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ל כל הגונב ממון משוה פרוטה ולמעלה "ז) א"גניבה הל' א מהל"פ(ם "רמב

כל "ם שכתב "בלשון הרמביש לדייק . ל"עובר על לא תעשה שנאמר לא תגנוב עכ

ל כל "כתב ז) א"הל(גזילה ' א מהל"ואילו בפ" הגונב ממון משוה פרוטה ולמעלה

וצריכים ביאור למה דוקא בגניבה . ל"הגוזל חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה עכ

  .ותו לא" פ"שו"ואילו בגזילה כתב " פ ולמעלה"משו"נקט 

גניבה ' א מהל"ם בפ"הרמבוהנה בחילוק בין דין גניבה לדין גזילה כתב 

אבל אם ', ל אי זהו גנב זה הלוקח ממון אדם בסתר ואין הבעלים יודעים כו"ז) ג"הל(

ועלינו לעיין דהנה הגנב . ל"לקח בגלוי ובפרהסיא בחוזק יד אין זה גנב אלא גזלן עכ

פ שלקח "ויש לו דין גזלן ולא גנב ואע:) לקמן דף סב(מן הגנב אינו משלם כפל 

  .ומבואר שיש חילוק נוסף בין גניבה לגזילה מלבד זה שגניבה בסתר. רהממון בסת

ששונה חלות דין גניבה , ל מבריסק חידש"חיים זצ' ז הגאון ר"ר א"ומו

גזילה חלה בכל אופן כשאדם אחד מעכב ממון חבירו ברשותו . מחלות דין גזילה

מאידך . ןפ שלא הוציא את הממון מרשות הבעלים נחשב לגזל"ואע, ואינו מחזירו

דהיינו כשיש מעשה גניבה מרשות , גניבה חלה רק כשהוציא ממון מרשות הבעלים

 ולפיכך בגנב מן הגנב דין גזילה חל ולא דין גניבה שהרי לא הוציא את החפץ 1.הנגנב

                                                           
א שהחולק עם הגנב "המסבירים את פסק הרמ) 'ה: ד"ל(ובנתיבות ) 'ג: ד"ל' מ סי"חו(עיין בקצות   1

ח "ל שהגר"וצ. ל"ח זצ"כשר לעדות שגם איסור גזילה חל רק בלקיחה מרשות הבעלים שלא כגר
 .א שם"ל כתומים החולק על הרמ"ל ס"זצ
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 כתונת יוסף· יד 

מרשות הבעלים עצמה מאחר שהחפץ כבר איננו ברשות הבעלים מחמת מעשה 

  2.גנבה נחשב לגזלן ולא ל"ומשו, הגניבה הראשונה

אמנם שייך איסור גניבה אף בלי הוצאה מרשות בעלים וכדמצינו במסיג 

אך חלות דין גניבה חלה רק בהוצאה , )א"גניבה הלי' ז מהל"פ(גבול רעהו בסתר 

  3.מרשות בעלים

) 'י' הל(גניבה ' ד מהל"עיין בפ) א: ל כמה ראיות"ח זצ"ליסודו הביא הגר

שומר : ם"ל הרמב"ז.  שגנב מרשותוד בשומר"ם לבין הראב"במחלוקת בין הרמב

ל זה אינו "ד ז"וכתב הראב. ל"עכ' אם יש עליו עדים חייב בכפל כו' שגנב מרשותו כו

מ מודה "ומ, ד השיג עליו בנוגע לכפל"והראב. ם חייב בכפל"לרמב. ל"כלום עכ

ם שהשומר שגנב "כ הרמב"דהא על מש, דכלתה שמירתו ומחוייב באחריות אונסין

ע "וצ. ל"עכ' א או שיחזיר הכיס לבעליו כו"ל א"ד ז" כתב הראבחייב באחריות

ואם , למה פטור מכפל, דאם נחשב לקיחת השומר ללקיחת ממון מהבעלים, ד"להראב

  .לקיחת השומר לא נחשבת ללקיחת ממון בעלים למה יהיה חייב באחריות כגזלן

ת בשומר שגנב מרשותו חסרה לקיח, ד"ל שלראב"חיים זצ' תירץ הגאון רו

ועדיין נשאר החפץ , ממון מרשות הבעלים שהרי רשות שומר היא רשותו של הבעלים

דחלות שם . ולפיכך הוי גזלן, ז השומר מעכב את הממון מבעליו"עכ. ברשות בעליו

גזלן אינה תלויה במעשה לקיחת ממון מרשות הבעלים אלא בהיכא תמצא של עכוב 

מאידך .  אותו ממנו הוי גזלןממון מחבירו והשומר התופס ממון הבעלים ומעכב

בשומר לא שייך מעשה . גניבה חלה רק כשיש מעשה גניבה והוצאה מרשות בעלים

  .פ שפטור מכפל חייב באחריות כגזלן"ולכן אע, ולפיכך אינו גנב אלא גזלן, גניבה

                                                           
ל בין גנב לגזלן שלא "ח זצ"שמחלק בפירוש כגר) ר חסדא"ה א"ד: יאק דף ק"ב(ד "רי' עיין בתוס  2

 ).ד"ל' סי(כקצות ונתיבות 

י הסיג הגבול הרי זה עובר בשני לאוין בלאו גניבה או בלאו גזילה "ל ואם בא"ם שם וז"עיין ברמב  3
, הל שמסיג גבול בסתר עובר בלאו דגניבה ולא בלאו של גזיל"בפשטות ר. ל"ובלאו לא תסיג עכ

ויוצא שגם הגנב מן הגנב עובר בלאו . פ דקרקע אינה נגזלת וחסרה לקיחה מרשות בעלים"ואע
פ שחיובי גזילה חלים עליו ולא חיובי גניבה כי האיסור דגניבה וחיובי גניבה אינם "דגניבה ואע

 .תלויים זה בזה



  

  ם"הקדמה לפרק מרובה לפי סדר הרמב

 

 

 

טו ·כתונת יוסף 

ל שכשומר גונב מרשותו בכך כלתה שמירתו "ד וס"ם חולק על הראב"הרמב

חל עליו חיוב גנב וחייב לשלם כפל כי הוציא את ופקעה רשות הבעלים ולפיכך 

   4.החפץ מרשות בעליו לרשותו כגנב דעלמא

. ם הגדיר שגניבה היא לקיחת ממון מבעליו בסתר וגזילה בגלוי"הרמב) ב

ואף באופן ) א"גזילה הלי' ג מהל"פ(והרי השולח יד בפקדון הוי גזלן , ועולה הקושיא

אלא שחלות גניבה צריכה הוצאת החפץ . ולמה לא יהיה גנב, ששלח ידו בסתר

ז לא "עכ, אף ששלח בו יד, ומאחר שרשות השומר כרשות הבעלים, מרשות הבעלים

  .הוי גזלן ולא גנב' ולפי, הוציא את הפקדון מבית בעליו

). ו"גזילה הלט' ג מהל"פ(השואל ממון שלא מדעת הבעלים הרי זה גזלן ) ג

מכאן שגניבה זקוקה . למה לא יהיה גנב, מאחר שלקחו בלי ידיעת הבעלים, ויפלא

מ לשואלו ולא "הואיל ולקחו ע, ושואל שלא מדעת, להוצאת החפץ מרשות הבעלים

  .ואינו אלא גזלן, לא הוציאו מרשות בעלים במידה הקובעת גניבה, לקחו לעצמו

שהכובש שכר שכיר עובר ) ב"הכ(שכירות ' א מהל"ם פסק בפי"הרמב) ד

אמנם מאחר . ש השכר בסתר למה לא יעבור בלא תגנובאם כב, ע"וצ. בבל תגזול

 אינו גנב כי אם - רק נמנע מלשלם לפועל -שאינו מוציא את דמי השכר מרשות בעליו 

 מאחר שמונע ממון מהבעלים בסירובו לשלם להם את -הוא הדין בכל עושק . גזלן

  .הרי הוא בכלל גזלן, אבל אינו מוציא את הממון מרשות הבעלים, החוב

ם או שגנב "ל הגונב את העכו"וז) א"הל(גניבה ' ב מהל"ם בפ" כתב הרמב)ה

לרעהו ולא , נכסי הקדש אינו משלם אלא הקרן בלבד שנאמר ישלם שנים לרעהו

וכן הגונב קדשים מבית בעליהן בין קדשי קדשים בין , ם"לרעהו ולא לעכו, להקדש

משה שנאמר וגונב הרי זה פטור מן הכפל ומתשלומי ארבעה וח' קדשים קלים וכו

ם הוזקק לשני "ל שהרמב"ח זצ"וביאר הגר. ל"מבית האיש ולא מבית הקדש עכ

שהם , בנוגע לקדשי בדק הבית" רעהו ולא להקדש) "א: לימודים לפטור כפל בהקדש

                                                           
ג "ם בפ"הרמב' כם משומר ששלח יד בפקדון ש"ש שומר שגנב מרשותו אליבא דהרמב"ע מ"ז צ"לפי   4

ל שבשליחות יד לא כלתה השמירה "פ השיעורים י"וע. שדינו להיות גזלן ולא גנב) א"י' הל(מגזילה 
) ב"הל(גניבה ' ד מהל"ד בפ"ם לבין הראב"בין הרמב' יעויין במחלו. ולכן השומר הוי גזלן ולא גנב

 סובר שאף בשליחות יד ם"ולכאורה משם ראייה שהרמב. כ טוען טענת גנב"בנוגע לשולח בו יד ואח
 .ע"וצ. יעויין במגיד משנה שם, כלתה שמירתו
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וגונב מבית האיש ) "ב; כ הוא שאינו משלם כפל להקדש"וגזיה, ממון הקדש וקנינו

מעיקרא תורא "משלם כפל לבעל הקרבן אף שמשמיע לנו שאינו " ולא מבית הקדש

  .).ק דף עו"ב" (דראובן והשתא תורא דראובן

וכיצד , וקצת קשה שכן מפסוק דוגונב מבית האיש דורשים ולא מבית הגנב

  .נלמדות שתי דרשות ממיעוט אחד

כ "אך גזיה, כ בעלמא"ונראה שהפטור מלשלם לבעל הקרבן אינו גזיה

שהרי , ן הקרבן אינו ברשות בעליו לעשות בו כרצונוקובעת שהגנב פטור הואיל וממו

שהפטור דגניבת קרבן והפטור , ועולה. המוכר עולתו ושלמיו לא עשה ולא כלום

דגונב מן הגנב הוא אותו הפטור של הגונב דבר שאינו ברשות בעליו והיינו משום 

  .שחיובי גניבה חלים דוקא בגונב ממון מרשות בעליו

 ניתן לומר דלפיכך שונה דין גניבה מדין גזילה לענין ל"ח זצ"על פי יסוד הגר

.  לקיחת ממון מרשות הבעלים-חיוב גניבה חל על מעשה מסויים . פ ולמעלה"דין שו

ולכן בגזילה . מאידך חיוב גזילה הוי חיוב כללי שחל על עיכוב ממון חבירו בידו

מעכב יותר  כי -עובר באיסור על כל פרוטה ופרוטה שמעכב מהבעלים בפני עצמה 

ז "אפילו אם גנב ממון הרבה עכ, מאידך בגניבה שחייב מחמת מעשה הגניבה. ממון

ם "ה כתב הרמב"ומשו. עשה רק מעשה גניבה אחד ולכן עצם האיסור לא השתנה

כ בגזילה דעובר על כל "משא. מ הוי גניבה אחת"דמ" פ ולמעלה"משו"גניבה ' בהל

לומר דכל פרוטה , "ולמעלה"יט מילת והשמ" פ"שו"פרוטה ופרוטה בפני עצמה כתב 

  .ופרוטה הוי איסור גזילה בפני עצמו

ל כל הגונב ממון משוה פרוטה ולמעלה "ז) א"גניבה הל' א מהל"פ(ם "רמב

) 'א' הל(גניבה ' מהל' ט' ועיין לקמן בפ. ל"עובר על לא תעשה שנאמר לא תגנב עכ

גנב פסוק זה האמור ל כל הגונב נפש אדם עובר בלא תעשה שנאמר לא ת"שכתב וז

  .ל"בעשרת הדברות היא אזהרה לגונב נפשות עכ

ם "למה מזכירו הרמב, איירי בגונב נפשות" לא תגנב"שאם הלאו ד, ע"וצ

  .באיסור של גניבת ממון' בפרק א
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   5".לא תגנבו"וצריך לגרוס ' ומסתבר שיש טעות סופר בפרק א

