הלכות הפקר והשנת נבול

צז

חנות חבירו וכן חייט בצד חייטקב מפני שיכול לומר לו מי שבא אצלך יבא ומי שיבא
אצלי י ב א ק ג.
ומותר לחנוני השני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות?1־ ולשפחות?ה השלוחות לחנות לקנות
כדי שיבאו אצלו לקנות מפני שיכול לומר לו אני מחלק אגוזים ואתה חלוק שקדים קי .וכן
מותר לו להוזיל השער?ז או להגדיל המדה מפני שגם חבירו יכול לעשות כן לפיכך אינו
כפוסק חייו.
ומדת חסידות שלא לירד לתוך אומנות חבירוק״ שנאמר ק״ ואת אשת רעהו לא טימא(ם״א
לא עשה לרעהו רעה?י) ופירשו חכמים?יא זה שלא ירד לתוך אומנות חבירו:

הלכות גזלה וגנבה*
דיני גזלה וגנבה ובו ל״ד פעיעים:
א אסור לגזול או לגנוב כל שהוא ב דין תורה ג בין מישראל בין מנכריד בין גדול בין
ק טף .ואפילו אם הנכרי ציער את הישראלי(צער שלא שייך בו תשלומין) .ואף על
פי שפחות משוה פרוטה אינו נקרא ממוך ואין צריך להשיבו״ הרי חצי שיעור אסור מן
התורה״ לכתחלה.
ואם הוא דבר מועט כל כך שאין מי שיקפיד כלל עליו י כגון ליטול קיסם מהחבילה או
מהגדר לחצוץ בו שיניו  *,מותר .ומדת חסידות למנוע גם מזהי נ:
ב ואפילו מי שהוא בסכנת מות וצריך ליטול ממון חבירו כדי להציל נפשו ממות לא
יטלנו אלא על דעת לשלם יג שאף על פי שכל העבירות שבתורה נדחות מפני פיקוח
קב ב״ב כא ,ב .טור ושו״ע םי /קנו ם״ה.
קג רש״י שם ד״ה שאני.
קד משנה ב״וז דף ס ,ע״ א כחכמים .רמב״ם הל׳ מכירה
פי״ח ה״ד .טור ושו״ע םי /רכה םי״ח.
קה רמב״ם שם.
קו גמרא שם .ב״ב שם.
קז משנה ב״מ שם .טור ושו״ע שם.
קח רמב״ם הלי דעות פ׳׳נה] הי״ג (תלמיד חכם) .וראה
פתחי חושן הלי גנבה פ״ט ם״ק א.
קש יחזקאל יח ,ו .סנהדרין פא ,א.
קי תהלים טו ,ג .מכות כד ,א.
קיא סנהדרין שם .מכות כנד] ,א.
א ראה לקו״׳ט דכ״ה ע' .454
ב רמב״ם הל׳ גזלה ואבדה פ״א ה״ב ,והל׳ גנבה פ״א ה״ב.
טור ושו״ע םי /שנט ס״א (גזלה) וסי׳ שמח ס״א (גנבה).
וראה גם לקמן ם״ד (לענין לעשוק).
ג רמב״ם שם ושם .טור ושו״ע םי /שמח שם.
ד רמב״ם שם ושם .טור ושו״ע םי /שמח ם״ב (גנבה) .ש״ך
שם ם״ק ב (מהתורה) .טור ושו״ע םי /שנט שם (גזלה).
וראה גם לעיל הל׳ מציאה םל״ח .לקמן סוף ם״ד (לא על
דעת לשלם) .סוף סעיף כג( שלא נאמר רעך בגזלה).
ה רמב״ם הל׳ עבה פ״א ה״א .טור ושו״ע םי /שמח ם״ב.
וראה לעיל הל׳ הפקר ם״ח (כשקיבל מתנה ,אבל מציאה
 רק מד״ם).ו סודגמל״תקנב .הגהות מיימוניות פ״ז הלי גןנב]ה אות

ב .וראה גם לקמן קו״א סוף ם״ק יא .וכן אסור להכותו,
כדלקמן הל׳ נזקי גו״נ ס״ב .וכן אסור למסרו ,כדלקמן הל׳
נזקי ממון ס״ו.
ז רש״י ע״ז עא ,ב ד״ה בן נח .תום׳ ב״מ סא ,א ד״ה אם.
רמב״ם הל׳ שבועות פ״ז הט״ז .הל׳ טוען ונטען פ״ג ה״ו.
ח רמב״ם הל׳ גזלה פ״א ה״ו .טור ושו״ע סי׳ שם ם״ב.
וראה גם לעיל הל׳ מציאה סוסל״ז(לענין השבת אבדה).
ש רבי יוחנן יומא עג ,ב (באיסורין) .חינוך מצוה רכט .מ״מ
הל׳ גנבה פ״א ה״ב .לבוש סי׳ שמח וסי׳ שנט ם״א.
םמ״ע סי׳ שמח ם״ק א וסי׳ שנט ם״ק ב .וראה לעיל או״ח
סי׳ תמב סכ״ח (בכל איסורי מאכלות) .סי׳ שמ ם״א
(באיסורי שבת) .סי׳ תריב סט״ז (בכל איסורין שבתורה).
הל׳ מציאה ופיקדון שם (איסור תורה בגזל) .וראה לקו״ש
חל״ד !['  54הערה  .28תורת מנחם כ׳ מנ״א תשכ״ד אזת
ה .חקרי הלכות א מד ,א .כללי הפוסקים וההוראה כלל יח
וכלל כא .אפיקי מים ח״א סי׳ כ.
י ברייתא ב״ק קיט ,סוע״ב [בהל׳ מילה ,כל מקום שצויין
לגמרא סתם ,הכוונה לב״ק] .שו״ע סי׳ שנט ס״א .וראה
לעיל הל׳ מציאה ס״ד־ו.
י א מ״מ הל׳ גזלה ואבדה פ״א ה״ב .שו״ע שם.
יב ירושלמי דמאי פ״ג ה״ב( .ובבלי ב״ק יא) [כ״ה
בדפו״ר ,במוסגר] .מ״מ שם .שו״ק שם.
יג ב״ק דף ס ,ב .תום׳ שם ד״ה מהו .רא״ש שם פ״ו סי׳
יב .טור ושו״ע סי׳ שנט ס״ד .וראה גם לקמן הל׳ נזקי
ממון ס״י(ע״פ בית דין שיורו לו אם חייב לשלם).

הלכות נזלה וננבה

צח

נפש חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים יי אסור להציל עצמו בממון חבירו על
דעת להפטר אלא על דעת לשלם״י כשתמצא ידו״׳ הואיל ואפשר בתשלומין.
ואף על דעת לשלם לא הותר אלא מפני פיקוח נפש אבל שלא במקום פיקוח נפש אפור
אפילו על דעת לשלם דבר יפה ממנוי׳ ואפילו לרפואת חולי שאין בו סכנה או להנצל בו
מאנס שאנסו ביסורי הגוף שאין בהם סכנה י״ מפני שהוא איסור של תורהי״ ואין
מתרפאים שלא במקום סכנה אלא באיסורי דברי סופרים כמ׳׳ש בי׳׳ד סי׳ קנ״ה נ.
ואפילו לגנוב על מנת לשלם תשלומי כפל נא שרוצה להנהותו ויודע שלא יקבל ממנו נב.
ומכל מקום אם הגזלה הוא חפץ העומד לימכר ולא מחפצי ביתו נג והתשלומין בעד הגזלה
הם בעין רשאי לגזול ולזכות לו התשלומין על ידי אחר שכיון שהתשלומין יפין מהגזלה
הרי זה זכות להנגזלכד וזכין לאדם שלא בפניו כה .וגם אינו עובר בבל תגנובוכו שאין זו
גנבה כיון שהאחר יודע מזה נז והוא אינו עושה זה בהסתר כלל נ״:

ג

ואפילו הגונב על דעת להחזיר אותו החפץ עצמו אלא שרוצה לצערו זמן מהב״ .ואפילו
אין כוונתו לצערו כלל (א) אלא שגונב דרך שחוק ל הרי זה עובר בלא תעשה לא)=( .

ויש אומרים

ד

אסור

לב

שאינו אסור אלא מדברי סופרים שלא ירגיל עצמו בכךלג:

לעשוק לי

את חבירו אפילו כל

שהואלי׳ שנאמרלי

לא תעשוק את רעך .ואיזהו

קונטרם אחרון
( א) רמב״ם א (ו אף אם ת מצי לומר דסבירא לי ה דמדרבנץ בעלמא ב  ,מכל מקו ם נל מד מעל מנת
לשלם כפל ג ):
( ב) עיין לחם מ שנה ז דאסמכתא כ ר .אבל ה מגיד מ שנה רי ש פרק קמא מהלכו ת גזל ה ה לא סבירא
יד כתובות יט ,א .סנהדרין עד ,א .רמב״ם הלי יסודי התורה
פ״ה ה״ב .רא״ש שם .טור ושו״ע יו״ד םי /קנז ס״א.
שו רא״ש שם .טור םי /שנט ס״ד .וסמ״ע שם ס״ק י .לקמן
שם.
שז ראה שו״ת צמח צדק חו״מ םי /מו אות ה ד״ה ומעתה,
וםי /מז בסופו .חקרי הלכות ד כא ,ב.
יז ב״ק שם .טור ושו״ע שם ס״ב וםי /שמח ס״א .וראה גם
לקמן שם .לעיל הלי מציאה ופקדון סכ״ח (שליחות יד).
יח כיון שאינו אונסו על ממון זה ,כדלעיל ה ל הלואה
סל״ב ,ולקמן שם .וראה פתחי חושן ה ל גנבה פ״א ס״ק
כב .אמרי יעקב ביאורים ד״ה ואפילו .ולענין הצלת ממונו
בממון חברו ,ראה לקמן ה ל שאלה ושכירות ס״ו.
יש ברייתא סא ,רע״ב .וכדלקמן בסמוך וס״ג.
כ סימן זה בשוע״ר לא הגיע לידינו .וראה רמ״א שם ס״ג.
לעיל או״ד סי /שכח סי״ט (במאכלות אסורות) .םי /תקז
קו״א ס״ק ד ד״ה כתב (לענין הנאה).
כא ברייתא ב״מ סא ,רע״ב .טור ושו״ע םי /שמח ס״א.
כב רש״י שם ד״ה על מנת .לבוש שם ס״א .סמ״ע שם ס״ק
ג

כג טור םי /שנט ם״ג .ש״ך שם ס״ק ד .וראה גם לקמן הלי
שאלה ושכירות ם״ז(לענין העומד לשכר).
כד רא״ש שם .טור ושו״ע שם ס״ב .וראה קובץ יגדיל
תורה (נ.י ).כב ע' תרו.
כה משנה עירובין פא ,א .טור שם .סמ״ע שם ם״ק ח.
כו וקרא יט ,יא.
כז ש״ך שם ס״ק ג.
כח עיין רש״י ווזוס׳ ב״ק עט ע״ב ד״ה וכיון ,ודו״ק.
כש ברייתא ב״מ סא ,רע״ב .ס' המצות להרמב״ם ל״ת
רמד .ב״י םי /שמח ד״ה אסור .לבוש שם ס״א.
ל רמב״ם ה ל גנבה פ״א ה״ב .טור ושו״ע שם ס״א.
ל א רמב״ם בסי המצות שם .לבוש שם .וראה קו״א ס״ק א־ב.
לב לחם משנה ה ל גנבה פ״א ה״א ,בדעת הרטב״ ם שם
ה״ב .וראה קו״ א ס״ק ב .קובץ דברי תורה ע' עה.
לג רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
לד רמב״ם ה ל גזלה פ״א ה״ב .טור םי /שנט ס״ז .שו״ע
שם ס״א.
לה שו״ע שם .וראה גם לעיל ס״א.
לו ויקרא יט ,יג .רמב״ם שם ה״ד.

ציונים לקונטרס אחרון
א הלי גנבה פ״א ה״ב (שאסור) .ולרעה זו שלצערו
עובר בל״ת ,גם דרך שחוק עובר בל־י׳ת.
ב שגם לרעה זו דרך שחוק הוא מדרבנן (שלא נזכר
בברייתא סא ,רע״ב ובסי המצות להרמב״ם ל״ ת
רמד).

ג שבברייתא ובסי המצות שם (שאף שגם בזה אינו
דוצה לצעדו ,מ״ מ עובד בל׳־-ת) ,הובא לעיל ס״ב.
ד הלי גנבה פ״א ה״א (שלא תגנובו בא לגנבה גופיה,
וע״ מ לצער או ל שחוק הוא מדרבנן ,והלימוד
בברייתא מל א תגנוב הוא אסמכתא בעלמא).
ה הלכה ג.

הלכות נזלה וגנבה

צט

עושק זה הבא ממון חבירו לידו ברצון הבעלים כגון שיש לחבירו בידו הלואה או שכירות
ואינו רוצה לשלם לז(או  01שמדחהו בלך ושוב לך ושוב ל״) .ולאו זה אינו אלא בישראל
אבל לא בנכרי שנאמר רעך ל.0
והוא שאין חילול השם בדבר״ כגון שלוה מנכרי ומת הנכרי(י) רשאי לכחש לבנו שאינו
יודע בבירור שהוא משקרנזא אבל כשהנכרי יודע שהוא משקר אסור לכחש לו שום דבר
מפני חילול השם.
ואף במקום שאין הנכרי יודע אינו רשאי אלא להפקיע הלואתו או שאר חובו שהוא חייב
להנכרימב

1ח>

אבל כשהחפץ של הנכרי הוא בעין אסור לכפור בו שהרי זו טלה ממשמג.
קונ ט ר ם אחרון

ליה הכי י .ו עיין ביו״ד ז סי׳ קפ״א ד אור חיה דהרמב״ם לפרו שי טעמא דקרא ח .וכ ה אי גוונ א א שכחן
בהלכו ת גנבה פ״ז ה״ג ט ,עיין שם:
(ג) רב חסדא ב״מ קי״ אי (ול א מ צ עו חולק ע ליו בפירו ש ,כי רב ששתי א לא פליג אלא מ שום
קרבןי ב ,וג ם רבאי ג לא מיי רי אלא ב שכיר ולא בעלמא יד כ מו שכתב ה מגיד מ שנה טו ,עיין לחם
מ שנה טז ):
(ד) ר ש״ייז רא״ שיח סי׳ י״ד (דלא כ ט״ז בי״ד סי׳ ק״כי ט .ו כן הו א בהדי א ב מ תני תין תד רי ם כ
ול מוכ סין כר המלך כ ר):
( ה) עיין גמרא כא ג בי עבד עבריכב ,כיון שאין קנוי אלא למע שה י דיו ול א גו פו כדאיתא בגי טין
דף ל״נ ח] כג ובה חול ץ כד ,א״כ היה י כו ל לקנו ת את עצ מו בן חו רין אם היה ר שאיכה ו דו״ ק:
לז רוזב״ם שם .טור ושו״ע שם ם״ח.
לח כדלעיל הלי הלואה ם״ד (לענין הלואה) ,ולקמן הלי
שאלה סי״ד (לענין שכר שכיר) ,וש״נ .וראה קו״א ם״ק
ג.
לש כסף משנה שם ה״ב ,עפ״י ב״ק קיג ,ב שהפקעת
הלואתו מותרת .שו״ע םי /שסט ם״ו .רמ״א םי /שמח
ס״ב .וראה גם לקמן סכ״ג .לעיל ארח םי /תמ קרא ם״ק יא.
מ רבי עקיבא קיג ,א .רש״י שם ד״ה במוכם ,ושם ע״ב ד״ה
בהפקעת .טור םי /שמח ם״ג .רמ״א שם ם״ב .וראה גם

לעיל הל׳ עדות ם״ג .הל׳ מציאה ופקדון םל״ח .ואם הוא
אנום ,ראה לקמן הל׳ מקי ממון ס״א (במוסגר).
מ א כסף משנה שם פ״ה הי״א .וראה פתחי חושן הל׳ גנבה
פ״א ע׳ ה.
מ ב רש״ל ביש״ש פ״י סי׳ כ .ש״ך סי׳ שמח ם״ק ג .וראה
גם לעיל או״ח קו״א שם .לקמן סט״ו(במוסגר).
מג כשגופו שיך לנכרי ,אף שהוא ביד ישראל (ראה קו״א
ס״ק ה) .ואפילו הוא משכון ביד ישראל (ראה קו״א
ס״ק ו).

