפי התוצאה שהוציאו נו"כ הרמב"ם

ה.  רו אף ללא דעתו, כל עוד יתברר למפרע דניחא ליאפשר לקחת ממון מחבלגבי קידושין, וגם לגבי קידושין  תקף גם  
דברים אלו באים בהחלט לידי ביטוי בפסקו של הרמב"ם בהלכות אישות )ה', ח'( עיין לקמן. אלא שנושאי הכלים פרשו 

שאף קידושין  הדין בקידושין? דוחק גדול לומר    את דברי הרמב"ם בתרומה משום שתרומה היא מצוה. כיצד יסבירו את
של הקצות ברס"ב, א' שלא אמרינן ניח"ל משום דהוי    -ם במחלוקתהשנויי–מצוה לעניין זה. ובייחוד עפ"י דבריו    נחשבים 

מצוה אלא במקום שאינו מתחסר ממון. לפי זה צריך לומר שדברי הרמב"ם קרובים יותר לדברי הש"ך מאשר לדברי נושאי 
 , ונעסוק בכך בהמשך בע"ה.  כליו

ושין נ"ב:, שהגמ' עונה שדווקא בתרומה בקיד(במעשה דמרי בר איסק ו ) שזו גופא כוונת הגמ'  ריהם צריך לפרש  לדב  28
 אי"צ שליחות משום דמצוה הוא, אך בשאר מקומות חלים ע"כ כל דיני יאוש שלא מדעת.
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שו על מעשיהם של מר זוטרא ורב בדומה לכך כתבו כמה ראשונים במעשה דמרי בר איסק; הראשונים התק

רים נוספים נאמרו כאן,  שהלכה כאביי. תוס' כתבו מה שכתבו, אך הסב  אשי, שאכלו מהתמרי ורימוני אע"פ

 ונביא את החשובים לעניינינו:  

  א דומי ,וכך נהגו ,לפי שאומדן הדעת הוא שאין בעל הפרדס מקפיד בכך רץ...תי "אשב רו")ר"ן בשם הרשב"א( 

אוכל משל רבו קוצה    האוכל משל אביו וכן עבד שהי  ההבן שהי  ,דב"ק  תראברק  בפ  פתאבתוסלמאי דאיתא  

י  ונותן פרוסה לבנו ולעבדו של אוהבו ואינו חושש משום גזל של בעל הבית שכך נהגו ומשום האי טעמא נמ

 ". הגוזל בתרא שגבאי צדקה מקבלין מן הנשים בדבר מועט רק' בפמריא

לו הרשה  יה כאוהוה לי   , דידע במרי בר איסק שהיה אוהב הלומדים וניחא ליה ,עמאנראה לי דהיינו ט")שיטה(  

 ".או מחילה שלא מדעת נגעו בה  או מתנהולא מתורת יאוש שלא מדעת  .לכךלה ימתחאת האריס 

סביר לנו מקרה שעליו לא חלים כללי יאוש שלא מדעת. הרשב"א טוען  ה נזקקו להם פוניבאופן דומה, הראש

שב"א תומך בראיות. מילות ואין בדבר משום גזל, כפי שהר   - להוציא כיבוד לאורחים חשובים  -גשמדובר במנה

  כך  על   המפתח הן 'שכך נהגו'. כלומר, הדבר דומה למעיקרא אייאושי מייאש. דעתו של בעל החפץ מראש היא 

באבידה הוא להם משלו. נראה שההבדל לפי הרשב"א בין זה לבין יאוש שלא מדעת    ן שיבואו אורחים ויינת

מי מכיוון שאין רצון גלוי. אין לאדם במודע תכנית  רמת המודעות; יאוש שלא מדעת הוא היזקקות לרצון פני

מת זאת, במקום שהדבר לעוש. תגובה למקרה שחפץ נאבד ממנו, כך שאי אפשר להגיד שכך היתה דעתו מרא

יש לומר שהבעלים מודע להיתכנות של המצב, וממילא אין צורך ל רצונות היזקק לעמדות עקרוניות ונהוג 

 פנימיים. אישורו ניתן במודע.  

האם זוהי גם כוונת השיטה? לכאורה כן, משום שגם הוא מדגיש 'הרשה את האריס מתחילה לכך', אך עדיין  

המודעות המקדימה, אלא את הניחותא. וצריך לחדד יותר את הנקודה, משום  את  יש  נראה שהשיטה לא מדג

בין מקום שהרצון הוא קיים בכל יאוש. כנראה שהכיוון של השיטה הוא לחלק    (תרצותשל ה  במובן)  ש'ניחותא'

 הסכמה מאולצת לבין מקום שהרצון הוא יוזמה נלהבת, אך כאמור, צריך עוד לחדד. 

ת הרמב"ם, משום שאפשר לומר שכל מצוה היא 'מעיקרא אייאושי  סבר אף לשיטו ה אל  ניתן ללמוד מדברים

להדגיש, שהשיטה  "א או שיש רצון נלהב בקיום המצווה לפי השיטה. אמנם כאן המקום  מייאש' לפי הרשב

. ובאמת צריך עיון מה מייחד לפי הנו"כ 29והרשב"א, בשונה מנושאי כלי הרמב"ם, לא דברו בדווקא על מצוה 

סמרות, בי או מנהג. יתכן שגם הכס"מ לא כיוון בהכרח לקבוע מוה לעומת כל מקום שיש בו רצון חיומצות הא

 וה. כלל במצו אלא שהעיקרון שעומד מאחורי החילוק שייך בדרך

מ"מ, פסק זה של הרמב"ם וההסבר שהעניקו לו נושאי כליו הוא בעל משמעויות מרחיקות לכת. בפשטות הבנו 

מדע חשיאוש שלא  אינה    ופףת  מדעת  יאוש שלא  בעניין  שהמחלוקת  התבאר  כעת  אך  התורה,  דיני  כל  על 

אין כאן צמצום לעצם    ה שניתן לנהוג בהם מנהג רבא. אמנם, עדיין מקרים שאף אביי מוד  חובקת כל. ישנם 

 מחלוקתם של אביי ורבא, אלא רק הוצאה של כמה מקרים מהגדרת 'שלא מדעת'. 