 ובין הגונב נפשות ם סובר שבין הגונב ממון"נראה שהרמב, אך לפי גירסתנו

אלא דאם היה כתוב חד ". לא תגנב"ושל " לא תגנבו"עוברים על אותם הלאוין של 

כל אחד , דכתיבי שני פסוקים, והשתא. קרא בלבד היינו אוסרים רק אחת מהגניבות

לא "שהלאו ד, ם"ולפיכך כתב הרמב. מהפסוקים אוסר גם גונב ממון וגם גונב נפשות

" דלא תגנבו"ם דהלאו ד"ה לרמב"וה. ן ובין בגונב נפשותחל בין בגונב ממו" תגנב

  .חל בין בממון ובין בנפשות

" לא תגנב"שאם עדים יתרו את הגונב ממון מחמת הלאו ד, ז נמצא"ולפי

כ "ג" לא תגנבו"וכן אי יתרו את הגונב נפשות מחמת הלאו של , תהיה ההתראה כדין

  .תחול ההתראה כדין

ין האיסורים של הגונב ממון ושל הגונב שא, ם היא"ששיטת הרמב, נמצא

שניהם נכללים תחת , אלא אדרבא, נפשות שני איסורים מופרדים שאינם דומים להדדי

                                                           
" לא תגנבו"ם הוא "ם דפוס פרנקל שהנוסח בכתבי יד הרמב"עיין בשינוי נוסחאות המובא ברמב   5

" לא תגנב"ט שהפסוק ד"ם בפ"וממה שסיים הרמב. כ הדפיסו בעלי דפוס פרנקל בהלכה עצמה"וכמו
בא להזהיר גונב " לא תגנבו"רה לגונב נפשות משמע שהפסוק דהאמור בעשרת הדברים הוא אזה

ם מונה אותם לשנים במנין המצוות מוכח שהם "וכן מזה שהרמב. ממון בלבד ולא גונב נפשות
שהלאו ' ם חילקם לשנים וכ"שהרמב) ד"ג ורמ"ת רמ"מצוות ל(עיין בספר המצוות . איסורים שונים

:) דף סא(מ "ב' ע במס"ע". לא תגנבו"דגונב ממון הוא ואילו הלאו " לא תגנב"דגונב נפשות הוא 
וכן , "לא תגנבו"א במקום שינה את הגירסא ל"אך הגר, בנוגע לגונב ממון" לא תגנב"שבגמרא כתוב 

 .י שם"הוא ברש
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, גם הגונב ממון וגם הגונב נפשות חלות איסור גניבה אחת הם. איסור כללי של גניבה

   6.ודבר זה חידוש גדול. אלא שחלוקים בעונשיהם

ואילו , ל"עכ' ל כל הגונב ממון כו"כתב זם ש"עוד יש לדייק בלשון הרמב

' ל כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה עובר כו"כתב וז) א"א הל"פ(גזילה ' בריש הל

  .אלא בהלכות גניבה" ממון"ולא הזכיר תיבת , ל"עכ

גניבה לאפוקי גניבת נפשות ' בהל" ממון"ם הדגיש את תיבת "ונראה שהרמב

כ "משא. גניבת ממון וגם גניבת נפשותם בכלל גניבה יש גם "שהרי לשיטת הרמב

   7.לענין גזילה שאין חלות דין של גזילת נפשות כלל

ואין לוקין על לאו זה שהרי ניתן לתשלומין שהגנב חייבתו תורה . ד"בא

ל אין לוקין על לאו זה שהרי "שכתב וז) א"א ה"פ(גזילה ' עיין בהל. ל"לשלם עכ

                                                           
משום " לא תגנב"ט מגניבה שאין הגונב נפשות לוקה משום הלאו ד"ם כתב בפ"ע שהרי הרמב"צ   6

כתב שאין הגונב ממון לוקה משום ) שם(א "ומאידך בפ. יתת בית דיןשהוא לאו הניתן לאזהרת מ
ל "חל להזהיר את הגונב נפשות הול" לא תגנבו"ואם ננקוט שאף הלאו ד. שהוא לאו הניתן לתשלומין

י "מכל זה משמע כנוסחת כתה. שאף אזהרת הגונב ממון הוא לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין
הלאו דגונב נפשות לא חל . ולחלק את האיסורים לשנים" תגנבולא "א הוא "שהגירסא הנכונה בפ

וכן מסתבר שהרי אין נפש אדם חפצא של . ה שהלאו דגונב ממון אינו חל בנפשות"בגונב ממון וה
והנה הגונב נפשות אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו . ולכן אין לכוללו באיסור של הגונב ממון, ממון

כתב שהמקור הוא בפסוק ) שם בסנהדרין(י "ורש). 'ג- ב"גניבה הל' לט מה"ם פ"וברמב: דף פה' סנה(
ומשמע , והוא כתוב בגונב ממון" אם המצא תמצא בידו הגנבה ודרשינן שאין בידו אלא ברשותו"

י אלא בנוגע להגדרת מעשה הגניבה "אך נראה שאין ההשוואה ברש. שמהווים חלות גניבה אחת
ה לנפש אדם שאינו גנוב כל זמן "וה. בר הוא ברשות הנגנבשאינו נחשב למעשה גניבה כל זמן שהד

ז חלות הגניבה בנפשות מהווה חלות גניבה "ועכ. שהוא ברשותו ושלא נעשה בו מעשה גניבה כדין
ופשוט , עיין לקמן בשיעורים שלגנב וגזלן יש קניני גניבה וגזילה בחפצא הגזול. אחרת מגניבת ממון

כי הגונב ממון חייב דוקא בשעושה מעשה , אך יש להתבונן.  אדםשאין קנינים אלו חלים בגונב נפש
' ועיין בתוס. ואילו איזה מעשה קנין מחייב גונב נפש, .)עיין במשנה לקמן דף עט(קנין בחפצא שגונב 

ד דוקא הוצאה "המסופק אם הגבהת הנפש הגנוב מחייבת כבגניבת ממון או) ה עד"ד: דף פה(' סנה
משיכת האדם לסימטא ) ל"הנ(י "שלרש' שכ) ו"מצוה ל(ן במנחת חינוך ועיי. מרשותו לרשות הגנב

ומשמע . ם דוקא כניסה לרשות הגנב ממש מחייבת גונב נפש"מחייבת כמו בגונב ממון ואילו לרמב
י "ד דמחייב נפרד הוא ע"שחלוקים אם גניבת נפש מחייבת מדין מעשה קנין כמו בגניבת ממון או

 .הכנסת הנפש הגנוב לרשותו ממש

ל סובר שחייב מדין גונב "מהכא משמע שרבינו זצ. יש לעיין מה הדין של הגונב נפשות בפרהסיא   7
בשם בכור שור ) דפוס מוריה(ה "ע שם בהגה"וע. שכתב שפטור) ו"מצוה ל(ח "ועיין במנ. נפשות

 .הסובר שחייב



  

  ם"הקדמה לפרק מרובה לפי סדר הרמב

 

 

 

יט ·כתונת יוסף 

אמר והשיב את הגזלה אשר גזל זו הכתוב נתקו לעשה שאם גזל חייב להחזיר שנ

ואפילו שרף הגזילה אינו לוקה שהרי הוא חייב לשלם דמיה וכל לאו , מצות עשה

  .ל"שניתן לתשלומין אין לוקין עליו עכ

ם אינו כותב דגניבה הוי לאו הניתק לעשה דהשבה שהרי "למה הרמב, ע"וצ

  .אף הגנב חייב להשיב את הבעין כמו גזלן

ם "אלא שהרמב, בה ניתק לעשה כשמחזיר החפץ שגנבונראה שבאמת גם גני

 שמאחר שגנב משלם כפל הרי 8,ומעדיף לכתוב טעם דניתן לתשלומין, לא הוצרך לזה

. אבל בגזלן כשמשיב את הבעין ליכא חיוב תשלומין9. תמיד ניתן איסורו לתשלומין

 ם לומר שפטור ממלקות משום"וממילא כשהוא בעין כשאין תשלומין הוצרך הרמב

ומשלם הגזלן דמים , דליכא השבה, ודוקא כשנאבד או נשרף הבעין. העשה דהשבה

  . פטור משום דהוי ליה לאו הניתן לתשלומין

האם המחייב בתשלומין הוא מעשה , והנה יש לעיין בחיוב דמים של גזלן

, דהיינו שמעשה הגזילה מעיקרא מחייב את הגזלן לשלם בעד החפץ שגזל, הגזילה

מעשה הגזילה מחייב את הגזלן רק , או דלמא, ין פוטרתו מדמיםאלא שהשבת הבע

אלא שבנוסף לחובת השבת הבעין חלים על הגזלן חיובי אחריות בעד , בהשבת הבעין

וכמו ששומר חייב באחריות החפץ שברשותו כן הגזלן חייב משום אחריות . הבעין

אמנם , ותוכשנאבד החפץ אז חלים חיובי תשלומין של אחרי. בעד החפץ הגזול

  .ורק של השבת הבעין, בשעת הגזילה עצמה לא היו חיובים של דמים בכלל

גזילה לפטור של לאו הניתק לעשה ' ם בהל"ולכאורה מזה שהוצרך הרמב

משמע שחלות דין התשלומין הוא מטעם אחריות וחיוב התשלומין חל רק בשעת 

הלאו לניתן דאילו היה חל חיוב התשלומין משעת הגזילה מיד נחשב . אונסים

. ם סובר שחיוב התשלומין חל דוקא בשעת אונסים"מוכרח שהרמב. לתשלומין

                                                           
 מטעם ניתק לעשה ואילו הפטור, מ שהפטור מטעם ניתן לתשלומים אלים כי חל בכל אופן"ונראה נ   8

 ).ז"ט- ו"מכות דף ט' במס' עי(תלוי בדין קיימו ולא קיימו וביטלו ולא ביטלו 

ולכן במקום כפל נחשב ללאו הניתן . כי כפל אינו קנס בעלמא אלא תשלומין בשביל מעשה הגניבה   9
ווים עיין לקמן בשיעורים בענין קרן כעין שגנב וכפל כשעת העמדה בדין דכפל וקרן מה. לתשלומין

