
היאוש בכללו

גדר יאוש 
בעל  ממנו  אבוד  שהממון  הייאוש  מפני  הממון  בעל  של  בעלותו  סילוק  הוא  יאוש 
כרחו, אם מפני שאיבדו או שהממון נגנב או נגזל ממנו או בגלל נסיבות אחרות, כגון 

שהדבר נאסר בהנאה שממילא התייאש ליהנות ממנו. 

ייאוש כמחילה או הקנאה
יש מהראשונים שכתב שייאוש הוא ממיני מחילה שלכן לא מועיל המחילה של קטן1, 
ונראה מדבריו שייאוש עושה קנין שלכן לא מועיל הייאוש של הקטן2, אבל יש שכתבו 
ייאוש של קטן מועילה  זה אף  ונראה דלפי  שייאוש נאמר בדבר שבעלותו נתרועעה3 

אע"פ שאינו בר מחילה4. 

יאוש לעומת הפקר
ממון שברור לנו שהבעלים התייאשו ממנו, אפשר לזכות בו מבלי שבעל הממון מקנה 
הממון  את  מפקיר  הממון  שבעל  הפקר  לעומת  ברם,  להפקר.  ייאוש  דומה  ובזה  לזוכה, 
שיתייאש  וראוי  לאיבוד  קרוב  שהממון  מפני  הוא  מממונו  הייאוש  מרצונו,  שבשליטתו 
5. מטעם זה המקור לדיני ייאוש אינו מהפקר אלא ממה שחידשה התורה שעם הייי וממנ
שאו יסתלק בעל הממון מבעלותו בממון בעל כרחו6. כפי שיתבאר להלן נחלקו הפוסי

קים האם הייאוש מפקיע את הבעלות ונעשה הפקר או שרק מתיר לאחרים לזכות בה, 
)'עד דאתי לרשות זוכה'(.

מקור הדין
המקור שייאוש מתיר לזכות בממון שהתייאשו הבעלים ממנו, הוא מדיני אבידה שהתורה התירה לזכות באבידה לאחר 
יאוש הבעלים. מזה למדו גם על ממון שנגנב או נגזל, שאחר יאוש הבעלים הם של הזוכה בה, אלא שלדינא בגניבה או 

גזילה שהממון בא לידו באיסור, זוכה ביאוש רק בצירוף שינוי רשות7.

הלימוד מ'אבודה מכל אדם'
הראשונים כתבו שני מקורות לדין ייאוש: 

מהפסוק 'אשר תאבד ממנו ומצאתה' )דברים כ"ב ג'(, דרשו חז"ל שאבידה ששטפה נהר מותרת מפני שאבודה ממנו ואינה 
מצויה לכל אדם8. יש ראשונים שכתבו שמכאן למדים לכל יאוש שמסלק הבעלות9, כלומר, שההיתר לזכות בדבר שאבוד 
בעלותו  נפקע  ואף  מתייאש10,  שאינו  שצווח  אע"פ  סהדי(  )אנן  ממנו  התייאש  שבוודאי  לנו  שידוע  מפני  הוא  אדם  מכל 

מיד11, אבל יש ראשונים שכתבו שבדבר האבוד מכל אדם פקע בעלותו מגזרת הכתוב ולא מפני שהתייאש12.

הלימוד מ'שמלתו'
יש ראשונים שכתבו שייאוש מועילה ממה שכתוב 'וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך' )שם(, ]ש[שמלה ע"י 
סימנין יש לה תובעין, כלומר, שיש לה סימן ולכן אין הבעלים מתייאשים ממנה13, שממילא אם אין לה סימנין הבעלים 

מתייאשים ממנה14. 

שני הלימודים
יש ראשונים שכתבו שני הלימודים הנ"ל15. בביאור הראשונים אלה, ישנם כמה פירושים16, ולהלן שנים מהם. יש שכתבו 
שהלימוד של 'אשר תאבד' מלמד על אבידה ששטפה נהר, שבוודאי התייאש ממנה )אנן סהדי( שחל הייאוש אפילו לא 
אינו  שמתייאש  בדיבור  יפרש  שלא  שעד  בעלמא  אבידה  על  מלמד  לשמלתו'  תעשה  'וכן  של  הלימוד  ואילו  דבר,  אמר 
ייאוש17, ויש שפירש שבאבדה בעלמא הייאוש רק מתיר לזכות אבל לא נעשה הפקר, לפיכך אם מצא האבדה לפני שנודע 
לבעלים אינו יכול לזכות שכבר התחייב בהשבה18 אבל באבודה מכל אדם מלמד הפסוק שמחמת הייאוש נעשית האבדה 

הפקר והמוצא אותה אפילו לפני שנודע לבעלים זוכה לאחר הייאוש  מהפקר ומפני זה נפטר מחיוב השבה19. 

