ב די ני גני ב ה

הרה״ג זלמך נחמיה גולדברג שליט״א
א .שאלד!:

א .גנב בהמת מבדל ל משכל ברםך ת הבעלים אל שהוציאו
הרבים ומתה הבהמה,האם נפסל הגנב לעדות ולשבועה?
ב .ובן מה הדין בלא מתה הבהמה אלא שבעליה הצילוה מיד
הגנב אם נפסל הגנב?
ג .ומה הדיו בגנב הפץ מהבירו שהיה מונה על גגו של הבירו
ודחף הגנב החפץ עד שנפל על חמורו של הגנב או שנפל לתוך
חצירו של הגנב והיתה הצר שאינה משתמרת ,אם נפסל הגנב לעדות
מהמת זה?
ד .ובו מה הדיו בתקף בסלי תו של הבי רו ונמצא שהתוקף
והבעלים מחזיקי ו בסלית ,אם נפסל התוקף לעדות?
ה .ובו יש להסתפק אם הקדישו או סברו הבעלים הגניבה אהר
שגנבו הגנבים והוציאוהו לרשות הרבים אם הל ההקדש?

לדשל ת

א .גנב ולא קנה בקנייני גניבה  -האם נפסל לערות ול&בועה
גנב חייב בתשלומיו עד שיעשה קניו
השובה :במשנה ב״ק דף ע״ס :״היה ]גנב[ מושבו ויוצא ומת
ברשות בעלים  -פסו ר ".וסעם הדבר ,שאיו הגנב חייב עד שיעשה
קניו בגניבה ,ומשיבה ברשות בעלים אינה קונה .ובו בהוציאו
הגנב לרשות הרבים ,להלכה שקיימא לו שמשיבה אינה קונה ברה״ר
אלא בסימסא ,גם גנב פסור במתה הבהמה ברה״ר .ואמנם כתבו
התום" בכתובות דף ל״א שרבינא סובר שגנב קונה גם במשך לדד״ד
ורק קונה אינו זוכה במשיבה ברה״ר ,אבל בבר בתב המל״מ בפ״ב
מהלכות גניבה הס״ז שמסתימת הפוסקים נראה שאיו גנב קונה אלא
במקום שמועיל קניו של קונה.
איסור ״לא תגנובו״ הוא גם ללא קניו
אבו יש לעיין ,אם זה שאמרו שאין גנב היי ב בתשלומים
ב.
עד שימשוך במקום הראוי לקניו ,אם זה נאסר רק לעניו חיובו של
גנב בתשלומים ,אבל לעניו לעבור על לאו ד״לא תגנובו" עובר גם
בלא משך  -שבל שעשה מעשה גניבה עובר; או שגם לא עבר בלאו
ד״לא תגנובו ״ עד שיעשה קניו .ונ״ם אס יפסל לעדות בשגנב ולא
משך למקום שמשיבה קונה.

ח 1ב ח ה מ ג מ ר א מוין בן נח

לכאורה נראה להביא ראיה שעל איסור "לא תגנובו״ עוברים
גם כשלא עשה קני ן ,ססה שאסרו בגס* ע״ז ע״א ב*" :בן נה נהרג
על פהות משוה פרוסה ולא ניתך להשבוך .ואי אמרה משיכה בעכו״ם
אינה קונה אסאי נהרג"? ומתרצת הגסי" :משום דצעריה לישראל".
ובתום* שם ד״ה "ואי" כתבו וז״ל" :ואי ס״ד משיכה בעכו״ם
אינו קונה אסאי נהרג ,פירוש  -הא לא קניה וכל היכא ראיתיה,
ברשותיה וישראל הוא .וקשה  -דהא ישראל נסי לא קנה הגוילה
להיות שלו ואפ״ה קנייה להתהייב באו נסי ך ההיוב ושייך ביה,
והכי נסי יש לנו לומר בבן נה שקנאו להתהייב בה מיתה והיינו
ההיוב ושייך ביה .וי״ל ווואי אי גזל שוה פרוסה והוי מסונא
לגבי ישראל והיסרו אית לך למימר כופרישית ,אבל פהות משוה
פרוסה שלא היסר הישראל ולאו סמונא הוא וגם ממוך העבו״ם לא
נתרבה שהרי לא קנאה משום הכי פריך אסאי נהרג .ומשני וצעריה
לישראל" ע״ב.
והנה נראה מסברה שהויך שבך נח נהרג על גניבה תלוי
באיסור ,שהרי מה שנהרג הוא סכה הכלל ש״אזהרתך זוהי מיתתך"
והאזהרה היא הלאו ו״לא תגנובו" ,ולכך גונב פרוסה נהרג על
העבירה ואין מתהשבין אס קנה הגניבה או לא קנה ,אבל בגונב
פחות מפרוסה בזה סברה הגס* שאינו חייב עד שיקנה הגניבה.
וסעם הובר ,כיו ך שלגבי הנגנב ,שהוא ישראל ,איך גניבה פחות
מפרוטה ,שזהו ,השיעור של איסור גניבה ,ורק כיון ששיעוריו
לישראל נאסר ולא לבך נח ,וכסו שכתב הרסב״ם בהלכות מלכים פ״ס
ה״י ,ולכך כל זמן שלא קנה הבן נח נמצא שהגניבה היא מהמת
שהחסיר לישראל ,וכיון שלישראל פחות מפרוטה הוא פחות משיעור
גניבה לכך פסו ר הבך נה; אבל אם קנה הבן נ ה אז היי ב ביון
שקנה גניבה שיש בה שיעור לגביו ולכך חייב .ומזח הוכיחה הגס׳
שמשיבה קונה לבך נה ,ותירצה הגס* שציער לישראל היינו שגם מה
שהחסיר לישראל יש לחייב לבך נח ,שאה שאיך בזה שיעור מ״ס
ציער לישראל ולגבי בך נח יש בזה שיעור ,ולכך אף שהיסרוך
ממוך אין בפחות מפרוטה מ"מ צער יש וחייב הבו נה.
ולפי״ז יש ללמוו סכאך שאיסור "לא תגנובו" אינו צריך
קניו ,אלא כל שגנב גם כשלא קנה עובר בלאו .אמנם לשוך התוס,
שהבאנו קשה ,שכתבו שכסו שישראל קנה הגניבה לעניך להתחייב
באו נסין גס כשלא קנה לגמרי כך בך נח קנה לעניו להתחייב
באונסים ,ולפי דרבנו עדיף בך נה שאינו צריך קנין כלל כסו
שישראל עובר בלאו גס בלי קניך .ואולי כוונת התוס' להוכיח
שכסו שבישראל מתחייב בתשלומים גם כשאינו קונה קניו גמור כ״ש
בך נה שחייב מיתה כיון שעובר בלאו גם כשאינו קונה ,אבל איך
לפרש בתום ,כפשוסו שלעולם אינו עובר בלאו עד שיקנה הגניבה
ולכך גם בן נה אינו חייב מיתה עד שיקנה הגניבה ,שא״ב קשה
למה באמת בך נ ה חייב מיתה על הגניבה ,אפילו בשגנב פרוסה,
שהרי לא קנה הגניבה כיון שסשיכה אינה קונה בגוי? ומה שכתבו
התוס׳ שקנאו להתחייב כסו ישראל שקנאו להתחייב בהשבה אינו
דומה :שישראל קונה במשיכה ,לכך גנב שמשך קנאו לחפץ הנגנב
לעניו שיהיה לו קניני גזילה ,וזה מחשיבו לגנב וחייב בחיובי