 .תשלומין אחד
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ם שכשיש השבת הבעין פטור הגזלן ממלקות מטעם ניתק "ולפיכך מזכיר הרמב

ורק . שהרי חיובי התשלומין עוד לא חלו וממילא אינו לאו שניתן לתשלומין, לעשה

נעשה הלאו ניתן לתשלומין , ריותשאז חלים חיובי תשלומין של אח, כשנשרף הבעין

  .ופטור ממלקות מטעם זה

בגזילה כשמשיב את הבעין יש קיום מצות השבה הפוטרתו , ם"לרמב

וכשמשלם דמים דליכא קיום מצות השבה פטור ממלקות משום דניתן . ממלקות

ל "ז) ה התם"ד. דף טז(במכות ' ם עם התוס"ובאמת בדבר זה חולק הרמב. לתשלומין

תשלומין כששרפו וחייב ממון הלכך לא משכחת ביה בטלו דכל אימת התם איתא ב

כלומר שעדיין שייך לקיים העשה דהשבה עם תשלומין , ל"דיש לו ממון לא ילקה עכ

כשמשלם הגזלן דמים מקיים ' לתוס. ונמצא דשריפת הבעין אינו ביטול העשה בידים

ם את העשה אלא שיש שני אופנים שבהם יכול הגזלן לקיי. את העשה דהשבה

בתשלומין , ם"ואילו להרמב. י תשלומי ממון"ע) וב; י השבת הבעין"ע) א: דהשבה

ם ניתן "ולשיטת הרמב, כי רק בהשבת הבעין יש קיום מצוה, חסרה קיום מצות השבה

  .לתשלומין הוי פטור מלקות בפני עצמו ולא משום קיום מצות השבה

אם מקיים מצות ' סם לבין תו"ויש להוסיף בביאור המחלוקת בין הרמב

תשלומי , ם"לרמב. 'ם עם תוס"ומסתבר שבזה חלוקים הרמב. י תשלומין"השבה ע

כשהחיוב של השבת הבעין חל בשעת . הגזלן חלים מדין אחריות בעד הדבר הגזול

חיובי תשלומין חלים . ורק מצות השבת הבעין חל, חיובי תשלומין לא חלים, הגזילה

שאין חיוב התשלומין שחל , ם"סובר הרמב' י ולפ10.בשעת אבידה מטעם אחריות

החיוב של השבה חל בשעת הגזילה לבדה ולא . מדין אחריות נכלל במצות השבה

חיובי התשלומין אינם חלים מדין אחריות בעד הדבר ', מאידך לתוס. בשעת האבידה

. נתחייב הגזלן בתשלומין משום גזילתו, אלא שמתחילת מעשה הגזילה, הגזול

שהתשלומין מהווים מצות השבה שהרי הגזלן משעת הגזילה ', ים התוסולפיכך סובר

                                                           
ע מדוע משלם גזלן דמים כשעת הגזילה והרי החיוב הוא מטעם אחריות שחל בשעת "ז יל"ולפי   10

מ "פ שחלות החיוב חלה בשעת האבידה מ"ם שדין הוא בשומת הדמים דאע"ל לרמב"וצ. אבידה
.) דף סה(כ מיוחדת וכדאיתא בגמרא "ל דהיא גזיה"וי. שומת הדמים הוא לפי השווי בשעת הגזילה

. ל"ט דרב אמר קרא גניבה וחיים אמאי קאמר רחמנא חיים בגניבה אחייה לקרן כעין שגנב עכ"ל מ"ז
ולכן שעת . כ הוא כי גזילת הבעין מתחילה בשעת הגזילה ונגמרת בשעת האבידה"ויתכן דהסבר גזיה

 הגזילה ז שמין כשיעור שווי הבעין בשעת מעשה"עכ. החלות לשלם הוא גמר הגזילה בשעת אבידה
 .ועיין בשיעורים לקמן בענין אחריות וחיוב תשלומין בשומר וגזלן. כי מאז התחיל המחייב



  

  ם"הקדמה לפרק מרובה לפי סדר הרמב
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ולפיכך כשנאבד הבעין ומשלם דמים . התחייב להשיב או את הבעין או את הדמים

  .ל לאו הניתק לעשה"ונפטר ממלקות משום דהו, מקיים הגזלן מצות השבה

ם סובר שהתשלומין הם מדין אחריות למה "ע כי אם הרמב"אלא דעדיין צ

מכיון דאינו תשלומין בעד עצם איסור הגזילה , שב גזילה ללאו הניתן לתשלומיןנח

 11.ע של אחריות שמשלם בשביל ההפסד שבשעת האבידה"אלא חיוב דמים בפנ

מ נחשב לניתן לתשלומין "פ שאין הממון מתייחס ללאו אלא לאחריות מ"ונראה שאע

וא מהא דשוחד נחשב מקור ליסוד זה ה. שהו-כיון שסוף כל סוף יש תשלומין כל

אף על פי שהחזרת השוחד אינו תשלומין ) ג"חינוך מצוה פ(ללאו הניתן לתשלומין 

  13. ולא גרע גזלן משוחד12,בשביל הלאו של לקיחת השוחד

גזילה אינו מזכיר ' בהל. ל"ואחד הגונב את הגדול או את הקטן עכ. ד"בא

  .למה מזכיר קטן רק בגניבה ולא בגזילה, ע"וצ. החדוש דקטן

שגניבת קטן , א"אלא דסד. דפשיטא שגזילת קטן שמה גזילה, ונראה לומר

א דמכיון דאינו ירא מהקטן ליכא סתר "דסד, אלא גזילה בלבד, לא שמה גניבה

ולפיכך . וכשירא מהבעלים אך לא בקטן, דגניבה חלה רק בלקיחה בסתר, בלקיחתו

חשבת ללקיחה שאף לקיחה מקטן נ. ם דגניבת קטן שמה גניבה"משמיענו הרמב

   14.בסתר

                                                           
  ).94א דף "גזילה הל' ט מהל"פ(בחידושי רבנו חיים הלוי ' עי   11

שלמדו ) 'ט' סי(ובנתיבות המשפט ) ג"מצוה פ(ח "במנ' עי. כי אין חיוב מיוחד של השבת שוחד   12
דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי ,  השוחד מכיון דלא קנה השוחדשהדיין חייב להחזיר את

עוד יתכן . ונמצא דהוי תשלומין מדין גזילה ואינו מחמת עצם הלאו דלקיחת שוחד, עביד לא מהני
שכל זמן שלא החזיר את , דהחיוב להחזיר את השוחד הוא כדי שלא לעבור עוד פעם על הלאו

ז החזרת השוחד אינה "ולפי. עובר באיסור שוחד כל רגע ורגעהשוחד אסור לו להחזיקו ברשותו ו
אלא היכא תמצא שלא לעבור בלאו אך אינה חיוב תשלומין שחל מחמת עצם המחייב של הלאו 

  :).לג-:סוגית לוקה ומשלם בכתובות לב' עי(כחיובי התשלומין של חובל ועדים זוממין 

ם שהתשלומין הם מדין "שכתב בדעת הרמב) א"הל(גזילה ' ט מהל"חיים הלוי לפ' בחדושי ר' עי   13
בברכת שמואל ' ועי. ה יצאו שטרות"ד.) סב(ק "ב' ל לתוס"ח זצ"וכן איתא בסטענסיל הגר. מזיק

ק וסוברים דהתשלומין נמי הויין מדין והשיב "בב' חולק על דברי התוס:) לז(בשבועות ' שביאר דתוס
 .מכות' במס' וכתוס

מ "פ שאינו ירא ממנו מ"אנשים אחרים או משום שמסתתר מהקטן דאעוהוי בסתר משום שמסתתר מ   14
 ).א"וברמ' ב סעיף ד"קצ' ד סי"יו' עי. (וכדמצינו לענין יחוד חתן עם כלתו נדה. מתבייש ממנו
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 כתונת יוסף· כב 

ששונה חלות , ל"ח זצ"מ שהבאנו למעלה בשם הגר"עוד נראה לפרש עפי

דגזילה חלה בכל אופן שאדם אחד מעכב ממון חבירו . דין גניבה מחלות דין גזילה

. פ שלא לקח את הממון מרשות הבעלים נחשב לגזלן"ואע, ברשותו ואינו מחזירו

דהיינו כשיש מעשה גניבה , שות הבעליםאבל גניבה חלה רק כשיש לקיחת ממון מר

ולפיכך בגונב מן הגנב חל דין גזילה ולא דין גניבה שהרי אינו גונב את . מרשות הנגנב

הממון מרשות הבעלים מאחר שהחפץ כבר איננו ברשות הבעלים מחמת הגניבה 

  .ה נחשב לגזילה ולא לגניבה"ומשו, הראשונה

א דמכיון שאין "דסד, ה מקטןם בגניב"ל דזהו הלימוד דהרמב"ולפי זה נ

א שלקיחת ממונו לא "וסד, לקטן הכח להקנות ממונו נחשב הממון לאינו ברשותו

מ היות דבעצם הוי "ל דמ"קמ, נחשב ללקיחת ממון מרשות הבעלים ואין כאן גניבה

והא דאינו יכול להקנותו אינו אלא משום דאין לקטן דעת מקנה , ממונו של קטן

  .קח ממונו הוי גנב שהרי גנבו מרשותו וחייב בכפללפיכך מי של, להקנותו

ל אסור לגנב כל שהוא דין תורה ואסור לגנב דרך "וז, )ב"שם הל(ם "רמב

  .ל"מ לשלם הכל אסור שלא ירגיל עצמו בכך עכ"מ להחזיר או ע"שחוק או לגנב ע

שחצי ' עיין במגיד משנה שמפרש שהאיסור לגנוב כל שהוא מבוסס על ההל

ם האיסור חצי שיעור ביחד עם "ז למה כלל הרמב"ע לפי"וצ.  התורהשיעור אסור מן

  .'מ לשלם וכו"האיסור של הגונב ע

דבאמת אי אפשר לומר שפחות משוה פרוטה נחשבת , ל"ח זצ"וקבע הגר

חצי פרוטה . כי פרוטה אינה שיעור חיוב אלא שיעור בחלות שם ממון, לחצי שיעור

אלא כשאוכלו ליכא , לב הרי הוא חפצא דחלבחצי כזית ח. אינו דומה לחצי כזית חלב

מאידך פחות משוה . פטור ממלקות' ולפי, מעשה אכילת הגברא של שיעור כזית

ופחות , דפרוטה קובעת את השם ממון בחפצא, פרוטה אינו חפצא דממון כלל

  . מפרוטה אינו חפצא דממון שיאסר באיסור חצי שיעור

המונה .) מ דף נה"ב(ש פרוטות ל מהמשנה דחמ"ח זצ"וראייה לזה הביא הגר

, ולכאורה ליכא שיעורין בקדושין או בפדיון, דיני פרוטה בפדיון הקדש ובקדושין
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כג ·כתונת יוסף 