1  מאירי ב"מ כ"ב ב' ד"ה כל, וכן הוכיח בספר אגודת אזוב בסוגיא דיאוש שלא מדעת אות ד' מתוס' ב"מ כ"ב ב' ד"ה דלא, ובאולם 
המשפט סי' ר"ס סעיף ו'.

ועיין חידושי   ,4 ובדיני הפקר בגליון רל"ד הערה  2  דרק במו"מ מצינו שתיקנו שיועיל מחילה של קטן, ראה גר"א סי' רל"ה ס"ק ט', 
הגרש"ש סי' כ' ד"ה וע"כ, עד"ז שצריך התרצות של המייאש, וכן מבואר מהנתיבות סי' ר"ס ס"ק י"א שכתב שהטעם שלא מהני יאוש בקטנים דהוי 

יאוש שלא מדעת, וע"ע בדו"ח רע"א רע"א וגליון על ב"מ כ"א ב'.
3  חזון איש ב"ק סי' י"ח ס"ק א' וג'.

4  וכ"כ באגודת אזוב הנ"ל, ושכן משמע מדברי המחבר והרמב"ם )ראה להלן הערה 9, 15( וכ"כ באולם המשפט הנ"ל. וע"ע חתן סופר סי' 
י"ד אות ג'.

5  מחנה אפרים זכייה מהפקר סי' ז', ורש"י גיטין ל' א' ד"ה נתייאשו, וראה נתיבות רס"ב ס"ק ג', ומ"מ לפי דעתם יש בייאוש משום 
מחילה, כאמור לעיל, אבל לפי החזון איש ודעימיה לעיל אין זה מדין מחילה כמבואר לעיל. 

6  בגליון הבא בע"ה יתבאר שגדר זה הוא הן אם ייאוש מטעם הפקר או לא.
7  ב"ק ס"ו א', סי' שס"א.

8  ב"מ כ"ב ב', וראה בתוס' שם כ"ז א' ד"ה מה, בסוה"ד שהביאו מירושלמי ב"מ פרק א' הל' ב', שלמדו יאוש מפסוק שאבוד לו ומצוי לך 
אתה חייב להכריז וכו', יצא יאוש בעלים שאבוד ממנו ומכל אדם9.

9  רש"י ב"ק ס"ו א' ד"ה מוצא, וראה רמב"ם הל' גזילה פרק י"א הל' י' ע"פ ב"מ כ"ד א' רשב"א וכו' זוטו של ים וכו' מפני שהבעלים 
מתייאשים.

10  ראה הרה"מ הל' גזילה פרק ו' הל' ב', ועיין דמה"ט נפקע בזה בעלותו מיד, וע"ע מרכבת המשנה על הרמב"ם הנ"ל.
11  מרחשת קונטרס ייאוש ה' אות י"ד.

12  רמב"ן ב"מ כ"ב ב', וכתב הרא"ש ב"מ פרק ב' סי' ו' ש'מפני שמתייאשים ממנו' קאי על סרטיא ופלטיא.
13  ב"מ כ"ז א'.

14  תוס' ב"מ שם ד"ה מה, ב"ק ס"ו א' ד"ה מוצא, והשיגו על רש"י שכתב שייאוש נלמד מ'אבודה ממנו'.
15  רש"י בב"ק שם, כתב כדברי הירושלמי, ובב"מ כ"ז א' ד"ה אף כל, מוכח שפירש גם הלימוד מ'שמלתו', וכן הרמב"ם הנ"ל  הל' גזילה 

פרק ו' הל' ב' כתב את הלימוד מ'אבודה' ובפרק י"ד הל' א' כתב שייאוש נלמד מ'שמלה'.
16  מלבד שני הפירושים דלהלן ע"ע ועיין בתרומת הכרי סי' רס"ב ובאחרונים בסוגיות הנ"ל שיישבו עוד בכמה דרכים, ואכמ"ל.

