הרב צבי סבלפסקי

בס"ד

מצא מעות בבית הכנסת
 .1תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כא עמוד ב
יאוש שלא מדעת .אביי אמר :לא הוי יאוש ,ורבא אמר :הוי יאוש .בדבר שיש בו סימן  -כולי עלמא לא פליגי ,דלא הוי
יאוש .ואף על גב דשמעיניה דמיאש לסוף  -לא הוי יאוש ,דכי אתא לידיה  -באיסורא הוא דאתא לידיה .דלכי ידע דנפל
מיניה לא מיאש ,מימר אמר :סימנא אית לי בגויה ,יהבנא סימנא ,ושקילנא ליה .בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר ,אף
על גב דאית ביה סימן  -רחמנא שרייה ,כדבעינן למימר לקמן .כי פליגי  -בדבר שאין בו סימן .אביי אמר :לא הוי יאוש,
דהא לא ידע דנפל מיניה .רבא אמר :הוי יאוש ,דלכי ידע דנפל מיניה  -מיאש .מימר אמר :סימנא לית לי בגויה ,מהשתא
הוא דמיאש( .סימן :פמג"ש ממקגט"י ככסע"ז). . . .תא שמע :המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,ובכל מקום
שהרבים מצויין שם  -הרי אלו שלו ,מפני שהבעלים מתיאשין מהן .והא לא ידע דנפל מיניה!  -אמר רבי יצחק :אדם
עשוי למשמש בכיסו בכל שעה.
 .2תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עט עמוד א
כיצד? הקדיש בור מלאה מים ,אשפות מלאות זבל ,שובך מלא יונים ,שדה מלאה עשבים ,אילן נשוי פירות  -מועלין
בהן ובמה שבתוכן; אבל הקדיש בור ואחר כך נתמלא מים ,אשפה ואחר כך נתמלאה זבל ,שובך ואח"כ נתמלא יונים,
אילן ואחר כך נשא פירות ,שדה ואחר כך נתמלאה עשבים  -מועלין בהן ואין מועלין במה שבתוכן ,דברי רבי יהודה;
 .3תוספות מסכת בבא בתרא דף עט עמוד א
ואין מועלין במה שבתוכו  -דלא אמרינן שיקנה חצר הקדש כמו שקונה חצר הדיוט דחצר משום יד איתרבאי ולא מצינו
יד להקדש.
 .4חידושי הרמב"ן מסכת בבא בתרא דף עט עמוד א
והא דאמרינן מועלין בהן ואין מועלין במה שבתוכן .שמעתי משום דלא קניא חצר להקדש דמשום יד איתרבאי ואין יד
להקדש ,וכן פי' ה"ר שמואל ז"ל ,ויש לומר אי נמי קניא ליה אין מעילה בזכיתה.
 .5תוספות מסכת בבא מציעא דף כו עמוד א
דשתיך  -וא"ת וליקני ליה חצירו לבעל הגל או לבעל הכותל וי"ל דאין חצר קונה בדבר שיכול להיות שלא ימצאנו
לעולם