 

 עת זוטו של ים ויאוש שלא מד

בר    חידוש מקורי מאד נמצא בדברי המיוחס להריטב"א, בבואו להסביר את מעשי החכמים בבוסתנא דמרי 

 איסק: 

 
ו  שהם ודאי לא למד הם למדו כגירסה שלפנינו, היינו    לא זו בלבד, אלא שהם אמרו את חילוקיהם אע"פ שאת הגמרא  29

 לא באופן גורף.שהעיקרון הנ"ל נכון בהכרח גם לגבי מצוה, ודאי 
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ניחא ליה למרי בר איסק  " דמינח הוי  ידעי  ולא אתא באיסורא לידיה דרחמנא    ,שיהנה ת"ח מנכסיודמידע 

 ".30ל ים ו שזוטכדאמרינן ב כמיםחלמידי כי האי שהן ת   ,כי אף על גב דלא ידע א.שרית מעיקר

את הבעיה של יאוש שלא    כוונתו, כיוון שהם ת"ח ודאי ניחא למרי בר איסק שיהנו מנכסיו, ובירור זה עוקף

עם   אחת  בשורה  ומתייצב  מכאן  מדעת  עולה  לכת;  מרחיקת  ים  של  זוטו  לדין  ההשוואה  ים'.  של  'זוטו  דין 

ום שברור למעלה מכל ספק שהוא במק, ש שלשיטתו זוטו של ים הוא דין משוכלל של יאוש שלא מדעת, כלומר 

גילו שרייה' לסמוך על אותו  'רחמנא  ולעשות מעשה. בעצם חידשה התור אכן מתייאש/ כך דעתו,  ה י דעת 

 . 32  31יאוש שלא מדעת הוי יאוש   שבזוטו של ים

  אין יותר מתאים מלהסביר הסבר זה בדעת הרמב"ם דלעיל, שהרי הרמב"ם, כידוע, לומד את דין זוטו של ים

ליאוש שלא מדעת  אם כן לדבריו אפשר לומר שהתורה נתנה גושפנקא הלכתית    .)גזלה ואבדה ו, א; יא, י( יאוש  ין  כד

 לת דוד שאכן מסביר על פי זה את שיטתו. היכן שהדברים מבוררים, ועיין בנח 

א  של  אוששהיכן שרצונו מבורר, י   -נקטנו בפשטות בדברי הריטב"א שזהו החידוש שחידשה תורה בזוטו של ים

ביאוש שלא מדעת    גםת  מדעת הוי יאוש אף לאביי. אך יש לציין שהסבר זה אינו ברור כל הצורך, כיוון שבפשטו

מייאש. ואם כן אין תועלת ממשית במקומות שבהם רצונו יותר ברור מברור.  רגיל אין פקפוק בכך שלכי ידע  

זו מסביר ר' שמואל הסבר חדש,   אלהח שעדיין קשה לומר שבגלל זה נחלצנו ממגבלות יאוש שלא מדעת. מכו

 :  )סימן ח( נפלא עד מאד 

בכוח, מועיל אף  שרצונו הפנימי, ש  שלא מדעת הוי יאוש, פירוש הדבר לעיל הסברנו שלשיטת רבא שיאוש  

בשעה שעוד לא יצא אל הפועל. בפשטות אביי חולק על כך וסובר שאי אפשר לעשות שימוש ברצונות שלא  

שכתבו הרשב"א והשיטה חותרים להוציא את הרצונות אל הפועל כך שיועילו    מה  גם  באו עדיין אל הפועל. 

יקרון, אלא על יישומו. גם לשיטתו שייך  חולק על העי. אך ר' שמואל רוצה לומר שאביי אינו  אפילו לשיטת אבי 

בא  ף ר לעשות שימוש ברצון שבכוח, אלא שלדעתו דבר שאין בו סימן עדיין אינו בהכרח יאוש בכוח. הרי א

ם ש'לא היה  סבור שבדבר שיש בו סימן אם התייאש מיד לאחר שנודע לו, אין זה נחשב יאוש שלא מדעת משו

שאין בו סימן, שהרי אף בדבר שאין בו סימן, אם עומד וצווח שאינו    יי אף לדבר עומד לייאש'. כך מתייחס אב

  . 33מתייאש, מאמינים לדבריו 

 
לשונו מגומגמת בנוסח שלפנינו, אך נראה שתורף דבריו הוא כפי שנכתוב, וכך הבינו הנחל"ד )כ"ב.( ור' שמואל )סימן   30

 ח(.
ד שהוא המקור לדין בתא לרבא מהלימובמלחמות בדף כב: פירש כך את התיו כמו כן מעניין יהיה לציין שגם הרמב"ן    31

ורה הוצרכה להתיר זוטו של ים אע"פ שהוא בעצם יאוש שלא מדעת, ש"מ שיאוש שלא  זוטו של ים, באופן כזה: אם הת
ישל"מ )שאחרת  מדעת לא הוי יאוש. כלומר, בדיוק את מה שהשגנו על ידי דין זוטו של ים היה אפשר להשיג על ידי דין  

ראיה   ילא היתה מכאן  זה גשישל"מ לא הוי  ומכאן שלשיטת הרמב"ן חידוש התורה הוא  שבמקום שדעתו    -ופאאוש(, 
העתידית מבוררת למעלה מכל ספק, כעין זוטו של ים, התורה נתנה אף לשיטת אביי דין יאוש מדעת. זהו כנראה הסבר 

)סימן ח אות ב( ועיין ר' שמואל  אומר שדברי הר"ח קרובים לדבריו,  הריטב"א גם כן, ואם כך הם תמימי דעים. הרמב"ן  
בשם הר"ן והרשב"א. לענ"ד יש מה לפקפק בזה, עפ"י מש"כ הרשב"א בדף כד., אך   שכתב להוכיח כן גם ממש"כ הנמוק"י

 עכ"פ יש לנו כאן: ר"ח, רמב"ם, רמב"ן וריטב"א. 
כיוון שאין  דמני ליה שליח(, ם שזכייה מטעם שליחות )אנן סהדי עיין בקצוה"ח )קה, א( שהקשה לתוס' כתובות הסוברי 32

ל"מ. ולפי"ז ניתן לתרץ שזכייה היא במקום שיש אנן סהדי, ואם כן הו"ל כזוטו  ה'משלח' יודע בשליחות הו"ל שליחות ש
ש נראה  אך  איסורא(.  )ד"ה  כב:  בדף  היטב  עיין  בזה,  כהרמב"ן  ס"ל  שהתוס'  להסביר  אפשר  האם  וצ"ע  ים.  התוס' של 

הנכבדה בשלהי  שמענו שחולקים על הרמב"ן, יכולים להצטרף לרשימה עם שליחות, ולא בכתובות שסוברים שזכייה מט
סהדי   אנן  זה  וס"ל שאין  זו  על תוס' בכתובות בנקודה  שהתוס' במסכתנו חולקים  ובאמת יש לדקדק  ההערה הקודמת. 