גנב ונזלו; אבל בן נח שאינו קונה במסיבה אין באן גניבה,
ולמה יתחייב מיתה כיון שלא גנב כלל? והרי זה כישראל שהוציא
הגניבה לרה״ר שפטור ,וא״ב גם בן נח שהוציא הגניבה לרה״ר
פסור ממיתה ולמה יתחייב כשמכניס הגניבה לרשותו ,כיון שאין
לו משיבה א״ב רשות הרבים ורשותו שווין .
הוכחה סהרמב״ם מדין גזילה קרקע
עוד יש להוכיח ממה שפסק הרמב״ם בפ״ז מגניבה הי״א:
"המסיג גבול רעהו והכניס מתחום חבירו בתוך תחומו אפילו מלא
אצבע :אם בחזקה עשה  -הרי זה גזלו ,ואם הסיג בסתר  -הרי זה
גנב ,ואם בארץ ישראל הסיג הגבול  -הרי זה עובר בשני לאלי 7
גניבה או בלאו גזילה ובלאו דלא תסיג" וכוי .ואם נאמר
בלאו
שלעולם אין הגנב והגזלן עוברים בלאו עד שיקנו הגניבה בקנין,
א״ב למה עוברים בגניבת לגלילת קרקע ,הרי אין שם קניני גניבה
וגז ילה שהרי נתמעטו קרקעות מחיובי גז ילה מכלל ופרס בב״ק דף
קי״ז ,וכיון שאין גזלן חייב בתשלומי גלילת בודאי איך לו
קניני גלילת ,וא״ב איך עובר בלאו ד״לא תגנובו" ו״לא תגזל"
אם לא קנה? אלא ודאי שעוברים בלאו גם כשלא קנה קניני גניבה.
איסור "לא תגנובו"  -כשמכניסו לרשותו
אבן עדיין אין מכאן הוכהה אלא שעוברים בלאו ד״לא
תגזול" גם כשלא קנה קני ני גניבה ו גז ילה ,אבל אבהי יש לומר
שאין ראיה שעוברים בלאו של גניבה ו גז ילה גם כשאינו מושך
לסימסא ,שאפשר שכל שמשך לרשות הרבים אין כאן מעשה גלילת
כיון שלא עשה קניו ובלי מעשה קניו אין גם מעשה גניבה
ו גזי לה ,מה שאין כן בקרקע שעשה קנין חזקה רק שאינו מועיל.
וסעם הדבר ,שאינו גנב וגזלן עד שיביא הגניבה לרשותו של
הגנב ,ולבן כל שלא הכניסו לרשותו לא נעשית כאן גניבה
לגלילת ,שמהותה של גניבה היינו שנוטל ממון מהבעלים ומביאם
לרשותו .
איסור "לא תגנובו"  -כשנעשה "מוחזק" ואע״פ שלא קנה
ונראה שאם נאמר כן שהגדרת גניבה היא מה שהגנב
ג.
מביאו לרשותו ,אין צריך שיביאנו הגנב להצרו המשתמרת ,אלא גם
אם הביאו להצר שאינה משתמרת או לתוך חצירו מהלכת חשיב גנב -
והיינו גם באופן שלא משך ,שאם משך במקום הראוי למשיכה,
דהיינו סימסא או חצירו שאינו משתמרת או מהלכת ,השיב גנב
מהמת הקנין  -אבל אפילו לא משך ולא הגביה הגניבה ,וכגון
שדחף הבירו והפיל הפץ מתוך ידו ונפל לתוך חצירו של הגנב או
על חמורו של הגנב ,ובמו שנתבאר בתלם' ב״ק דף צ״ח שבאופנים
אלו אין כאן הגבהה ,מ"מ נראה שהשיב גנב ועובר ב״לא תגנובו",
לפי מה שכתב הקצה״ה בסימן ר״ב סק״ז שמה שנמצא ברשותו של אדם
אפילו במקום שאינו קונה במו בחצירו שאינה משתמרת או בחצרו
המהלכת שאף שאינו קונה מ"מ חשיב מוחזק ,וספק שנולד בממון