17  ראה מראה פנים לירושלמי ב"מ פרק ב' הלכה ה'.
18  מרחשת הנ"ל ואות ט"ו שבזה ידו כיד הבעלים ונעשה שומר שלהם.

19  עיי"ש הביאור באריכות, וע"ע בנתיבות סי' רס"ב ס"ק ג'.

ענה   - כן   -
שדכן'  'קלמן 

הט ילשיחת 
לפון בקוצר רוח.

ולא שהוא בכלל אלו שאינם מקבלים את כל האדם 
בסבר פנים יפות. לא ולא. מטבעו איש שיחה וחביב 

הוא. 

אלא, שמכשיר הטלפון הקטן המונח תמיד בכיסו, 
ולא  יסף,  ולא  גדול  קול  לצלצל.  לרגע  פוסק  אינו 

פסק...

ישהרי המתקשרים נענים על פי רוב בהודעה מוק
לטת... כך פעם ופעמיים עד שמתייאשים. ואז, בא 

תורם של אחרים לנסות ולהתייאש...

שיחת  'לתפוס'  שהצליח  מי  אשרי  אמרו,  באמת 
טלפון עם קלמן... 

י- ר' קלמן! מדבר כאן ידיד נעורים. משה הרשקו
ביץ. זוכר אותי? - נשמע הקול הנרגש מעבר לקו.

- כן - חזר קלמן שוב על אותה מילה יחידה שלעת 
הזו.  הטלפון  שיחת  בכל  לומר  בטובו  הואיל  עתה 
כאומר 'לכל זמן ועת. גם לשיחה עם ידיד משכבר 

הימים. לא כעת...'

מסכת  לגולל  משה  החל  וכאן   - קלמן  ר'  שמע   -
ייסורים שעובר הוא ב'שידוכים'. בת בוגרת לו, כלי

לת המעלות לשיטתו. אך משום מה, אינה מוצאת 
את זיווגה.

- חשבתי - ניגש משה בסופו של דבר לליבת הענין 
וייס מווילא י- שמא תוכל להציע לי את בנו של 

מסבורג... ראיתיו בשבוע שעבר, ונראה לי שיש על 
מה לדבר...

ניסה קלמן לאמץ את מוחו, בתוכו אצוי  - וייס... -
אה...   - ובחורות  בחורים  מאות  של  פרטיהם  רים 
מרחוב 'ראפשיץ'? אולי באמת. אנסה ואחזור אליך.

- אין לך מה לדאוג על שכרך - הוסיף הרשקוביץ 
בחיוך.

נתכוון  לא  ומעולם  קלמן  הוא  לב  שטוב  כאמור, 
לדחות את משה בדברי סרק.

עוד באותו היום התקשר קלמן לבית משפחת וייס 
המדוברת והציע את בתו של משה הרשקוביץ.

תגובתו של מר וייס, היתה בכעס מהול בתדהמה. 
- וכי ביררת על בני לפני שהנך מציע לו שידוך??? 

לא אחד כקלמן יחוש נבוך מ'קבלת פנים' שכזו...

קטן 
שהתייאש 

מאבידה שלו, 
האם מותר 
לזכות בה.

דיני יאוש א'
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
חיי שרה | תשע"ח מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ מאירי ב"מ כ"ב ב' ד"ה כל, וכן הוכיח בספר אגודת אזוב בסוגיא דיאוש שלא מדעת אות ד' מתוס' ב"מ כ"ב ב' ד"ה דלא, ובאולם 
המשפט סי' ר"ס סעיף ו'. ]2[ דרק במו"מ מצינו שתיקנו שיועיל מחילה של קטן, ראה גר"א סי' רל"ה ס"ק ט', ובדיני הפקר בגליון רל"ד 
4, ועיין חידושי הגרש"ש סי' כ' ד"ה וע"כ, עד"ז שצריך התרצות של המייאש, וכן מבואר מהנתיבות סי' ר"ס ס"ק י"א שכתב  הערה 

ירד להציל-ב'
 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

במחשב )Computer( שלי אירעה תקלה. כיון שהחומר הרב 
Backed up( וחששתי לאבדו, הכני )שבתוכו לא היה מגובה 

)Technician( ש'יציל' את החומר  סתי את המחשב לטכנאי 
שבעוד  עימי  וסיכם  מחיר  עמי  קבע  הוא  במחשב.  שנמצא 

מספר ימים המלאכה תסתיים. 