ציונים לקונטרס אחרון
ו שכותב שם ,שהפסוק לא תגזול לא בא לגזל גמור
(שנלמר מריבית ואונאה) אלא לכוב ש שכר שכיר,
ולפי זה גם לא תגנובו לא בא לגנבה גמורה אלא לגונב
על מנת לצער או לשחוק ,כמובא בברייתא ובגמרא שם.
ז בטור.
ח ולכן פירש כאץ טעמא רקרא לאסור גנבה ע״מ
לשחוק• .שלא ירגיל עצמו בכך .וראה כללי
הפוסקים וההוראה כלל ריר.
ט באיסור לה שהות בבית מירה חסרה :שמא יבוא מי
שאינו יורע שהיא חסרה וימרוד בה (כרלעיל הלי
מרות ומשקלות ס״ג) .וראה שו״ת רבנו נירון אמו ת
שבחנות ,דלקמן בסוף הכרך (שבמקום שאין חשש
גניבה אין חשש מרות ומשקלות).
י כרלעיל הלי הלואה ס״ר (לענין הלואה) ,ולקמן הלי
שאלה סי״ד (לענין שכר שכיר) .וראה גם חינוך ריש
מצוה רכח.
יא שאמר נתתיו לך זהו עושק.
יב אבל איסור יש אף באומר לך ושוב.
יג שאמר זהו עושק זהו גזל ולמה חלקן הכתוב

לעבור עליו בשני לאוין.
יד שבעלמא יש חילוק בין גזל לעושק.
טו שם הלכה ג־ר.
טז שם ה״ג (שלרבא הוי חרא מילתא רק לענין
שכיר).
יז ב״ק קיג ,א ר״ה במוכס (שאין מבין שזה מכזב).
יח ב״ק פ ״י ( מ צי ישראל למיכפר ליה).
יט ס״ק יא (שלהוציא שקר מפיו אסור אף בנכרי).
כ כז ,ב (שמכזב ואומר שהן של בית מלך).
כא ב״ק קיג ,ב.
כב הנמכר לנכרי ,שיש בו משום גזל (לרעת רבא)
משום שגפו קנוי לו .וקשה ע״ז מהמבואר בגיטין
וביבמות שאין הנכרי קונה ישראל אלא למע שה ידיו,
וכיון שאין קנוי כד .וראה נעם אליעזר סי׳ יג אות ר.
כג רע״א .ורש״י שם ד״ה עובר כוכבים.
כד מו ,א.
כה ראה מה שתירץ בנמוקי יוסף יבמות (טו ,ב) ר״ה
אמר ,בשם הריטב״א ,שעבר עברי הנמכר לנכרי
רמי למ שכון ביר נכרי ,שאם נוטלו מהנכרי הוי גזל.

ק

הלכות נזלה וננבה

ולא עוד אלא אפילו קנה חפץ מנכרי אסור להטעותו בחשבון״ 1בנתינת מעות בעד החפץ
כמו שנאמרמה וחשב עם קונהו שהרי אין הנכרי מקנה לו החפץ אלא בעד סכום הדמים
שפסק לו והמטעהו בחשבון המעות הרי זה כגונב החפץנזו ולא כמפקיע חובו .ואפילו
גניבת דעת שאין בה חסרון מעות אסורה במקח וממכר כמ׳׳ש בהלכות אונאה מז.
ומכל מקום אם הנכרי טעה מעצמו מותרמ״ אם לא יהיה חילול השם בדבר״ 0מפני שלא
יוודע לו .ונכון שיאמר לו הישראל ראה שעל חשבונך אני סומךנ.
ואם מ שק נכרי חפץ לישראל (י) יש מתיריןנא להשתמש בו אף על פי שבישראל כיוצא
בזה הרי זה טלןנב(מפני ששולח יד בפקדוןנג בנכרי אין בו משום שליחות יד שנאמר נד
אם לא שלח ידו במלאכת רעהו רעהו ולא של נכרי כי שליחות יד אינה טלה לגמרי אלא
שמשתמש בפקדון לצורך עצמו ומה שיתקלקל בתשמישו דעתו לשלם לן נה ולא אסרה
תורה בנכרי אלא לגזול ממנו לגמרי שלא על דעת לשלם נו):
קונ ט ר ם אחרון

(ו) ט״ז מ ש״ ך מ יו ״ ד סי׳ ק״כ ( עיין כזי פסחי ם דף ל״א כט די שראל מנכ רי לא קני מ שכון ובר שותיה
דהנכרי ק אי ,וד מי לעבד עברי ל או למקח וממכר לא .ו אין היתר כ שמקלקל ה מ שכון אלא על
דעת לנכו ת מ חו בו לב ,כי לגזו ל על מנ ת ל שלם לא אסור אלא בי שראל כדאיתא בב״ק קי״ג ע״ב
בעובדא דרב א שילג ,עיין שם ב תו ם׳לד ורא״ שלה  ,ו מ אי דקאמר י שראל כר לי כיח ש כן להנכרי לז.
ועובד א דרבינאלח אי אפשר ל תרוצי כלללט אלא בהכי שהניח להנכרי דקים הרבה כנגד העבים
בעניץ שיצא י די חוב ת ת שלו מץ ,אבל העבים ני ח א טפי לר בינ א ,ו דו״ ק):

מד רוזב״ם פ״ז מהלי גנבה ה״ח .וזח־כי רמז קנח ,בשם
ראבי״ה .וראה גם לעיל הל׳ אונאה םי״א .הל׳ מ ח ת
ם״ב.
מה ויקרא כה ,נ .רבי עקיבא בברייתא קיג ,רע״ב .רמב״ם
שם .לעיל שם.
מו רש״ל שם .וראה גם לעיל שם ושם.
מז םי״ב ,וש״נ.
מח שמואל בגמרא ב״ק שם .רמב״ם הל׳ גזלה ואבדה
פי״א הל׳ ד .מרדכי שם .רמ״א שם.
מש רש״י שם ד״ה טעותו.
ב רב כהנא שם (וכפי׳ הא׳ ברש״י שם ד״ה ואמר) .רמב״ם
שם ה״ה (וצריך שיאמר לו) .מ״מ שם (ממרת חסידות).

בא ט״ז יו״ד סי׳ קכ ם״ק יא ,וש״ך שם ם״ק יט .וכ״ה לעיל
או״ח סי׳ תעב ם״ו(בסתם).
בב ראה לעיל הל׳ הלואה סוף םי״ב (אינו רשאי להשתמש
בהם).
בג ראה לעיל הל׳ הלואה םכ״א־ב (משכון כפיקדון וחמור
ממנו) .הל׳ מציאה ופיקדון סכ״ח (איסור שליחת יד
בפיקדון).
בד שמות כב ,ז ,י .מכילתא דרשב״י פכ״ב ,ו.
בה ראה לעל הל׳ מציאה ופיקדון סכ״ח (מתי הוא שליחות
יד ומתי הוא שואל שלא מדעת כגזלן) .לקמן פט״ו
(שכשנהנה שלא מדעתו ומחסרו ממון הוי גזילה).
בו ראה קו״א ס״ק ו .פתחי חושן הל׳ גנבה ע׳ ט.

ציונים לקונטרס אחרון
כו ס״ק יא.
כז ס״ק יט.
כח בא להוכיח ,שמ־י׳מ אסוד לעכב המ שכון לעצמו
(רלא כט״ז שם שהתיר אפילו לעשות טצרקי
ולעכבו כולו בעצמו כיון שהוא כבר תחת ירו בהיתר
שמסרו לו) ,וכמבואר לעיל בפנים (שכשהחפץ של
הנכרי הוא בעין היא גזלה ממש).
כט ע״ב (כתנא קמא).
ל שאסור להפקיע עצמו מהנכרי ,כמבואר בב״ק קיג,
רע״א .ונתבאר לעיל קו״א ס״ק ה.
לא שאסור להטעותו ,כבפנים.
לב שזה מותר בנכרי ,כרלעיל או״ח סי׳ תמ קו״א ס״ק

לג אמר ליה ל שמעיה זיל חזי אי רכותי נינהו אייתי
אי רישראל נינהו לא אייתי לי ,שמע ההוא כותי
דהוה יתיב בפרדיסא אמר ליה ז־כותי שרי ,אמר ליה,
כותי שקיל רמי ישראל לא שקיל רמי.
לד ר״ה ה כי( ש ב א מ ת התכויץ לשלם לו).
לה פ״י סי׳ יב .וראה נעם אליעזר סי׳ יר אות ג.
לו לא שקיל רמי ,רמשמע שאם היה מקבל רמים היה
מותר ליקחם ללא ידיעתו.
לז ובאמת אסור ליקח מישראל ללא ידיעתו אף על
רעת לשלם (כדלקמן בפנים ס״ה).
לח ב״ק שם (שקנה ביחד עם הכותי עצים על מנת
לבקע ,ואמר לשמשו שיזדרז ויקח בשבילו את
העבים ואת הדקים ישאיר לכותי).
לט שלכאורה יש כאן משום גזל.

הלכות נזלה וננבה
ה

קא

כל החומד ביתו או כליו של חבירום או כל דבר שאפשר שיקחם ממנו רק שאין
בדעתו למכרם והוא הרבה עליו רעים או שהפציר בו בעצמו עד שמכרם לו הרי זה

עובר בלא תחמודנ״ .ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד כמו שכתוב 01לא
תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך ס.
ומשעה שנפתה בלבו וחשב האיך יקנה חפץ זה עבר בלא תתאוה״א כי אין תאוה אלא
בלב בלבדסב.
והתאוה מביא לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל והגזל מביא לידי שפיכות דמיססג הא
למדת שהמתאוה לשל חבירו עובר בלאו אחד והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בו
או בבקשה ממנו בין על ידי עצמו בין על ירי אחרים הרי זה עובר בשני לאוין לכך נאמר
לא תחמוד ולא תתאוהסד:
ן מ צות עשהסיז על הגוזל להחזיר הגזלה עצמהסו אם היא בעינה ולא נשתנית סז
שנאמר״״ והשיב את הגזלה אשר גזל והוא הדין לגנב 00ו אינו יוצא ידי חובתו בנתינת
דמים אפילו אם כבר נתייאשו הבעלים ע .אבל אם אבדה ״א או שנשתניתעב שינוי שאינו
חוזר לברייתו עג יו צ א ידי חובתו בנתינת דמיה כמה שהיתה שוה בשעת הגזלה עד.
ואם הנגזל הוא במקום אחר אין צריך לשלוח המעות למקומןעי! אלא מודיעו שיבא לו
וישלם לועי:

ז

וכשבא מעצמו לעשות תשובה וליתן דמים צוו חכמים שלא לקבל ממנו כדי שלא ימנע
מלעשות ת שובה״ אם הוא גנב או גזלן מפורסםע״ שעסקיו בכךע״ ותשובתו קשה פ

שאם יקבלו ממנו לא ישאר לו מאומה פא לפיכך צוו למחול לופב כרי לפתוח לו פתח
שיבא לעשות תשובה3ג ולבקש שימחלו לו3ד .ואם הוא אומר אף על פי שמחלתם לי

בז אבל לא בשל נכרי(ראה קו״א ם״ק ו) ,שבלא תחמוד
כתיב רעך (לעיל או״ח םי /תם קו״ א ם״ק יא).
בח שמות כ ,יד .גמרא ה ,פע״ב .טור ושו״ע םי /שנט ם״י.
בש דברים ז ,כה.
ס רוזב״ם הלי מלה פ״א ה״ט ,וזוזכילתא יתרו פרשה ח.
זהר ח״ג רסא ,א .טור ושו״ע שם .סמ״ע שם ם״ק ת.
וראה הר המלך ח״ז ע' תקמד־תקמז.
סא דברים ה ,יה.
סב רמב״ם שם ה״י .טור ושו״ע שם.
סג רמב״ם שם הי״א .טור ושו״ע שם םי״א.
סך רמב״ם שם הי״ב .טור זשו״ע שם 0י״ב.
סה רמב״ם הל׳ גזלה פ״א ה״א .וראה גם לעיל הלי מציאה
ם״א.
סו ברייתא סו ,א (כעין שגזל) .רמב״ם שם ה״ה .טור
ושו״ע םי /שם ם״א.
סז ברייתא שם .לבוש ם״א .וראה לעיל או״ח םי /תרלז
ס״ה־ו(לענין סוכה).
סח ויקרא ה ,כג .ב״ק שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
סט רמב״ם הל׳ גנבה פ״א הי״ב .וראה קובץ יגדיל תורה
(גי ).כב עי תרה .אפיקי מים ח״א םי /כא.
ע ב״ק סו ,א .סז ,א־ב .רכוב״ם הל׳ גנבה שם ,והל' גזלה
פ״ב ה״א .טור ושו״ע םי /שםא ס״א .וראה גם לקמן

ס״י־יא .לעיל או״ח םי /קצו ם״ב .םי /תרמט ם״ח.
עא תוספתא סוף פ״י .רמב״ם הלי גזלה פ״א ה״ה .שו״ע
םי /שם ם״א.
עב ב״ק שם ושם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם .וראה גם
לעיל או״ח םי /יא םי״ב .םי /קצו ם״ג .םי /תנד ם״י .םי/
תרמט ם״ה.
עג משנה צג ,ב וכרב אשי בגמ' שם .טור ושו״ע םי /שם
ם״ה .וראה גם לקמן םכ״ג(אפילו בלא יאוש ,או שינוי
החוזר לברייתו עם יאוש).
עד משנה שם .רמב״ם שם ה״א .טור ושו״ע שם.
עוז ב״ק ק[ ,]7א .טור ושו״ע םי• /עסז ס״א.
עו טור ורמ״א שם ,כפירוש הש״ך שם ם״ק ג.
עז ברייתא ב״ק צד ,ב .רמב״ם שם פ״א הי״ג .רא״ש שם
פ״ט םי /ג .טור ושו״ע םי /שסו ם״א.
עח טור ושו״ע שם.
עש ר״י בוזוס׳ ב״ק שם ד״ה בימי .טור ורמ״א שם.
פ ברייתא שם .רמ״א שם.
פא ברייתא שם .םמ״ע שם ם״ק א.
פב רמב״ם שם.
פג רמב״ם הלי מלוה ולוה פ״ד ה״ה .טור שם .םמ״ע ם״ק
ג.
פד ראה רמב״ם הלי גזלה שם (אלא עוזרין לו ומוחלין לו).

קב

הלכות נזלה וננבה

רצוני לשלם לצאת ירי שמים אין מוחין ביד מי שמקבל ממנופה .אבל אם העב ה או מז ל ה
קיימת אין צריך למחול לו כלל פו.
ואם הנגזל חייב לאחרים ואין לו במה לפרוע לא ימחול בכל ענין כדי שיפרע לבעלי חובות
שלן פז:
ח ואם מתבייש להחזיר לו יכול להבליע לו דמים אלו בחשבון כשנושא ונותן עמו3״.
ואם אינו נושא ונותן עמו יתן לאיש אחר שהוא נושא ונותן עמו שיבליע לו בחשבוןפ.0
או ישליך המעות לתוך כיסו שיש בו מעות שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהצ והרי
מנה המעות שהחזיר לו בכלל מעותיוצא ומנין שלא מדעת פוטרצב .אבל אם החזיר לו
לכיס שאין בו כלום לא יצאצג עד שימצאם זה בכיסו ואם נאבדו קודם שמצאם לא קיים
מצות השבהצד.
ואם מת הנטל יחזיר ליורשיו צה.
והגוזל את הרבים ואינו יודע למי יחזיר כגון המוכסים צו שנטלו יותר מקצבתם שנתן להם
המלךצז וכן הגבאיםצ״ הממונים מן המלך לגבות המם והם מקילים לקרוביהם ומטילים
על אחרים שהרי הם גזלנים גמורים צ 0וכן ממוני הקהל שעושים כמעשיהם? תשובתן
קשה לפיכך יעשו צרכי רבים קא כגון לחפור בארות מים קב בכדי שגם הנגזלים יהנו מהם ?ג.
ומכל מקום אותם אנשים שהם מכירים שגזלו מהם חייבים להחזיר להם קי ולא די במה
שנהנים ממימיהםקה.
וכן יעשה המלוה ברבית לרבים ואינו יודע למי?י:
ט אסור לקנות מהגנב החפץ שגנבקז ועון גדול הוא שהרי מחזיק ירי עוברי עבירה?״
ועל זה נאמר ק״ חולק עם גנב שונא נפשו וגורם לו לגנוב גניבות אחרות שאם לא
ימצא לוקח אינו גונבקי אף על פי שאפשר לו להוליך למקום שאין מכירין אותו שהוא

פה טור ושו״ע שם (עפ״י גמרא שם :לצאת לידי שמים).
סמ״ע ם״ק ד .וראה לעיל יו״ד הל׳ ריבית סוף ם״ה
(לענין החזרת ריבית).
פו גמרא שם צה ,רע״א .רמב״ם שם ושם .טור ושו״ע שם.
פז ספר חסידים םי /תתרפב .ש״ך ם״ק א.
פח ברייתא ב״ק קיח ,ב ורש״י ד״ה והבליע .טור ושו״ע
םי /שנה ם״א.
פט ב״ם סד ,א.
צ כדלעיל הלי מציאה ם״ח ,וש״ג
צ א ב״ק שם ,כפירוש הרי״ף שם (מה ,א) .רמב״ם שם.
שו״ע שם ,כפירוש הסט׳׳ע שם ס״ק א.
צב רי״ף שם .רמב״ם שם .וראה אמרי יעקב בביאורים ד״ה
ומנין.
צג ב״ק שם .רמב״ם שם .שו״ע שם .וראה גם לעיל יו״ד
הלי רבית סוף םמ״ב.
צד ראה רי״ף שם .רמב״ם שם .שו״ע שם.
צה משנה קג ,א .טור ושו״ע םי /שםז ם״ד.
צו ברייתא ב״ק צד ,ב ורש״ י ד״ה תשובתם .טור ושו״ע
םי /שסו ם״ב.
צז ראה סנהדרין כה ,ב ורש״י שם ד״ה יתירתא.
צח ברייתא שם .טור ושו״ע שם.
צט ראה פי' ר״ח סנהדרין כה ,רע״א .אור זרוע סנהדרין

םי /כו .הגהות אשר״י שם פ״ג םי /יא .עיין ב״י סי־ לד
סכ״ד.
ק אור זרוע שם .הגהות אשרי שם .ב״י שם.
קא ברייתא שם .טור ושו״ע סי׳ שסו ס״ב .וראה גם לעיל
הלי מדות ומשקלות ס״ה .ושם סט״ז ,שאין זהו תשובה
הגונה.
קב גמרא שם .טור ושו״ע שם.
קג רש״י שם ד״ה בורות .לבוש שם ס״ב .סמ״ע שם ס״ק
ה.
קד ברייתא שם.
ק ה כדלעיל הלי מדות סט״ז שאין זו תיעובה הגונה.
קו םמ״ע םי /רלא ס״ק לד.
קז משנה קיח ,ב .טור ושו״ע םי /שנו ם״א.
קח רמב״ם הלי גנבה פ״ה ה״א .טור ושו״ע שם .וכדתנן
בגיטין סא ,א שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה .וראה
לקמן סי״א (שכל דבר האסור בהנאה אסור לקנותו) ,וקו״א
ס״ק יב (שכשיש ב' הטעמים יחד אפשר דלא תלינן לקולא),
וסכ״ג (שכשמסייע לשנות הגזלה יש בו משום מסייע ידי
עוברי עברה) ,וסכ״ה .לעיל או״ח םי /שמז סוף ס״ג .יו״ד
הל׳ ריבית ס״ג.
קט משלי כט ,כד .וראה חקרי הלכות ד כב ,א.
קי רוזבי׳ם שם .טור ושו״ע שם.
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קג

גנב אין זה מצוי לו כל כך ואם כל יודעיו ומכיריו לא יקנו ממנו לא יגנוב כל כך לפיכך
אסור לכל יודעיו לקנות ממנו קיא .וכן אסור לקנות מגזלן קי ב  .אלא אם כן מתכוין לטובת
מעותיו ק יג .

