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מעות שנמצאו במקומות דלהל מה דינ ?
כשנמצאו בימי הרגל
המעות מעשר
המעות חולי
המעות מעשר

נמצאו לפני סוחרי בהמה בירושלי
1
נמצאו בהר הבית
2
נמצאו בשווקי ירושלי

כשנמצאו כל השנה
המעות מעשר
המעות חולי
המעות חולי

היה משכיר ביתו לאחרי  ,ומצא בתו הבית  או בכותל מחציו ולפני  ,מה הדי?

לרב מנשיא בר יעקב
לרב נחמ
בבא מציעא ד כו:

לרבא
לאיכא דאמרי

עשאו פונדק לשלשה ישראלי
חייב להכריז
4
הרי אלו שלו

עשאו פונדק לשלשה 3עכו"
הרי אלו שלו
הרי אלו שלו

5

נפל סלע משלשה בני אד באופני דלהל מה הדי?
יש בה שלש פרוטות
6
חייב להחזיר
חייב להחזיר

יש בה שני פרוטות
פטור מלהחזיר
7
חייב להחזיר

אי בה פרוטה אחת
פטור מלהחזיר
פטור מלהחזיר

 1כתבו התוס' )בד"ה בהר( ,דא שאסור לאד להכנס במעותיו להר הבית וא"כ אי נמצאו ש
מעות ,י"ל דדוקא כשה נראות בפרהסיא צרורות בסדינו אסור  דנראה כהול ש לסחורה,
אבל בצנעה מותר.
 2כיו שעשויי להתכבד בכל יו ,לכ יש חילוק בי זמ הרגל שרוב המעות ה של מעשר ,לבי
כל השנה.
 3לרש"י לאו דוקא שלשה אלא אפי' אחד )ומה שנקט שלשה משו שגבי ישראל מיירי בשלשה
דוקא( .ותוס' )בד"ה לשלשה( העמידו בשלשה דוקא  כי פחות משלשה לא מיקרי רוב.
 4דהמאבד ודאי התייאש ,דהרי משמש בכיסו ונודע לו שאיבד  ובודאי מיד שאל לאלה שהיו
איתו וה השתמטו ממנו ,ולכ מתיאש ואומר מסתמא גזלו אותה ממני .אכ א היו רק שני בני
אד ,הוא לא מתייאש דאומר שיתבע אותו לדי וישביעו שבועת היסת.
 5אבל בשני בני אד חייב להחזיר.
 6כ פירש רבא את הוראת רב נחמ שנפל משלשה פטור מלהחזיר ,דוקא כשאי שו"פ לכל אחד
ואחד מה ,אבל א יש פרוטה לכל אחד ,י"ל שה שותפי ונאמני זה על זה וא האחד חושד את
חברו בחלקו ,וכשמשמש בכיסו ולא מצאה ,אינו מתייאש כי אומר בודאי שותפי מצאה ולצערני
הוא שותק ולבסו יודיע לי שמצאה .אבל א אי בו שו"פ ממ"נ א ה שותפי בו  אי בו שו"פ
לכל אחד ,וא לא שותפי והוא של אחד או של שני ,נואשו ואמרו חברנו זה גנב ומשתמט
ואומר לא לקחתיו אלא אחד מכ לקחו מחברו.
 7דאנו אומרי שהיו שלשת שותפי ואחד מה מחל חלקו לגבי שני חברי ,ונמצא שלכל אחד יש
שו"פ בסלע .ועכ"פ כיו שהיו שותפי מתחילה אי אחד חושד בחברו  אלא אומר שחברו מצאו
ורק רוצה לצערו ואח"כ יודיע  ולא מתייאש.
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מתי אמרינ שעובר בלאוי דלהל?

נטלה לפני יאוש על מנת לגוזלה
נטלה לפני יאוש על מנת להחזירה,
ולאחר יאוש נתכוו לגוזלה
המתי לה עד שנתייאשו הבעלי
ונטלה

לא תגזול
עובר
אינו עובר

השב תשיב
1
עובר
עובר

אינו עובר

אינו עובר

לא תוכל להתעל
עובר
אינו עובר
עובר

 1ואפי' א החזירה לאחר יאוש  עובר ,ומה שנת הוא כמתנה ,והאיסור שעשה  נעשה.