 הוא שליח.  לבע"ח מבלי להזכיר שבכ"מ כל תופסשמינהו לשליח, שבדף י. הקשו על שיטת רש"י בעניין תופס  
בינו לבין הצמח צדק בסי' פט, ומכאן מוכיח ר' שמואל שלשיטת   סובר התרוה"כ בסי' רנט. אך דין זה שנוי במחלוקת  כך  33

הראשונים הללו הלכה כדברי התרוה"כ. עיי"ש שתמה מהגמ' בדף כד: נעשה כצווח וכו', וכתב שלא מסתבר לחלק בין  
,  ורה התמיהה היא על תמיהתו, משום שברור שיש חילוקבה סימן. אך לכארבים מצויים שם לסתם אבידה שאין  מקום שה

 וסימן לדבר שבמקום שהרבים מצויים מתייאש אף מדבר שיש בו סימן. 
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ודה גם אביי שאפשר לפעול מקום שישנו גילוי דעת מבורר, מכל  ן בממילא, בזוטו של ים שהאובדן ברור, וכ

ם הוא עצם דין יאוש,  י הסבר נפלא זה החידוש של התורה בדין זוטו של ישהוי יאוש. לפ  -עפ"י שיטת רבא

מועיל יאוש    -. בשלב זה הוספנו עוד סייג על דברי אביי, ובכל מקום שהדבר מבורר 34וכשיטת הירושלמי ורש"י 

 דווקא במקום ש'מעיקרא אייאושי מייאש'. או , לשלא מדעת 

 

 שיטת הש"ך

 : )שנח, א( כך כתב הש"ך 

מבואר דאם אדם נותן לאכול לחברו מדבר    ,שם מרדכימציאות והגהת אשר"י והגהת  ' פרק אלו  מדברי התוס"

  לא   לא מדעתאסור לאכלו דהלכה כאביי דיאוש ש   ,שיודע שחברו יתרצה ף על פיא  ,שאינו שלו אלא של חברו

 . ליה  אליה מעיקרא לא הוי ניח אדהשתא ניחף על גב  וא .י יאושהו

אינו מייאש אלא משום שאינו   ךכר אחשגם   ,ר ויאוש שלא מדעת שאניומר שמות הייתי א אואי לאו דמסתפינ

  - אי ביאוש  ?דבמה יקנה ה.  מעיקרא באיסורא אתי לידי   נןאמרי  ןכם  א  ,הוא מתייאש   רחוכל  ובע  , יודע היכן הוא

א"כ    ה,כיון שידוע שיתרצ  -הכא  ה שאין כןמ  ,יודע שהוא אצלו לא מתייאש  הואלו הי  ,אינו מתייאש  אשתהא ה

ליאוש   הואע"ג דבש"ס שם מדמה תרומה וטומא.  אינו מקפיד על זה  אדמסתמ ,השתא נמי בהיתרא אתי לידיה

 ...."ידיעה ממש בעינןה  דלענין תרומה וטומא ,איכא התם אאחרינ אטעמ ,שלא מדעת

דברי    ולק על דברי התוס', שטענו שכיוון שהלכה כאביי צריך לפרש שהאריס נתן משלו, ומפרש כעיןח  "ךשה

הרשב"א והשיטה. אלא שהנימוק שלו מטלטל: הש"ך טוען שכעיקרון המושג של 'רצון שלא מדעת' הוא מושג  

עת במקרה של  מד   שלארחב, ותקפותו מוסכמת. אביי חולק רק בדין יאוש, ונימוקו הוא שהחלת כללי רצון  

היה יודע שמישהו מצא את   יאוש היא סתירה פנימית; הרי היאוש נובע מכך שהוא חושש שהחפץ אבוד. אילו

החפץ לא היה מתייאש. אם כן, אי אפשר לומר 'אילו היה יודע' לחצאין. יאוש בפועל אין, וגם אילו היו הנתונים  

מצומצמת ליאוש בלבד, ובמקום שאינו    ה כאביי הלכת ה. לכן גם פסיק35כולם מונחים בפניו לא היה מתייאש 

 ת'.  דעמ יאוש מודה גם אביי שאפשר לומר 'רצון שלא

אלא שקשה, אם בכל מקום שאינו יאוש מודה אביי, מה מקשה הגמ' עליו מתרומה ומהכשר טומאה? הש"ך  

מש. הדברים  ה מדיעבכך שבהם לא מספיק 'רצון שלא מדעת', אלא צריך י  םמסביר ששני דברים אלו יחודיי

גיה. עוד קשה מה סוה   בר נלמד מפסוקים ומתחדש רק בשלב מאוחר של קשים להולמם משום שבשני אלו הד

 בכך כדי לשייך זאת למחלוקת אביי ורבא?  

אפשרות נוספת ללמוד בדברי הש"ך, היא שאין דרך לפעול רטרואקטיבית, ובזה יש חילוק עקרוני בין יאוש  

א תגובה של אין ברירה, שנוצרת כתוצאה ממצב מסוים, ולכן גם אינו שייך אם  הו  אושלבין רצונות אחרים: י 

 
שהבעלם   34 בכך  זאת  ונימקה  שם  מצויים  שהרבים  למקום  זוש"י  בין  כרכה  כד.  בדף  שהברייתא  ע"כ  הערנו  כן,  כמו 

ם'  ברמה כזאת או אחרת שהטעם 'מפני שהבעלים מתייאשי  והרא"ש האומרים  אשים. גם אם נקבל את דברי הרשב"אמתיי
לא שייך לזוש"י, עדיין קצת קשה מדוע הברייתא כרכה אותם יחד. הפשוט היה להסביר בשיטת הרמב"ם ורש"י שזוש"י  

אפילו עומד  מדנא שיש יאוש כ"כ חזקה עד כדי שהוא הוא דין יאוש, ואינו שונה באופן מהותי מסתם יאוש, אלא שהאו
ה הוא שאם כן זוש"י אמור שלא להועיל ביאוש שלמ"ד, ובגמ' ח נעשה כצווח על ביתו שנפל. הקושי בהסבר פשטני זוצוו

בדף כא: לחלוטין לא משמע כן. האפשרות השניה היא מה שכתבנו למעלה בהסבר שיטת הריטב"א: שזה חידוש התורה 
  עדיין קשר בין שני חלקי הברייתא. ההסבר הנפלא של ה, וכמו כן אין  שאז הסברה אינה ברורה כמש"כ למעלבזוש"י. אלא  

ר' שמואל פותר גם את הבעיה הזאת, כיוון שלפי דבריו גם זוש"י )אע"פ שמועיל שלא מדעת( וגם מקום שהרבים מצויים  
שר להסביר ר מופלא זה, שגם את שיטת רש"י אפשם נובעים מעצם דין יאוש, והכל אחד. עוד רווח שיש לנו לפי הסב

 זה, וכשיטת הרמב"ם והרמב"ן, הר"ח והריטב"א.  באופן
קשה להבין זאת, משום שהחפץ בלא סימן, כך שאין שום דרך להשיב אותו, וא"כ אפילו היה יודע שהחפץ ביד המוצא   35