נפסוק המוציא מהבירו עליו הראיה ,שתפיסה נהשבת גם במקום
שאינה קונה .ולפי סברה זו מסתבר שגם השיב גנב מה שהכניסו
לרשותו אף שאין רשותו ראוי לקנין .
אכן הראיה הרא0ונה 0הבאנו מגוי שהשיב גנב גם
ד.
כ0אינו קונה במ0יכה ,מ 0ם י  0להוכיה 0איו צריך גם 0יכניסנו
לר0ותו בדי להיה 0ב בגנב ולעבור בלאו ובל 0עו  0ה מע 0ה גניבה
ה 0יב גנב0 ,הרי הגנב לא הכניסו לר0ותו בלל ורק מ0ך ומ"מ
נע 0ה גנב.
אמנם אבן גס ראיה רא0ונה י  0לדהות לפי מה 0בתבו
התום ,ב"מ דף ה׳ ב ,ד״מ ״או ״ 0לבו באחד רוכב על הבהמה וה0ני
מנהיגה ובל אהד סוען בולה סלי יהלוקו ,אף אם נאמר 0רבוב
במקום מנהיג קונה אהד מהם ולא 0ניהם ,מ״מ משל בי 0 7ניהם
מוחזקיך ביון 0רבוב להוד קונה ומנהיג להוד קונה.
ונראה  0גם לסברת הקצה״ה שהבאנו ,שלעולם ח 0וב מוחזק
גם בנמצא החפץ ברשות סאינה ראויה לקניו ,בגון בהצר מהלכת או
באינה מסתמרת ,מ״ס סודה הקצה״ה שאס רכוב להוד אינו קונה לא
הסיב מוחזק ,סאין רכוב דומה להצר שאינה מסתמרת ,שמצד שאיבד׳
משתמרת אף שאינה קונה מ"מ ההפץ נמצא בפועל ברשותו ,סהדי גם
אינה משתמרת או מהלכת הוא רשותו של אדם רק שאינה קונה  -אבל
רוכב או מנהיג איו הבהמה ברשותו ,אלא שאם רוכב או מנהיג
קונים בל אהד לחוד ,זה עצמו מחשיבם למוחזק ,אבל אס רוכב
ומנהיג אינם קונים בלל למה יחשב מוחזק.
אבן מהקצה״ה עצמו נראה לכאורה שאינו סובר בן ,שכתב
שם להקשות א"כ למה מושך בחמור ומנהיג בגמל אינם נחשבים
בסוהזקים אף שאינם קונים ,ולפי דרבנו מה קשה לו? וגם מפורש
בתלם* שהבאנו שבל שאינו קונה גם לא חשוב מוחזק .ונראה ליישב
שמושך בחמור ומנהיג בגמל סובר הקצה״ח שנחשבים למוחזקים ביוו
שיש באן משיבה ,ומה שאינו קונה הוא משום שלאו אורחיה למשוך
בך חמור וגמל ,וסובר הקצה״ה שסברה זו שלאו אורחיה אינה אלא
שלא יועיל בתור קניו אבל לעשותו מוחזק מועיל ,ובן נראה בן
מלשון הקצה״ה שם ,ועיין אות ס״ז לקמן.
ולפי זה יש לומר שלבן בן נה הייב מיתה על גניבה ,אף
שאין משיבה קונה אצלו והסר אצלו בגניבה שמהותה הכנסה לרשות
הגנב .יש לומר ביון שמשיבה קניו הוא אצל ישראל לבן גס בבל
נח שאין משיבה קונה אצלו ס״ס השיב על ידי משיבה במוהזק,
ביון שיש קניו משיבה ולבן חייב מיתה ,וגס למ״ד שמשיבה אינו
קונה בישראל ס״ס ביון שקני ן משיבה ישנו בעולם וקונה במתנה
ומציאה ,ובמו שכתבו התום* בע״ז שם ,לכל השיב מעשה גניבה.
דעת הרמב״ם בעניו גזלת קרקע
ה .נחזור למה שכתבנו שדעת הרסב״ם שהגוזל או גונב
קרקע עובר בלאו .יש לעורר שמלשון הרסב״ס בפ״א מגזילה ה״ג:
״איזהו גוזל? זה הלוקה ממון האדם בחזקה ,בגון :שהסף מידו
ונסל משם כלים אל
מסלסלים או שנכנס לרשותו שלא ברצון הבעלים