ובכן פחות משוה , הפרוטה אינה דין שיעורין אלא שיש צורך בחפצא של ממון

  15.פרוטה אינו נקרא ממון

 ם האיסור לגנוב כל שהוא אינו"ל דמסתבר דלרמב"חיים זצ' לכן אמר מרן ר

ש "גניבת כ. נכלל באיסור חצי שיעור דעלמא אלא שמהווה איסור מיוחד בגניבה

  .והוי איסור טפל ללאו דגניבה שפטור ממלקות, נאסרת משום הלאו דלא תגנבו

שהרי אין , מהו גדרו של האיסור לגנוב פחות משוה פרוטה, ובאמת יש לעיין

  .כאן לקיחת ממון כלל וליכא הפסד לנגנב

פ "ואע, סרה כל מעשה לקיחה של דברים שאינם שלוונראה שהתורה א

וזהו . שהרי לוקח דבר שאינו שלו, הרי עושה מעשה גניבה, שאינו לוקח ממון חבירו

 איסור גברא של מעשה גניבה -יסוד האיסור לגנוב או לגזול פחות משוה פרוטה 

  .פ דליכא גניבת ממון"ואע, ולקיחה חפצא בלי רשות

פ שגונב "כ מבוסס באיסור זה דאע"נוב דרך שחוק גדהאיסור לג, ל"ז נ"ולפי

שהרי אינו רוצה לקחת את הממון , וליכא גניבת ממון המחייבתו בכפל, דרך שחוק

דהיינו שהגברא עושה מעשה , מ לוקח דבר שאינו שלו מרשות חבירו"מ, לעצמו

ל "אינו ר" שלא ירגיל עצמו בכך", ם"כשאומר הרמב, ז"ולפי. ואסרו התורה, גניבה

כי בודאי , שאיסורים האלה נאסרים רק ממדת חסידות בלבד או מדרבנן בעלמא

פ " דאע16.ם נותן טעמו של האיסור"אלא דהרמב, גניבות אלו נאסרות מדאורייתא

מ "מ, דאין כאן גניבת ממון המחייבת בכפל ובכל החיובים של אחריות דגניבה וגזילה

' ואפי, עשה גניבה אסרה תורהומ. יש כאן מעשה גניבה של לקיחת ממון שאינו שלו

פ שאינו גונב "ואע, הרי אסרה התורה הגונב פחות משוה פרוטה, בלי גניבת ממון
                                                           

כ "כלומר שדין ממון בכהת' כתב דחמש פרוטות הן כו.) דף נה(מ "ל המשנה בב"ח זצ"אליבא דהגר   15
דישראל מוחל .) דף נז(ויעויין בסנהדרין .  משוה פרוטה אינו ממון כללופחות, חל דוקא בשוה פרוטה

 דבנוגע - ביאור הדבר . פ אלא דכותי אינו מוחלו ואצל כותי מכותי גזל מעליא הוא"פחות משו
ופשיטא . לישראל מאחר דבסתמא מוחלו אינו ממון ואילו אצל כותי נחשב לממון מאחר דאינו מוחלו

) שם(עיין בסנהדרין . מ קנוי לבעלים ואינו הפקר"מ, פ שאינו ממון"דאע, דפחות מפרוטה שלו הוא
כלומר שלוקח דבר שהוא שלו בלי רשותו , "דמצער ליה"פ מישראל חייב "דכותי הגוזל פחות משו

 .וחזינן שקנינו של ישראל הוא, ומצערו

ומוכח דאיסור , מ למיקט מקרא"שהגמרא לומדת את האיסור לגנוב ע:) דף סא(מ "ב' ויעויין במס   16
 .דאורייתא הוא
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ם את האיסור של חצי שיעור באותה ההלכה " ובכן מבואר למה כלל הרמב17.ממון

   18.מ לשלם"של הגונב ע

האם אסור לגזול , ויש לעיין. ל"אסור לגנב כל שהוא דין תורה עכ. ד"בא

  .רי הנאה או לאאיסו

, ה"לה. ל"חיים זצ' ה והגאון ר"דדין איסורי הנאה תלוי בפירושי ה, ל"ונ

איסור הגזילה בפחות משוה פרוטה הוא משום דחצי שיעור אסרה תורה דחזי 

אבל איסורי הנאה דאינם ראוים , .)דף עד(לאצטרופי לשיעור וכדאיתא ביומא 

חיים ' ואילו לגאון ר. ם באיסור זהאינם כלולי, דאינם ממון כלל, להצטרף לפרוטה

                                                           
נהי דבתר הכי מחיל ליה "פ מישראל חייב משום "שכותי שגזל פחות משו.) ז"דף נ(עיין בסנהדרין    17

פ שאין בכך "פ מעשה גזילה ואע" דמהווה פחות משו-ביאור הדבר ". צערה בשעתיה מי לית ליה
ואילו ישראל חייב דוקא . זל ממוןפ שלא ג"כותי חייב בשביל מעשה הגזילה שעשה ואע. גזילת ממון
ל הלכך גזל הוא אלא "ז) 'ה צערא כו"ד(י שם "רש' וכך כ. ז איסור חל גם בישראל"עכ. בגזילת ממון

ובישראל בישראל נמי אסור ומעבר לא עבר , ד ישראל נזקקין להשיבו דבתר הכי מחיל ליה"שאין ב
אבל בכותי דלאו בר השבון ,  ואידך לאדכתיב לא תגזול והשיב את הגזילה אמידי דהשבון קרי גזל

. ל"מישראל דמחיל ליה בתר הכי עכ' פ מכלל פרוטה ואפי"הוא שכל דינו למיתה לא נפיק פחות משו
. פירוש דבריו שבישראל חלות גזילה תלויה בחפצא של ממון הניתן להשבה דהיינו בשוה פרוטה

כותי חייב אף בפחות ' ולפי, ובי השבהואילו בכותי חיוב גזילה תלוי במעשה גזילה בשעתה ולא בחי
  .פ המהווה מעשה גזילה בשעתה"משו

שפסק שמותר לגזול מישראל דבר שאינו מקפיד עליו אלא שהירושלמי ) 'א: ט"שנ(מ "ע חו"עיין בש   
פ הוי חצי שיעור הפסק מתקבל כי דבר "ל שפחות משו"ה הנ"לפי ה. אוסרו משום מדת חסידות
ל ניתן לפקפק בפסק זה שיתכן "ח זצ"אמנם לגר. תפס באיסור חצי שיעורשאינו מקפיד עליו אינו נ

ברם יתכן שאין מעשה גזילה חל . מ אסור לגזלו שהרי עושה מעשה גזילה"פ שאינו מקפיד מ"שאע
ם אסור "שלרמב' שכ) א"ק י"ס' ז סעיף ח"ט' סי(אמנם עיין בפאת השולחן . בדבר שאינו מקפיד עליו

 .ל"ח זצ"אליבא דהגרמעיקרא דדינא וכדמבואר 

והשמיט ) ב"א הל"פ(ם הביא את האיסור לגזול כל שהוא דין תורה "גזלה שהרמב' ע בהל"אלא דצ   18
ל בשיעורים שיש סברא לומר שהאיסורים האלה "ואמר רבינו זצ. מ לשלם"את האיסור של הגוזל ע

יסורי גניבה שהרי בעיקרם חלות איסורי גזילה הם ולא חלות א) 'מ לשלם וכו"של חצי שיעור וע(
 .ע"וצ, אך לא לקח ממון מרשות בעלים, כבש חפצא חברו בידיו בלי רשות
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, מ אסרה תורה לגברא לעשות מעשה גניבה"ומ, פחות משוה פרוטה אינו ממון, ל"זצ

   19.ואליביה גם איסורי הנאה נכללים באיסור זה. פ דאינו גונב ממון חבירו"אע

שקונים חליפין בכלי פחות משוה פרוטה :) מז-.מ דף מז"ב(איתא בגמרא 

פ "ה חילוק זה מובן דפחות משוה פרוטה הוי עכ"ולה. י הנאהואין קונים באיסור

הסובר שבין פחות משוה פרוטה , ל"ח זצ"אבל לגר. ואיסורי הנאה אינם ממון, ממון

  .למה נחלקו דיניהם בנוגע לחליפין, נ אינם ממון"ובין איסה

, וכלי פחות משוה פרוטה נחשב לכלי, חליפין קונה רק בכלי. והתירוץ פשוט

נ קונים "ה אין איסה"נ מפקיע את שם הכלי מהחפצא לגבי קנין ומשו" איסהאבל דין

  .בחליפין

שנכנס לרשותו שלא ' ל אי זהו גוזל כו"וז). ג"גזילה הל' א מהל"פ(ם "רמב

  .ל"ברצון הבעלם ונטל משם כלים עכ

כ נחשב "ג, משמע שאפילו כשעצם נטילת הכלים בסתר בלי ידיעת הבעלים

עם ידיעתם של ,  כניסתו לרשות הבעלים היתה בעל כרחםדמכיון דתחילת, לגזלן

פ דאין הבעלים רואים "ואע, כ נחשב לגזילה"כ ג"כל מה שלוקח ממנו אח, הבעלים

  .גזילה היא ולא גניבה, ויודעים מה שלוקח בפרט

שואל שלא , ל"ר. ל"או שתקף בעבדו ובבהמתו ונשתמש בהן עכ. ד"בא

ואל שלא מדעת לשאר גזלנים הוא ששואל שלא החילוק בין ש, והנה. מדעת הוי גזלן

כ כל הגזלנים שגוזלים "משא, מדעת נוטל בהמת חבירו להשתמש על מנת להחזיר

למה אינו נחשב , שאם שואל שלא מדעת נחשב לגזלן, ע"וצ. שלא על מנת להחזיר

  .כ לגנב כששואל בסתר"ג

                                                           
הסובר שהנודר ) ה ואני"ד. דף פה(נדרים ' ן במס"אך עיין בר. נ הם שלו"ל נקט כאן דאסה"רבינו זצ   19

גרש שהמ.) דף כ(גיטין ' עיין במס. נ דהויים הפקר"ה בכל אסה"ויתכן דה, נ על חפצא הפקירו"אסה
ק "ח ס"כ' סי(ועיין באבני מלואים . ומשמע דהוי שלו כדי להקנות את הגט לאשתו, נ מגורשת"באסה

נ בני "ל סבור שגט צריך קנין ואסה"ח זצ"והגר. שגט אינו זקוק להקנאה אלא למעשה נתינה) ו"נ
 .נ הם שלו ובני הקנאה הם"ל דאסה"ח זצ"ל כאן סובר כגר"רבינו זצ. הקנאה נינהו
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ק כשיש שגניבה חלה ר, הובא למעלה, ל"ר חיים זצ"פ היסוד של הג"ל ע"ונ