הבעלים להחזירה להם והם יחזירו לו

והוא שהבעלים לא היו יכולים להציל

בעצמן אם לא היה קונה הואקיד:
י ואפילו אם אין ידוע שזה החפץ הוא גזול או גנוב כיון שהמוכר הוא גזלן או גנב מפורסם
אסור לקנות ממנו ק״ שום דבר שיש לחוש בו שהוא גזול או גנוב .אלא אם כן ידוע
שיש לו גם שלו כיוצא בו ואז מותר בין לקנות בין ליהנות ממנו בחנם ק״ ואפילו יש לו
מעט שלוקיז כיוצא בו והרבה כיוצא בו של ג ז ל קי ח תולין להקל שזהו שלוקים.
אבל אם יודע שזו היא הגזלה עצמה אסור ליהנות בהק נ בין לקנותה קנא בין בעודה ברשות
המלןקנב כגון לרכוב על גבי בהמהקנג.
ואפילו ( 0כבר נתייאשו ממנו

הבעלים ק כ ד

לפי שביאוש לבד אין הגזלה יוצאה מרשות

בעליה להיותה נקנית להגזלן שיהא ברשותו קניי כמו המציאה ק״ כיון שנא לרשותו באיסור
טלק״ לכך לעולם היא עומדת ברשות בעליהקכ״ כל זמן שהיא ברשות הגזלן.

קונ ט רם אחרון

(( ) 1דל איי כ תו ם׳ קי״ג ד״ה אין כר כל שעה כומא  ,וכץ כתב הרא״ ש שם מב ,וכץ דעת הטור כאץ מג.
וכץ מוכ ח בהדי א ב תו ם׳ ס״ז ע״ב ד שרי לכ ת חל היי ,7ודב רי ה ש״ך סי׳ שנ״ג ס״ק ו׳ מה צ ע״ג):

קיא סודע שם ם״ק ב.
קיב רמב״ם הל׳ מלה ואבדה פ״ה ה״א .טור ושו״ע סי'
שסט ס״א.
קיג תוס׳ שם קיד ,ב ד״ה המכיר .וזח־כי שם רמז קסו.
הגהות מיימוניות הל׳ עבה פ״ה אות ד .רמ״א סי׳ שנו
ם״ב.
קיד ש״ך שם ם״ק ח.
קשו ש״ך סי׳ שנסג ס״ק ו .וראה לקמן קו״א ם״ק יב
(שמשמע מדבריו דהיינו אפילו יש לו מעט משלו).
קשז עיין מ״מ פ״ ש ה״א מהלי גנבה ,ופ״ה ה״ח מהלי
גזלה (שמה שהרמב״ם אסר בהל׳ גניבה שם היינו
דוקא כשרוב אותו הדבר גנוב ,וכדלקמן ם״כ .משא״כ
כשרוב ממונו גזול התיר בהל׳ גזלה שם) .סנדע סי׳ שנח
ם״ק ב (שברוב אותו הדבר גנוב תלינן שכל מה שבידו
גנוב) .וכל זה לגירסא שלנו ב״ק קיט ,א :גזלן מאימת מותר
לקנות ממנו .משא״כ לגירסת הראשונים (שצויינו לקמן קו״א
ם״ק יב) :גזלן מאימתי מותר להנות הימנו (שלפי״ז לא
התירו כאן אלא הנאה בחנם ,משא״כ לקנות אסור .וסיים
בקו״א שם :וצ״ע לדינא).

קיז שמואל שם קיט ,א .רמב״ם הל׳ גזלה שם .טור ושו״ע
סי׳ שסט ס״ג.
קיח רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
קיש רש״ י שם ד״ה אפילו .וראה לקמן סי״ב (כשאין לו
אומנות אחרת).
קכ רמב״ם שם ה״ב וה״ח .טור ושו״ע שם .והיינו אפילו
בהנאה קטנה ,כדלקמן סוף הסעיף ובסי״ב.
קכא כדלעיל ם ״ט (שאסור) ,ולקמן סי״א (שעובר בזה גם
על איסור הנאה).
קכב מ״מ שם ה״ב.
קכג רמב״ם שם .טור ושו״ע סי׳ שסט ס״ב.
קכד רמב״ם שם .רמב״ן במלחמות (מא ,א) ד״ה אמר
הכותב .שו״ע שם .וראה קו״א ס״ק ז.
קכה רמב״ן שם (כלישנא קמא בגמרא קיד ,א וכרב יוסף
שם סו ,א) .מ״מ שם .וכדלעיל ס״ו ,וש״ג
קכו שקונה ביאוש בלבד ,כדלעיל הל׳ מציאה ס״א .וראה
גם לקמן סי״א.
קכז גמרא שם סו ,א .וראה גם לעיל שם סוף ס״א.
קכח רמב״ן שם סוד״ה ומה.

ציונים לקונטרס אחרון
מ זה שהרמב״ם ורמב״ץ ו שו״ע פסקו שגם אחר יאוש
אסור ,הוא רלא כתום׳ כד.
מ א שדוקא כשדרכו כל שעה להניח שם ,אזי הוא רק
דבר מגונה.
מב פ״י סי׳ ט.
מ ג סי׳ שסט ס״ד ,שאין נראה בזה כהרמב״ם.

מד ברבור האי בסופו (כיון שנקנה לו ע״י יאוש
ושינוי רשות).
מ ה שמביא מתוס׳ הנ״ל ,שגם ביאוש ושינוי רשות
אמרינץ דבאיסורא אתא לידיה .וראה שו״ת צ״צ
חו״מ סי׳ מז.

קד

הלכות נזלה וננבה

ואפילו הנאה שגם בעליה לא היו מקפידים עליה אסור ליהנות ממנה ק״׳ כגון חילוף מטבע
בשוויו ממעות גזולים קל או גנובים עצמן בוראי?לא:
י א וכן ליכנם בבית גזול בודאי בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים או לעבור
בשדה גזולה קלב בודאי קלג (ולענין מצוה שלא תהא באה בעבירה מחמירים אפילו
בסתם כמ׳׳ש בא׳׳ח סי׳ תרמ״טקלן).
ואפילו אם נתייאשו בעליה כבר?לה ואפילו נמכרה לאחר ולשלישי ולרביעי שהקרקע אינה
נגזלתמלי ואינה יוצאה מרשות בעליה לרשות מי שהיא בידו לעולם לפי שהקרקע לעולם
היא ברשות בעליה עומדת ?לז.
אבל דבר המיטלטל קל״ שנגזל או נגנב ונתייאשו ממנו הבעלים ואחר כך נמכר קל״ או
ניתןק״ הרי זה נקנה להלוקח או להמקבל מתנה ביאוש ושינוי רשות?״ 8שהרי לא בא
לרשותו באיסור גזל כיון שנתייאשו כבר בעליו ממנו קודם שבא לרשותו קטב והרי זה דומה
למציאה ^ ומותר ליהנות טק!״־ הוא וכל אדם מן הדין .אלא שעשה איסור בתחלה
בלקיחתו כיון שיודע שזהו גזול או גנובקמי׳ ואסור בהנאה ?״י וכל האסור בהנאה אסור
לקנותו ?י״ ולפיכך אם בא לצאת ידי שמים ולהפקיע ממנו איסור זה יחזירנו לבעליו קט״.
ואם גברה ידו על הגזלן או על הגנב ולקח ממנו הגזלה או הגנבה ביד חזקה אין זה נקרא
שינוי רשות ק״״ הואיל ולא נתנוהו לו מרצונם וחייב להחזירה לבעליה מן הדין אף על פי
שכבר נתייאשו ממנה.

קכש כדלקמן םי״ב (שחילוף היא הנאה מועטת) וסי״ג
(שחילוף שאין בו הנאה מותר) .וראה לעיל הלי
מציאה ם״ד .לקמן הל׳ שאלה ם״ה .אמרי יעקב ביאורים
סוד״ה שגם.
קל משנה קיג ,א .רמב״ם הל׳ מלה פ״ה ה״ט .שו״ע םי/
שסט ם״ד.
קלא משא״ב בסתם מעותיהם גזולים (ולא ודאי) ,יתבאר
לקמן םי״ב ,שיש ב׳ רעות בזה.
קלב רמב״ם שם פ״ה ה״ג ,שו״ע סי׳ שסט ם״ב.
קלג ראה לעיל סוף ם״י.
קלד ראה לעיל שם ם״ח (לכתחילה אסור) ום״ט (בדיעבד
מותר אף לברך עליו).
קלה רמב״ם שם ה״ב .שו״ע שם.
קלו עיין מ״מ שם ה״ג(שכתב הטעם משום שקרקע אינה
נגזלת) .סוכה ל ,ב .ב״ק צה ,א .רמב״ם שם פ״ח הי״ד.
טור ושו״ע סי׳ שעא ם״א .וראה גם לעיל או״ח סי׳ תרלז
ם״ד .סי׳ תרמט ם״ח .הל׳ הפקר בקו״א (םד״ה אלא וסד״ה
ומיהו).
קלז רש״י סוכה שם ד״ה וקרקע .רמב״ם שם פ״ח הי״ד.
טור ושו״ע סי׳ שעא ם״א .וראה גם לעל שם ושם.
לקמן הל׳ שאלה ם״ב.
קלח טור סי׳ שעא ם״א .לבוש שם ם״א.
קלש רא״ש פ״י סי׳ יח (כרבי יוחנן בגמרא שם קטו ,א).
טור סי׳ שנג ם״ו .רמ״א שם ם״ג .ש״ך שם ם״ק ד
(שכן דעת הרבה ראשונים ,וש״נ) .וראה גם לעיל או״ח סי׳
ועד סי״א .סי׳ תרמט ס״ו.
קמ טור ושו״ע שם ס״ד ,וסי׳ שסא ס״ה .סמ״ע סי׳ שנג
ס״ק ה .ש״ך שם ס״ק ד .ולענין מתנה ע״מ להחזיר
(או השאלה) ,ראה לעיל או״ח סי׳ תרמט ס״ז.

קמא משנה קיד ,א ורש״י ד״ה הרי אלו שלו .טור ושו״ע
סי׳ שנג ם״ג וסי׳ שנו ס״ג .טור סי׳ שעא שם .וראה
גם לעל או״ח סי׳ יא סי״א .סי׳ כה סל״ו (והרי הן כשלו
ממש לכל דבר) .סי׳ תנד שם .סי׳ תרמט ס״ו .וראה שו״ת
צמח צדק סי׳ מו אות ה .סי׳ פו אות ח.
קמב וכ״ה לעיל סי׳ תנד שם .ובסי׳ תרמט שם :שהרי הוא
לא גזל (וגם קנה אותה אחר שנתייאשו הבעלים
ממנה).
קמג רמב״ן במלחמת (מא ,א) סוד״ה ומה .וראה לעיל הל׳
מציאה ס״א (כשבאה לידו אחר יאוש).
קמד מ״מ פ״ה ה״ב .כסף משנה שם.
קמה ראה סמ״ע סי׳ שסא ס״ק ה.
קמו אף לאחר יאוש ,כדלעיל ס״י ,וש״נ .וראה חכך,
הלכות ד כג ,ב.
קמז שקניה זו ת א ה היא (מלבר איסור החזקת ידי עוברי
עברה ,דלעל ס״ט) .וראה לקמן סי״ג (שמשא ומתן
שאין בו הנאה מותר).
קמח טור סי• שסןזז] ס״ו ,בשס רב שרירא גאו! (כפירוש
הב״י שם שמיירי בלוקח מן הליסטים אחר שנתייאשו
הבעלים) .רמב״ן במלחמות שם ד״ה אמר .וראה לקמן סי״ד,
וקו״א ם״ק ט (ד״ה וגם) ,הטעם שמוכס שהחזיר לו חמור
אחר אינו צריך להחזירנו לבעליו לצאת ידי שמים (רק אם
הוא ותיק שמחמיר על עצמו).
קמש רא״ש ריש פ״י .רשב״א קיא ,ב ד״ה אמר ר״ח ,בשם
הראב״ד .טור ושו״ע סי׳ שסא ס״ה(ומתניתינן קיד,
א דה מציל כוי׳ מן הליסטין אם נתייאשו הבעלים הרי אלו
שלו ,צריך לומר דמיירי ברצונם (שמסרו לו הליסטים),
וצ״ע) .וראה ט״ז סי׳ שסח .פתחי חושן הל׳ גנבה פ״ג ס״ק
סב.
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קה

ובמדינות אלו המנהג להחזיר?נ מן הדיףנא בל טלה וגנבה אפילו לאחר יאוש ושינוי רשות
אלא שאם נתן דמים מחזירים לו דמיו ואין לשנות קנב .ואם אינו מכיר הבעלים יכריז ויודיע
כדרך שנתבאר במציאה ?נג:
י ב בני אדם שחזקתם טלנים וחזקת כל ממונם טל מפני שמלאכתם מלאכת גזלנים ?נד
ואין להם מלאכה אחרת כלל?נה אסור ליהנות מהם כלל בין בחנם בין לקנות מהם?נו
ואפילו למכור להם אםור?נז כי סת ם מעותיהם גזל ואפילו חילוף מטבע בשויו?נ״ ואפילו
לקבל מהם צדקה אמור? 01ואין תולין להקל שיש לו מעט משלוק״ כיון שאין לו אומנות
אחרת אלא אומנות לסטים קסא.
ויש מתירים?0ב חילוף מטבע הואיל והיא הנאה מועטת?0ג ו אין ידוע בודאי שמעות הללו
הן של גזל אף על פי שחזקתן גזלק״ד (ו כן לקבל צדקהקסי׳ הואיל ואין הגבאי נהנה בקבלתו
שמצוות לא ליהנות ניתנו ק״י והעניים נהנים מיד הגבאי שכבר זכה במעות הללו לעניים קנח
ביאוש ושינוי רשותק״״).
אבל אם ידוע בודאי שמעות הללו בעצמן הן גזולים לדברי הכל אסור להחליף מהם
מטבע?( 00ולא ליטול מהם צדקה) .לפיכך אסור להחליף מטבע מתיבה שלפני
המוכס?״ שנותן בה מעות המכס?״א לפי ןח) שמן הסתם הוא נוטל יותר מהקצבה שקצב

קונ ט רם אחרון

(ח) ו כן כתב ה מגיד מ שנה( 111ד מ תני ת ץ 10ד אין פורטי ם מיי רי בנכרי שמוסיף על הקצבה ונע שה
כ אילו אץ לו קצבה"" ו הכל גז ליי:) 0

קב תרומת הדשן םי /שט .רמ״א סי׳ שסח.
קבא מדינא דמלכותא (תרומת הדשן שם .ש״ך םי' שנו
ם״ק י) .וראה אמרי יעקב ביאורים ד״ה ובמדינות.
קבב רמ״א שם.
קבג לעיל הל׳ מציאה םכ״א ואלך .וראה לעיל שם סי״ח.
שו״ת אמרי יושר ח ״ב םי /נט .צור יעקב םי /סו .אמרי
יעקב שם בסופו.
קבד רמב״ם הלי מלה פ״ה ה״ט .שו״ע םי /שסט ם״ד.
קבה שלטי גבורים מ ,א אות ב בסופו .הובא בדרישה
שם ס״ק ו .משא״ב בלאו הכי תנן (קיג ,א) :אבל
נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק.
קבו כדלעיל ס״י וסי״א.
קבז משמעות טור סי׳ שסט ס״ו(לישא וליתן אתו) .וראה
פתחי חושן הלי גנבה פ״א ס״ק פד.
קנח כמו כודאי גזולים ,דלעיל סוף ס״י ,וכמו בחילוף
מתיבה שלפני המוכם ,דלקמן בהמשך הסעיף ,וש״נ.
קבש משוה שם (לענין מתיבת המוכסין)
ק ס כדלעיל ם״י.
קסא שלטי גיבורים שם (וכן דעת הטור שם ,דבכהאי

גווכא אפילו חילוף אסור (שלענין לסטין מודה להרמב״ם
שאפילו מביתו אסור) ,דלא כס מ״ ע שם ם״ק ז(שהיא דעה
הבי דלקמן בפנים) .וראה קו״א ס״ק יא.
ק סג ב״י שם ם״ו בתירוץ הבי(נשמט ע״י הצנזור בכמה
דפוסים) ,וסודע שם (בפירוש הרמב״ם שם),
שסיים :ואין מצרפין דינרים מהתיבה שלהם (משא״כ מהבית
מותר) .וראה לקמן קו״א ם״ק יא (שדוחה פירוש זה) .אמרי
יעקב ביאורים ד״ה ויש.
קסג םמ״ע שם.
קסד כדלקמן סי״ד ,וש״ג
קסה כ״ה במשנה שם (אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן
השוק).
קסו ר״ה כח ,א .וכדלעיל או״דו סי' קכח ס״ם וש״נ.
קסז ראה ב״ק לו ,סוע״ב .ערכין ו ,א .שו״ת הושב״ א ח״א
סי' תרנו .אמרי יעקב ביאורים ד״ה והעניים.
קסח כדלעיל סי״א.
קסש כדלעיל סוף ס״י.
קע משנה שם קיג ,א .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
קעא רש״ י שם ד״ה אין.