שאין בו    סי' רסב( שמי שעומד וצווח על דברהיה מתייאש גם כן. יתירה מזו, היה מי שאמר )צמח צדק, מובא בתרוה"כ  
מנם הקצות )רסב, א( כשהעתיק את תוכן דברי הש"ך כתב: עשה כצווח על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים. אסימן נ 

 אילו היה יודע מקום האבדה, וזה מראה שהבין את הש"ך באופן השני שנכתוב. 
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קיים גם מראש. לפי הש"ך כל דבר שאינו    ובאופן מובנהרצון, לעומת זאת, הוא עקרוני, מודע,    ע. ודלא באופן מ

 כלל לא שייך לדיון של יאוש שלא מדעת.   -תגובה מאולצת

. ראשית מאמץ העונג יו"ט את הנחתו )סימן קיא( הולך העונג יו"ט  ים  דושבדרך נוספת לבאר את דברי הש"ך הק

בהרחבה בע"ה, והיא, שיאוש שלא מדעת אינו יכול ליצור יצירות אקטיביות, אלא  ן  קמ של ר' שמואל שתידון ל

סילוק המניעה. על כך מוסיף הש"ך שיאוש אינו משתייך למחלקה האחרונה, אלא לזו   -רק התרצות פאסיבית

ה ושתחלכן סבור אביי שיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש. מובן שהש"ך אינו חולק על כך שיאוש הוא  , וונההראש

ישיר   באופן  נובעות  אינן  היאוש  תחושת  של  ההלכתיות  ההשלכות  שלדעתו  אלא  בעיקרה,  פאסיבית 

'  עשהכ'ממהתחושה, אלא מחידוש של התורה שחל על גבה. היתר התורה של יאוש אינו מוגדר כהתרצות אלא  

מילא מכך מ  בעחדש של התורה. אך חוסר ההקפדה שמאפשר שימוש בחפץ איננו כרוך בכל חידוש וההיתר נו

 שאינו מקפיד, ובמעשה דמרי בר איסק יאוש של"מ יכול 'להתיר' איסור גזל.

ונחדד יותר: הסיבה שאנו אומרים 'יאוש של"מ' היא השייכות הבסיסית של התחושה העכשווית גם לשעבר. 

כמו למפרע, ו דובר בפעולת קסם המחילה חלויות רטרואקטיבית, אלא שייכות עמוקה של התחושה גם  המ  אין

גילוי רצונו הפנימי. דבר כזה לא יכול להיאמר לפי הש"ך על חלויות שצריך להחיל באופן    - רנו לעילשהסב

אוש עצמו שייך  שהיכן  אקטיבי, שהן צריכות 'מעשה' אפילו במקום שהרצון גלוי ומפורש. במקרה שלנו ית

בדווקא, עכשוויות  שלו  התוצאות  עדיין  אך  למפרע,  גם  בסיסי  מש  באופן  שאינן וזאת  במישרין    ום  נובעות 

מהיאוש אלא מחידוש התורה. להחיל את חידוש התורה במקום שהיאוש לא היה בפועל אלא בכוח, זה משול 

 בעיני הש"ך ליצירת פעולה אקטיבית.

ר, שדברי הכס"מ ומהריק"ו בהסבר הרמב"ם מוכרחים ממה שכתבו הפוסקים  ובס  ( )רסב, אגם הקצות החושן  

שמותר לאדם ליטול אתרוג של חבירו, משום שניחא ליה לאיניש דתיעביד    ם תרלז, ד( , וט"ז שה ברמ"א  )או"ח תרמט,

בממוניה  דברי  36מצוה  ליישב  נצטרך  מדעת,  שלא  יאוש  שייך  איסק  בר  דמרי  שבמעשה  תוס'  עפ"י  והנה   .

שסקיהפו מציין  הוא  כי  אם  מבהילה,  סברה  זה  מכח  מוסיף  הקצות  שאני.  דמצוה  הללו  עלים  לסמוך  ה  אין 

ת טוען שגם אדם שלא ביטל את חמצו בשש שעות, ניתן להחשיב זאת כאילו ביטל, מכוח הסברה למעשה. הקצו

 במקום מצווה יאוש שלא מדעת הוי יאוש.  ש

מחלוקת אביי ורבא    מאד את היקפה של המחלוקת. לדבריוצם  וצמנסכם: הש"ך הרחיק מכל אשר נאמר לפניו,  

. רק נעיר  ה אפשרויות להסביר את המחלוקת, כמה מהם צוינו בפירושאמורה ביאוש בלבד. לפי זה ישנן כמ

כמו שהצענו בהתחלה, שהמחלוקת היא בדין יאוש גרידא, ועל   שכעת אפשר לחזור ולהסביר את שיטת רבא

 וא מציאות אובייקטיבית ויכול לחול גם בלי דעת מפורשת. ש היאוגבי דברי החזון איש ש 

 

 ות  יאוש שלא מדעת בפעולות אקטיבי

 :)ה, ח( כתב רבינו הרמב"ם בהלכות אישות 

בו אשה... אינה מקודשת. ואם קידשה בדבר שאין    "הנכנס לבית חברו ולקח לו כלי או אוכל וכיוצא בהן וקידש

 ז, הרי זו מקודשת מספק". אגואו  בעל הבית מקפיד עליו כגון תמרה 

ומקודשת מספק שמא עכ"פ הוא מקפיד    יש שפרשו שכוונת הרמב"ם לדבר שרוב אנשים אינם מקפידים עליו,

לעומתם היו שפרשו שמיירי בפחות משווה פרוטה,    . )לחם משנה, ב"ח, ט"ז, בית שמואל וביאור הגר"א באבן העזר סי' כח( 

, הרי שאין בזה האם נסביר כהדרך השניי  . )תשב"ץ, פרישה, משנה למלך(   מדיוהספק הוא שחיישינן שמא שוו"פ ב

 
מדעתו. לעומת אבל אין זה שלא  , ששם זו אומדנא שכך דעת המשכיר  המושג כפי שהוא מופיע בגמ' בפסחים אינו מוכיח  36

"ת לאחר משום שניח"ל לאיניש דתיעביד מצוה בממוניה, לכאורה כן מוכיחה זאת ההו"א בב"מ כט: שאפשר להשאיל ס
 זאת. אלא שאפשר לפרש שדחיית הגמ' היא מטעם זה גופא, שישל"מ לא הוי יאוש.
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ו"פ יסודותיה בהררי הש"ס, ולפיכך היא  האומדנא שאדם אינו מקפיד על פחות משוחידוש של ממש, משום ש