יבמקרה פגשתי ידיד באותו יום ונודע לי שיש ברשותו את הכ
לים לעשות לי מלאכה זו ובחינם. חזרתי אל טכנאי המחשבים, אך הוא מצידו מחה על כך. לטענתו, 

מעת שהבאתי אליו את המחשב, הרי שזכה הוא במלאכה זו תמורת שכרו.

שאלה: האם צודקת טענת הטכנאי?

תשובה: יש לדון האם יש כאן איזה קנין, שבכך קנה האומן. שאלה זו נוגעת גם למקרה הפוך, כאשר 
האומן מבקש לחזור בו ולא לעשות את המלאכה, האם רשאי.

ייש שכתבו שמשיכת האומן לאותו כלי שנתבקש לתקנו ועשות בו מלאכה, נחשבת כקנין ושני הצד
זו אין אנו רואים זאת כ'קנין'  דים אינם יכולים לחזור בהם. שיטה אחרת גורסת כי אף שבמשיכה 
בחפץ, אך 'התחלת מלאכה' יש כאן ואי אפשר לבעל הבית לחזור עוד. ושלישית אדבר, יש הטוענים 

שאין כאן מאומה, כל זמן שהאומן עדיין לא התחיל במלאכתו.

הריטב"א )ב"מ דף ע"ו ע"ב( כתב שכאשר משך האומן את הכלי שבו נתבקש לעשות את מלאכתו, 
קנה ובעל הבית אינו יכול לחזור בו. כמו כן, בהנאה זו נשתעבד האומן לבעל הבית, ואף האומן אינו 
רשאי לחזור בו )והובאו דבריו להלכה בנתיבות סימן של"ג סק"א וסק"י, וראה מבי"ט חלק א' סימן 

קע"ו(. 

זמן שבעל הבית עדיין לא נתחייב מאומה בשכרו של  וסבירא להו שכל  אך אחרים נחלקו על כך 
האומן, לא קנה האומן את החפץ למשכון עבור שכרו )ראה שלחן ערוך - חושן משפט, סימן ק"צ 

יסעיף ט'(. להבדיל מדין השוכר והשואל שקונים את החפץ במשיכתם, כיון שנקנה להם לקנין פי
רות - להשתמשות. אך האומן אין לו בחפץ כל היתר שימוש, וקונה אותו רק למשכון תמורת שכר 
)ערך ש"י יורה דעה סימן ש"פ סעיף י"ד. ועייין מחנה אפרים - פועלים סימן ו'(. אחרים הוסיפו כי 
דעת הריטב"א היא שיטת יחידאה )אולם המשפט סימן של"ג סעיף א' וחזון איש - בבא קמא סימן 

כ"ג סקכ"ו(.

וכפי שכבר כתבנו, יש שיטות שבמשיכת החפץ על ידי האומן יש בכך משום 'התחלת מלאכה' )מחנה 
זמן שעדיין לא החל  זה נחשב כהתחלת מלאכה כל  וחזון איש הנ"ל(. אחרים נחלקו שאין  אפרים 

האומן ממש במלאכתו )ערך ש"י שם(.

נוסף על כך, מצאנו שיטות מפורשות בראשונים )עי' מרדכי בבא מציעא סימן שנ"ט בשם מהר"ם 
ר"ב( כי במשיכת החפץ אין כל קנין, ויכולים שני הצדדים לחזור בהם )ערך ש"י שם, שו"ת בית שלמה 

חושן משפט סימן ס"ג ומנחת פתים סימן קפ"ה סעיף ד'(.

]במאמר המוסגר: יש שיטות שקנין 'התחלת מלאכה' חל רק כאשר יש במה שכבר עשה האומן שוויות 
ישל פרוטה )אור שמח פרק ט' משכירות הלכה ד'(. עוד יצויין, שיטות הפוסקים שכל דין התחלת מלא

כה שייך רק בשכיר יום ולא בקבלן )אבני נזר חושן משפט סימן נ"ב ונחל יצחק סימן ל"ט סעיף י"ז(.[

אשר על כן, למעשה יד המוחזק על העליונה. תלוי מי הוא המוחזק, הטכנאי או הלקוח, שיוכל לומר 
קים לי.