. אך בעיכוב ממון שאינו שלו' כ גזילה שתלוי"משא, מעשה גניבה מרשות הבעלים

חסר מעשה , מכיון שלקח הממון על מנת להחזיר, שבשואל שלא מדעת, ל"ז י"ולפי

שלא על מנת , דלקיחת הגנב מבית הבעלים צריכה להיות לקיחה גמורה, גניבה

 לכובש ממון -ה ונחשבת לגזילה מ להחזיר חסרה לקיחת גניב"וכשלוקח ע. להחזיר

  .שואל שלא מדעת אפילו כששואל בסתר הוי גזלן', ולפי.  ולא לגניבה-חבירו 

ל שירד לתוך שדה "ר. ל"או שירד לתוך שדהו ואכל פירותיה עכ. ד"בא

. ואם אכל פירות שגדלו נחשב לגזלן, שידו על התחתונה, חבירו שלא ברשות ועבדה

שהזורע שדה הפקר חייב ) א דמעשרות"פ( בירושלמי פ מה דמבואר"והחידוש בזה ע

' עי(ל "ח זצ"וביאר הגר). א"הלי(ב מתרומות "ם בפ"וכן פסק הרמב, במעשרות

פ שהשדה "שאין הכוונה שקנה את השדה אלא אע) א"מלוה הל' א מהל"בספרו פכ

ז הזורעה קונה את הפירות מדין מעשה ידיו דהואיל וגרם לגידול "עדיין הפקר עכ

מאידך ביורד לתוך שדה חבירו . ז בשדה הפקר"כ. ות זוכה בהם מדין מעשה ידיוהפיר

מ קנויים הם לבעל השדה "מ, פ דלכאורה הפירות הן שלו משום דין מעשה ידיו"אע

ואם היורד אכל את . ולא ליורד מחמת זכותו של בעל השדה לומר ארעי אשבח

ולא רק אכילת . על השדהפ שהן מעשה ידיו נחשב לגזלן שהרי גזלם מב"הפירות אע

כ הוי "אלא גם עצם הירידה לתוך שדה חבירו ועבודתו בשדה ג, גזילה' הפירות הוי

  .גזילה

ל אי זהו עושק זה שבא ממון חבירו לתוך ידו ברצון "וז). 'ד' שם הל(ם "רמב

הבעלים וכיון שתבעוהו כבש הממון אצלו בחזקה ולא החזירו כגון שהיה לו ביד 

שכירות והוא תובע ואינו יכול להוציא ממנו מפני שהוא אלם וקשה חבירו הלואה או 

  . ל"עכ

כגון במלוה או , האם איסור עושק חל דוקא בכפירת שעבודים, ויש לעיין

ם אין "באמת מלישנא דרמב. כגון בפקדון וכדומה, או אפילו בכפירת בעין, בשכירות

,  ברצון הבעליםשבתחילתו אומר שעושק נוהג בממון חבירו שבא לידו, הוכחה
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אבל במשליו מצייר רק כפירת שעבודים כגון הכופר , בבעין יש עושק' ומשמע דאפי

  20.ע בזה"וצ, במלוה ושכירות

שאם , ל"ר. ל"ואינו יכול להוציא ממנו מפני שהוא אלם וקשה עכ. ד"בא

, רק שאינו רוצה לטרוח לתובעו לדין, ד היה יכול להוציא ממנו"כשהיה נוטלו לב

בבי , דהתופס יכול לומר עד שתתבעני לדין איני רוצה להחזיר לך הממון, קליכא עוש

  21.כי במקום שהנתבע רוצה לשלם בבית דין ליכא עושק, דינא אחזיר לך ממונך

ל שגנב נכסי הקדש אינו משלם אלא "וז). א"גניבה הל' ב מהל"פ(ם "רמב

שים מבית וכן הגונב קד' הקרן בלבד שנאמר ישלם שנים לרעהו ולא להקדש כו

בעליהן בין קדשי קדשים בין קדשי קלים בין קדשים שאין הבעלים חייבין באחריותן 

' שנא' וה' בין קדשים שהבעלים חייבין באחריותן הרי זה פטור מן הכפל ומתשלומי ד

  .ל"וגונב מבית האיש ולא מבית הקדש עכ

הפסוק דרעהו לגניבת בדק הבית , פסוקים' ם ב"למה הביא הרמב, ע"וצ

  .הפסוק דוגונב מבית האיש לגניבת קדשי מזבחו

דבאמת מחולקים קדשי בדק הבית , ל"חיים זצ' ר מרן הגאון ר"תירץ מו

ואין להדיוט המקדיש שום , דקדשי בדק הבית ממונם של הקדש הם. מקדשי מזבח

נמצא שגנבו מהקדש ובכן . קניינים ובעלות בחפצא לאחר שהקדישו לבדק הבית

אבל משלם , וק של רעהו המחדש דפטור מלשלם כפל להקדשם את הפס"הביא הרמב

  .את הקרן להקדש

                                                           
ל הזהירנו במה שהוא אצלנו בעין שלא לעכב אותו ולא נתנהו לו "ז ז"ת רמ"ם ל"מ לרמב" בסהעיין   20

בשינוי ' עי. ש"עיי, מפורש שהלאו חל גם כשאינו מחזיר בעין, ל"עכ' והוא אמרו לא תעשוק כו
ג "וכן איתא בסמ" או פקדון"ם הוא "ם מהדורת פרנקל שבכתבי יד הגירסא ברמב"נוסחאות ברמב

ם מצייר עושק רק בכובש ממון בחזקה "ע במה שהרמב"עוד צ. ע איתא כלפנינו"רם בשוב. ובטור
 .ועיין בשיעורים להלן. ד הוי עושק"ואינו מצייר דהכופר בבי

כלומר שאינו עובר , דהמשתמט לא חשיד אממונא) 'ה והאי בכולי כו"ד: דף ג(מ "י לב"עיין בפרש   21
 .על איסורי עושק וגזילה
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אבל . גופו של ההקדש הוא קדושת קרבן להקרבה, מאידך בקדשי מזבח

ם את הפסוק של וגונב "ובכן הביא הרמב. עדיין נשארו קניינים ובעלות להמקדיש

  .מבית האיש לפוטרו מלשלם כפל להדיוט אך חייב לשלם לו את הקרן

כ הדין שהגונב מן הגנב "נלמד ג, ה מן הפסוק של וגונב מבית האישוהנ

' ע האם הפטורים של הגונב מן הגנב וגונב קדשי מזבח הן ב"ויל, משלם קרן ולא כפל

  .הלכות מופרדות או דלמא דבעצם הלכה אחת הן

שבאמת הפטורים מכפל בגונב מן הגנב ובגונב , ל אמר"ר חיים זצ"ומרן הג

, חלות גניבה חלה רק כשיש לקיחה מרשות הבעלים. ות פטור אחדנכסי הקדש הם חל

כ וגונב "חילוק זה הוא היסוד של גזה. מאידך גזילה חלה בכל כבישת ממון. ל"וכדנ

דהיינו שיש חלות דין של גניבה רק כשיש מעשה גניבה מרשות , מבית האיש

בעלים ולפיכך הגנב מן הגנב פטור מכפל שהרי החפצא אינו ברשות ה. הבעלים

פ "כי אע, וכן בגונב קדשי מזבח אין גניבה מרשות הבעלים. משעת הגניבה הראשונה

שאין לבעלים בעלות להקנות , ז אינו ברשותו"עכ, שהקרבן קנוי לבעלים בתורת שלו

כי חלות השם של קרבן פוגמת , )ח"מעילה הל' ד מהל"ם פ"רמב(את קרבנו לאחר 

ן ושאר דברים ולכן הוי אינו ברשותו את בעלותו בבהמה לענין הקנאה ותשמישי

הגונב קרבן חבירו פטור ' ולפי. פ שהקרבן שלו ויש לו קנין בגופו בנוגע להקרבה"אע

פ קרבן אינו ברשות "כי עכ, מאחר שלא הוציא ממון חבירו מרשותו, דאינו גנב, מכפל

. םדאין החפצא ברשות הבעלי,  וזהו אותו יסוד הפטור מכפל בגונב מן הגנב22.בעליו

חסרון ,  דהיינו-' ונמצא דגונב קרבן וגונב מן הגנב פטורים מכפל משום פטור א

שהרי עכבו , מ שניהם חייבים בקרן מטעם גזילה"מ. מעשה גניבה מרשות הבעלים

  .ממון חבירו בידיהם

ל כבר ביארנו "ז) ד"כ' מעשר שני הל' ג מהל"פ(ם "והנה כתב הרמב

מרים שהגונב מעשר שני אינו משלם תשלומי לפיכך אנו או. שהמעשר ממון גבוה הוא

ש ממון גבוה "ובביאור פסקו נראה דכיון דמע. ל"כפל והגוזלו אינו משלם חומש עכ

ובכן ליכא מעשה גניבה מרשות בעלים לחייב . הוא ואינו יכול להקנותו אינו ברשותו

                                                           
שיכול ) ח"הל(ערכין ' ו מהל"ם פ"עיין ברמב, ש עילוי דנחשב הקרבן ברשות בעליוע מדין הקד"צ   22

ויתכן שיסוד החילוק הוא שקדושת בדק הבית לא סותרת עיקר דין . להקדיש קדשי מזבח לבדק הבית
 .ראה הערה הבאה. קדושת הקרבן להקרבה ולפיכך בנוגע לכך יש לו כח בעלים
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ילה ז חייב לשלם קרן לבעלים מדין גז"ועכ. הגנב בכפל וכדדרשינן וגנב מבית האיש

   23.שהרי יש חלות בעלות וקנין הדיוט במעשר שני

                                                           
ל "רבינו זצ). צג-דף פג(ש ממון גבוה "ל בדין מע"ד זצ"מ וגרי"רקובץ חידושי תורה לג' עיין בס   23

ש "ל מע"ז) ז"הלי(ש "מע 'ג מהל"ם פסק בפ"הרמב. ש ממון גבוה"ם במע"ביאר שם את שיטת הרמב
שיכולים ) ה"הלכ(ג שם "ז פסק בפ"עכ. ל"הוא לפיכך אינו נקנה במתנה עכ' לד' ממון גבוה הוא שנא
ש אינו שלהם להקנות להדיוט "ע שאם מע"וצ.  עילוי לבדק הביתש עם הקדש"הבעלים להקדיש מע

ש ממון גבוה הוא אין זה מפקיע "פ שמע"ותירץ רבינו שאע. היאך יכולים להקדישו לבדק הבית
י "ש להאכל בירושלים ע"אלא שהניתן למצות מע. ש עדיין שלהם"לגמרי את בעלות הבעלים כי מע

ואילו הקדש עילוי לבדק הבית חל שאינו . שין אחריםהבעלים אוסר ההקנאה לאחרים ועוד תשמי

  .ובכן יש לבעלים בעלות ורשות להקדישו הקדש עילוי, ש שבחפצא"סותר את הניתן למצות מע

ש האוסר ומפקיע את ההקנאה קיים בין בגבולים ובין "עוד ביאר שהניתן למצוה בחפצא דמע   

ש "ואילו דיני הפסול והפטור דמע. םם שאין להקנותו בכל מקו"ולפיכך פסק הרמב .בירושלים

חמץ ומצה ' ו מהל"ם פ"עיין ברמב. ירושליםב ובכור חלים רק בגבולים ולא, חלה, אתרוג, למצה
דינים אלו ). ט"הל(ה מבכורות "ובפ) ד"הל(בכורים ' ו מהל"בפ) ב"הל(לולב ' ח מהל"בפ) ח"הל(

עצם . ממון גבוה ושל ממון הדיוטש אלא בעצם חלות הקנין של "אינם תלויים בניתן שבחפצא דמע
בירושלים הקנין הוא יותר של הדיוט ואילו . חלות הקנין שונה בירושלים מחלות הקנין שבגבולים

גם בירושלים אין ' ולפי, ז הניתן למצות אכילת הבעלים לא משתנה"עכ. בגבולים הוא יותר לגבוה

  .להקנותו

כי מאחר שלא . ש אינו ברשות הבעלים"גניבה מעז בנוגע להמבואר בשיעורים לענין חלות דין "עכ   
ש שלהם מוגבלת ואינה "הרשות של הבעלים במע, פ שהבעלים יכולים להקדישו"ואע, ניתן להקנותו