שתקף בעבדו ובהמתו ונשתמש בתך או שירד לתוך שדד! 7ואבל
פירותיה ובל ביוצא בזה הוא נוול ,בעניו שגאמל 4ויגזול את
החנית מיד המצרי*  .וקשה למה נקט הרמב״ם שגזל ׳ <778ואבל
פירותיה הרי גס בלא אבל פירותיה הדי הוא נוזל ,ובן ב״תקף
בעבדו ונשתמש" ,הרי גם בלא נשתמש ג״ב גוזל הוא? וא״ב מוכה
שגוזל שדה ועבד איג 7ג 7זל 7ל ,בשנשתמש בהם או שאבל פירות ואז
גוזל מסלסלים .אבן לפי זה קשה למה נקם גם בבהמה שנשתמש בהם?
לבך נראה שבא ללמד שגם בגוזל שדה במחשבה שלא תישאר
בידו לע 7ל ס אלא רק לאכילת פירות השיב גזלו ,ובן תוקף בעבד
ובהמה ונשתמש בהם חשיב גוזל.
טיסת התוס : 4דעתם בעניו גזלת קרקע ובעניו לאו ד״לא תגנובו"
 . 7ודעת התום 4ב״ס דף ס״א א' ד״ה "אלא" שהגוזל קרקע
אינו עובר בלאו ד״לא תגזול" ,ודבר זה נלמד מסברה ולא מפסוק.
קניני
ולדעת התוס' איו להוכיח שעוברים בלאו רק במקום שיש
גז ילה מזה שאיו עוברים ב״לא תגזול" בקרקע ,אלא דעת התוס4
הוא בך :ביוו שקרקע אינה נגזלת נלמד מסברה שאי אפשר להזיזה
ממקומה ומ"מ ביון שעבדים הוקשו לקרקעות גם לדבר שנלמד מסברה
הוקשו עבדים לקרקע ]וחולקים תוס' על דעת הנמוק״י ב״ב שהביא
הש״ך )סימו שס״ג ס״ק בי( שבדבר התלוי בסברה שיש חילוק ביו
קרקע למסלסלים בזה לא הוקשו עבדים לקרקע[ .ולפי״ז איו ראיה
מתוס 4שאיו עוברים בלאו בל זמו שלא קנה ,שבמסלסלים אפשר
שעוברים גם בלא עשה מעשה קניו.
תירוץ לקושיית קצות החוסן
ולפי זה נראה ליישב מה שנתקשה הקצה״ח בסימן
שם על מה שגס־
סק״ ג שהוכיח מדעת התוס' ב״מ דף ־״
שכתבו ...
ח׳ .....
מוכיחה שמגביה מציאה להבירו קנה הבירו משנים שהגביהו מציאה,
ואם נאמר שהמגביה מציאה להבי רו לא קנה הבי רו תיעשה זו באילו
מונחת חציה על גבי קרקע .ודחי הגם׳  -שאני שנים שהגביהו
משום מיגו דזבי לנפשיה זבי נמי לחבריה .תדע ,שהאומר לשלוחו:
צא גנוב-פטור ,ואילו שנים שגנבו-הייבים .ורש
מפרש ששנים
שגנבו היינו שגנב אהד על דעתו ודעת חבירו
והקשו בת 7ס*
הרי אין שליח לדבר עבירה! ונראה שסוברים שסברה של סיגו אינו
מועיל אלא שלא יהיה חסרון של תופס לבעל הוב אבל אינו מועיל
שיועיל שליח לדבר עבירה .והתוס' עצמם פירשו ששותפים שגנבו
היינו שנים שהוציאו הגניבה ביחד .והקשה הקצה״ח ־ א״ב גם
לפירושם קשה נאמר אין שליה לדבר עבירה וממילא לא קני!
ולפי מה שכתבנו יש לתרץ בך:שניים שגנבו בודאי עוברים
על איסור גניבה  ,גם אם לא נאמר שמגביה מציאה להבירו קנה
הבירו ,שהרי הוציאו שניהם הפץ מהבעלים ,ולזה אינם זקוקים
לשליחות ,רק לענין שיקנו קניני גניבה לזה זקוקים לקניו.
ולבן למ״ד המגביה מציאה להבי רו קנה הבירו קנה קנין גניבה
לחברו ,אבל למ״ד שהמגביה מציאה להבירו לא קנה חבירו ומסעם
שנחשב בתופס לבע״ח במקום שחב לאחרים לבן גס אין אחד קונה

לסני הגניבה סחב לאחרים אבל שלחות לדבר עבירה אין כאל
בסלא יקנו חגניבח יעברו בלאל ד״לא תגנובו".

שגם

לתום 4על קניו גניבח בחפץ גנוב לא עוברים ב״לא תגנובו״
ז .אכל ערייך יש לפקפק בתירוץ וח ,שיש ללמד שגס אם עברו
בלאל ד״לא תגנובו" בלי קניו בגניבח ,מ"מ גם לקנות דבר חגנוב
בקני ני גגי בד! עבירח חיא ועובר ב״לא תגנובו" ,סמוסיף חוא על
חגניבח קנינים ומוציאת קצת מרשות בעלים לעניו שאיך חבעלים
יכולים להקדישו ולמוכרו בוה שקנאו בקניני גניבח ,לאילל כל
ומן שלא קנה קניני גניבה היו הבעלים יבולים להקדישו .כל
נראה ללמוד ממה שכתב בנתיבות בסימן שע״א סל,״א שכתב שם שבגזל
לאיל הבעלים יכולים להוציאו בדיינים אז הגזילה נחשב כאינו
ברשותו של בעלים מסעם שבמציאות איל לבעלים אפשרות לשלום על
הגז ילה ולכו אינו ברשותו כאבי דה ,ולכך גם בקרקע כך הדין
שגזל קרקע לאיל הבעלים יכולים להוציאו בדיינים איל הקרקע
ברשות של הנגזל ,ל כמכל אד בגס' ב"מ זי ,אבל גזל מסלסלים כיון
שהגזלן קונה קניני נזילה הרי הגזילה אינה ברשותו של הבעלים
גם ביכול להוציאו בדיינים ,ע״ב מהנתיבות .ולפי״ז נראה שגם
בגזל ולא עשה קניו הרי זה כגזילת קרקע ,שבאם יכולים הבעלים
להוציאו בדיינים הרי זה ברשותו של הבעלים לא"כ במה שעשו
הגנבים קניו הוציאו הגניבה מרשות בעלים וזה עצמו אפשר
להחשיב כגניבה הדשה.
ואף אם נעמיד הדיו של שותפיו שגנבו באופן שאיו
הבעלים יכולים להוציאו בדיינים ,וביותר כיון שנפסק להלכה
בסימן שס״ה ס״א שסתם גניבה הוה יאוש בעלים ,א״ב יש לומר שכל
גניבה הרי הוא באיו הבעלים יכולים להוציא מיד הגנב ולכן אין
הגניבה ברשות הבעלים גם בלא עשו הגנבים קניו גניבה ,כגון:
שהוציאו בדד״ד או שגנבו ממנו קרקע ואם כן נאמר שבמה
שמוסיפים הגנבים קניו בגניבה אין כאן עבירה מ"מ עדייו יש
לומר שבזה שקנו בקניני גניבה שתועיל לעניו שבאם תשתנה
הגניבה יקנוהו הגנבים לגמרי ולא יתחייבו בהשבת הגניבה רק
בהשבת דמי הגניבה ,הרי זה כגניבה הדשה ועוברים גם על זה
ב״לא תגנובו" ,וממילא בשניים שגנבו קשה איך קנו הגניבה,
נאמר איל שליה לדבר עבירה לאיל אהד יכול להגביה שיקנה השני!
והנה בגנב ועשה שינוי בגניבה  -נחלקו הקצה״ה
ה.
והנתיבות בסימן ל״ד :דעת הנתיבות שם סק״ה שנעשה גנב מחדש
כיון שבשינוי הוציאו לגמרי מרשות בעלים; ואילו דעת המשובב
שם שאין זה גניבה ולא עבר איסור .ולפי זה יש לומר שגם בגנבו
והוציאו לרשות הרבים לאחר שעשה הגנב קניו אם עבר מהדש איסור
גניבה בזמן שעשה קניו תלוי במחלוקת זו של הקצה״ח והנתיבות.
אכל יש לומר
גניבה ,כיון שעל
שנוה לבעלים שיקנה
הדש .וסברה זו יש