- וכי ביררת מי הוא קלמן שדכן לפני שדחית את הצעתו... - ענה קלמן בשנינות 

כשחיוך קטן מסתתר מתחת לשפמו. הוא באמת לא בירר על בנו של וייס, אך 

בתשובתו המתחמקת לא היה צריך לשקר במצח נחושה...

יכך מספר טלפונים מהכא ולהתם, כשקלמן מנסה בכל כוחו 'לדחוף' את השי

דוך.

לאחר מספר שבועות פקעה סבלנותו של וייס - חוששני שצדקתי. אין על מה 

לדבר. כל מי שמכיר את בני אינו מבין כיצד אתה מציע לו שידוך כזה...

כמובן שקלמן לא רצה לשבור את רוחו של הרשקוביץ, על כן הוא חזר אליו 

והתפתל בתשובתו לכאן ולשם... עד שהרשקוביץ לבד הבין את התשובה...

וניתק  רפה  בשפה  לשלום  קלמן  את  פטר  הוא  הבין,  הרשקוביץ  סוף  כשסוף 

את הטלפון.

רחמיו של קלמן נכמרו. זה לו זמן רב שלא דיבר עם אב שבור... בעבור שמו 

הגדול הוא זנח לחלוטין את הטיפול בענייני השידוכים של הנחשלים.

יאך מאידך, הוא לא הבין הכיצד הרשקוביץ אינו רואה לנכון לשלם לו על פעו

לתו? הוא הרי שלחו לדבר עם וייס!

...
במאמרנו הקודם נתייחסנו לנידון פועל שנשכר למלאכה מסוימת ולא עלתה 

בידו, מה דין שכרו עיי"ש, ועתה נדון בנידון שלפנינו.

בתשובות חות יאיר )סימן קנ"ד והביאו בפתחי תשובה סימן רס"ד סק"א( כתב 

לענין מי שביקש מחבירו שישתדל בשבילו אצל השלטונות בענין מסוים, או 

שישדך בעבורו אשה פלונית, או שיסרסר לו בית פלוני, והלך ההוא וטרח ולא 

עלתה בידו.

אם בתחילה כשקבע עמו שכר לא פירש לו שיקבל את שכרו רק אם יגמר הדבר 

- נוטל מה שקצץ עמו אם אין זה יותר מהראוי לו.

דהיינו, שאם קצץ עמו מחיר הרגיל עבור טירחה כזו, הרי שיקבל הלה את שכרו 

בעבור טירחתו ואף שלא הביא את הענין אל גמרו.

ולכאורה הלכה מפורשת היא זו.

ישכן שנינו )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן של"ה סעיף ג'( 'שכרו להביא תפו

בתפוחים  צורך  אין  )ושוב  שהבריא  או  שמת  ומצאו  והביא  והלך  לחולה  חים 

שהביא( -  לא יאמר לו טול מה שהבאת, בשכרך. אלא נותן לו כל שכרו, וכן 

כל כיוצא בזה'.

יהרי לן, שכשהשליח עשה את המוטל עליו, אף שלא הצליח להביא את התוצ

אה המיוחלת, מקבל את כל שכרו.

י)ובנידון דידן אין דבר שנתחדש לאחר מכן שבעבורו לא יצא שידוך זה אל הפו

על. כבר מלכתחילה ביקש הרשקוביץ מקלמן שידבר עבורו שידוך שלא היה 

לו כל סיכוי.

זאת לאפוקי שלא שייכים כאן דברי הדברי משפט בסימן רס"ד סק"א עיי"ש.

כמו כן, לא שייכים כאן כלל דברי הנתיבות )סימן של"ה סק"ב( וסייעתו שצויינו 

במאמרינו הקודם עיי"ש. שנידונינו אינו על שכר מופרז שהובטח עבור הסיום 

המוצלח של הפעולה, ודו"ק.(

אך מכל מקום נראה שהרשקוביץ אינו חייב מאומה לקלמן.

שונה דין השליח שנשכר להביא את התפוחים אל החולה, שם שכרו בא לו על 

עצם טירחתו להביאם אל מקום החולה. מעולם לא עלה על דעת אדם לומר 

ששכרו יהיה רק אם התפוחים אכן יבריאו ויחזקו את החולה.

אך בשדכן וסרסור, הבנת בני אדם היא ששכרם בא רק בגמר הענין )ועיין בבית 

יוסף סימן קפ"ה מחודש סעיף ב' מש"כ בדברי תשובת הרא"ש כלל ק"ה סימן 

א' (.