ציונים לקונטרס אחרון
מו הלי גזלה פ״ה הי״א.
מז ב״ק קיג ,א.
מ ח כרעת רב אשי בגמרא שם שמיירי בנכרי(ראה גם
לקמץ קו״א סק״ט במוסגר) .כפירוש הרמב״ם

שם ,שאז המוכס כלסטים .וכביאור ה מ״מ שם  :במוכס
שאין לו קצבה.
מ ט וכ״ה בפנים (במוסגר) .ונתבאר לקמץ בפנים
סט״ז ,ובקו״א ריש ס״ק יא.

הלכות נזלה וגנבה

קו

המלךקעב והרי כל המעות שבתיבה זו הן טל וגמור ק״ (שכיון שמוסיף על קצבת המלכות
אין במכם זה משום דין המלכות דיןקגיי הואיל ונגבה שלא כדין והכל גזלקעה).
ומכל מקום אם הוא חייב ליתן חצי דינר מכם ואין לו אלא דינר נותנו לו ולוקח ממנו
חצי דינרק״ 1מפני שהוא כמציל מידיוקעז;
יג (ולפיכך קע״ אף על פי שנהנה בחילוף זה כגון שהוא צריך לחצי דינר מותר .אבל
חילוף שאין בו הנאה כלל לישראל מותר אף שאינו כמציל מידם ק״״ .וכן כל משא
ומתן שאין בו הנאה כלל לישראלקפ כגון למכור בזולקפא למוכס או לסטים מותר אף על
פי שנותנים מעות גזולים בודאי כיון שכבר נתייאשו הבעלים מהןקפב .אבל קודם יאוש
אסור בכל ענין והבעלים יכולים להוציא בדין ממי שקבל ממעותיהם מהלסטים קודם
שנתאיישוקפג):
י ד ואם נטל המוכס את חמורו והחזיר לו חמור אחר וכן לסטים שנטלו כסותו והחזירו
לו כסות אחרת רשאי ליטלה והיא שלוק= ז ( א ם ידוע(=) שנתייאשו הבעלים קפיי) ואינו
קונ ט רם אחרון

( ט) גמרא שם נ .ומה שכתב הסמ״ע סי׳ שס״חנ א הו א נגד הגמרא נב ,דלדידי ה לא קשה מידי
מ מ תני תיןנג ,ו צ ע״ג .והאמ ת יורה דרכו דהרמב״ם מיי רי בי שראל נד ,כבהלכה שלפניה ני (ו עיין
במ״ ש לק מן נו לג בי הברחת מכ ם) ,שסתם בני אדם מיי רי בי שר אל״ ,וכ או קי מ ת א דגמרא על מ שנה
זו דנ טלו מוכסי ם לפי גירסת ר ש״ינח וני מו קי יו סףנ ט ו רז״ה ס ,ו עיין שם בר ש״י וני מו קי יו ס ף

קעב רב אשי בגמרא שם (במוכס כנעני) .לפירוש רמב״ם
שם הי״א (שהמוכם כלסטים בזמן שהמוכם גוי).
וכפירוש המ״מ שם (שסתמו יותר מן הדין הוא נוטל) .וראה
לקמן סט״רז ,וקו״א ס״ק ס״ק ט וס״ק יא (שגזרו גם במוכס
ישראל שסתמו מוסיף על הקצבה ,ושמ״מ יש הפרש בין
ישראל לנכרי).
קעג טור שם ס״ו.
קעד גמרא שם .וכדלקמן סט״ו ,וש״נ.
קעה הטעם נתבאר לקמן סט״ז .וההוכחות לזה  -בקו״א
ס״ק ח וריש ס״ק יא.
קעו ברייתא שם .שו״ע שם.
קעז רש״י שם ד״ה אבל .שו״ע שם.
קעח כיון שהוא כמציל מידיו .וראה אמרי יעקב ביאורים

ד״ה שהוא.
קעש שלטי גבורים מ ,א אות ב.
קפ שלטי גבורים שם.
קפא ראה אמרי יעקב ביאורים ד״ה למכור.
קפב כדלעיל סי״א ,דביאוש ושינוי רשות קנה (אלא ששם
עשה איסור בקנייתו שנהנה ,משא״כ כאן).
קפג ראה טור ושו״ע םי /שסח.
קפד משנה קיד ,א .טור ושו״ע םי /שסט ס״ה .וראה מנחת
פתים חו״מ םי /שסט ס״ה.
קפה ראה קו״א ס״ק ט ,דהיינו רוקא בלסטים נכרי שסתמו
לא הוי יאוש (משא״כ ישראל סתמו הוי יאוש אף
בגזלן) .דלא כדעת הש״ך םי /שסח ם״ק ב (שבגזלן סתמא
לא הוי יאוש אף בישראל) .וכאן סתם במוסגר מספק.

ציונים לקונטרס אחרון
נ ב״ק קיר ,א (שבלסטים נכרי סתמא לא הוי יאוש).
ו ק נפסק בדמב״ם הל׳ גדל ה פ׳־-ו ה״ג .טוד ושו׳־-ע
סי׳ שסח.
נא סק״ג ,שמ״ ש הרמב״ם שם פ״ה ה״י :נטלו מוכסיץ
כסותו כד חזקתן שנתייאשו הבעלים מהן ,מיירי
גם במוכס נכרי ,ושאני נטלו מוכסין כסותו או חמורו
דהוי כמכירה ומסתמא הבעלים מתייאשין מהן ,מה
שאין כן בסתם מוכס.
נב שם ,לחלק בין רישא של המשנה שנטלו לסטים
כד שהבעלים מתייאשין ,לבין הסיפא רהמציל כד
מן הליסטין אם נתייאשו הבעלים ,ררישא מיירי
בלסטים ישראל שבסתמא מתייאשין .וראה לקמן
בהמשך ,דהיינו לגירסת רש״י במשנה שם ר״ה אם.

נג שהרי לרעת הסמ״ע ברישא מיירי במכירה ולכן
בסתמא מתייאשין .וראה אמרי יעקב ביאורים ד״ה
אם.
נד בפ״ה ה״י גבי מוכסין שנטלו את חמורו ,ולכן
חזקתן שנתייאשו הבעלים.
נה שם ה״ ט :בני ארם שחזקתן גזלנין כד כגון
המוכסין.
נו קו״א סקי״א (ר״ה ואף) ,איך אפשר לפרש
ברמב״ם ,שגם ישראל מוכס הוא בחזקת גזלן.
נז ראה כללי הפוסקים והההוראה כלל קנר.
נח שם במשנה קיר ,א ר״ה אם.
נט <מא ,א) ר״ה מ תני/
ס שם סור״ה ה״ג.

הלכות נזלה וננבה

קז

כנהנה מן הגזל מפי הואיל ולא נתנוה לו אלא חליפי שלוק״ ואינו יודע בודאי שזו טולה
ה י א ק פי י

אף על פי שחזקתה גזולה מפט.
קונ ט ר ם אחרון

במתניתיץסא (אבל אין פורטיץסב מיי רי בנכרי להרמב״ם סג .והא ד מיי תי ד תני א סד ,הו א כדי ל תרוצי
אף הבריי תו ת ד מיי רו בנכרי סה  ,ולא ק שה מידי מה שהק שה הלחם מ שנה) .ו מה שכתב אחר כך סו
שהמוכס נכ רי ,הוא לעניץ שהוא כלםטים סז כמ״ ש בלחם מ שנה בהלכה ( ב׳) [י ״ א] ^ ,אבל ל ענין
יאו שסט סמך על מה שכתב בפ״[ו] ע בבי אור לחלק בין י שראל לנכרי עא ,אפילו בגז לן ,כמבואר
בל שונו עב בהדי א מיד הגז לן כ ר .וג ם מדנק ט מוכ ס נכרי בדוו ק א ,מכלל די שראל העו מד מ אליו או
שנוטל יו תר מן הקצבה ,שכך עג הם כל סתם מוכסי ם כמ״ ש בהלכו ת עדו ת( ,לא) מיי א ש .ודב רי
ה ש״ך עד צ ע״ג.
(ו ט ע מי ה דהרמב״ם שלא חילק בין גנ ב וגז לן עה  ,אפשר מ שום דפסק כרבי עו כסתם מ תני תין עז
וכד א מ רינן הא מני כ ר ,ו די חוי א בעלמא לאוקמה כרבי ש מעון עט ,דלי ת מ אן דח ש ליה כד א מ רינן
ב קידו שין דף נ״ ב פ  .והא ד א מ רינן לעול א הכא נ מי בידו ע פא ,נדחה מ סוגי א דלעיל לפי גירסת ר ש״י
במ שנה פב דפריך בגמרא רי שא לסיפא ו מ שני פג ,ו כן הוא ברז״ה ו בני מו קי יו ס ף ע״ ש פד .וה הי א

קפו שאז היה אסור לקנות ממנו ,וגם אם בא לצאת ידי
שמים יחזירנו לבעליו ,כדלעיל םי״א .ונתבאר בקו״א
ם״ק ט (ד״ה וגם).
קפז ב״י שם ם״ז .שלטי גבורים פרק אלו מציאות (יג,
א).

קפח רמב״ם פ״ה ה״י .טור ושו״ע שם .וכפירוש הכסף
משנה וב״י שם .שלטי גבורים שם .וראה לעיל סוף
םי״ב (כמציל מידם) .אמרי יעקב ביאורים סוד״ה אם.
קפש כסף משנה וב״י שם .שלטי גבורים שם .וכדלעיל
םי״ב ,וש״נ.

ציונים לקונטרס אחרון
סא ראה גם לקמ ץ(במוסגר ר״ה וטעמיה).
סב משנה קיג ,א .הובא ברמב״ם שם ה״ט.
סג שם הי״א ,וכאוקימתת רב אשי בגמרא שם (לרעת
הרמב״ם דרב אשי קאי אמתניתיץ) ,וכדלקמן ריש
סט״ו וט״ז ,ובקו״א סק״ח וסקי״א.
סד שעל זה שרב אשי תירץ המשנה דמיירי במוכס
נכרי(ולפירו ש הרמב״ם היינו שהמוכס נכרי הוא
כלסטים) ,מקשה הגמרא הברייתות זו על זו ,אם מותר
לגזול הנכרי ,ומתרץ שרק הפקעת הלוואתו מותרת.
ומקשה הלוו״מ שם ,מה שייך האי פלוגתא להך.
סה שגם בנכרי שאינו לסטים ,יש חילוק בין איסור
גזילתו לבין היתר הפקעת הלואתו (אף שאינו
שייך לדין הנ״ל ,שסתם מוכס נכרי הוא כלסטים).
סו הרמב״ם שם הי״ א :בד״א שהמוכס כלסטים בזמן
שהמוכס גוי (שלכאורה קאי גם על מ״ש לפנ״ז
שם ה״י ,שחזקתן שנתייאשו הבעלים).
סז קאי רק על ה״ט (שהמוכס כלסטים) ,ולא על ה״י
(שחזקתן שנתייאשו הבעלים).
סח וכן פירש הט״ז ברברי ה שו״ע סי׳ שסט ס״ה.
סט שכתב שם ה״י :שחזקתן שנתייאשו הבעלים
(ומיירי בישראל כנ״ל).
ע הלכה ג .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רג.
עא שבישראל חזקתן שנתייאשו בעלים .ואף שביאר
הש״ך סי׳ שסח ס״ק ב ,שהחילוק בין ישראל
לנכרי הוא רק בגנב ,מ שא״כ בגזלן אפילו בישראל
סתמא לא מייאש .וכאן בה״י מיירי הרמב״ם במוכס
שהוא גזלן .מ״מ יש להוכיח מהרמב״ם שאפילו בגזלן
ישראל מסתמא מייאש (דלא כש״ך הנ״ל).
עב פ״ו ה״ג( ש א ף שלענין ישראל הזכיר רק לסטים,

שהוא גנב .מ״מ בסיפא לענין נכרי הזכיר גם גזלן).
עג ואין לומר הטעם שנקט מוכס נכרי ,כי דוקא מוכס
נכרי הוא כלסטים ,כמבואר ברמב״ם שם פ״ה
הי״א (ולא כרי לדייק שמוכס ישראל לסטים סתמא
מייאש) .שהרי גם סתם מוכס ישראל הוא כלסטים,
כמ״ש בהלכות ערות פ״י ה״ר .ויתבאר לקמן קו״א
סקי״א (ועכצ״ל שנקט מוכס נכרי לדייק שמוכס
ישראל סתמא מייאש .ובזה מיירי בפ״ה ה״י).
עד סי׳ שסח סק״ב (שלהרמב״ם החילוק הוא רק
בגנב ולא בגזלן).
עה כרבנן במשנה כלים פכ״ו מ״ח ,שהובא בגמרא
ב״ק שם.
עו שאמר בברייתא קיר ,סוע״ א :גנב כגזלן( שב שניהם
בישראל סתמא מייאש).
עז ב״ק שם (שרישא מיירי בישראל שסתמו מייאש,
הן בלסטים שהוא גנב והן במוכס שהוא גזלן).
ע ח שם קיר ,ב :הא מני רבי היא.
ע ט בגמרא שם קיד,א שרועה הגמרא לתרץ שכל
המשנה מיירי בגזלן וכרבי שמעון שרק בגזלן
אמרינן סתמו מייאש.
פ ע״ ב :לית רחש להא רר״ש ראמר סתם גזלה יאוש
בעלים הוי.
פא עור תירוץ שבגמרא שם ,שהמשנה מיירי בירוע
שהבעלים התייאשו מהן ,וכעולא ראמר מחלוקת
בסתם אבל בירוע רברי הכל יאוש קני.
פב ר״ה אם.
פג ררישא מיירי בליסטים ישראל רמסתמא מייאש
(הרי שהמשנה מיירי בסתמא ולא בידוע).
פד כרלעיל בריש הקו״א.

קח

הלכות נזלה וננבה

ואם הוא ותיק מחמיר על עצמו?צ מחזירה לבעליה הראשונים קצא שלא ליהנות מן הגזלקצב
(שאף שנתנוהו לו חליפי שלו הרי שלו כבר גזלו ואף אם לא היתה זו אצלם אפשר שלא
קונ ט ר ס אחרון

ד קידו שיןפה לא ק שיא מידי פו ,דמ שמע התם שראוהו שחטף פז ולא שייך הכא ד דייני ב מי יי מ ר פח.
ו כן י ש לומר ד מיי רי בפרק כ״ד מהלכו ת כלים פט .ו כן בפרק ד׳ מהלכו ת תרומה צ ,ובפרק ה׳ מהלכו ת
איסורי מזב ח צא ,לא חילק בין גנ ב לגז לן ,ופסק בכולן כרביצב דסתם מ תני תין צג כוו תי ה .וסתם
מ תני תין דכלי ם צד נ מי הילכ תא הי א צה וכ ש ר אוהו .ו עיין בי״ד סי׳ ש״א צו שדרכו של הרמב״ם לפסוק
כסתמי דסתרי אהדדי וליי שב ם אף ב חילו ק שלא נזכר בגמרא ולא בדב ריו צז).
וג םצח מה שכתב הסמ״ע סי׳ שס״ט  0ק״חצט צ ע״ג ,דהא מוכ ס מפורסם הוא ולא ע שו בזה תקנת
ה שוק להרמב״ם^ ,וג ם ד מי לפרע ב חו בו ולא שייך תקנת ה שוק הכא כלל^זא ,ו מה ש אינו יוד ע לא
מ הני אלא מ שום תקנת ה שוק להסמ״ע סי׳ שנ״ג ^ .ואף לה ש״ך שם ^ צריך לומר ד ה כ א ^ גם כן
ל או באיסורא אתא לי די ה ,ול מה ליה למימר ש אינו יו ד ע .אלא וד אי כמה שכתב ה ב״י ^ דבצירוף
ב׳ טעמים אלו לזי נו לד ההי תר ,ו היינו לצאת י די ש מי ם ^ ,אבל ל ענין דינ א בל או הכי הי א שלו ,כ מו
ו תו ,דהא אפילו ב שינוי ר שות ו א ח״כ יאו ש
בסיפא ד מ תני תיף חי דהציל מלסטי ם שיודע ונ הנ ה

קצ רמב״ם שם ה״י(ומחמיר) .טור ושו״ע שם.
קצא ברייתא שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.

קצב לבוש שם ם״ה.