במה שעשה קניו
שגם להנתיבות איל איסור
ונמצא
ידי הגניבה נתחייב הגנבבתשלומים,
הגנב ויתחייב לשלם ,ולכן אין כאן איסור
ללמוד ממה שכתב הנתיבות בסימן רע״ה סק״א,

שכתב לדחות ראית הקצה״ה שם שהפקר נקנה בא 1ב קרקע אף שאיו
דעת אחרת מקנח ,מנוח שאמרל בב״ק דף קי"ז בגל ז ל שדד! ובחנות
רבוצה עליח ושספה נחר ,למ״ד קרקע נ גולת נתחייב חגולן לשלם
גם עבור חפרה שקנאה לפרח בקנין אגב ,ולמ״ד שאיך קרקע נגזלת
ולא קנח הגזלן לשדה ממילא לא קנח גם חפרח ומזח הוכיח הקצה״ה
שהפקר נקנח באגב כמו שגזל נקנח באגב .והנתיבות בסימן ד" ב
סק״ב דחח ,שבגזילח.הבעלים מקנים'לגזלן הפרח בדי שיתחייב
באל בסיס ולכן קנח חגגב בקני ן אגב חרי שהבעלים עצמם מקנים
לגנב שיקנח בחפץ קניני גזילח לא״ב מסתבר שאין איסור בזח,
ואינו דומה לגנב שעשה שינוי בחפץ חנגזל שלא נתחייב בשינוי
יותר רק לענין שלא יוכל לומר חרי שלך לפניך ,ולבן נחשב כגנב
מחדש לדעת הנתיבות.
שיסת דש״י :גם על קניו גניבה בחפץ גנוב עוברים ב״לא תגנובו״
 .0אכן יש לעיין ממח שכתב דש״י ב"מ דף י* ב' ד״ח "גגו"
שאמרו שם בגמ' שנתרבה שגנב חייב בגנב על ידי חצרו ופירש
רש״י שנכנסה בחמת חבירו בחצירו ונעל חדלת בפניה כדי לגונבח.
ובקצח״ח בסימן שמ״ח ס״ק ב'  ,כתב שדעת רש"י שאינו נעשה גנב
עד שיעשה מעשה אבל אם רק כיון לקנות בחצירו בחמת חבירו לא
נעשה גנב .ויש לעיין לפי מה שכתבנו ,שעבירת "לא תגנובו"
הגנב עובר כשעושה מעשה הגניבה ולא במה שקונה הגניבה ,א״ב
בנועל חדלת בפני בחמת ללבי דל לגו נבח עובר בלאו ונמצא מה
שהחצר קונה הגניבה אין בזח עבירה .וקשה  -מח נתקשח הגמ 4שם
קונה הגניבה ,נאמר אין שליח לדבר עבירה אם חצר קונה
איך
מדין שליחות! ולפי דרכנו אין כאן קושיה ,שקנית הגניבה אין
בו ח עבירה.
י .לאס כי יש לחלק בין מעשה של נעילת דלת ובין מעשה
שהוציא חגניבח באופן שלא קנח במשיבה מ"מ דוחק לחלק כן,
ויותר נראה שרש״י באמת חולק על מה שביארנו בדעת התוס ,וסובר
רש"י שגם בקניית הבהמה יש עבירה ולכן אומרים בזח אין שליח
לדבר עבירה .ומסעם זח אפשר שלא פירש רש״י זח ששנים שגנבו
בפירוש זללללס'  ,ששנים הוציאו הגניבה ,שלדעת רש״י גם בזח יש
החיסרון של אין שליח לדבר עבירה ובהכרה שסברה זו של מינו
שזבי לנפשיה זכי במי לחבריה מועילה גם להוריד החיסרון של
אין שליה לדבר עבירה וממילא גם באומר להבירו צא וגנוב עבור
שנינו נעשו שניהם גנבים .ולפי״ז מוכרהין לומר שדעת התוס4
אינה ברש״י ,ונעשה אדם גנב על ידי חצירו גם בלא עשה מעשה
גניבה שאילו עשה מעשה גניבה שוב אין צורך לחצר אלא לקניו
וקנין הגניבה אינה עבירה ,ולא קשה קושית הגמ 4שנאמר בחצר
אין שליה לדבר עבירה.
עונש מהתורה מראה שישנה עבירה גם אם אין לאו
יא .והנה מה שכתבנו בדעת רש"י
עבירה היא ועוברים ב״לא תגנובו"