וראה בפסקי דינים להאב"ד הגר"ח קאהן שליט"א  )גליון קפ"ג( שכתב שם:

הפוסקים דנו האם המתווך שנשכר לתווך ולא הצליח להביא את העסק לידי 

התנה  לא  המתווך  אם  הפוסקים  רוב  ולדעת  טירחא,  לשכר  אפילו  זכאי  גמר 

מתחילה שישלמו לו בעד הטירחא, אינו זכאי לכלום, שהרבה סרסורים יגעים 

ומעלים חרס בידם.

משיכה 
כהתחלת 

מלאכה

המשך ההערות מפסקי דינים

ב"מ  וגליון על  וע"ע בדו"ח רע"א רע"א  יאוש שלא מדעת,  יאוש בקטנים דהוי  שהטעם שלא מהני 
כ"א ב'. ]3[ חזון איש ב"ק סי' י"ח ס"ק א' וג'. ]4[ וכ"כ באגודת אזוב הנ"ל, ושכן משמע מדברי המחבר 
 ]5[ ג'.  י"ד אות  סי'  וע"ע חתן סופר  וכ"כ באולם המשפט הנ"ל.   )15 ,9 )ראה להלן הערה  והרמב"ם 
מחנה אפרים זכייה מהפקר סי' ז', ורש"י גיטין ל' א' ד"ה נתייאשו, וראה נתיבות רס"ב ס"ק ג', ומ"מ לפי 
דעתם יש בייאוש משום מחילה, כאמור לעיל, אבל לפי החזון איש ודעימיה לעיל אין זה מדין מחילה 
כמבואר לעיל. ]6[ בגליון הבא בע"ה יתבאר שגדר זה הוא הן אם ייאוש מטעם הפקר או לא. ]7[ ב"ק 
ס"ו א', סי' שס"א. ]8[ ב"מ כ"ב ב', וראה בתוס' שם כ"ז א' ד"ה מה, בסוה"ד שהביאו מירושלמי ב"מ פרק 
א' הל' ב', שלמדו יאוש מפסוק שאבוד לו ומצוי לך אתה חייב להכריז וכו', יצא יאוש בעלים שאבוד 
ממנו ומכל אדם. ]9[ רש"י ב"ק ס"ו א' ד"ה מוצא, וראה רמב"ם הל' גזילה פרק י"א הל' י' ע"פ ב"מ כ"ד 
א' רשב"א וכו' זוטו של ים וכו' מפני שהבעלים מתייאשים. ]10[ ראה הרה"מ הל' גזילה פרק ו' הל' ב', 
ועיין דמה"ט נפקע בזה בעלותו מיד, וע"ע מרכבת המשנה על הרמב"ם הנ"ל. ]11[ מרחשת קונטרס 
ייאוש ה' אות י"ד. ]12[ רמב"ן ב"מ כ"ב ב', וכתב הרא"ש ב"מ פרק ב' סי' ו' ש'מפני שמתייאשים ממנו' 
קאי על סרטיא ופלטיא. ]13[ ב"מ כ"ז א'. ]14[ תוס' ב"מ שם ד"ה מה, ב"ק ס"ו א' ד"ה מוצא, והשיגו 
על רש"י שכתב שייאוש נלמד מ'אבודה ממנו'. ]15[ רש"י בב"ק שם, כתב כדברי הירושלמי, ובב"מ 
ו' הל' ב'  וכן הרמב"ם הנ"ל הל' גזילה פרק  כ"ז א' ד"ה אף כל, מוכח שפירש גם הלימוד מ'שמלתו', 
16[ מלבד שני הפירוי ]כתב את הלימוד מ'אבודה' ובפרק י"ד הל' א' כתב שייאוש נלמד מ'שמלה'. 

שים דלהלן ע"ע ועיין בתרומת הכרי סי' רס"ב ובאחרונים בסוגיות הנ"ל שיישבו עוד בכמה דרכים, 
ואכמ"ל. ]17[ ראה מראה פנים לירושלמי ב"מ פרק ב' הלכה ה'. ]18[ מרחשת הנ"ל ואות ט"ו שבזה 
ידו כיד הבעלים ונעשה שומר שלהם. ]19[ עיי"ש הביאור באריכות, וע"ע בנתיבות סי' רס"ב ס"ק ג'.