 איזה חידוש בדיני יאוש שלא מדעת.  פשוטה ואינה טומנת בחובה 

וא מסכים  דול: אפשר ליטול חפץ של אדם בהנחה שהש גידואמנם, לפי הפירוש הראשון, הרי שנתחדש כאן ח 

הש"ך.    הרמב"ם, שנראה שהיא המקובלת יותר, היא בעצם שיטתלכך, אף שלא במקום מצוה. שיטה זו בדעת  

בחידושיו   רוזובסקי  ר' שמואל  גם  הסביר  ד( )יחכך  ששיטת    ,  לכך  אפשרית  סייעתא  עוד  הרמב"ם.  דברי  את 

דקדהרמב"ם היא כהש"ך   ג)וכך  ר ק  ג( '  ם  אות  טו  סימן  שם בהמשך ההלכה. שמואל  ניתן להוציא מדברי הרמב"ם   ,

לא שייך הטעם   ם אדם אחר ליקט בתוך שדהו ולבסוף תרם מועיל. והקשה הקצות שכאן הרמב"ם כתב שאף א

על חשבונו של בעל הפירות, ובאופן כזה סבור הקצות שלא    הא עושה את המצוושל מצוה שאני, משום שהו

לא מעוניין להסביר את הרמב"ם    ליה לאיניש. הקצות שם כותב שלדברי הש"ך ניחא. הוא עצמוחא  ני  אמרינן

, משום שזה נגד התוס', המרדכי וההגהות אשר"י. אך כיוון שהסברנו את הרמב"ם בהלכות אישות 37כהש"ך

 את גם בשלהי ההלכה שבהלכות תרומות. כהש"ך, ניתן להמשיך ז

דול. דברי הש"ך נאמרו במקורם לגבי מעשה דמרי בר מב"ם, עולה חידוש גהר   בריאך, לכל כיוון שניקח את ד

. אך כאן  38לסלק את קפידת הבעלים בשביל שלא ינהג שם איסור גזל, ולא מעבר לכך   איסק, שם היה צריך 

יחולו הקידושין הממון צריך להיות של המקדש, ואם כן ההיתר של  הלכנו צעד גדול קדימה: ברור שעל מנת ש

ל ממש לנוטל. בפשטות עולה קדש בדבר שאינו מקפיד לא יכול להסתפק בפחות מאשר הקנאה שם למב"הר 

פה עד כדי ליצור יצירות אקטיביות ועד בכלל. נקודה נוספת היא, שאם  אן שכוחו של יאוש שלא מדעת ימכ

וכמו שהבאנו    גו,נה  את כל ההיתרים בסגנון הזה בכך שמעיקרא ידע ומייאש, וכך  (בדוחק)קודם יכולנו להסביר  

ך. בשביל שהקנאה תועיל  הקנאה לא יכול בשום אופן להיווצר כ  מהרשב"א והשיטה בסוגיית תרומה, מעשה

 . 39סוגיית יאוש שלא מדעת ולהבין אותה מחדש צריך לחזור ל

ך: "ה"נ מסתברא, מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם". כלומר, לכאורה, הדבר תלוי בדברי הגמ' בהמש

ות וע? נראה שהגמ' מוציאה פעולעדיין תרומה צריכה מינוי מודע. מד  -א שיאוש של"מ הוי יאושרב  יטת אף לש 

לא מדעת, ואף לשיטת רבא חידושים כגון מינויי שליחות אינם יכולים להיעשות  אקטיביות מסוגיית יאוש ש

הקרבת קרבנות,  ת ליחוא מדעת'. כך כנראה למד הרשב"א, שמביא את העיקרון הזה גם לגבי של באופן של 'של

 ייה היא אנן סהדי שמינהו שליח.. מכאן הקשו על שיטת התוס' שזכ)נדרים לה:(   40בסוגיה של כהני שלוחי דידן 

לבאר את דברי הגמ' . לאור דבריו צריך  )גיטין סו.( לעומת זאת, הרמב"ן קובע שתרומה אינה צריכה שליחות  

 
ולהבא. אפשר   ב"ש והח"מ שמהני ת ההלכה בהל' אישות למד הקצות כהור' שמואל מעיר שם שכנראה א  37 רק מכאן 

שב"ץ וסיעתו שהרמב"ם מיירי בפחות משוו"פ. כנראה שבאחת מהדרכים הללו עכ"פ הלכו להציע גם שהוא למד כשי' הת
 הרבה אחרונים ולא הסבירו את הרמב"ם כהש"ך. 

. כשם שהפקר ל שום אדם בעולםמותר דווקא בתנאי שאינו מקפיד ע   טוען שדבר שאינו מקפיד  (אבן העזר סי' נט )הנוב"י    38
יר לכל העולם, כך גם בדבר שאינו מקפיד בעינן שלא יקפיד כנגד כל העולם. לעניים בלבד אינו חל, אלא צריך שיפק

וכיח את מכיוון שתנאי זה אינו ניתן בדרך כלל ליישום הרי שאין משמעות הלכתית רבה לדברי הרמב"ם שכאן. הנוב"י מ
אל בר' יוסי להפקיר שמעאל בר' יוסי. תוס' מסבירים שהצורך של ר' ישמעמ' ב"מ ל: בר' יחידושו המופלג מהמעשה בג

כה"ג. ומשמע שאף שאינו מקפיד ורוצה להפקיר יש איסור   פקרהוא כדי שלא יכשלו בגזל, ועל זה מקשה הגמ' ומי הוי ה
ותו. לכאורה כל רשות קשה מאד להבין אוכח כדבריו, הרי הדבר זר ומוזר וגזל כל עוד לא יצא מרשותו. ואם כי לכאורה מ

ני מבוססת על כך שאינו מקפיד. האם לדעת הנוב"י באופן כזה עובר בגזל? האבנ"מ שם שאני נותן לאדם להשתמש בממו 
קפיד כנגד כל העולם,  חולק על דברי הנוב"י. אך אין הוא חולק עקרונית על הנוב"י שכדי להפקיע מאיסור גזל צריך שלא י

עוד כתב   (.שמוותר עליו מראש  שזה שייך דווקא לגבי דבר קטן)ד מתורת מתנה הוא"  "דבר שאינו מקפי אלא שלדעתו  
משמע שהנוב"י סבר שיסודו של דבר   .שם "ולבבי לא כן ידמה... דדבר שאינו מקפיד עליו לא מתורת הפקר אתינן עלה..."