  .ש אינה מעשה גניבה אלא חלות גזילה"ה לקיחת המע"ומשו. רשות גמורה

יבים לשלם קרן לבעלים ש דומה לדין הגונב קרבן דשניהם פטורים מכפל אך חי"והנה דין הגונב מע   
דיניהם שונים מדין הגוזל מבדק הבית המשלם קרן להקדש כי בבדק הבית הקדש הריהו . מדין גזילה

ל דפשיטא שתשלומי הקרן לבדק הבית "ואמר רבינו זצ .הבעלים בדיני ממונות ומחייב תשלומי קרן

 ואילו כשמשלם את .מתקדשים בחלות קדושה כמו כל הקנאת דבר לבדק הבית הגורמת חלות הקדש
התשלומין . ש"לא מתקדשים בקדושת מעו הקרן לבעל מעשר שני נראה שהתשלומין נשארו חולין

כי , ש"ואי אפשר שהתשלומין יתפסו בקדושת מע, ש"הם לבעלים לבדם מחמת הפסדם ולא למע
ע בגנב קרבן המשלם "ויל. ש משום חלות הפדיון"ש המתקדש בקדושת מע"אינם ככסף פדיון מע

ומסתבר שגם בקרבן שאין הדמים , ד שנתפסים בחלות קדושה"רן לבעלים האם הדמים חולין אוק

  .ש"קדושים אלא חולין כמו במע

ש משלם קרן בין שגנב בירושלים ובין שגנב בגבולים ואינו "ם דפסק שהגונב מע"יש להעיר על הרמב   
ש "ם פסק שמע"הרמבע שהרי "וצ. ופסק דמשלם את הקרן לבעלים בכל מקום, מחלק ביניהם

ל הוא חלות דין קנין ממון "ולפי ביאור רבינו זצ, ובכור, חלה, לולב, בגבולים ממון גבוה לענין מצה
כ בגבולים למה משלם הגזלן את הקרן לבעלים ההדיוט ולא לגבוה הבעלים האמיתיים "וא, לגבוה

  .דמעשר שני
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שהגונב ומקדיש ) ה גנב"ד. ה והשתא ובדף עט"ד. ק דף עו"ב(' מבואר בתוס

ק דף "ב" (מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים"כי ' וה' לבדק הבית משלם ד

תא מעיקרא תורא דראובן והש"כי ' וה' ואילו הגונב ומקדיש למזבח פטור מד, .)עט

ל קובעת שקדשי בדק הבית "ח זצ"הגמרא לדעת הגר.). שם דף עו" (תורא דראובן

מדין ' וה' הגונב ומקדיש לבדק הבית חייב בד. חלוקים מקדשי מזבח בעיקר חלותם

המקדיש מקנה את הבהמה . מכירה שכן קדשי בדק הבית הויין ממון הקדש וקנינו

מאידך . ייכות כלל להדיוטלהקדש בקנין גמור ואחרי שמקדישתו אין לבהמה ש

אבל גם אחרי , ג המזבח"בקדשי מזבח עיקר דינם הוא חלות קדושה למצות הקרבה ע

לפיכך אין ההקדש למזבח . ההקדש המקדיש הוא הבעלים דהקרבן ויש לו בו קנין

  .'וה' כמכירה להדיוט ופטור הגנב מד

  :ל"ח זצ"יש מקורות אחרים נוספים להגר

ף "בדפי הרי.) מא(דף (לפרק הגוזל בתרא '  הן בספרו מלחמות"הרמב) א

הדיון נוגע רק כשהקדיש הגנב . דן אם גנב והקדיש קונה מדין שינוי רשות) ה עוד"ד

ן שיש קנין "ואילו בגנב והקדיש לבדק הבית פשוט לרמב, את הדבר בקדושת מזבח

ך מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן לומר ל' ל הא דאמרי"וז. שינוי רשות

ל מוקים לה "מ גופיה ז"ובעה' נ שינוי רשות נמי איכא כו"א' שאין זה שינוי רשות כו

ח "וביאור החילוק אליבא דהגר. ל"בהקדש בדק הבית ושינוי רשות גמור איכא עכ

ל הוא שחלות קדשי בדק הבית הוא קנין ממון גמור להקדש בלי להשאיר קנין "זצ

אך בקדושת הגוף למזבח ההקדש חל . להדיוט כלל ולכן בודאי מהוה שינוי רשות

                                                                                                                                             
ונראה מזה שאף בגבולים יש . ליםש לירוש"והנה בגבולים רק הבעלים חייבים במצות הבאת מע   

אלא שחלות . ה זוכה ההדיוט בקרן דגזילה"ומשו, חלות קנין להדיוט ביחד עם חלות דין ממון גבוה
והחילוק שביניהם צריך . 'דין ממון גבוה דבגבולים אלימה יותר מקנין ההדיוט לענין מצה אתרוג וכו

ש ואפילו " אין לגבוה חלות קנין ממש במעל אמר פעמים רבות בשיעורים שלדעתו"ורבינו זצ. ביאור
. ש שבגבולים מצומצמת יותר ממה שיש לו בירושלים"אלא שבעלות וקנין ההדיוט במע. בגבולים

ז "ברם כ. ומאחר שבגבולים קנין ההדיוט חלש יותר נחשב כממון גבוה לענין מצה אתרוג חלה ובכור
 ולפיכך תשלומי הקרן דגזילה ניתנים להדיוט .בנוגע לתוקף הקנין שלהדיוט אך לגבוה עצמו אין קנין

אתרוג  ,מאידך בנוגע למצה. ש ולא לגבוה"לבדו כי רק להדיוט יש חלות קנין ממש ושם בעלים במע

 .קנין ההדיוט בגבולים חלש ביותר והפסולים ופטורים של גבוה חלים' וכו
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ובעל הקרבן יש לו בעלות וקנין ממון לגבי , בעיקרו לקדש את הבהמה למצות הקרבה

  .ולכן יתכן שאין כאן שינוי רשות, הקרבה

אתה רואה של "מפרש שהמיעוט ) ה ולא יראה לך"ד: בפסחים ה(י "רש) ב

א בחמץ שהקדישו המפקיע חמץ של גבוה מאיסור בל יראה ובל ימצא הו" גבוה

י " עובר בב- כגון לחמי תודה -משמע שעל חמץ שהקדישו למזבח , לבדק הבית

י הפוטר בחמץ גבוה אינו השם של "ונראה שלדעת רש. ש"ולכאורה תמוה דמ, י"וב

ובכן שונה קדשי בדק הבית מקדשי מזבח . קודש שבחפצא אלא הבעלות של הקדש

י ולא בקדשי "י וב"דש הפוטרת מבשכן דוקא בקדשי בדק הבית ישנה בעלות הק

  .מזבח

כותבים שהשיעור של ) ה ואשם אחד"ד: דף יג(ישנים בכריתות ' תוס) ג

פ במעילה חל במעילה בקדושת דמים בלבד ואילו מעילה בקדושת הגוף מחייבת "שו

ד הואיל ויש בה רשות גבוה המחייב של מעילה "ל שבקדו"ח זצ"וביאר הגר. ש"בכ

ג המחייב של מעילה הוא "ואילו בקדוה. פ"ן גזילה בפחות משוהוא חלות גזילה ואי

   24.נ בשיעור כל שהוא"חילול ההקדש ואיסה

שיש הקדש עילוי מקדשי מזבח להוסיף .) לב(ותמורה :) כח(עיין ערכין ) ד

הטעם ) ח"ו מערכין הל"פ(ם "והסביר הרמב. אבל לא איפכא, בהם קדושת בדק הבית

ל שאין אדם מקדיש דבר שאינו "בדק הבית למזבח זשלא חל הקדש עילוי כשמקדיש 

ואילו בקדשי מזבח יכול להקדישם הקדש עילוי לבדק הבית ומוכח , ל"שלו עכ

  25.דהויים שלו וקנינו

  

                                                           
ויתכן שלדעתו גם . ג"קדוהד וכמו ב"ש אף בקדו"נ לחייב מעילה בכ"ע למה אין דין איסה"ברם צ   24

ועיין . ג"כ בקדוה"משא, ד ורק גזילה כיון שמשתמשים בו לכל צורכי בדק הבית"נ ליכא בקדו"איסה
 .'בענין מעילה אות ד' ברשימות שיעורים לשבועות ונדרים חלק א

ן כותב שעיקר חלות הנדר של הרי עלי קרבן מדין קני) מטות' פ(ת "ן בפירושו עה"ע שהרי הרמב"צ   25
ל עיקר דין הקרבן אינו קנין ורק הטלת "ח זצ"והא אליבא דהגר, אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט

ובענין ' בענין נדרי גבוה אות א' עיין ברשימות שיעורים לשבועות ונדרים חלק א. (קדושת הגוף
 ).'צדקה אות ג



  

  ל"יק זצ'יוסף דוב הלוי סולוביצ' ג ר"מרן הרה

 

 כתונת יוסף· לב 

  

  בענין אחריות וחיוב תשלומין בשומר וגזלן

  א

לדעתם שומר משלם . לרוב ראשונים שונה חיוב התשלומין של שומר מגזלן

 יסוד החילוק הזה הוא דשומר נתחייב בהשבת 26.עת גזילהמשעת פשיעה וגזלן מש

שאם נאבד ישלם כשוויותו בשעת , הבעין משעת משיכה וחלה אחריות בעד הבעין

ואילו בגזלן משעת משיכה מרשות הבעלים חל חיוב תשלומין נוסף . אבידה ופשיעה

ו כי מעשה הגזילה מרשות הבעלים מחייב הגזלן בשעת, על החיוב של השבת בעין

, שאי אפשר לקיים השבת הבעין, ואם החפץ נאבד. לשלם דמים בעד החפצא שגזל

  .משלם דמים כשוויות החפץ בשעת הגזילה

כי מה ) א: יתכן להסביר דין הגזלן שמשלם כשעת הגזילה בשני אופנים

שבשעה ) ב; שמפסיד הגזלן ממון מהבעלים ומזיקו מחייבו לשלם משעת הגזילה

ני גזילה בדבר הגזול וחייב לשלם דמים בעד קנייני הגזילה שגוזל הגזלן קונה קניי

ההכרח שיש לגזלן קנייני גזילה הוא בדין שגזלן שהשתמש בחפץ הגזול אינו . שקנה

כי .) דף צז(ק "וב) ו"ג מגזילה הל"ם פ"ברמב' עי(מחוייב לשלם דמי שכירות להנגזל 

עלים זכות לתבוע ממנו קנייני הגזילה שלו נותנים לגזלן בעלות לתשמישין ואין לב

  .דמי מה שנהנית

מ בין שני הפירושים האלה לגזלן שהפסיד ממון מבעלים במקום שאין לו "ונ

וישנם כמה ציורים של גזלן שאין לו קניני גזילה בגוף , קניני גזילה בדבר הגזול

  . ז בהשבת הגזילה"החפצא שגזל וחייב עכ

בנוגע לדין אין שמין ) 'וה אי וכ"ד. דף צז(ק "עיין בשיטה מקובצת לב) א

ד המבחינה בין גזילה "שהובאה שם שיטת הראב, לגנב ולגזלן משום ששינוי קונה

ג דמשוינן "ל כשואל שלא מדעת דאע"ל הו"וז, דעלמא לבין שואל שלא מדעת גזלן

ליה כגזלן לענין מתה מחמת מלאכה ולכל אונסין אפילו הכי לא נפיק ליה מכלל 

                                                           
 .'אות א' א סעיף א"רצ' עיין בקצות החשן סי   26



  