ציונים לקונטרס אחרון
פ ה דלית מ אן רחש להא רר״ש ראמר רסתם גזלה
יאוש בעלים הוי.
פו על מה רקיי״ל כרבי רבין גנב ובין גזלן(בי ש ראל)
מייאש.
פז וכיון שיש ערים בסתמא לא מייאש.
פח ראה רש״י ב״ק שם ר״ה אמרי (בפי׳ השני):
ראמרי לנגזל מי יימר כרקאמרת הבא ערים שגנבו
ממך .ולכן אמרינן בסתמא מייאש.
פט ה״ז ,שחילק הרמב״ס שם ה״ז בין גנב שחזקתו
שנתייאשו הבעלים לגזלן שאין מחשבתו מועל ת
אא״כ נתייאשו הבעלים .וכקושית הלחם משנה הל׳
גזילה פ ״ו ה״ג.
צ הלכה יא  :הגנב והגזלן כד תרומתן תרומה (שסתמו
יאוש ,ולא חילק ביניהם) .וכקושית הלחם משנה
שם.
צא הלכה ז :הגונב או הגוזל והקריב כד ואם
נתייאשו הבעלים כד .וכקושית הלחם משנה שם.
צב רבסתמא הוי יאוש בעלים.
צג ב״ק קיר ,א (נטלו מוכסין כד לסטים כד
מתייאשין).
צד פכ־י׳ו מ־י׳ח (שהובאה בב״ק שם ,ופסק הדמב״ם
הלי כלים פכ״ר ה״ז כחכמים לחלק בין גנב לגזלן
כנ״ל).
צה ולכן הביאו הרמב״ס בהל׳ כלים הנזכר לעיל
בפנים.
צו ס״ו ,ו ט״ז שם סק״ז .וראה כללי הפוסקים
וההוראה כלל רטו.
צז וכן כאן חילק בין גזלן שראוהו ערים (שבזה מיירי
משנה בכלים שם) ,לבין גזלן שלא ראוהו ערים
(שבזה מיירי בב״ק שם).
צח עתה בא לבאר מ״ ש כאן בפנים :ואינו כנהנה מן
הגזל הואיל כד ואינו יורע בוראי (שזהו רלא

כפירוש הסמ״ע).
צ ט על מ״ש הרמב״ם בפ״ה ה״י (גבי נטלו מוכסין
כסותו והחזירו לו כסות אחרת הרי אלו שלו):
מפני שזו כמכירה היא כד ואינו יורע בוראי שזו גזלה,
כתב הסמ״ע רהרמב״ם ל שיט תו( הלי גניבה פ״ה ה״ג),
שגם ביאוש ושינוי רשות צריך הלוקח ליתן לנגזל דמי
שוויה ,ורק כשאינו יורע בוראי שהיא גזולה אין צריך
להחזיר רמיה משום תקנת השוק.
ק בהל׳ גנבה שם ובהל׳ גזלה פ״ה ה״ז( ש פ ס ק כרבא
קטו ,א .רלא כרא״ש פ״י סי׳ יח בשם התוס.) ,
קא גמרא שם :גנב ופרע בחובו לא עשו בו תקנת
השוק .ופרש״י שם ר״ה בר :רלא יהיב זוזי אהאי
חפץ (וכן כאן שלא נתן לו חמורו בשביל החמור
שנותנים לו) .וכיון שכן ,הנה גם מה שאינו יורע בוראי
שזו גזולה ל א מהני כד.
קב סק״ז (שפירש כן רעת הרמב״ם ,שמרינא גם
ביאוש ושינוי רשות צריך להחזיר הרמים לנגזל,
ורק משום תקנת השוק אינו צריך להחזיר).
קג סק״ה־ו (שמרינא אינו צריך להחזיר הרמים
ביאוש ושינוי רשות ,אלא שכיון שהוא גנב
מפורסם הוי כבאיסורא אתי לידו ,וצריך להחזיר יתרון
רמי שווי החפץ על רמי לקיחתו) ,אף לרעה זו איננו
זקוקים לטעם של אינו יורע וראי שזו גזלה.
קד שנטלו חמורו וכסותו והחזירו לו אחרים.
קה סי׳ שסט ס״ז.
קו שכתב הרמב״ם שם ה״י ,שזו כמכירה ,ושאינו
יורע בוראי שזו גזולה.
קז שנתבאר לעיל בפנים סי״א שהבא לצאת ירי שמים
יחזירנו ל ב עליו( א ף ביאוש ושינוי רשות) .מ שא״כ
כאן ,מ חמ ת בי טעמים אלו.
קח קיר ,א .והובא ברמב״ם הלי גזלה פ״ו ה״ג.
קט מ ״ מ מועיל יאוש ושינוי רשות שיהי׳ שלו.

הלכות נזלה וגנבה

קט

היו מחזירים לו שלו ונמצא נהנה בלקיחתו אותה והיא בחזקת טולה אף על פי שאינו
יודע בודאי):
ט ו וכל זה שהמוכס הוא גזלן במוכם נכרי?צג או אפילו ישראל אלא שעמד מאליו?צד
שלא מחמת המלךקצה או אפילו מחמת המלך אלא שאין לו קצבהקצי שלוקח מה
שירצה הוא?צז.
אבל מכם שפסק אותו המלך ליטול דבר קצוב והעמיד מוכס ישראל לגבותו למלך ונודע
שאדם זה נאמן ואינו מוסיף כלום על מה שגזר המלך אינו בחזקת טלןקצ״ לפי שדין
המלכות די ףצ 0מפני שכל הארץ למלך הו אי ובידו לגזור שלא יהנה אדם מארצו אלא
מדעתו שיתן קצבתו יא וכן השר בעיירות שלויב ( א ו של המלך ונתנן לו במתנה יג) .לפיכך

קונ ט ר ם אחרון

דבאיסור גזל ה ג מורה אתא לידי ה ו א פי לו הכי הי א שלו להרמב״ם קי ,רק שצריך ליתץ דמי ם
להרמב״ם ,ולד מי ם לא מ הני מה ש אינו יו ד ע ל ה ב״י ב מוכ ס מפורסם כמ״ ש ב סי׳ שנ״ךקיב ובכסף
מ שנהקיג .אלא ?חי בסיפא מיי רי ב מציל שכבר ה ציל ,הלכך י ש לומר דלא ק תני אלא דינ א ,אבל
ברישא דלא ק תני רק שהחזירו לו ו ק תני הרי אלו שלו ,מ שמע מפ שטא ד מ תני ת ץ דר שאי לקבלם קטי,
דאם לא כץ נתץ התנא מכ שול בל שונו .ומ שום הכי הכריח הרמב״מקטז כלי שנא בתראקיז .וסבירא
ליה כפירו ש הר מב״ךזיזז דבלצאת י די שמים פ ליגי קי ט ,ולא גרם כדי בלי שנא בתרא^כ .מה שאץ
כן לה  0מ״ע *כא מנא ליה להרמב״ם ל פ לוגי בין רישא לסיפא דלא שייך בה טעמא דידי ה *כב ו א פי לו
הכי ק תני הרי אלו שלו כ מו ברי שא ,ו דו״ ק:

קצג רמב״ם הלי מלה פ״ה הי״א ,לפירו שו בגמרא קיר,
א (כדלעיל סי״ב ,וש״נ) .שו״ע םי /שסט ם״!־.
קצד רבי ינאי בגמרא שם קיג ,א .רמב״ם שם .טור ושו״ע
שם.
קצה רש״י שם ד״ה מאליו.
קצו שמואל בגמרא שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
ונתבאר לקמן םט״ז.
קצז רש״י ד״ה שאין.
קצח רמב״ם שם .שו״ע שם .וראה לעיל םי״ב (שלא חילק
בין ישראל לנכרי) .קו״א ם״ק ט ום״ק יא (שגזרו גם
במוכס ישראל שסתמו מוסיף על הקצבה ,ומ״מ יש הפרש
בין ישראל לנכרי) ,ובפנים סט״ז(ישראל כוי ונודע שמוסיף

על קצבתו לעצמו ,וכן ממונה מוכס נכרי שסתמו הוא מוסיף
לעצמו).
קצש גמרא שם .רמב״ם שם .שו״ע שם.
ר ראה גם לעיל הלי הפקר ס״ג.
רא ב״י םי /שסט סי״ד בשם רא״ם (ראה רשב״א נדרים
כח ,א בשם תום׳ בשמו) .רא״ש נדרים פ״ג סי ,יא.
וראה פתחי חושן הל׳ גנבה פ״א ע׳ טז.
רב מרדכי רמז קעז (השר שבא לשנות) .הובא בב״י סי׳
שסט סי״ד ד״ה וכתב המרדכי(העד או המלך) .רמ״א
םי /רלו ם ״ט.
רג ראה לעיל הל׳ הפקר שם ובקו״א שם (ד״ה אלא).

ציונים לקונטרס אחרון
קי הלי גנבה פ״ה ה״ג.
קיא אם הוא גנב מפורסם.
קיב סוף ס״ג.
קיג הלי גנבה פ״ה ה״ג.
קיד וראי צריך לומר טעם החילוק ,שהרמב״ם כתב
טעמים אלו רוקא בפ״ה ה״י (ברישא רמשנה,
לעניץ נטלו מוכסיץ) ולא בפ״ו ה״ג (בסיפא רמשנה,
לעניץ המציל)
קטו אף לכתחילה ,מ ח מ ת בי הטעמים האלו (אף
שמבואר לעיל בפנים סי״א ,שביאוש ושינוי
רשות עשה איסור בלקיחתו) .וכ״ה כאץ בפנים .וראה
רשב״א שם ,וב שו״ת ח״א סי׳ תתקסח .אמרי יעקב
ביאורים ר״ה רשאי.

ק טז הלי גזלה פ״ה ה״י ,שרק אם הוא ותיק ומחמיר
על עצמו מחד רו.
קיז בגמרא שם :ואיכא ראמרי אם בא להחזיר יחזיר
לבעלים הראשונים.
קיח ב מ ל ח מו ת <מא ,א) ר״ה אמר.
קיט בי הלשונות בגמרא שם.
קכ שבגמרא שלנו הגירסה היא :יאוש כרי קני.
והרמב״ם גורם :יאוש קני( כיון שיש שם גם שינוי
רשות).
קכא שהובא לעיל ,שאם היה יורע היה צריך להחזיר
הרמים.
קכב רהא המציל מן הלסטים ליכא בי טעמים אלו.

קי

הלכות נזלה וגנבה

המבריח ממכם זה עובר על לא תגזול יי מפני שהוא גוזל את המלך בין שהוא מלך ישראל
בין מלך נכרי יה.
(שאף שמותר להפקיע חובו שחייב לנכרי מכבר יי זה אינו כמפקיע חובו אלא גוזל ממש
שנהנה מארצו שלא מדעתו  0ומחסרו ממון ח שהרי היה יכול למכור הנאה זו של משא
ומתן בארצו לאיש אחר .ועוד שהמלך מוחזק הוא במה שמגיע לו מעבדיו י״ הואיל
והסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכה דעתם שהוא אדוניהם והם עבדים לוי״ וכל אשר
להם משועבד לעבודתו לפיכך כל הסחורה שמגיע ממנה המכס משועבדת למלך ליטול
הימנה מכם וכאילו היא ברשותו ממש יי כיון שהוא בארצו ואצל עבדו והמבריחה גוזל
מנת המלך שבה מרשות המלך).
ויש חולקין על זה ייא ומתירים להבריח המכס אף על פי שממונה עליו ישראל נאמן כיון
שגובה למלך נכרי .ואם הממונה יודע בהברחתו אינו רשאי לכופו ליתן המכס הואיל ומן
הדין יכול הוא להפקיע חוב הנכרי ייב  .ואם יש מ ה משום יראת המלך יכול לכופוייג.
וירא שמים יחמיר לעצמו כסברא הראשונה שלא לעבור על לא תעשה שבתורה.
ואם ישראל קנה המכס לעצמו מן המלך יי■־ לדברי הכל אסור להבריח מן התורה שהרי
גוזל את הישראל .אבל אם קנאו נכרי מותר לדברי הכל אפילו ידוע שאינו מוסיף כלום
על קצבת המלך שהרי אינו גוזל את המלך אלא מפקיע חובו שחייב להנכריי״י(לפי שאין
המלך יכול למכור לו חזקתו שהוא מוחזק במכם זה י0ז כי חזקתו היא מחמת גופו שהוא
מלך וכל הארץ שלו ועבדיו וכל אשד להם משועבדים לויי׳ דבר זה אינו יכול למכור כי
רק אותו לבדו קבלו למלך עליהם ואינו יכול למכור רק הדין ממון שיש לו עליהם וממון
זה שם חוב עליו בלבד):
קונטרם אחרון
(י) עיין כ מ׳׳ ש לעיל ג בי שליחו ת יד קכג :
רד רנדא שם .וכ״כ במשנה למלך שם בסופה (המבריח
גחל הוא) .דלא כב״י שם בבדק הבית ,ובכסף משנה
שם (שפירש בדעת הפוסקים ,כדעה רבי דלקמן ,שגם
רברחת מכם המלך היא כהפקעת הלואתו ,ואסור רק משום
חילול ה' או סכנת נפשות) .וראה קו״א ם״ק יא שכן משמע
בטור ס״ז(שהמבריח מן המכם הוא גזלן).
רה רמב״ם שם .טור ושו״ע םי /שסט שם .וכדלעיל ס״א
(שגם בנכרי יש איסור גזלה) ,והל׳ הפקר ס״ג (דגם
בנכרי דינא דמלכותא דינא).
רו כדלדל ס״ד ויט״נ.
רז ראה במצויין בקו״א ס״ק י(שאפילו בפקדון ביד ישראל
הוי מילה באופן זה ,ועוד שהמלך מוחזק כוי) .נעם
אליעזר םי /יג אות ב.
רח ב״ב דף נה ע״א .מרדכי פ״ח־] דב״ב רמז תקכב .וראה
גם תום' ורשב״ם שם ר״ה אם.
רש רמב״ם שם הי״ח .טור ושו״ע שם ם״ב .וראה גם לקמן
סי״ח.

רי ראה תום' שם (ולא מחסרא גוביינא) .רשב״ם שם
(וכגבוי דמי).
ריא ר״ן נדדים כח ,א (בהשמטת הצנזור) .הובא בב״י שם
ס״ח ד״ה וכתב הר״ן ,וביש״ש פ״י סי׳ יח בסופו .וראה
רמ״א שם ם״ו בדעת הר״ן (אסור להבריח) .אמרי יעקב
ביאורים ד״ה ומתירים.
ריב ר״ן שם.
ריג ר״ן שם .רמ״א שם .יש״ש שם.
ריד רא״ש פ״י םי /י .ר״ן נדרים שם ד״ה במוכם העומד.
טור זשז״ע שם ס״ז .וראה לעיל או״ח םי /רמד סי״ב
(לענין שבת) .שו״ת רבנו םי /כא (תקנה שלא יקנה היחיד
רק הקהל).
רשו שו״ע שם.
רשז ראה גמרא קיג ,ע״ב לפירוש רש״י ד״ה אבל ,דלא
כנימוקי יוסף שם (מ ,ב) ד״ה אבל (בשם הרא״ש).
עיין ב״י סי׳ שסט ס״י ודו״ק .וראה שו״ת צמח צדק םי/
מח .םי /מט אות ג ,ד.
ריז כדלעיל (במוסגר).

ציונים לקונטרס אחרון
קכג בפנים סוף ם״ר (כשמשתמש בפקרוץ הנכרי ומתקלקל בתשמישו ,שלא ע״מ לשלם לו ,יש בו איסור גדל ה).

הלכות נזלה וננבה

קיא

ט ז וכשקנאו ישראל אפילו נודע שלוקח יותר מקצבת המלך והרי הוא גזלן אסור להבריח
ממנו מה שמגיע לו על פי קצבת המלך יי״ אלא המותר כגון אם נוטל שליש יותר
על קצבת המלך לא יבריח ממנו אלא שליש הסחורה

יי ״

שאסור לגזול מן הגזלן

ינ

וכשמבריח קצבת המלך גזל גמור הוא.
אבל(יא) אם לא קנאו מן המלך אלא שהוא ממונה למלך לגבות ונודע שמוסיף על קצבתו
קונ ט ר ם א ח רון
(יא) מבזי ר מ ב ״ ם ^ ה שלח ץ ע רו ך קני ( עיין ש ם ש כ ת בו מ מ כ ם ז ה ק מ .ו כ ״ מ ב ה די א ב מ גי ד מ שנ ה
ש כ ת ב ל ה ר מ ב ״ ם מיי רי מ ת ני תי ףייזי ד אין פור טי ץ ב מו כ ס נ כ רי ד מו סי ף ע ל ה ק צ ב ה ,ו כ ״ כ
ב טו ר מ כט  ,ד ב כ ה אי גוונ א מל א סו ר ל פ רו ט הי מ נו ,מ כ ל ל ש אין ש ם מ ע ט ש אינו גז ל מלא .ו כן כ ת ב ה טו ר
ב ה די א ד כ ל מ ה שי ש כו׳ מ לב  .ו כן כ ת ב ה ר מ ב ״ ם מ לג ו ש ל חן ע רו ך מ לד ש ה כ ל כו׳ מלה .
(ו א ף ד מיי רי מלו בי ש ר א ל מ לז כ מ ״ ש ל עיל קל ח ,ג ם מו כ סי ם י ש ר א ל ס ת מן כ ך ש מו סי פי ם כ מ ״ ש סי׳
ל ״ ד ס עי ף י ״ ך ש חז ק תץ כ ף קלט־ ו כץ כ ת ו ב כ אץ ב ם ע י ף ה ׳ קמ ו נ ו ך ע ש א ך ם ז ה כ ף קמא י מ כ ל ל ך אל נ ך קלוב
ל א מ הי מ ני ב ס ת מ א ,ל כ ך כ ת בו כ אן ב ח ז ק ת כ ף מייג  .ו מ ה ש כ ת ב ה ס מ ״ ע ס ק״ז מייד אין לו מ קו ר
ב ת ל מו ד ו מנ א לי ה ל ה ר מ ב ״ ם ,ו ה עי ק ר כ מ ״ ש ב ש ל טי גי בו רי ם קמי! ע ״ ש .ו ה א ד מו ק מי נן מ תני תיץקמו
בנכ רי דוק אמל" ,היינו מ שו ם ד מ תני תין מ תניי א קו ד ם ש הו סי פו ע לי ה ם

^ ה מו כ סי ם ו ה ג ב אי ם

ב ב ריי ת א ב סנ ה ד רין ד ף כ״ ה מיי , 13עיין ש ם בג מ ר א ד מ עי ק ר א כ ף קנ י ו דו״ ק קנ א).
ו כן כ ת ב ה מ גי ד מ ש נ ה מ[ב ב ה די א ש הו א [ כ מו כ ם] ש אין לו ק צ ב ה כ ל ל מנג  .ו ע ל כ ר ח ך צ רי ך לו מ ר כן
ריח ב״י םי /שסט ם״ח .רוז״א שם ם״ו .וראה מנחת פתים
חו״ט םי /שסט ם״ו.
ריש ראה סודע שם ם״ק י.