סי'  איסק צריך הקנאה. ואולי כך למד הנתיבות )עולה מכל אלו שגם במעשה דמרי בר  שאינו מקפיד בדין הפקר. לכאורה  
 בעניין מרי בר איסק שלא בעינן דעת מקנה. רמד( שהוכיח מהש"ך 

שהיתרי הרשב"א והשיטה אינם נובעים מדין    ואפילו אפשר לטעון בדוחק שאין ראיה ממחלוקת הראשונים הנ"ל, משום  39
ע"מ להקנות, מ"מ מדברי הש"ך ודאי לא נראה כך, וגם    בפני עצמו, ושייך רצון מעיקרא גם יאוש שלא מדעת, אלא דין  

 מב"ן( פרשו כנראה שדין זוטו של ים הוא חידוש בדיני יאוש שלא מדעת. הריטב"א )והר
 שהרשב"א הביא טעם זה משום שהוא נכון אליבא דכו"ע.  ואע"פ שהלכה כאביי וא"צ לזה, יש לומר 40
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מקדים בכל זכייה שאינה מבוררת מצד עצמה;  ור  ביר באופן אחר: רעק"א הציע שהחידוש כאן הוא שנדרש  

להצי אפשר  זו  לברוח  הנדרש,  הדעת  שגילוי  גם  תרומתע  את  לתרום  הרמב"ן,  קודם פי  יהיה  חבירו,  של  ו 

יאוש שלא מדעת אינם שייכים על פעולות   לפעולת התרומה. כך או כך, לפי הרמב"ן אין מקור מסוגיה זו שדיני

 .41אקטיביות 

מניח שיאוש של"מ אינו מועיל אלא להתרצות פאסיבית. ראייתו    )סי' ז( ציאות  רק אלו מ לפ  שיור' שמואל בחידו

מדין יאוש שלא מדעת. אך קשה  ראיה מקסימה: ברור שאף לפי רבא לא נאמר שהופרשה תרומה מאיליו,  היא  

נה  ם קו ג"ם המובא לעיל ודאי סובר שמי שלקח את החפץ שהבעלים אינו מקפיד עליעל דבריו משום שהרמב

ד הבעלים. כך  מועילה גם ליצור הקנאה מצאת החפץ, ובשביל כך צריך גם דעת מקנה, ומכאן שסברת הש"ך  

תנה  , תוך דיון שוצף עם הנודע ביהודה: "ולכן נראה דדבר שאינו מקפיד מתורת מ)כח, מט( לואים  גם האבני מי

אלא שהאבנ"מ לא הכריח זאת מהסברה  . ."הוא, דאינו מקפיד וחונן ונותן דבר מועט למי שיטול שלא מדעתו.. 

 שכתבנו, עיי"ש.  

, שתירץ לשאלה כיצד  )קידושין נב:( ין: הוא שאל על דברי ר"י הזקן  ר' שמואל עצמו התייחס לשאלה זו בעקיפ 

וגיה אזלא בשיטת רבא. ומשמע שאם היתה הלכה כרבא  , שהס(הובא לעיל בהערה)מועיל גילוי הדעת למפרע  

פיה כל מקום , מועיל אף להקנות. וכך הוא מתרץ: יש לסתור את הנחת היסוד לאוש י ישיאוש שלא מדעת הו

בזה שהבעלים מסלק את הקפדתו יך הקנאה מצד הבעלים. אף  שיש בעלים צר  של הפקר, סגי  חפץ שאינו 

, בהתבסס בעיקר על דברי הר"ן הידועים  )ז, יב( ר' שמעון בשערי יושר  והקונה עושה מעשה קניין. כך חידש  

ינינו,  ר והאיש קונה אותה. ממילא, ניתן לומר שכך הוא אף בענידף ל., שהאישה משווה נפשה כהפק  ריםבנד

 מעשה קניין.  היאוש של"מ מועיל לסלק את הקפידא, והקונה עושה 

 ף הכל, וזאת מכמה פנים:אך יש לסתור זאת, או לפחות לומר שאין זה מקי

קנה קצת את  הר"ן בהמשך אותו דיבור שגם האישה מ  ברימד  ראשית, ר' שמעון עצמו במקור המצוטט, מדקדק

ר' שמעון מסתמך על דברי הר"ן הללו כדי לסתור את האבני    (וקדושותולכן אין זה דומה לפדאן חוזרות  )עצמה  

הוא הפועל הבלעדי במעשה הקידושין. כלומר, אין מקור , שפירש את דברי הר"ן כך שהבעל  )כז, ה( מילואים  

 ם. ה את פעולת הקניין לגמרי לבד, בלי לפחות 'קצת' הקנאה מהבעליעושנה מהר"ן לכך שהקו

האם שליח עושה שליח    )רמד, א( חלוקת הקצות והנתיבות  נהוג לתלות שאלה זו במשנית, הזכרנו בהתחלה ש

א מילי, כיוון שהלוקח יכול שלא לקבל, ובמילי אין שליח עושה  במתנה, כאשר הקצות החושן טען שמתנה הי

שהרי במתנה מועיל 'טול הנתיבות טען כנגדו שאין במקרה כזה כלל צורך במעמד של שליח,  לו  ואישליח.  

רוצה לומר, שמחלוקת    )שכנים ב, י( לא יהא אלא קוף בעלמא, מה בכך. האבן האזל  נה מעל גבי קרקע' ואפילו  מת

שה הקניין יהיה  ומע דא  יבות היא בשאלה זו: אם צריך הקנאה מצד הבעלים או שסגי בסילוק הקפיהקצות והנת

ת ווקא. לעומתו סובר הנתיבוכן צריך שליח של הבעלים דמצד הקונה. לשיטת הקצות צריך מעשה הקנאה, ול

ברי האבהא"ז. . עד כאן ד42שפעולת הקניין היא בעיקרה מצד הקונה, ואילו הבעלים רק מסלק את התנגדותו 

  , ולא לדברי הקצות. 43בות אם כך דברי ר' שמואל אינם עולים כהוגן אלא לדברי הנתי

 
רים לו:, שאת דברי הגמרא שפשיטא שאי אפשר לתרום משל חבירו ניתן ללמוד מדברי רש"י והר"ן בנדפירוש נוסף    41

חבירו שלא מדעתו נמקו בדרשה זו, 'מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם'. לכאורה היה אפשר לבסס זאת על   על של
א שלשיטתם עצם הלימוד מהפסוק  י שיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש! לכאורה צ"ל שהסיבה שלא אמרו כן הישיטת אבי

 שצריך שליחות לתרומה.  הוא
לטענתו היא שיטת הנתיבות, מהרמב"ם שלנו בהלכות אישות )ה, ח( שודאי מעניין שהאבהא"ז מביא ראיה לשיטה זו ש  42

 אין שם מעשה הקנאה...
 כשנתבונן בדברי הנתיבות עצמו אינו ברור כלל שכך כוונתו. כך כתב הנתיבות:אמנם,  43
, אפילו על ידי  לאחד שיוליכנה לפלוני, ויחזיק בו ויהיה שלו שאני נותן לו במתנה  ...אבל נותן ששלח מתנה לאחד ואמר"