  ם"הקדמה לפרק מרובה לפי סדר הרמב

 

 

 

לג ·כתונת יוסף 

 ביה שינוי שמין לו שברים כשואל דלא קנסינן ליה כולי שואל ואפילו בפתחא דאית

ד חיובי גזילה לשלם חלים " שלדעת הראב27ל"ח זצ"וביאר הגר. ל"עכ' האי וכו

ז אין לו קניני גזילה בגוף החפצא הגזול ורק קונה קנינים "ועכ, בשואל שלא מדעת

י קונה רק  ולכן שינוי אינו קונה את החפצא לשואל שלא מדעת כי שינו28,בתשמישיו

ורק גזלן ממש שהוציא את החפצא הגזול מרשות . בשביל גזלן שיש לו קניני גזילה

  .בעליו קונה אותו בקניני גזילה ולא שואל שלא מדעת

לאותם ראשונים הסוברים שלולב הגזול , ל"ח זצ"טען הגר, בהתאם לכך

שלא  בכל זאת לולב שאול 29,פסול כל שבעת ימי החג שכן גזול הוא פסול בחפצא

כי מאחר שאין לשואל שלא מדעת קניני גזילה , מדעת כשר למצוה בשאר ימי החג

  .בחפצא אין בלולב עצמו חלות שם פסול של גזול

ל שלמרות שבגזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם "מ זצ"והוסיף הגר

 היינו דוקא בגזילה - זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו -יכולים להקדישו 

אולם .  שקניני הגזילה שיש לו לגזלן עוקרים את החפץ מרשותו של הנגזל,ממש

   30.שפיר יכול הנגזל להקדישו, מאחר שאין לגזלן קניני גזילה, בשואל שלא מדעת

ד ועיין בהשגות -ג"מעילה הל' ו מהל"פ(ם "לאור זה מוסבר גם פסק הרמב

. עילה של הנאהשבבדק הבית המעילה של הוצאה מוציאה לחולין ולא המ) ד"הראב

וקשה שהרי הנהנה מהקדש הוי שואל שלא מדעת וצריך להוציא לחולין כגזלן 

ובכן , ם סובר שקניני גזילה בלבד מוציאים הקדש לחולין"ונראה שהרמב. מהקדש

שרק מעילת הוצאה מחללת ההקדש הואיל וקניני , הבחין בין הנאה לבין הוצאה

אה ושל שואל שלא מדעת הואיל אבל לא מעילת הנ, גזילה חלין בגוף ההקדש

סובר שכל מעשה ) ם שם"שהשיג על הרמב(ד "מאידך הראב. וחסרים קניני גזילה

                                                           
 .בסוף דבריו) ו"הלט(גזילה ' ב מהל"ם פ"הרמבח על "הגר' וכן איתא בס   27

 .ולפיכך אינו משלם דמי השתמשות   28

 .ב"קכ-כ"סוכה דף ק' עיין בענין מצוה הבאה בעבירה ברשימות שיעורים למס   29

מ "לבעה). ף"בדפי הרי. יח(ה "ן במלחמות פרק שור שנגח דו"מ לבין הרמב"עיין במחלוקת בין בעה   30
ז שהדבר הגזול בידי "ן לא יכול כ" בזמן שהגזלן רוצה להחזירו ולרמביכול נגזל להקדיש גזילה

ן הסובר דדין אינו ברשותו תלוי בקניני גזילה "ל הם אליבא דהרמב"מ זצ"ולכאורה דברי הגר. הגזלן
 .עיין באחרונים. מ הסובר שתלוי בהיכא תמצא"בחפצא ולא כבעה
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 כתונת יוסף· לד 

גזילה מוציא לחולין ואפילו בלי קניני גזילה ולכן סובר שאף בנהנה הקדש יוצא 

   31.לחולין

מ לשעת חיוב התשלומין בשואל שלא מדעת שאם דין הגזלן לשלם כשעת "נ

ניני הגזילה אז שואל שלא מדעת לא ישלם משעת הגזילה מכיון הגזילה הוא משום ק

ואילו אם גזלן משלם כשעת הגזילה משום הפסד ממון הבעלים גם . דאין לו קנינים

  .שואל שלא מדעת ישלם משעת הגזילה

האומרת דשואל שלא מדעת משלם .) דף מג(מ "בב' ואין להקשות מגמ

בכלל החידוש דשליחות יד הוא דהתם מדובר בשומר ששלח יד ו, כשעת הגזילה

ל כאילו גזל את "ולכן מאחר דשלח בו יד להשתמש בו הו, י בכולו"י במקצתו כש"דש

  32.ולכן משלם כשעת הגזילה, וקונה קניני גזילה בחפץ, כל גוף החפץ

ל אבל אם שלח בו יד "שכתב וז) ג-ב"גניבה הל' ד מהל"פ(ם "עיין ברמב) ב

,  פטור מן הכפל שכיון ששלח יד נתחייב בו וקנהווטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים

כ באו עדים "וכן הטוען טענת אבידה בפקדון ונשבע וחזר וטען טענת גנב ונשבע ואח

והנה . ל"פטור מן הכפל שכבר יצא הפקדון מידי הבעלים משבועה ראשונה עכ

ואילו " שנתחייב בו וקנהו"ג אחר שליחות יד משום "ם נימק הפטור בטט"הרמב

שכבר יצא הפקדון מידי "הביא טעם אחר לפטור ) שכפר בפקדון(ען טענת אבידה בטו

ג מכיון "כלומר שלא היה מחוייב לישבע השבועה דטט, "הבעלים משבועה הראשונה

ודוקא כשחייב לישבע שבועת השומרים חייב , דכבר נשבע שבועת השומרים דנאבד

ד בפקדון לבין הכופר ם בין השולח י"ולכאורה מה שהבחין הרמב. ג"בכפל דטט

דרוש הסבר והרי אף הכופר בפקדון ) כשטען טענת אבידה ונשבע לשקר(בפקדון 

  ).ד במקום"וכן השיג הראב(גזלן ונתחייב בו מדין גזלן כמו השולח יד 

ם השולח יד קונה קניני גזילה מאחר שהוציא את הפקדון "ונראה שלרמב

וכן .  שלא עשה מעשה קניןמרשות בעליו במעשה קנין אבל לא הכופר בפקדון

הרי זה גזלן ' ל השולח יד בפקדון כו"וז) א"הלי(גזילה ' ג מהל"ם פ"מדוייק ברמב

כלומר שיש לגזלן , ל"ונתחייב באונסיו ונעשית הגזילה ברשותו כדין כל הגזלנים עכ
                                                           

 .א" רדף' עיין ברשימות שיעורים לשבועות ונדרים חלק א   31
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ד "ל הכופר בפקדון בבי"וז' כ) ד"שם הלי(ואילו ". הגזילה ברשותו"קניני גזילה ובכן 

ולא כתב , ל"ה ברשותו בשעת שכפר נעשה עליו גזלן וחייב באונסו עכאם הי

משום כך . משום שאין לכופר בפקדון קנין גזילה בפקדון" ונעשית הגזילה ברשותו"

, ג"ם שבשומר ששלח יד בפקדון כלתה השמירה ותו לא מתחייב בטט"סובר הרמב

חפצא של השמירה בטלה דוקא כשה. ואילו בכופר בפקדון לא כלתה השמירה

 שלא יתכן שחפצא יהיה גזול ובבית - כשיש לגזלן קנין גזילה בפקדון -הפקדון גזול 

ולכן דוקא בשליחות יד השמירה בטלה ולא בכופר בפקדון שאין לו . שומר בבת אחת

ד "ונראה שהראב. (פ דהוי גזלן לא נפקע ממנו חלות דין שומר"קנין גזילה דאע

, ד סובר שבגזילת החפצא לא כלתה השמירהג חייב אף מששלח בו י"הסובר שטט

  ).וגזילה ושמירה שפיר חלין בבת אחת באותו חפצא של פקדון

י בריש "עוד סמוכין להבדל בין הכופר בפקדון לשולח בו יד יש בפרש

כופר בפקדון דמששלח בו יד הוי גזלן וכן : ל גזילות"וז) ה גזילות"ד, .ב(סנהדרין 

ומתעוררת . ל"ן ויגזול את החנית מיד המצרי עכהחוטף מיד חבירו הוי גזלן כגו

הלא אף הכופר בפקדון , י לכופר בפקדון שגם שלח בו יד"השאלה למה הוסיף רש

ל בין שליחות יד המהוה קנין "י מבחין כנ"ונראה שרש. בלי שליחות יד הוי גזלן

הדין י "אליבא דרש. גזילה לבין הכופר בפקדון בלי שישלח בו יד שאין בו קנין גזילה

של גזילות בשלשה חל אך ורק במקום שיש קנין גזילה שמפקיע את שם הפקדון 

ואילו בכופר בפקדון לא פקע השם של . כ מדין גזילה הן"מהחפצא וכל הטענות לאח

פקדון מאחר שחסרים קניני גזילה וניתן לתובעם מדין פקדון ושומרים ובכן אין 

  .י ששלח בו יד"כך נקט רשעקב , זקוקים לשלשה מומחין כבגזילות וחבלות

מ בחקירתנו בנוגע לכופר בפקדון האם משלם קרן משעת הגזילה "עוד נ

אם המחייב לשלם משעת הגזילה . ד או משעת האבידה"דהיינו בשעת כפירתו בבי

מאידך אם המחייב של . הוא היזק הבעלים אף הכופר בפקדון ישלם משעת הגזילה

גזילה הכופר בפקדון לא ישלם משעת גזילה גזלן לשלם כשעת הגזילה הוא קנייני ה

  .כי אין לכופר בפקדון קניני גזילה, אלא משעת אבידה

                                                                                                                                             
 .ד"ל בראב"חיים זצ' ל מתורצת קושיתו על פירוש ר"ומדברי רבינו זצ). ד"ל' סי(אמרי משה ' עיין בס   32
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שפסק שהעבד הגזול ) א"הל(גזילה ' ט מהל"ד לפ"ועיין בהשגות הראב) ג