שסובר שגם קניו הגניבה
יש לומר שאינו מוכרה

טעובריך ב״לא תגנובו" ,ויתבך טאיסור גניבה אינה אלא על מעטה
גניבה אבל על קניך לחור איך עוברים בלאו  7ה ,אלא טמ"מ עבירה
היא ואינה יבול לקנות הגניבה על ירי טליה .ומהו העבירה? זד׳
גופא טאסרה תורה טהקניך בגניבה מחייבו בתטלומים ,וה עצמו
נהטב לעבירה ביון טיט עונט על וה טמתחייב בתשלומים .רוגמא
לרבר החובל במי טאינו עוטה מעטה עמך לס״ד טמקטינן הבאה
לקללה ואינו מצווה בלאו רלא יוסיף במכה מי טאינו עוטה מעטה
עמך ,וס״ס פטום טההובל חייב בהמיטה רברים ,טאיך חיוב המיטה
רברים בא על העבירה טעבר החובל בלא יוסיף ,טהרי גם מויק
ממוך חייב אף טאין במזיק לאו וה רלא יוסיף .ונראה טהטולח
טליה לחבול במי טאינו עוטה מעטה עמך לא יתחייב המטלה מטו ם
טאיך טליה לדבר עבירה ,ואף טאיך באך עבירת לאו ולא יוסיף
מ"מ זד׳ גופא טחובל חייב בהמיטה רבריס וה עצמו נחטב לעבירה
ואיך טליה לדבר עבירה .ובך נראה טהגונב זמזציא הגניבה לרטות
הרבים ואמר לאהד הגבה הגניבה עבורי לא יתחייב המטלה אלא
הטליח לדעת רט״י ,גם באם נאמר טלא עבר הטליח בלאו דגניבה
אלא באיסור ו ה עצמו טעליה חייבה תורה תטלומים בפל בגנב וקרך
בגולך .
תרוץ לקוטית רע״א
אם נאמר בך ,יט לי יטב בזד׳ מה טהקטה הרע״א בדו״ה ב״ס רף
י* ב' על מה טאמרו בגמ 4טם טבמקום טהטליה אינו בר הי ובא
אומרים טיט טליה לדבר עבירה .והקטו על זד׳ :אלא מעתה האומר
לעבר ואטה צא וגנוב ,רלא בני הי ובא ני נהו ]לטלם ,בתנך-הם
טהבלו באחרים פסורים .רט״י[ ,הבי נמי דמהייב טולחך! ומתרצת
הגם 4טעבו ואטה בני הי ובא והטתא איך להם לטלם ,אבל נתגרטה
האטה ונטתהרר העבד הייביך ,ע״ב .והקטה רע״א :מה הקטו בגמ'
מעבר ואטה שאי בס בני הי ובא לשלם ,אבל וראי טהם בני תיובא
באיסור "לא תגנובו״! ע״ב .ולפי מה טביארנו יש ליישב ,טקוטית
ד׳ גס* בך במי ט גנב והוציא ל דשז ת הרבים ואמר לעבר ו אטה
טיבניסו הגניבה לסימסא עבורו או טיגביהו עבורו ,טבוח איך
באך טליתות לעבירת "לא תגנובו" אלא יש טליתות לקניה הגניבה
טאטה ועבר
טנהטב לדבר עבירה מבה החיוב לשלם ,ובוה ביוך
פטורים מלשלם נמצא שאינם בני חיוב ולבך ד׳קשז טיתהייב המטלה.
ולרעת התוס 4טבתבנו ברעתם ,טאיך בלל עבירה בקנית הגניבה
כל שכבד נגנבה הגניבה ולא עטה קניך ,יש ליישב קוטית הרע״א
בך :לפי מה טהעלו תוס 4שם רף י 4ב 4ר״ה "אי" ,טטולה טליה
לעטות עבירה ,והטלית טוגג בעבירה ,טבוח יש טליה לדבר עבירה.
לפי וה נאסר טבך קוטית הגמ - 4אלא מעתה האוסר לאטה ועבר צא
וגנוב ומדובר שד׳אשד׳ והעבר לא ירעו שנאמד בתורה "לא תגנובו"
ונמצא טהם טוגגים בלאז זד׳ ומצר איסור הלאו יש טליה לדבר
עבירה ,אלא טס״ס איך טליה לדבר עבירה גם בטהטליה טוגג בלאו
ביוך טהייבה התורה חיובי גנב דהיינו היי ב תטלוסי קרך וכפל
גם בננב שד׳יד׳ שזנג בלאז  ,שלא סצינו טגנב יפסור עצמו מכפל
וסקרך בסענת "טוגג הייתי בלאז"  ,שאס נאסר טרק סויד חייב גם
נאמד שצדי  7התראה ווה בודאי מופרך לומר ט גנב יצסרך התראה