ה מעל גבי קרקע קנה, לא בעינן  מישהו שאינו בר שליחות כשהגיע ליד המקבל קני בחצירו או במשיכתו... כיוון דטלי מתנ
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שמינוי  שליח. נראה שאין צריך להאריך בכך  שזכייה היא 'אנן סהדי' דמני ליה    )כתובות יא.( שלישית, שיטת התוס'  

אקטיביות.  חלויות  ליצירת  אף  מועיל  מדעת  שיאוש שלא  ומכאן  דבר,  לכל  אקטיבית  פעולה  הוא  שליחות 

הלכה כרבא, ניחא לו אפילו ביי. ומשמע שאילו היתה  כא  לכהשואל על דברי תוס' מכח זה שה  )סי' קה( הקצות  

אע"פ  )כך כתב הקצות גם בסי' רסב  ות מסכימה כן, וכמו שנתבאר לעיל.  מינוי שליחות, ואם כן אף דעת הקצ  על

שסברת מצוה שאני האמורה על ידי נו"כ הרמב"ם, מועילה אף להחיל    (שכתבה כסברה בעלמא ולא למעשה

ר' שמואל עצמו וקבע שדברי הקצות אמורים האחאת  ביטול חמץ. לראיה ז רק לשיטת הר"ן,    רונה התייחס 

 שים להולמם.למקום של יאוש בלבד. אך הדברים ק שמצמצם את הביטול

הואיל ועל כרחנו יש לומר שיאוש שלא מדעת מועיל גם להחלת חלויות, נראה לתרץ את שאלתו של ר' שמואל 

א מעשה לבין מחשבה שהיא מחשבה. כלומר, ישנם מקומות שהי בה  מהפרשת תרומה כך: יש הבדל בין מחש

של מע  עילה אף במחשבה, אך  שה, כגון הפרשת תרומה, שנתחדש שמושמחשבה מועילה וממלאת תפקיד 

מחשבה זאת היא מחשבה שיוצרת ומבטאת מעשה. הגמרא בקידושין בפרק שני אומרת שתרומה חמורה שכן  

שמע  הוא  הדבר  פירוש  במחשבה.  העניין  התר שה  ישנה  מכך  שונה  מחשבה.  באמצעות  לביטוי  ניתן  ומה 

ולכן דעת מקנה יכולה להתמצות בזיקוק של גמירות הדעת. על    44הדעתניינים. בקניין העיקר הוא גמירות  בק

רגל אחת: קניין הוא 'מעשה של מחשבה' ותרומה היא 'מחשבה של מעשה'. כתוצאה מכך ניתן לחלק: יאוש  

ה. מועיל להקנאה ואינו ה, אף אם היא ברמה גבוהה, אך אינו מועיל ליצור מעשחשבר משלא מדעת מועיל ליצו

טות מינוי שליחות הוא מעשה באופן מובהק, ואם כן  ה. מה הסטטוס של מינוי שליחות? בפשמועיל לתרומ

 עדיין יקשה ליישב לדרך זו את דברי הקצות בסי' קה. 

 

 הענקת משמעות למעשה  

מר את הכפל. למסקנה, הגמ' אומרת שנעשה הבעלים  ה כיצד קונה השושאלה ב הגמ' בפרק המפקיד מתקש

ן  כשתיגנב ותרצה ותשלמני הרי פרתי קנויה לך מעכשיו. השאלה היא כיצד ניתכאומר לו בשעת משיכה: ל

 : )קצז, ד( ליצור קניין כאשר הדעת משני הצדדים היפותטית לחלוטין? כך כתב הנתיבות 

ין  ילכשתגנוב ותשלימני תהיה פרתי קנויה לך, הא בעינן בקנ נעשה כאומר לו  שם  מר  דהנה יש לעיין בהא דא."..

הטעם משום    ומרלל כרחך צריך  וע   !יד ודאי דלא היה דעתם לכך לשם קניןקונה, וכאן במפק  דעת מקנה ודעת

 ... א' דאי איכא אומדנא קנה אף על גב דלא הוי ידע המקנה ,דכתב הש"ך בסימן שנ"ח 

אמנם במקום    .ן דעת מקנה ודעת קונה, והאומדנא נראה דאינו מועיל רק לתקן דעת מקנהעינן ב י אמנם בקני

נראה דלא קנה    ,נראה דאפילו איכא אומדנא דמוכח דאילו הוי ידע הוי קונה  ,הקונה לקנות בהקנין   ווןנתכדלא  

דהא עודר בנכסי   ,זהה לבעינן שיהיה כונה לשם קנין. וראי  םהקניינילקנות בקנין זה, דכל   נתכוון  כל כמה דלא

  מתכוון הגר ודאי דהוי  דע שהן נכסי  דאילו הוי י   ,כח טובאולא קנה אף דאיכא אומדנא דמ  הגר וכסבור שהן שלו

 
קנאה, כמו שכתב הש"ך בסי' שנ"ח,  כח או גילוי דעת שנותן לו במתנה דאפילו כשיש אומדנא דמואמירת הנותן להמקבל, 

 שאינו בר שליחות ודאי שקנה המקבל, שהשליח לא עשה רק מעשה קוף בעלמא...". ואם כן אפילו שלח על ידי מיא', 
ע"פ שאין י הש"ך שלנו בסי' שנח. לכאורה אפשר באותה המידה להסביר בכוונת הנתיבות, שאהנתיבות מביא ראיה מדבר
ש שלא מדעת עפ"י  מהני, ולא משום שאין צורך בפעולת הקנאה ברמה העקרונית, אלא שיאוכאן פעולת הקנאה להדיא  

הה, משום שהש"ך עסק  חידושו של הש"ך יכול למלא את הפונקציה. למעשה עצם ראיית הנתיבות מדברי הש"ך מתמי
לד.( שהבעלים מכוון  ד' מביא את דברי הגמרא בהמפקיד ) במקרה שבו אין צורך כלל בהקנאה. אמנם, הנתיבות בקצ"ז,  

ק כך שאת הבעיה של דעת המקנה ניתן לפתור באמצעות דברי להקנות לשומר משעת משיכה את הפרה כולה. ומחל
ת מקנה. אך דעת קונה, אומר הנתיבות, ודאי שאי אפשר ליצור באמצעות  כיוון שודאי ניחא ליה הרי שיש כאן דע -הש"ך

לה  וא לכאורה כדברי האבהא"ז, שדעת אינה מועילה עבור קניין שהיא פעו שלא מדעת. פירושו של חילוק זה ה  דין יאוש
 אקטיבית, לעומת דעת מקנה, שהנתיבות כנראה למד כהסכמה פאסיבית בלבד.