רכ רמ״א שם .ועד״ז לקמן םכ״ז .וראה קו״א סוף ם״ק יא
(שדין שלפנינו אסור אף בנכרי שהוא מלן(אלא שכאן
היא הפקעת הלואתו ,כדלעיל סוף םט״ו) ,ודין דלקמן שם
אפשר שאסור רק בישראל).

ציוני ם לקונטרס אחרון
קכד בא להוכיח מ״ש כאץ ,ולעיל סי״ב ,וקו״א ס״ק
ח ,שכשמוסיף על קצבת המלך הוי כל הגביה גזל
גפו ר.
קכה הלי גזלה פ״ה הי״א.
קכו סי׳ שסט ס״ו.
קכז שהחילוק ביץ מוסיף על קצבתו או אינו מוסיף
הוא לעניץ אם :עובר המבריח ממכס זה (משמע
כל המכס).
קכ ח ב״ק קיג ,א .דלעיל סי״ב.
קכ ט סי׳ שסט ס״ו.
קל שנוטל יותר מקצבתו.
קלא כרלעיל ס״י ,שאם ידוע שיש לו גם שלו מותר
לקנות ממנו.
קלב בה הוא בחזקת גזל ,לפי שנוטל יותר מקצבתו.
קלג שם ה״ט.
קלד שם ס״ר.
קלה בחזקת גזלה.
קלו הרמב״ם שם ה״ט־י (המוכסיץ כד בחזקת גזלה
כד וחזקתץ שנתייאשו הבעלים).
קלז ואיך יתאים עם מה שהובא לעיל מהרמב״ם שם
הי״א (בר״א שהמוכס כלסטים בזמץ שהמוכס גוי
כד אבל כד מוכס ישראל כד).
קלח קד׳א ריש סק״ט.
קלט המוכסים סתם פסולים שחזקתץ ליקח יותר מץ
הקצוב להם בריץ המלכות.
קמ בשו״ע .וכ״ ה ברמב״ם שם הי״א .וכרלעיל בפנים

סט״ו.
קמ א נאמץ.
קמ ב סתם מוכסין אפילו ישראל.
ק מג הרמב״ם ב ה״ט וה שו״ע בס״ר ,רמיירו בישראל
כנ״ל ,כתבו שהוא בחזקת גזלה (ומ״מ חילקו
הרמב״ם הי״א וה שד׳ע ס״ו ביץ ישראל לנכרי,
וכרלעיל בפנים סט״ו) .וראה כאץ בפנים ,שרק ישראל
שנודע שמוסיף על קצבתו רומה למוכס נכרי.
קמד שהיא רעה הבי דלעיל סי״ב.
ק מ ה ב״ק מ ,א אות ב בסופו ,שהיא רעה האי דלעיל
שם.
קמו קיג ,א (ראיץ פורטיץ כו).
קמז רב אשי שם אמר במוכס כנעני(לפירו ש הרמב״ם
שם).
ק מ ח על הפסולי עדות הנזכרים במשנה סנהדדיץ כד,
ב.
ק מט ע״ב (תנא עור הוסיפו עליהץ הרועים הגבאיץ
והמוכסיץ).
קג סבור מאי רקיץ להו קא שקלי ,כיוץ רחזו רקא
שקלי יתירא פסלינהו.
קנא שכבר הובא לעיל ,שגם הרמב״ם וה שו״ע פסקו
כרב א שי(ו חיל קו בזה ביץ מוכס ישראל לנכרי).
וכ״ה לעיל בפנים סט״ו .וראה לעיל בפנים סי״ב (שלא
חילק בינם) ,וכאץ בפנים (שחילק בינם).
קנב שם הי״א.
קנג הרי שהכל גזל .וראה גם לעיל קו״א ס״ק ח.

קיב

הלכות נזלה וגנבה

לעצמו ינא וכן ממונה מוכס נכרי שסתמו הוא מוסיף לעצמו י ע מותר להבריח ממנו כל
המכם שכולו טל ינג שהרי המכם אינו חוב כלל אלא מחמת דין המלכות וכיון שמכם זה
נגבה למלך שלא בדין המלכות שהרי נוטל יותר מקצבת המלכות הרי כל גבייה זו גזל
גמור הוא הואיל ונגבית על ידי שליח המלך שלא בדין המלכות ששליח המלך כ מלךינד
והמלך שנוטל שלא כדין המלכות כגון שהעמיד מכם שאין לו קצבה יני הרי זה גזל כמו
שנתבאר למעלה יני ואף זה שנוטל יותר מקצבת המלכות הרי זה כמכם שאין לו קצבה ינז.
מה שאין כן ישראל שקנה המכס וגובהו לעצמו ואינו שליח המלך כלל אין הוספתו שהוא
מוסיף לגזול מגרעת חלק המלך כלל אלא חלק המלך מגיע למלך והמלך מכרו לישראל
זה ואין חלק המלך נגרע מחמת ישראל זה שגובה יותר מחלקו שקצב לו המלך הואיל
ואין למלך בגבייה זו כלום כי כבר נסתלק כשמכר קצבתו הראויה לו בדין המלכות
לישראל זה והרי היתה מכירה נקיה שאין בה גזל וישראל הלוקח זכה במקחו בדין המלכות
לגבות לו חוב המכס שחייבים בני המדינה ונעשה כבעל חוב אחר שנעשה גזלן וגובה
יותר מחובו שאין רשאים לגזול ממנו חוב שחייבים לו:
קונ ט ר ם אחרון

לר מ׳׳אק״־ ומ שנה למלך קנה ו כן מ שמע בטור ק!' שהוא גז ל ג מו ר מה שמבריח מנ ת המלך ,אם ק
היאך ה תירו להבריח הסחורה לגמרי ק״ ,הוי ליה להבריח חציה או רובה לפי ערך ההוספה?!71י .ואף
אם תמצי לומר דלא אמרינץ בתר גנב א כף קנט אלא בי שראל קס ,היינו כ שגונב רק כנגד מה שגנב
ממנו^סא ,ד אריסיה דרב הונ א בפרק קמא דברכות גנב הרבה יו תר מ חל קו כ מו שכתב ה מרדכי פרק
ג׳ דבבא ק מ א ק ס ב ,אבל לגנו ב יו תר פ שיטא שאסור אף אם כבר גנ ב הנכ רי תחלה .דהא אפילו ציער
את הי שראל אסור לגוז לו כמ״ ש סמ״גקסג ו הג הו ת מיי מוניו ת פ״ז מהלכו ת ג נ ב ה ק ס ד  ,וצער הגו ף
חמור מדבר שבמ מון כדאמרינץ ביו מ א דף כ״גקסה ,כל שכן שיגנו ב הי שראל תחלה יו תר ממה
שיגזלנו הנכרי קגזי ש:

רכא ראה לעיל םי״ב וסט״ו ,ובקו״א ס״ק ט ום״ק יא (שגם
במוכס ישראל גזרו שסתמו מוסיף על הקצבה,
ושמ״מ יש הפרש בין ישראל לנכרי) .אמרי יעקב ביאורים
ד״ה ונודע.
רבב ראה גם לעיל סי״ב .ונתבאר ההוכחות א ה בקו״א
ס״ק ח וס״ק יא.
רכג וכ״ה לעיל סי״ב (במוסגר) .וההוכחות א ה נתבארו

בקו״א כאן ריש ס״ק יא ,ולעיל שם ס״ק ח.
רכד ב״ק קיג ,ב .וראה גם לקמן סי״ז.
רכה שמואל קיג ,א (וכפי /הרטב״ ם פ״י מ״א ,ושטמ״ק קיג,
א בשם הראב״ד).
רכו סעיף טו.
רכז מ״ט הא גזלה פ״ה הי״א .הובא בקו״א ס״ק ח וס״ק

ציונים לקונטרס אחרון
קנד שם ם״ו (שהמבריח מכס עובר על לא תגזול),
שהיא רעה האי דלעיל בפנים סט״ו.
קנה שם הי־י׳א בסופה (המבריח גוזל הוא).
קנו שם ס״ז(ו כ ל המבריח עצמו מן המכס הוא גזלן).
קנז ממוכס נכרי שמוסיף על הקצבה.
קנח וכמו בישראל שקנה המכס ומוסיף על הקצבה,
שאסור לגזול מן הגזלן ,כמבואר כאץ בפנים.
אלא וראי כשמוסיף על הקצבה הוי הכל גזל.
קנט גנוב וטעמא טעים (ברכות ה ,ב) ,הגונב מן הגנב
אף הוא טועם טעם גנבה (רש״י שם ר״ה בתר),
שמטעם זה אסרו להבריח כשהמוכס ישראל שקנה
המכס מהמלך ומוסיף על הקצבה ,כמבואר כאן
בפנים ,וש״נ .והטעם — בב״י סי׳ שסט ס״ח ,ובסמ״ע
שם ס״ק י.

קם ונאמר שמטעם זה מותר להבריח המכס מהנכרי
המוסיף על הקצבה.
קסא שבזה אפשר דלא א סוי ק אלא בישראל ,כהא
ררב הונא בברכות שם.
קסב רמז ל .וראה גם רש״י ברכות שם ר״ה מי.
וכדלקמן בפנים סכ״ז .ו מ״ מ אסרו לרב הונא
לנכות לו מחלקו מטעם האמור לעיל.
קסג מל״ ת קנב.
קסד אות ב .וכרלעיל בפנים ס״א.
קסה ע״א (ראיסור נקימה נאמר על דבר שבממון ולא
על צער הגוף) .וראה גם לעיל הלי עוברי דרכים
ם״י(במוסגר) .או״ח סי׳ קנו ס״ג.
קסו שאסור ,אלא וראי כל המכס נקרא גזלה ,ולכן
מותר להבריח המכס.

הלכות נזלה וגנבה

קיג

יז מלך שכרת אילנות של בעלי בתים ועשה מהם גשר מותר לעבור עליו אפילו צוה
לכרות מכל אחר ואחד דבר ידוע והלכו שלוחיו וכרתו הכל מאחד מותרינח לפי
ששליח המלך מלך הו אי נ 0ואינו צריך לטרוח בעצמו לכרות מכל אחד ואחד אלא הן
עצמן היה להם לטרוח בזה או ישלמו לזה שכרתו ממנו יל.
אבל אם כרתו אילנות שלא מדעת המלך ועשו גשר אסור לעבור עליוילא אלא אם כן
מסרוהו לרבים אחר שנתייאשו בעלי האילנות ילב משום שאז נקנה לרבים ביאוש ושינוי
רשותילג שבמסירתו להם קנאוהו בחזקתם בו בהילוכם עליו:

יח

וכן מלך שהרס בתים ועשה חומה או דרך מותר ליהנות בה וכן כל כיוצא בזהילד.
והוא שיהא מטבעו יוצא באותה הארץ שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכה

דעתם שהוא אדוניהם והם עבדים לוילי׳ שאם לא כן הרי הוא כגזלן בעל זרועילי וכל
עבדיו גזלנים יל:1

יט

וכן מלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיו מבני המדינה יל״ ולקח ביתו אינו גזל ומותר
ליהנות בו וללוקחו מהמלךיל״ או ממי שנתנו לוי״ שכן משפט המלכים כולם ליקח

ממון שמשיהם כשכועסים עליהם ימא.
וכן אם גזר מי שיעבור על דבר פלוני שיהיו נכסיו למלך וכיוצא בזה אינו טל רמי ומותר
ללוקחו וליהנות ממנו.
במה דברים אמורים בדבר כללי שגזר על כל בני מלכותן תיג אבל אם גזר על אחד
בלבד תזד או אפילו על מדינה אחת בלבדה ממלכותו ושינה אותם משאר מלכותו תזה הרי
כל מה שלקח מהם הוא גזל גמור ואסור ליהנות בו אלא אחר יאוש ושינוי רשותי״י שביון
שאינו משוה מדותיו אין זה דין המלכות כללינזז אלא גזלת המלכות יני״.
ומכל מקום אם גוזר על היהודים שיתנו מכם או דבר אחר יותר מהנכרים נקרא משוה
מדותיו מאחר שכל היהודים נותנים בשוהימט.
ואפילו כשמשוה מדותיו אין דינו דין אלא בדבר שיש בו הנאה למלך או בדבר שהוא

וכ ח ב״ק שם קיג ,ב .טור ושו״ע םי /שסט ם״ב.
רכש גמרא שם .וראה גם לעיל סט״ז.
ו ל גמרא שם .לבוש ם״ב.
ולא רמב״ם שם ה״ג .שו״ע שם.
ולב מ״ מ שם .כסף משנה שם ה״ב .לבוש סוף ם״ב .וראה
לקמן סכ״ג שאם שיפן ועשאן נסרים חלקים נקנה
בשינוי גמור (שאינו חוזר לברייתו) אף בלא יאוש.
רלג כדלעיל םי״א ,וש״ג
רלד רוזב״ם שם הי״ח .טור ושו״ע שם.
רלה ראה גם לעיל םט״ו.
רלו רמב״ם שם הי״ח .טור ושו״ע שם.
ולז רמב״ם שם.
רלח ראה פתחי חושן דיני גנבה פ״א ם״ק ד .אמרי יעקב
ביאורים ד״ה מלך.
רלש רוזבי׳ם שם הי״ג .טור ושו״ע ם״ח .רמ״א םי /רלו
ם״ט (ביתו).

ו מ ראה גם לעיל םט״ו.
ו מ א רמב״ם שם .לבוש ם״ח .וראה טור שם םי״ד .אמרי
יעקב ביאורים ד״ה שכן.
ומב רמב״ם שם הי״ב .טור ושו״ע שם ם״ז.
ו מג טוד םי /שסט 0י״ד .וראה גם דמב״ם שם הי״ד .׳טו״ע
שם ם״ח.
ומד רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
ומ ה רא״ש נדרים פ״ג םי /יא ,בשם ר״ת (חסר בדפוסי
הרא״ש שלנו מפני השמטת הצנזור ,אבל הובא בב״י
שם םי״ד).
ומו כדלעיל םי״ז.
ומז רא״ש שם.
ו מ ח ראה רמב״ם שם .שו״ע שם.
ומש שו״ת מהרי׳׳ ק שורש קצד .רמ״א שם ם״ו .וראה
אמרי יעקב ביאורים ד״ה אם.

קיר

הלכות נזלה וגנבה

תיקון המדינה כולהינ אבל לא בדבר פרטי שבין אדם לחבירו שאם לא כן בטלת דיני
התורה ח׳׳וינא:
כ וכשם שאסור ליהנות בדבר מזו ל בודאי אלא לאחר יאוש ושינ ף רשות ינב לב) כך
אסור ליהנות בדבר הגנוב .ואפילו אינו גנוב בודאי אלא שחזקתו גנוב תג כגון שומרי
פירות שמוכרים פירותינד במקום צנוע כמו אחורי הגינה ינה או שרוב הדבר ההוא חזקתו
גנוב ינו כגון רועי בהמות אחרים שמוכרים חלבינז וגבינה ינ״ שרוב הרועים מוכרים מה
שגונבים ולא שלהם ולא מדעת הבעלים ת״ אסור לקנות מהם או ליהנות מהם בחנם.
אבל אם השומר מוכר בגלוי על פתח הגינה והסל או המשקל או המדה לפניו מותרי״
שהרי יש לדבר קוליסא ויודעים הבעלים ולדעתם הוא מוכר וכן כל כיוצא בזה.
וכולן שאמרו יסב להקונה מהםיסג הטמן אסור ליקח מהםי״ז־:
כ א בדדים ת1ה העושים שמן מזתים בבית הבדיסו לוקחים מהם שמן במדה וזיתים במדה

קונ ט ר ם אחרון

(י ב) עיין מגיד מ שנה^סז ו ס מ״ ע ק שז(ו מ ה שכתב הכ״מ בהלכו ת גזלה^סט צ ע׳׳ג ,דבהלכו ת גנבה ^ע
כתב ל הי פך .ו לו לי דבריה ם י ש לומר דקניה חמירא מהנאה בחנמקעא ש אינו מ חזי ק כר ו אינו
גורם כר אלא ב קניי ה מעב .וסבירא ליה לרמב״ם כגירסת ר ש״יקעג וני מו קי יו  0ףקעד ו ר א״ ש ^ ה ,וכץ
הוא בס״א ברי״ף קעו מ אי מ תי מותר לי הנו ת ול א ל קנו ת .וכץ מ שמע מסתימת ה ש״ך סי׳ שנ״ג ס״ק
דלקנו ת אסור לכולי עלמא אף אם י ש לו מעט מ שלו .וצריך עיון לדע א קעז!).

רב דרכי משה שם ם״ק ג ,ורמ״א שם םי״א ,בשם וזהרי״ק
שורש קצא ,בשם שו״ת הרשב״א המיוחסות םי /כב.
רבא שו״ת הרשב״א ח״ג סי' קט .מהרי״ק שורש קפז .רמ״א
שם .סמ״ע שם ם״ק כא .ש״ך סי ,עג ם״ק לט.
רבב כדלעיל ס״י־יא.
רבג רמב״ם הל׳ גנבה פ״ו ה״א .טור ושו״ע םי /שנח ס״א.
רבד משנה קיח ,ב .רמב״ם שם ה״ג .טור ושו״ע שם ם״ב.
רבה ברייתא קיט ,א .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
רבו רמבי׳ם שם ה״א .טור ושו״ע שם ם״א .לבוש ס״א.
סמ״ע ם״ק א .וראה לעיל ס״י .קו״א ס״ק יב.
רבז משנה שם קיח ,ב .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.