ז אין העבד נקנה "ועכ. ומשמת העבד חייב הגזלן באחריות דמיו, נקנה לגזלן ביאוש

ד מחלק בין "שהראב) ם"עיין בספרו על הרמב(ל "ח זצ"וביאר הגר. לגזלן בשינוי

עבדי כמקרקעי דמו ולכן אין העבד בר קנין . מעשה גזילת העבד לבין קניני הגזילה בו

מעשה גזילה מחייב את הגזלן . שייך בו מעשה גזילה, כ הואיל וניידי"אעפ, גזילה

נין גזילה ואילו שינוי אינו קונה בעבדים כי שינוי קונה מדין ק, באחריות דמי העבד

מאידך יאוש שקונה בעבד אינו מדין קנין גזילה אלא מדין . ואין קנין גזילה חל בעבד

   33.קנין אבידה ותלוי במעשה הגזילה ולא בחלות קנין גזילה בחפצא

כי . ד משלם משעת גזילה או משעת אבידה"מ אם גזלן של עבד לפי הראב"נ

  .קניני גזילה בחפצא של העבדיש הפסד ממון הבעלים משעת הגזילה אך אין לגזלן 

ה פשיטא שמביא מהירושלמי שדוקא גזלן שהוציא "ד:) נו(' עיין בתוס) ד

מ "מ לגוזלה חייב בנזקין שתבא על ידה אבל אם אם הוציא את הבהמה ע"הבהמה ע

ויש אחרונים שביארו את דין . לאבד אותה מבעליה הגזלן פטור על נזקין שתזיק

לפיהם עצם ההגדרה של גזילה היא . ד אינו גזלן כללמ לאב"הירושלמי כי הגוזל ע

ל נמנע מדעה זו ונקט "אך רבינו חיים הלוי זצ. שהגזלן נוטל את ממון הבעלים לעצמו

ל אמר רבה "ז.) צח(ח מהגמרא לקמן "והסתייע הגר. מ לאבד מקרי גזלן"שאף ע

ה בידיה מ דאדייה אדויי אבל שקלי"וה' הזורק מטבע של חבירו לים הגדול פטור כו

מ לאבד חייב "בפשטות הדברים הגוזל ע. ל"מיגזל גזליה השבה בעי מיעבד עכ

. מ לאבד פטור מנזקין"ע בדין הירושלמי שהגוזל ע"ובכן צ. בהשבת גזילה מדין גזלן

פ שהגוזל "חילק שאע) א: ו"שצ' סי(ך בחשן משפט "ל דהנה הש"ח זצ"ואמר הגר

 מחיובי בעל המזיק וזוהי גם שיטת מ פטור"מ לאבד חייב בהשבה מדין גזלן מ"ע

מ לאבד חייב באחריות של "ל שהגוזל ע"ח זצ" ביאור החילוק אמר הגר34.הירושלמי

                                                           
עבד שונה מקרקע כי בעבד חל מעשה גזילה . ב"קל-א"סוכה דף קל' עיין ברשימות שיעורים למס   33

ז אין בעבד "עכ. עבעבד יש חיוב אחריות ולא בקרק' ולפי. ואילו בקרקע אין חלות מעשה גזילה כלל
מ יש איסור לגזול "פ שאין חלות גזילה בקרקע ואף לא מעשה גזילה מ"ומצד שני אע. קנייני גזילה

 .קרקע

' ל אבל אין לפרש דלפי מסקנא זו לא מתוקמא מתני"ה בליסטים ז"ד:) נו(שאנץ בשיטה ' עיין בתוס 34
א מיירי בנתכוונו לגזילה ולא בחיוב נזקים אלא בחיוב אבדתה להכי לא הוי פשיטא כדמעיקרא דל

מבואר שאף . ל"דהא משמע דאחיוב נזקין קיימא סיפא כמו הרישא עכ, יחלוק על התלמוד הירושלמי
 .ך"כש, לפי הירושלמי חייב באונסים של הגזילה ורק פטור אנזקיה
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גזילה ובהשבת גזילה כי עשה מעשה גזילה אך אין לו קניני גזילה בחפצא כי לא 

ודוקא קניני גזילה בחפצא מחייבים את הגזלן על נזקי הבהמה . התכוון לקנות החפץ

  .ל המזיקשגזל כבע

אם הדין שגנב משלם כשעת הגניבה . מ לפי חקירתינו"היוצא מזה עוד נ

ל לא ישלם "ך הנ"ל בש"חיים זצ' מ לאבד לפי הסבר ר"הגונב ע, תלויה בקניני גניבה

גם הגונב , אבל אם הדין שמשלם כשעת הגניבה לא תלויה בקניני גניבה. כשעת גניבה

  .מ לאבד ישלם כשעת הגניבה"ע

ל "ן וז"בשם הרמב) 'ה הא וכו"ד. דף מג(מ " בשיטה מקובצת לבוהנה הובא

דשאני שואל דמשעת משיכה מחייב במזונותיה ולא מחייב באונסין עד שעת שבורה 

אבל גזילה כיון דמשעת משיכה , ו להקדש"ומתה וברשותא דמאריה הוא למכירה וק

נסין אלא מחייב באונסיה ונפקא נמי מרשות בעלים להקדש לא מחייבין ליה באו

וההיא , אלא דשעת משיכה דגזילה כשעת שבורה ומתה דשאלה, משעת משיכה

ל דשואל לא קנייה כלל "א וז"והובא עוד בשם הריטב. ל"שעתא חייל עלה חיוב עכ

ולא אפקיה מרשות בעלים כי הבעלים יכולים למכרה ולהקדישה הילכך חיובו על 

לים למכירה ולהקדש וכיון שכן אבל גזלן משעת גזילה אפקה מרשות בע, שעת האונס

ונראה שהראשונים האלו מבארים שהגזלן . ל"עכ' על ההיא שעתה בעינן לחיובא וכו

, משלם כשעת גזילה ולא כשעת אונסין משום שקנה קניני גזילה משעת הגזילה

, והראייה שקניני הגזילה מוציאים את הדבר הגזול מרשות הבעלים למכירה והקדש

שבאופני , ויוצא. ולא קנה כלל משלם דמי האחריות משעת אונסואילו השואל הואיל 

בכופר בפקדון אליבא , ד" בשואל שלא מדעת אליבא דהראב-ל "הגזילה הנ

 - ך "מ לאבד אליבא דהש"ד ובגוזל ע"בגזילת עבדים אליבא דהראב, ם"דהרמב

כשנעשה מעשה הגזילה בלי קניני גזילה דין גזלן דומה לדין שואל ואינו משלם 

  35.עת הגזילה כי אם כשעת אונסיןכש

   

                                                           
ם פסוק דלאביי הסובר דאי עביד מהני לא צריכי.) דף ו(גרשום לתמורה ' ז יש לבאר את דברי ר"לפי   35

אליבא דאביי פשיטא דגזלן קונה קנין גזילה . דגזלן משלם כשעת הגזילה ואילו לרבא צריכים פסוק
א שאין לגזלן קנין גזילה "ואילו לרבא הסובר דאי עביד לא מהני סד. המחייבו לשלם משעת הגזילה

 .ל הקרא דיש לו קניני גזילה ומשלם כשעת הגזילה"וחייב מדין אחריות משעת אבידה קמ
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  ב

החילוק בין שומר שמשלם כשעת אבידה לבין גזלן המשלם משעת משיכה 

ה פליגי אי שליחות יד צריכה "ש וב"הגמרא אומרת כי ב:). מג-.דף מג(מ "נמצאת בב

חסר לגזלן , ש דנעשה גזלן"דלב. מ אי חסר לאחר שליחות יד בלי חסרון"ונ, חיסרון

חסר , והוי עדיין שומר, ה דאינו נעשה גזלן"ולב. יחות ידשמשלם משעת השל

הרי מפורש שגזלן משלם משעת . לבעלים דמשלם שומר כשעת הזול וכשעת אבידה

  .משיכה ושומר משעת אבידה

מ סובר גורם "שלפי רבא ר:) דף עא(ק "ולכאורה יש להקשות מהגמרא ב

ת שומר חייב לשלם ומשום כך הגונב וטובח שור הנסקל מבי, לממון כממון דמי

. כי הפסיד לשומר את האפשרות להחזיר את השור הנסקל למפקיד', וה' לשומר ד

לא יפסיד , ואם השומר משלם משעת הפשיעה, שהרי שור הנסקל אסור בהנאה, וקשה

משמע . השומר כלום שכן בשעה שפשע בגניבת השור לא היה השור שוה פרוטה

  .שיכה כשהיה שוה ממוןשמשלם השומר כפי שוויות השור משעת המ

ל תירץ ואמר דיתכן ששומרים דעלמא משלמים משעת "מ זצ"ואבי מורי הגר

מאידך כשהפקדון אסור . א כשהפקדון שוה ממון בשעת הפשיעה"בד, הפשיעה

משלם השומר כשויית השור בשעה , כגון שור הנסקל, בהנאה בשעת הפשיעה

  . ה של הפקדוןשזוהי השויית האחרונ, נ"האחרונה לפני שנעשה אסה

במחלוקת האם שואל משלם משעת משיכה או :) לד(עוד עיין בכתובות 

, והא דשואל שאני. ומשמע דשאר שומרין משלמים משעת פשיעה, משעת אונסין

  .משום דשואל קונה הבהמה השאול לפירות ולכן צריך לשלם משעת המשיכה וקנין

תעבדו נכסי אם שומר משלם משעת פשיעה ואבידה למה נש, יש לעייןו

בדין הניח להן אביהם פרה שאולה :) לד(כדאיתא בכתובות (, השומר משעת משיכה

ואם מכר השומר את נכסיו בין משיכה לפשיעה גובה , )והניח להן גם אחריות נכסים

  .בעל הפקדון את הקרקע המשועבדת מלקוחות

פ "אעונראה בביאור דבריו ש). 'ד: מ"ש' וסי' א: רצא' סי(יין בקצות החשן ע

, מ המחייב דתשלומין תלוי בשעת משיכה"מ, שהחיובים חלים בשעת אבידת הפקדון
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בשעת משיכה השומר התחייב . משעת קבלת ההתחייבות של אחריות של השומר

ומכיון דיש מחייב דאחריות בשעת משיכה הדין הוא דשעבודי . באחריות הבעין

יוב נקבע בעת חלות פ דסכום הח"ואע, הנכסים חיילים מזמן קבלת ההתחייבות

) ף ריש פרק הנזקין"על הרי(ד "פ הראב"ל ע"והטעם לזה י. החיובים בשעת האבידה

וערבות נקבעת בזמן המחייב ולא , שביאר דשעבודי נכסים חיילים בתורת ערבות

, כ סכום שווי החיוב תלוי בעצם זמן חלות של החיוב"משא. בשעת חלות החיובים

  .בזמן האבידה

הרי כתובה לא ניתן לגבות מחיים . מצא בדין כתובת אשהדבר דומה לכך נ

מ נשתעבדו נכסי הבעל לכתובה "ומ, ובכתובה ליכא חיוב כלל קודם גירושין או מיתה

פ שחיובי הכתובה חלים בזמן הגירושין או "והביאור הוא דאע. משעת החופה

, ןמ המחייב דכתובה הוא שעת הנשואי"מ, וקודם לכך אין חלות חיובים, המיתה

ה "ה. ולא בזמן חלות החיובים, ושעבודי הנכסים תלויים בזמן המחייב דתשלומין

, ז המחייב הוא שעת המשיכה"ועכ, שעת חלות החיובים היא שעת הפשיעה, בשומר

ז מסתבר "ולפי.  מעת המחייב-ולפיכך שעבודי נכסים חלים משעת המשיכה 

 ולא מזמן -ייבות שבמחויב לשלם חוב לאחר זמן השעבודים חלין משעת ההתח

  .חלות חיובי החוב

דאם ' שכ) ף"בדפי הרי. ק דף י"ב(י בסוגיא דאשו משם חציו "וכן מבואר בנ

והא בוודאי חיוב התשלומין לא . זרק חץ ומת קודם שהזיק שמשתלם ההיזק מנכסיו

חזינן ששעבוד הנכסים תלוי במעשה . חל קודם ההיזק כל זמן שלא הפסיד הניזק

  .קת החץ ולא בחלות החיובהמחייב שהוא זרי