ה' שעיקר הקניין אך ר' חיים מפורסם הוכיח מהגמ' בקידושין דף ט: 'הן הן הדברים הנקנים באמיראינני מצוי כ"כ בעניין,    44
 הוא גמירות דעת. 
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דנא, מ"מ הא  מדנהי דאיכא אווא"כ קשה בכאן,  .  אוקנין הו  לקנות, אפ"ה לא קנה מטעם דקנין בלא כונה לא

 ". כונה בעי, דמשיכה בלא כונת קנין לאו כלום הואין דקנ  ,נה לשם קניןואומדנא לא מהני כל שלא היה בכ

ודאי אפשר להשיג ע"י יאוש  מן המוכן, אין צורך אלא בדעת, וזה בואך לכאורה, במקום שיש כבר מעשה קנין  

ופן זה: אין חולק על כך שלקניין צריך מעשה קניין, ובשביל  מפרש בא  (להרב דזימיטרובסקי)שלמ"ד. בהערות  

ה בשביל ליצור  עשה עצמו צריך להיות בכוונת קניין. אומדנא של יאוש של"מ, כוחה יפהמ  זה,להיות מעשה שכ

ה לייחס רצון זה אל המעשה כדי להגדיר אותו כמעשה קניין. נמצא שיש בידינו שני  לקניין, אך אין בכוחרצון  

 לזה.  זה ברםלקניין, אך אין בידינו לח ( מופשט), ורצון (פוטנציאלי)רדים: מעשה קניין דברים נפ

שהמגביה מציאה לחברו   )י.( בהמשך לכך, הוא ממשיך ומבאר דין נוסף: שיטת רש"י בביצה, שהובאה בתוס' ב"מ  

. 45אם לא קנה חבירו, קנה המגביה עצמו. ושיטה זו צריכה עיון לכאורה, משום שלא כיוון לקנות לעצמו כלל

כוונה לקניין ולכן המעשה מוגדר בלא    כאן תה  לאור מה שנתבאר בדברי הנתיבות, הדברים מובנים, משום שהי

 . 46זה ניתן להשיג על ידי יאוש שלא מדעת כו - . לא נותר לנו אלא רצון עקרוניספק מעשה קניין

הגמ' מסבירה   )ב"מ י.( אין להכחיש שזהו פירוש יפה מאד, אך יש לכאורה מה לפקפק בו. בסוגיה של קנין ד' אמות  

יין ד' אמות אלא בנפילה. ום שגילה את דעתו שאינו רוצה לקנות בקנ מש  זאתשהיכן שנפל על החפץ אינו קונה,  

הלכה הפשוטה שקניין צריך דעת, ובמקום שאינו מתכוון לקנות לא יועיל הקניין  ה  יאהיסוד לדברים אלו ה

ו  כיון דאינ  ,דוקא בקניה דרבנן אמרו כן"  בעל כרחו. עם זאת, הרשב"א והנמוק"י סייגו את תחולתה של ההלכה:

אף על  א  יתאבל בקניות דאורי . הרי זה כאומר אי אפשי בתקנת חכמים ששומעין לו  ,בתקנת חכמים  אלא  וכהז

   . "גב דגלי אדעתיה קנה

מהו ההבדל בין קניין דאורייתא לדרבנן? כנראה שצריך לחדד את הדברים כך: ההבדל בין דאורייתא לדרבנן  

ת, מה שאינו, כמובן, בדיני דאורייתא. אמנם גם  ועלה פהוא שבדרבנן ככל שהאדם אינו רוצה בתקנה היא אינ

ן הקניין של התורה. אך יש הבחנה בין דעת של קניינים דרבנן,  דימ  בקנייני דאורייתא צריך דעת, וזהו חלק

  תנאי את הקניין ובהיעדרה הקניין איננו, לבין רצון בקניינים דאו' שאיננו מחיל את הקניין אלא  היוצרת שהיא 

ממילא   המובבו.  רוצים    הבדל:ן  שאותו  הקניין  לסוג  ספציפית  דעת  צריך  יוצרת,  שהדעת  דרבנן  בקניינים 

 אך בקנייני דאורייתא שחלים מאיליהם והרצון הוא רק תנאי, מועיל אפילו רצון כללי. , יללהפע

ו  כז אחר הדברים האלה, ניתן לומר את החילוק שהציע הרב דזימיטרובסקי רק בקנייני דרבנן, ומשיכה איננה

"ע לא פסק כתירוץ  שוה  , ולשיטתם ניתן הדבר להיאמר. להלכההלכה. אם כי יש שיטות ראשונים שלא חלקול

של גלי דעתיה, לא בקניינים דאורייתא ולא בקניינים דרבנן. ובפשטות המשמעות היא שרצון הוא תנאי לחלות 

לשיט נוסף  הסבר  להציע  אפשר  שמא  דרבנן.  בקניינים  אף  זבלבד,  להגדיר ו,  ה  אותנו  משמש  כללי  שרצון 

 . 47אפשר לומר שרצון בסיסי צריך להיות מודע עכ"פה  ז  ש'רצונו הפנימי' הוא דווקא בקניין פלוני המועיל. לפי 

 
שאמרה הגמרא 'מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה    אף אנו נאמר שזו לכאורה כוונת התוס' ב"ק קב: שהתלבטו עפ"י מה  45

 לקנות לעצמו.  חיטיו לבעל מעות', שמא השליח עצמו קונה אע"פ שלא כיוון
אגב על דבר שלא או בהגהות אשר"י שם, שאין קניין  ראוי להזכיר בהקשר זה את דברי המרדכי בב"מ )רמז רנט( שהוב  46

קנה בדיל מעכו"ם ובתוכו היה זהב וכו', עיי"ש וברמ"א סימן רלב. כיוון לקנותו. עוד הוסיפו ולמדו מכך מעשה באדם ש 
וק בעניין זה: שאף שהיה מעשה קניין על דעת קניין, מ"מ אינו מועיל למה שלא  ולכאורה מה שבקשו לחדש בזה הוא בדי

יתכן   כל התחומיהיתה לגביו דעת מפורשת. אך  כוללת את  ם. שהמרדכי לשיטתיה שהלכה כאביי ביאוש שלא מדעת 
 באופן נוסף נראה לומר שביחס לזהב לא היה כלל מעשה קנין. 

דף י( שאפשר שדווקא בקניין חצר שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו אין  עיין שיעורי ר' שמואל אות קנט )שם ב  47
ורב ששת לא חלקו על עיקר הסברה, רק שאינם מסכימים לכך שהנפילה  עת. אפשר אולי לומר עוד שרב פפא  צריך ד

 וכיחה שרצה לקנות בנפילה. מ