רבח ברייתא שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
רבש סמ״ע ם ״ק א־ב.
רס ברייתא קיט ,א .רמב״ם שם ה״ג .טור ושו״ע שם ם״ב.
רסא רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
רסג ברייתא שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם ם״ג .וכ״ה
לקמן סכ״א וריש םכ״ג וסכ״ד.
רסג טור ולבוש שם ם״ג.
ר סד שחזקתם גנובים ,כדלקמן םכ״ג.
רסה ברייתא שם קיט ,סוע״א .רמב״ם הל׳ גנבה פ״ו
טור ושו״ע סי׳ שנח ס״ו.
רסו מ״מ שם .רמ״א שם.

ציונים לקונטרס אחרון
קסז הלי גזל ה פ״ה ה״ח ,שבמסקנתו אינו מחלק בין
גניבה לגדל ה (אלא בין רוב הדבר ההוא גזול,
שאסור כמבואר כאן בפנים ,לבין רוב הממון שאצלו
גזול ,שמותר כדלעיל ס״י ,וש״נ).
קסח סי׳ שנח סק״ב (שמחלק בין יש בירי הגזלן
מיעוט של היתר או לא).
קסט פ״ה ה״ח (שחלק על ה מ״ מ שם ,וכתב שכבר
ביאר החילוק בהל׳ גניבה).
קע פ״ו ה״א (שכתב כרב שאסור ליהנות מהגזלן ער
שיהא רוב מ מון שלו ,ומסיים שהחילוק מבואר
ברברי ה מ״ מ בהל׳ גזלה שם) .וראה מה שרנו ברברי
הכ״מ ,בדרישה סי׳ שנח ס״ק א ,ובהלכה למשה על
הרמב״ם שם.
קעא שלכן אסר הרמב״ם בהל׳ גניבה שם לקנות,
כשרוב אותו דבר גנוב ,והתיר בהל׳ גזלה שם

ליהנות ,כשרוב ממונו גזול .וראה מ״ ש בזה בדרישה
ובהלכה למ שה שם.
ל) עב שבקניה יש גם איסור הנאה מגזלה (כרלעיל
סי״א) ,וגם איסור מחזיק ידי עוברי עבירה
שגורם לו לגנוב (כרלעיל ס״ט) ,מ שא״כ בהנאה בחנם
יש איסור האי.
קעג ב״ק קיט ,א ר״ה רוב.
קעד שם (מו ,א) ר״ה רוב.
קעה פ״י סי׳ לד.
קעו שם ,לגירסת ספרים אחרים שעל הגליון.
קעז שהקונה מגנב מפורסם באיסורא אתי לידיה.
ק עח לענין קניה כשיש לו מעט משלו ,ראה לעיל
בפנים ס״י להתיר .ולענין הנאה בחנם ,ראה כאן
בפנים לאסור.

הלכות נזלה וגנבה

קטו

שלדעת בעל הבית הם מוכרים אבל לא זיתים מועטים ושמן מועט שחזקתן גנבה וכן כל
כיוצא בזה י״ ואם אמרו הטמן אסור בכל ענין ים״:
כ ב החייט ששייר מהחוט יס 0כמלא מחט לארכה וחוץ למחט כמלא מחט ״י שנמצא
ראוי לתפור בוי״א מעטעיי או ששייר מהבגד מטלית שהיא ג׳ אצבעות על ג׳
אצבעות יעג חייב להחזירם לבעלים פחות מכאן הם שלועד י שאין דרך בני אדם להקפיד
עליהם נ1יה (וה מ קפי ד בטלה דעתויננו) אלא אם כן דרך אנשי המקום להקפיד י עז (ו א ם אין
דרכם להקפיד אף על יותר מכאן הרי כל מה שאין מקפידים הוא שלוי״״).
וכן שפאין דקים שהנגר מוציא מהנםרים כשמחליקה במעצד קטן הם שלוי״ 0שאין דרך
בני אדם להקפיד עליהם לטרוח להביאם מהנגר יפ ושפאין גםיןיפא שהוא מוציא במעצד
ג מל יפי ואין צריך לומר מה שחותך בקרדום יפג להקטין הנסרים חייב להחזירם לבעל
הבית אלא אם כן מנהג המקום שלא להקפיד.
ואם הוא עושה בבית בעל הבית אף הנסורת שנופלת כשנוסד במגל היא של בעל
הביתיפד וכן בשאר מלאכות כל שדרך בעל הבית להקפיד עליו יפה באותו מקוםיפו חייב
להחזירו וכל שאין דרכו להקפיד עליו הוא של ה אומן(ו אף אם בעל הבית זה מקפיד
בטלו דעתו):
כ ג וכל אומן שמוכר דברים שחייב להחזירם אסור ליקח ממנויפז ודברים שהם שלו
מותריפ״ ואם אמר הטמן אםוריפ 0שחזקתם גנובים יצ.
ואם נשתנה הדבר ביד האומן יצא כגון סורק בבגדי צמר במקום שמקפידים על המוכין
הנסרקין מהבגד והסורק מוכר כר מלא מוכיןיצב שחזקתו מן הבגדים הנסרקין אלא
שנשתנה השם שמתחלה נקראים מוכין ועתה כ ריצג מותר לקנותו אף על פי שהוא שינוי
החוזר ל בן-יי תורצז־ שהרי אפשר להוציא המוכין מן הכר ויהיה שם מוכין עליהם
כבתחלהיצה ושינוי החוזר לברייתו אינו קונה הגנבה להגנב שתהא שלו ויפטר בנתינת

ו סז רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
רסח כדלעיל ם״כ ,וש״נ.
ו ס ט משנה שם קיט ,א .טור םי /שנח.
ער גמרא שם ע״ב (ורש״י ד״ה מלא) .ראב״ד הל׳ גנבה
פ״ו ה״ז .טור שם .וראה מ״מ שם .םמ״ע שם ם״ק יג.
רעא משנה וגמרא שם .ראב״ד שם.
ערב מ״מ שם .םמ״ע שם.
רעג משנה שם ורש״ י ד״ה ה״ג .רמב״ם שם .טור ושו״ע
שם ם״ט.
עדר ברייתא שם ע״ב .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
ערה ראה אמרי יעקב ביאורים ד״ה שאין.
רעו רש״י בםשוה שם ד״ה הכוכם .וכן דעת הודם שם
הלכה ח ע״ש .וראה דברי נחמיה אה״ע םום״י יב.
רעז ברייתא שם .ודם שם ה״ח.
רעח עיין וד ם שם.
רעט משנה שם ורש״י ד״ה מעצר.
רפ םמ״ע שם ם״ק יד.
רפא משנה שם ,ורש״י ד״ה בכשיל.

רפב גמרא שם סוע״ב.
רפג משנה ורש״ י שם.
רפד משנה שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם ם״י .וראה
תורת מנחם תשכ״ד ,כ׳ מנ״א ם״ב הערה . 14
רפה טור בסוף הםי ./רמ״א שם.
רפו ראה רמב״ם ומ״מ שם.
רפ? ברייתא שם קיט ,ב .רמב״ם ה ל גנבה פ״ו ה״ט .טור
ושו״ע םי /שנח םי״ב .וכדלעיל ם״ט (בגזלה) ום״כ
(בעבה).
רפח ברייתא שם.
רפט רמב״ם שם .שו״ע שם .וכדלעיל ם״כ ,וש״נ.
רצ ראה לבוש סוף םי״ב.
רצא גמרא שם.
רצב ברייתא שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
רצג םמ״ע שם ם ״ק ת.
רצד ם״ ם שם.
רצה םמ״ע שם.

הלכות נזלה וגנבה

קטז

דמיה אלא צריך להחזיר אותה בעצמה תלי ואסור לכל אדם לקנותה ממנו מכל מקום כאן
הקילו הואיל ואינה גנבה בודאי י״ אלא שחזקתה גנובה י״צ.
אבל גנבה ודאית שנשתנה ביד הגנב שינוי החוזר לברייתו אסור לקנותה ממנו אלא אם
כן ידוע שנודע להבעלים שנגנבה מ ה םיצ 0ונתייאשו ממנהש כי יאוש עם שינוי גרוע החוזר
לברייתו קונין הגנבה לגנב וכן הגזלה לגזלן ואין צריך להחזירה כלל אלא נותן דמיהשא
לכן מותר לקנותה או ליהנות בה בעודה ברשותו.
ושינוי גמור שאינו חוזר לברייתו קונהשב אפילו בלא יאוששג כגון הגוזל עציםלש ושיפןשי
ועשאן נסרים חלקיםשו ו ד ב ק ם במסמרים ועשאם תיבהשז שאף אם יתפרקו יחזרו להיות
נסרים חלקים ולא עצים וכן כל כיוצא בזה.
אבל אסור לכל אדם לסייעו לשנות הגזלהש״ שהרי בשינוייה מוציאה מרשות בעליה
ונעשית שלוש 0ונמצא מסייע עוברי עבירהשי ו אין צריך לומר שאסור לסייע לגזלן או לגנב
בשום דבר הצריך להם לרשעתם׳״׳*.
(אפילו נכרי הבא לגזול או לגנוב

מנכרי שי ב .

וכן כל איסורי הנאה מגזלה או גנבהשיג נוהגין

גם בשל נכרי מנכרישיד כי באיסור גזלה וגנבה אין הפרש כלל בין ישראל לנכריש<זו שלא
נאמר רעך אלא בעושק לט-ןש״ שנאמרשיז לא תעשוק את רעך ולא תגזול וגם הנכרים
מוזהרים על הגזל והחמס כישראל שהיא משבע מצות בני נח וחייב מיתה אפילו גזל או
גנב מחבירו נכרי

כד

שי״) :

אין לוקחים מהנשים ומהעבדים כנענים ומהקטנים אלא דברים שחזקתם שהם שלהם
מדעת הבעליםשי 0כגון נשים שמכרו כלי פשתן בגלילשנ שהפשתן מצוי שם בזול

ודרכן של הנשים שם לקנותו ולטוותו ולארוג ממנו בגד ולמכרו לעצמ[ן] ואין הבעל מקפיד

רצו רמב״ם הל׳ גזלה פ״ב ה״י .טור ושו״ע סי׳ שגג ם״א.
מ״מ שם .רמ״א שם .וראה גם לעיל או״ח םי /יא סי״ב.
ו צז מ״מ שם .רמ״א שם .וראה חקרי הלכות א מד ,ב .שם
ד כד ,א.
וחצ ראה רמב״ם שם.
וצש משא״כ כשלא נודע ,אין אומרים שמן הסתם
נתייאש ,כדלעיל הל׳ מציאה ם״ב ואילך.
ש ראה לעיל םי״ד (במוסגר) ,וקו״א ם״ק ט (מתי אמרינן
שסתמו נתייאשו הבעלים).
שא תוס׳ סוכה ל ,ב ד״ה וליקניוה .רא״ש פ״ז םי /ב .טור
ושו״ע םי /שנג ם״ב .םי /שסא ס״ב .וראה גם לעיל
או״ח שם.
שב רב אשי צג ,ב .טור ושו״ע סי׳• שם 0״ה.
שג רמב״ם הל׳ גזלה פ״ב ה״א .טור ושו״ע שם .וראה גם
לעיל או״ח שם.
דש משנה צג ,ב.
שה רב אשי שם בפי /המשנה שם .טור ושו״ע ם״ו .וראה
גם לעיל או״ח םי /תרמט ם״ה.
שו רש״י שם ד״ה גמ/
שז תום' שם ד״ה עצים (אבל שיפוי שאין משתנה שמו
בכך לא מהני) .רא״ש שם פ״ט םי /א .טור שם ם״ד.
רמ״א שם ם״ו .ש״ך שם ס״ק ד (שאם נשתנה שמו מחמת
השיפוי מהני) .וראה לעיל או״ח םי /תרמט ם״ה (ששיפוי
הוי שינוי) .אמרי יעקב ביאורים ד״ה ושינוי.

שח רמב״ם הל׳ גזלה פ״ה ה״א .שו״ע םי /שסט ם״א.
שש ראה םמ״ע ם״ק א.
שי רמב״ם שם (מחזק ידי עוברי עברה ,ועובר על לפני
עיור לא תתן מכשול) .שו״ע שם (כנ״ל) .וראה גם
לעיל ם״ט.
שיא רמ״א םי /שנו ם״א.
שיב אסור לסייע לו .וראה קובץ יגדל תורה (גי ).מא ע'
ריא .אמרי יעקב ביאורים ס ״ט סוד״ה שהרי.
שיג כמפורט לעל סעיף י ואילך.
שיד תשובת רבנו יואל בראבי״ה םי /תרצ ,ובשו״ת רשב״א
ח״א םי /תתנב .רמ״א או״ח םי /תרמט ס״א ,לפירוש
המ״א שם ם״ק ז .לעיל שם ס״א ום״ח .וראה אמרי יעקב
ביאורים ד״ה וכן.
ששו בין ישראל הגול וגונב לנכרי הגוזל וגונב .ולענין
ישראל ת ח ל מנכרי ,ראה לעל ס״א־ד ,ובקו״א שם.
ששז כסף משנה הל׳ גזלה פ״א ה״ב .וראה גם לעיל ם״ד.
שיז וקרא יט ,יג.
שיח סנהדרין נז ,א .רמב״ם הל׳ מלכים פ״ט ה״א וה״ט.
תשובת רבנו יואל שם.
שיש ברייתא קיט ,א .רמב״ם הל׳ גנבה פ״ו ה״ד .שו״ע
מיי׳ שנח ס״ה.
שכ משנה שם קיח ,ב .ברייתא שם .רמב״ם שם .טור
ושו״ע שם.

הלכות נזלה וגנבה
עליהם שנ8
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קיז

ולוקחים ביצים ותרנגולים בכל מקוםשנג

מכל אדםשכד וכולם שאמרו הטמן אסורשנה:

כה

וכן אין מקבלין פקדונות מן הנשים ולא מן העבדים כנענים ולא מן הקטנים שנו שמא
גנבום מן הבעלים ואין מסייעים ידי עוברי עבירה שנז.

עבר וקיבל מן האשהשנ״ לא יחזיר לבעלה שנ 0אלא לה שמא אדם אחר הפקיד אצלהשל
וכן בעבדשלא וכן בקטן שיש בו דעת כגון שהגיע כבר לעונות הפעוטותשלב שהוא משש
שנים ולמעלה ויודע בטיב משא ו מ תךלג יחזיר לו כי שמא נתנו לו מתנהשלד ואין חוששין
שיאבדנה כיון שיש בו דעת:
ט־ ארים העובד בפרדם בעל הבית ונוטל חלק בפירות בעד עמלו מותר ליקח ממנו
פירותשלה אף קודם שחלקושלי כי יש לתלות שכשיבא לחלוק עם בעל הבית ינכה
מחלקו הפירות שמכרשלז.
ויש אוסריםשל״ שמא לא ינכה שיורה היתר לעצמו מפני שטורח הרבהשל״ והוא שמוכר
מהפרדס אבל אם הביא מביתו למכור מן הסתם מוכר ממה שהגיע כבר לחלקוש״ ויש
לחוש לדבריהםש״א וכן כל כיוצא בזה:

כז

ואם נודע לבעל הבית שהאריס גונב פירות מהפרדס אינו רשאי לנכות לו מחלקו
כשבאו לחלוקש(זב אלא על פי בית דין אבל לא יעשה דין לעצמוש״ג לגזול את האריס

כנגד מה שגנב ממנו מפני שאסור לגזול או לגנוב מן הגנב או הגזלן כנגד מה שגנב וגזל
ממנושד״ אלא יתבענו בבית דין ואם ינכה לו שלא על פי בית דין הרי זה גוזל חלקו המגיע
לו בפירות הנשארים ואף שכבר נטל הרבה יותר מחלקושנזה הרי לא נטל בתורת חלוקה
אלא נתכוין לגנוב משל בעל הבית ושיהיה חלקו נשאר עדיין בפירות הנשארים שהרי הם
שותפים בכל הפירות כולם וכשבעל הבית מפקיע חלק האריס בפירות הנשארים בעל
שכא םמ״ע ם״ק ז .וראה גם לעיל הלי מציאה ופיקדון
ם״ה.
שכב טור שם .לבוש ם״ה.
שכג משנה שם קיח ,ב (מכל מקום) .רמב״ם שם .טור
ושו״ע שם.
שכד רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
שכה משנה שם .טור ושו״ע שם .וכדלעיל ם״כ וש״נ.
שכו ברייתא ב״ ב נא ,םוע״ב .רמב״ם הלי שאלה ופיקדון
פ״ז ה״י .טור ושו״ע אה״ע םי /פו ם״א (מאשת איש).
שכז רשב״ם שם ד״ה לא .ב״ש שם ם״ק א .וכדלעיל ם״ט
וםכ״ג .וראה קובץ יגריל תורה (נ.י ).מא עי ריב.
שכח ב״ב שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
שכש ושב״ ם שם ד״ה יחזיר.
של מ״מ שם בשם הר״ י מיגש.
שלא ב״ב שם .רמב״ם שם .שיטה מקובצת ב״ב שם ד״ה
קבל.
שלב חידושי רשב״א שם נב ,א .הובא במ״מ שם.
שלג גיטין נט ,א .רמב״ם הל׳ מכירה פכ״ט ה״ו .טור ושו״ע
סי׳ רלה ם״א .וראה לעיל או״ח םי /נה ם״ה .םי /קנט
ם״כ .םי /קצט ם״ט.
שלד ראה תום' ב״ב נב ,א ד״ה קבל (אימור מציאה
אשכח) .וראה לעל הל׳ הפקר ם״ח .הל׳ מכירה ם״י.