להתחייב כפל ,אלא ע״ב שחייב בכפל בם כשהוא שוגג .וטעם הדבר,
כיוך שעונש מסו  7לא בעי אוהרה ,וכסו שכתבו התום׳ ריש ב״ק
ובמכות דף ג'  ,ולכן חייב בעונש ממון גם כשאין עבירה בתורה,
וב״ש בשהיה שו גג בעבירה ,כיון שלא העבירה מחייבתו בעונש.
ולפי״ז באומר לשלוחו צא וגנוב והשליח שוגג בלאו ס״ס השליה
חייב כפל ולא המשלה ,ולכן מקשה הגסי באומד לאשה ועבד צאו
וגנבו והם שוגגים בעבירת הלאו וגם אינם חייבים בעונש כפל
ונמצא שאינם בני תיובא ולכן הקשתה הגס׳ שיתחייב שולחן,
ותרצה שעבד ואשה באמת חייבים בעונש ממון רק שאין להם לשלם.
עוד יש לדקדק ממה שהקשתה הגס* שעבד ואשה אינם בני
יב.
הי ובא בגניבה .ויש לעיין ,הרי חייבים בהשבת גו ילה כשהגזילה
בעין ,ונמצא שהם בני הי ובא גם בעונש הממון להשיב הגו ילה!
ונראה ליישב שקושית הגס* הייתה שנחייב את המשלה כפל ,ולגבי
כפל אין עבד ואשה חייבי ן ,אכן כיון שיש כאן עבירה לגבי
החיוב להחויר הגניבה ממילא מתבטלת שליחותם ,וגם לגבי הכפל
אין לחייב את המשלח שלא הוא גנב ,ביון שמעורבת עבירה ,והרי
וה דומה למה שפסק הרמב״ם באומר לשליה צא וסבוה בהמה גנובה
בשבת שאין שליה לדבר עבירה ,אף שבסביהה ומכירה יש שליה לדבר
עבירה ,מ"מ כשיש גם עבירה של שבת מתבסלת בל השליחות .וכן
פסק הרמב״ם בעושה שליה לאכול בשר עולה .ולפי״ו קשה מה
שיישבנו קושית הרעייא לדעת התום*  ,שמדובר שהיו האשה והעבד
שוגגים בלאו ,מ"מ עדין תתבטל השליחות מהמת העבירה שבעבורה
חייב להחזיר גוף הגזילה .אבל מה שיישבנו לדעת רש״י שמדובר
שאחר שגנב לפני שקנה אסר לאשה ועבד שיקנו עבורו הגניבה,
לתירוץ זה לא קשה שכל שלא עשה קנין גניבה אינו חייב להשיב
גוף הגזילה והבעלים צריכים בעצמם לבוא וליטול ,אבל לדעת
התום* קשה .ואולי נאמד שחיוב השבת הגז ילה עצמה כיון שאינו
מחזיר רק מה שגנב אינו נחשב המעשה שבעבורו חייב להשיב
כעבירה ודק במה שנתחייב כפל ,שהוא חיוב יותר מסה שגנב וגם
אינו גוף הגניבה ,בזה ההיוב מראה שיש כאן עבירה משא״ב מה
שמשיב גוף הגניבה.

ב .גנב שלא קנה תגנייבת ,ותצילות הבעלים ,האם נפסל לעדות
יג .ועתה נדון בשאלה ב' אם תמצא לומר שהגונב בהמה ומשכו
ברשות בעלים או שהוציאוהו לדה״ר וסתה הבהמה שנפסל הגנב
לעדות ושבועה שעבר בלאו ד״לא תגנובו"; מה הדין אם לא מתה
הבהמה והצילוה הבעלים אהר שהוציא הגנב לרשות הרבים? לכאורה
יש לומר שהגנב בשר לעדות לפי מה שכתב ה״אמרי ברוך ״ בהגהותיו
לשו״ע בסימן ל״ד בסעיף ז ,בד״ה בס״ז סק״ז והעלה שם שכל גנב
ששילם הגניבה על ידי כפיית בית דין אינו מתבשר לעדות עד
שיעשה תשובה ,וכסו שכתבו התום׳ ב״ס דף ה ,ב' ד״ה "דחשיד",
וכל זה בששילם על ידי כפית ב״ד דמי הגניבה אבל בהשיב דבר
הגזול או הגנוב עצמו מתבשר לעדות אף שהחזיר על ידי כפיה.
וטעם הדבר :משיב גוף הגזילה תיקן הלאו של הגזילה ,שלא תגזול
ניתק לעשה וכל שמקיים העשה תיקן הלאו ובאילו לא גזל וכשר

לעדלת; אבל בההזיר משללם עב 1ר הנזילה אינו מתקל תלאל שלא
קיים העשה ,רק ש " 0מ אינו לוקה ,שכל לאל שניתך לתשלומים איך
לזקיך עליל  ,לכסבלאד בסל גיא בגס* מכלת דל* ס״ז  ,ע״ש שמלכים
הנניבה
בל שהנעלים תצילל גלל*
כל ממדמב״ם למסלד ,ולפי״ז
קיים העשה .אכל יש ללמד שכל זת
מהננב מתבשר מגבב לעדרה שהרי
בננב שקנה הנניבה ונתהייב בעשה של השבת נזילה אבל נגנב שלא
קנה הנניבה ללא נתהייב בהשבת נזילה א״ב נם בשההזיר הנזילה
לא תיקו הלאו ונשאר פמול לערות .ונמצא לפי״ז  ,שאס גנב וקנה
והשיב תיקך הלאו ,לאם גנב ולא קנה והשיב לא תיקך הלאו.
אכל אם נאמר בך יש להקשות שילקה כל גנב לגזלל אס גנב
ולא קנה הנניבה ,שנמצא שעבר על לאו ואיך הלאו ניתק לעשה,
בנזלך ששרף הנזילהשילקה ,ומה
ובמו שהקשו בגס* מכות דף ס״ז
שתירצו בגס* שכילל ששרף הנזילה נתהייב בתשלומים ,ולאו שניתך
לתשלומים איל לוקיך עליו ,בל זה מתרץ בגזל ועשה קניך
שמתהייב בתשלומים ,אבל בנו ל ולא קנה ,שלא נ תהיי ב בתשלומים,
ילקה על הלאו! וקושיה זה יש להקשות בנוזל קרקע ,לדעת תדמב״ס
שעובר בלאל של "לא תגזלל" לשל "לא תננובו" ,א"כ ילקה על
נזילת קרקע .קושיה זו הקשה ת״מנתת מנלד״ מצוה דכ״ט ,ותירץ
שם שבאמת לוקיך על נזילת קרקע אם נשתדפה הקרקע ,למגס* במכות
אינה מדברת אלא בגלילת שיש בה עשת ,אבל בגלילת קרקע שאיך בה
עשה לוקיך ,אלא שנשאר בצ״ע למה אינו מבואר דיך זה בדמב״ס
של לקי ל על נזילת קרקע ,ע״ש.
יד .והשתא לפי״ז בגנב לגזלל כל למל שלא קנו מגניבת עבדל