שלה ב״ק קיט ,רע״א .רמב״ם הל׳ גנבה פ״ו ה״ג .טור
ושו״ע חו״מ סי׳ שנח ם״ד.
שלו ב״י שם ד״ה ומ״ש בד״א בסתם (כאמימר ורב אשי
ב״מ כב ,א לפירוש התום׳ שם ד״ה מר ,ורא״ש שם
פ״ב סי׳ ג).
שלז תום׳ ורא״ש שם (בדעת רב אשי ואמימר בגמרא
שם).
שלח טור ורמ״א שם (כדעת מר זוטרא בגמרא שם,
לפירוש התום׳ והרא״ש שם).
שלש עיין טור ריש סי׳ צנג] .םמ״ע שם ם״ק א .לבוש סי׳
שנח ם״ד.
ש מ תום׳• שם .דגדות אשר״י שם .ב״זז סי׳ שנד ד״ה ומ״ש
בד״א .ש״ך שם ם״ק ב .וראה אמרי יעקב ביאורים
ד״ה והוא.
שמא ב״ח שם .ש״ך שם.
שמב ב רכות ה ,ב (מעובדא דרב הונא) .וזח־כי פ״ג ז ב ״ ק
רמז ל .ב״י סי׳ ד.
שמג מרדכי שם .ב״י שם .רמ״א שם בשם וי״א.
שדמ ועד״ז לעיל םט״ז .וראה קו״א ם ״ק יא (שדין שלפנינו
אפשר שאסור רק בישראל ודין דלעיל שם אסור אף
בנכרי) .לקמן ס״ל (להשתמש בשל חברו ,כשחברו משתמש
בשלו).
שמה רש״י ברכות שם ד״ה מי .מרדכי שם.

הלכות נזלה וגנבה

קיח

כרחו של הארים הרי זה גוזלו כנגד מה שגנב ממנו ואף שהדין הוא כך ״״י אינו רשאי
לעשות דין לעצמו אלא על פי בית דין אם יזכה בדין שיוכל לברר שגנב ממנו ואם לאו
יפםי דש0ז וכן כל כיוצא בזה:
ט־ן במה דברים אמורים שאינו רשאי לעשות דין לעצמו כשנוטל כנגד מה שנטל ממנו
ולא גוף החפץ בעצמו שנ ט ל ממנןשמ״ אבל ליטול גוף החפץ בעצמו שנטל זה ממנו
בין בגנבה בין בגזלה מותר ליטלו ממנו בעל כרחושנז 0ואין זה גוזל אלא מציל את שלושנ
ואם הלה אינו מניח לו ליטול מותר אפילו להכותו עד שיניחשנא אם אינו יכול להציל
ממנו בענין אח!-שנב ואינו מחוייב להוליכו לבית דין שבכגון זה שגוף החפץ שלו הוא בעין
אדם עושה דין לעצמו להצילו ממי שגזלו או ממי שבא לגזלו או ממי שבא להזיקושנג
בכל הצלה שיכול אפילו בהכאה ואף אם לא יגיע לו שום הפסד אם ילך לבית דין אינו
צריך לטרוח כ ל ל שנד,

אב1,

^

^  1,בית ר,גן ^  ^,עוב חפץ ש  £שמא י ראה

^ כגננשנה אלא אם כן אי אפשר

להצילו בענין אחרשני:
כ ט

ב מה

ף ב רי ם

א מן רי ם

^ ה צי ^

ב ע צ מן

אבל

ו ףו נ כ רי

א םו ר

ב כ ל ענין ש ת.

וכל זה כשיכול לברר שזה החפץ שלו אם יתבענו הלה לבית דין ״נ״ אבל אם לא יוכל
לברר אין צריך לומר שאינו רשאי להכותןש!״ שאם יכהו יענישוהו הבית דיןשס אלא אפילו
בלא הכאה אין הצלתו כלוםשסא .אלא אם כן אין עדים כשמציל מידו שאז מועלת לו
הצלה זו״!סב שיהיה נאמן בשבועה ׳״^ לומד שלי תפסתי במיגו שהיה יכול לכפור ולומר
לא תפסתי כלום מאחר שאין ע די םשסל.
אבל כשיש עדים אין תפיסתו מועלת לו אלא למשכוןשסה אם מודה לו הלה שהוא חייב
לו איזה חובי״״י והוא שהחוב הוא הבא שלא מחמת הלואה שבחוב הבא מחמת הלואה
אסור למשכנו בעצמו בכל עניןשםז כמו שנתבאר בהלכות הלואה״!״״:

שמו שמעקר הדין מותר לגוזלו כנגד מה שגנב ממנו
(ואסרו בברכות שם רק מטעם שלא יטעם טעם
גניבה) ,ומעיכך הדין עושה אדם דין לעצמו(כדלקמן סכ״ח
וש״נ) ,מ״מ כאן אינו רשאי כו׳.
שמז ראה מרדכי שם.
שמח מרדכי שם .ב״י שם.
שמט ברייתא ב״-ק כ!ז] ,סוע״ב כ ק בג בג (׳טבור את
שיניו ואמור לו שלי אני נוטל) ,ורב נחמן בגמרא
שם (עביד איניש דינא לנפשיה) .מרדכי שם .טור ושו״ע םי/
ד.
שב בן בג בג שם.
שבא ברייתא וגמרא שם כנח] ,א (דבעבדא גנבא מותר
להכותו כדי להוציאו מביתו) .טור ושו״ע שם .וראה
גם לקמן הל׳ נזקי גו״נ ם״ג (בחושש שיגנוב ממנו או אם
בא לגזול ממנו).
שבב רא״ש שם פ״ג םי /ג .טור ורמ״א שם.
שבג רא״ש שם .רמ״א שם.
שבד גמרא שם כז ,ב .טור ושו״ע שם.

שבה בן בג בג בברייתא שם כנז] ,סוע״ב
שבו ראה תוס׳ שם ד״ה אלא (שבאיכא פסידא יכול
להכנם שלא ברשות).
שבז תרומת הדשן םי /דש .רודא םי /ד.
שבח רא״ש שם .טור ושו״ע שם.
שבש םמ״ע שם ם״ק ב.
ש ס נמוקי יוסף (יב ,ב) ד״ה והא .ב״ח שם.
שסא רא״ש שם.
ש ס ב סודע שם ,וש״ך שם ם״ק ג ,בשם הרא״ש בתשובה
כלל סד םי /א.
שסג אפילו כשהלה כופר ,ראה טור ושו״ע םי /פז ם״א.
שסד ב״ב לד ,רע״א ורשב״ם שם.
שסה םמ״ע שם ם״ק ד ,בדעת רמ״א שם.
שסו ראה םמ״ע שם סוף ם״ק ד (אם יודה כוי).
שסז טור ושו״ע שם.
שסח סעיף ז ,ובסי״ד שם :אבל בחוב אחר כגון שכר
בהמתו או כליו או שכר ביתו או שער עצמו או דמי
גזילתו וגניבתו כוי ואם זקפן עליו בהלואה אסור.

הלכות נזלה וגנבה

קיט

ל מי שנתחלפו לו כליו בבית האבל או בבית המשתה הרי זה לא ישתמש בהםשס0
(שהרי אף אם חבירו משתמש בשלו הרי זה כגוזל מן הגזלןשע ואסור לעשות דין
לעצמו אלא על פי בית דין כמו שנתבאר למעלהשעא ) וכשבא בעל החפץ צריך להחזירו
לו אפילו אם שלו נאבדשעב .וכן כובסת נכרית המכבסת לרבים והביאה לאחד חלוק שאינו
שלו אסור להשתמש בו וצריך להחזירו לבעליו אף על פי ששלו נאבדשעג;
ל א המשחקים בקוביא שעושים תנאי ביניהם שכל הנוצח את חבירו באותו שחוק יקח
ממנו כך וכך הרי זה גזל מדבריהם אף על פי שברצון הבעלים לקח הואיל ולקח
ממון חבירו בחנם דרך שחוק והיתול הרי זה אסור מדברי סופריםשעז־ .והמשחק עם הנכרי
אין בו איסור גזל אבל יש בו איסור עסק בדברים בטלים שאין ראוי לאדם שיעסוק כל
ימיו אלא בדברי חכמה ובישובו של עולםשעה .ויש אומריםשעו שהמשחק עם ישראל
כמשחק עם הנכרי ואין בו משום גזל (ואף על פי כן איסור יש בדבר ש״ כמ׳׳ש באו׳׳ח
סי׳ שכ״בו״ע״) .ושנים שהמרושנ 01זה עם זהשפ דינם כמשחקים בקוביאש3א.
ומכל מקום אם לא השליש המעות רשאי לחזור בושפב אלא אם כן התחייב ליתן
לצדקהשפג שאמירתם לגבוה כמסירה להדיוטשפד ו אינ ם יכולים לחזור בהם:
ל ב המסיג גבול רעהו שהכניס מתחום חבירו בתוך תחומושפה אפילו מלא אצבע אם
בחזקה עשה הרי זה גזלן ואם הסיג בסתר הרי זה גנבשפו ואם בארץ ישראל הסיג
הגבול עובר בשני לאןיןשפז בלאו גנבה או גזלהשפ״ ובלא תסיג גבול רעך וגו׳ בארץ
,עי׳ שפט;

ל ג מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלושצ אין צריך לומר אם החזיקו מההפקר אלא
אפילו בשדה או בחצר מדעת הבעלים שראו ושתקו ומחלושצא ז כ ו הרבים במתנה זו
בחזקה שהחזיקו בה בהלוכםשצב ואסור לו לחזור ולגוזלה מהם ואפילו היתה מחילה
בטעותשצג כגון שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו וחרשה ונתן להם דרך אחרת

שסט ב״ב ווו ,א .טור ושו״ע םי /קלו ם״ב.
שע ראה לעיל ה ל מציאה ופיקדון םכ״ז ולקמן הל׳ שאלה
ם״ה (ששואל שלא מדעת הוי מלן) .אמרי יעקב
ביאורים ד״ה הרי.
שעא סעיף כז.
שעב תרומת הדשן םי /שיט ,על פי גרסתו ברשב״ם שם.
רמ״א שם.
שעג תרומת הדשן שם (דהוי כמלן לפני יאוש שפרע
בחובו שצריך להחזירו ,כדלעיל קו״א ם״ק ט ד״ה
וגם ,וש״נ) .רמ״א שם.
שעד רמב״ם הלי גזלה פ״ו ה״י .שו״ע םי /שע ס״א־ב.
שעה רמב״ם שם הי״א .שו״ע שם ם״ג.
שעו תוס׳ סנהדרין כה ,א סוף הדיבור ה א /רא״ש שם
פ״ג םי /ז .טור סי' לד וםי /שע .רמ״א םי /ח סי״ג
וםי /שע ם״ג.
שעז משנה שבת קמח ,סוע״ב וגמרא שם קמט ,ב (משום
קוביא).
שעח םי /זה בשוע״ר לא הגיע לידינו .וראה שם טור ושו״ע
ס״ו (משום קוביא) .מ״א ס״ק ח (קצת איסור יש
בדבר).
שעט נתערבו.

שפ שבת לא ,רע״א.
שפא ראה תום' שם ד״ה שהמרו .ב״מ עד ,א ד״ה הכא.
שפב כן דעת רמ״א סי׳ רז םי״ג(דוקא כשהמעות מונחים
על הדף לא הוי אסמכתא) .וראה לעיל הלי עדות
סמ״א (כשהשליש השטר הוי אסמכתא).
שפג רמ״א שם סי״ט.
שפד מרדכי רמז מד .סמ״ע שם ם ״ק נו .וראה לעיל הלי
מכירה ס״ד .אמרי יעקב ביאורים ד״ה שאמירתם.
שפה ספרי פרשת שופטים פיסקא קפח .רמב״ם ה ל גנבה
פ״ז הי״א .טור ושו״ע סי׳• ׳טעו.
שפו רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
שפז ספרי שם .רמב״ם שם .שו״ע שם.
שפח רמב״ם שם .שו״ע שם.
שפט דברים יט ,יד .ספרי שם (בנחלתך אשר תנחל).
רמב״ם שם (כנ״ל) .לבוש שם וסמ״ע שם ס״ק א
(בנחלתך אעד תנחל בארץ).
שצ ב״ב [ק] ,א .רמ״א םי /שעז.
שצא רשב״ם שם ד״ה שהחזיקו.
שצב שו״ת הרשב״א ח״א םי /אלף קנב.
שצג נמוקי יוסף שם (מט ,א) ר״ה גמ /בשם רמ״ה.

הלכות נזלה וגנבה

קב

שהרישצד הוא חייב להחזיר להם דרך הראשונהשצה אפילו השנייה היא טובה וישרה
מהראשונהשצו מפני שאינו יכול להחליף עם הרבים שלא מדעת כולם כי שמא יש מי
שחפצים בראשונה מפני שהיא קרובה להם יותר מהשנייהשצז אף על פי כן אסור לקלקל
השנייהשצ״ שכבר זכו בה רביםשצ״ ואף על פי שהיחיד אינו זוכה בענין כזה ת רבים זכו
הואיל והחזיקו בה מתחלה מדעתו ורשותו:

לד

מי שנזכר תא שעב מאחד משנים ואינו יודע מאיזה מהם ובא לצאת ידי שמים ישלם
לזה ולזהתב אבל אם לוה מאחד משנים ואינו יודע מאיזה מהם מניח לפניהם

ומסתלק תג.
ואם לוה או גנב מאחד מהם ואינו יודע אם החזיר לו ובא לצאת ידי שמים יחזור וישלם תד
אבל אם אינו יודע אם לוה או גנב פטור אף לצאת ידי שמיטתה ואם הלה תובעו ברי
שלוה ממנו חייב לצאת ידי שמיםתו וכן בכל כיוצא בזה:

הלכות נזקי ממון
דיני נזקי ממון ונו ב״ה סעיפים:
א אסור להזיק ממון חבירוא אפילו על דעת לשלם ב כמו שאסור לגנוב ולגזול על מנת
לשלם ג.
ואפילו לגרום נזק לחבירו ז בין במעשה בין בדבור אסור כגון ראובן שמוכר סחורה לנכרי
ובא שמעון ואמר לנכרי שאינה שוה כל כךה אף על פי שהאמת אתו אסור שהרי אונאת
נכרי מותרת י .וכן מי שרוצה לברוח שלא לשלם מה שחייב לנכרי(מפני שאין לו כדי כל
החובז וחושש שמא יחבשוהו כדיניהם) אסור לגלות להם והמגלה אף על פי שאינו נקרא
מסור״ שהרי לא גרם לו נזק אלא לשלם מה שחייב (על ידי מכירת בגדי אשתו או על
ידי הלואה מאחרים) מכל מקום רעה גדולה ע שה״(ו אף שהפקעת הלואתם אסורה כשיש

שצד לכן הוי מחילה זו בטעות .וראה אמרי יעקב אות ר.
שצה משנה שם צט ,סוע״ב .טור ושו״ע םי /שעז.
שצו טור שם.
שצז רב אשי בגמרא ק ,רע״ א ורשב״ם שם.
שצח משנה שם .טור ושו״ע שם.
שצש גמרא שם ק ,א.
ת ראה טור ושו״ע םי /קמב ם״ב.
תא עיי! ש״ד סי׳ שסה סוף ס״-ק ה (דהיינו שלא גזלו
בפניו ,ולכן אף שאינו תובעו עכשיו צריך לצאת ידי
שמים .משא״כ כשגזלו בפניו ואינו תובעו עכשיו).
תב משנה וגמרא ב״וז לז ,א .טור ושו״ע םי /שסה ם״ב.
תג טור ושו״ע םי /עו ם״ג .ש״ך שם ם״ק טו ום״ק יח.
תד משנה וגמרא ב״ק קיח ,א .טור ושו״ע םי /עה ם״י.
רמ״א םי /שסה ם״ב.
תה משנה וגמרא שם ורש״י ד״ה לצאת .טור ושו״ע שם.
רמ״א שם.
תו גמרא שם .טור ושו״ע שם ם ״ט .וראה גם לעיל הלי
הלואה סל״א.

א שו״ע חו״מ םי /שעח ם״א .וכ״ה לקמן םי״ד.
ב רמב״ם הלי נזקי ממון פ״ה ה״א .סמ״ע סי׳ שעח ם״ק
א .וראה גם לקמן ם״י.
ג לעיל הלי גזלה ס״ב .וראה לקו״ש חל״ד עי  53־52
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ד ב״ב כב ,סוע״ב .רמב״ם שם .ונתבאר לקמן םי״ד ואילך.
וראה חקרי הלכות ד כה ,ב.
ה מהד׳׳מ מדיזבודג בנימוקיו(שבסוף *עו״ת מהר״י ווייל).
הובא ברמ״א סי׳ שפו ם״ג.
ו כדלעיל הלי אונאה םי״א (כשטעה מעצמו) ,וש״ג
ז שלכן מותר להפקיע חובו אף שיש חילול השם ,כדלקמן
בסמוך.
ח שיתבארו דיניו לקמן ס״ו ואילך.
ש מהר״מ מריזבורג בנימוקיו(שבסוף שו״ת מהר״י ווייל).
הובא ברמ״א סי׳ שפח סי״ב (ועיין סי׳ כח סעיף ד
ב הג ה ה וסוף סעיף ג שם (שמותר להעיד לנכרי
בערכאותיהם לחייב הישראל ,כשיתחייב גם בדיני ישראל
וכשיש חילול השם ,וכדלעיל הל׳ עדות ס״ג) ,וכל שכן הכא
דאיכא תרווייהו) .מ״מ רעה גדולה עשה.