בלאו ואינם מהוייבים עדייו בעשה ואם מתה הבהמה לוקים; אבך
אם הבהמה קיימת וההזירו לבעלים  -בזה נראה שאינם לוקים ,אבל
לא מסעם שקיימו העשה שהרי אינם מהוייבים בעשה של השבת נזילה
כל למל שלא קנו ,אלא מסעם שניתך לתשלומים .ואף שאיך עליהם
חיוב השבה ,מ״ס כילל שנוף הנזילה של הבעלים והבעלים נוטלים
הנזילה  -זה עצמו מחשיבו ללאו הניתך לתשלומים ואיך לוקים על
ללא
זה .ולפי״ז לעניך אס נפסל לעדלת ,כילל שעבר על לאל
החזיר מרצונו אלא על ידי בפיה כילל שלא תוקך הלאו שלא קיים
העשה פסול הוא לעדות.
ג .האם נפסל לעדות בטהבניס לרסותו ללא קניו
ללעניל שאלת ג* בדחף מגנב הפץ של הבעלים מננו של הבעלים
ונפל לתוך רשותו של מגנב שאינת משתמרת אל על גבי חמורו של
מגנב ,בזה נראה שדינו דומה למה שנתבאר בשאלת ב*  .רק באם
נאמר בסברה שכתבנו לעיל ,שבל שלא הביאו מגנב לרשותו אינו
גנב ,שמהותה של גניבת היא הבאת מגניבת לרשותו ,בל זה בהוציא
מגנב לדת״ד אבל במביא מגנב לרשותו שאינה משתמרת ,אף שלא קנה
מגניבת מ"מ מעשת גניבת יש כאל ,לפי סברת תקצת״ת שהתופס
בחצירו שאינה משתמרת אל במצד ממלכת תשלב מוחזק ,א״ב מסתבר
שתשלב בזת מעשת גניבת.

ד .תוקף טלית חבירו וטניחם מוחזקים האם עובר ב״לא תגנו בו"
המחזיק הפץ בידו נחשב מוחזק גם כשאינו ראוי לקניו
סו .ולעניו שאלד׳ ד 4בתוקף סליתל של חבירו ונמצא שהתוקף
והבעלים מהו יקים שניהם בסלי ת ,בזה יש לעיין אם התוקף עבר על
איסור ״לא תגנובו״ .דהנה מבואר בגס* ב״מ בשנים שהגביהו
מציאה שקנו שניהם המציאה מטעם שבל אהד מגביה עבור הבירו ,
שאילו לא היו מגביהין אהד עבור הבירו לא היו קונים ,שבל אהד
לא הגביה אלא חצי והמגביה הצי וההצי השני מונה על גבי קרקע
לא קנה בלום ,ומ"מ הדיו בשנים אוחזים בטלית וסועו בל אהד
בולה שלי נחשבים שניהם מוחזקים ויהלוקו ,הרי שנחשבים
מוחזקים אף שאין בתפיסתם אפשרות לקנות אלא מבה השני מ"מ
מוחזקים השובים ,שאס לא היו נחשבים מוחזקים לא היינו פוסקים
להם יהל וקו אלא בל ראלי ם גבר לדעת התום 4ב"מ ב' א' ד״ה
"ויחלוקו" והיא דעת ר״ת בב״ב דף ל״ד ,ובן פסק השו״ע שבאין
מוהזקיו אין דין יחלוקו .ובטעם הדבר צ״ע ,שהרי דעת התום ,שם
דף ח* ב' ד״ה ״ויתלוקו ״ שלא נחשבים רוכב ומנהיג מוחזקים רק
באם רוכב להוד היה קונה אז נחשב מוחזק ,ואם בן באן בשנים
אוחזים אילו היה אהד לחוד לא היה קונה בלום שהרי החצי היה
מונח על גבי קרקע ולמה השיב מוחזק? וביותר ,שמבואר בגמ 4שם
שמדין שנים אוחזים בטלית שיחלוקו ,אין להוביה מזה שהמגביה
מציאה להבירו קנה הבירו ,שגם אם נאמד שבשנים שהגביהו לא קנה
לא זה ולא זה מ"מ הדיו של יחלוקו קיים .ועל ברהך צריך לומר
שבתופס הפץ חשוב מוחזק גם בתופס באופן שאינו ראוי לקניו,
וראיה לקצה״ה שהפץ הנמצא בחצירו המהלבת או שאינו משתמרת
חשוב עליו מוחזק .ואין להקשות מזה על דעת התום 4שהבאנו,
שצריכה להיות תפיסה הראויה לקניו בדי לההשב מוחזק ,שיש לחלק
ביו תופס ברשותו או בידו שמועיל גם באין התפיסה ראויה
לקניו ,ובין אינו תופס ברשותו רק שנמצא שהחפץ במצב שהיה
קונה אותו שגם זה מחשיבו למוחזק ,ולבן רוכב אף שאינו מהזיק
הבהמה ,מ"מ אם רוכב קונה ,חשוב מוחזק ,אבל אם רוכב אינו
קונה ,איו באו מוחזק ,ובמו שכתבנו בל זה לעייל .ולפי זה
נאמר שהמחזיק סליה וחציה מונה על גבי קרקע ,חשוב מוחזק
בחציה ,אף שאינה ראויה תפיסתו לקניו ,מ"מ ביון שמחזיק הטלית
חשוב מוחזק ,ואם בי תפיסת הסלית אינו בנמצא ברשותו ממש,
שאילו היה מחזיק בידו ממש היה גם קונה מטעם יד ורק בת ופס
שאינו בידו אינו קונה בהגבהת חציה ,מ"מ עדיף מהזיק בחצי
סלי ת מרובב שאינו מהזיק כלל הבהמה ולבן אם רוכב אינו קונה
אינו מוחזק.
דין תופס סלית מבעלים המחזיקים לפי הנ״ל ולפי השב שמעתתא
סז  .ולפי״ז נראה שגם התופס סליה מבעלים המחזיקים בקצהו
השני יש באן מעשה גניבה ,לפי מה שכתבנו לעיל שמסתבר שבל
שגנב באופן שחשוב מוחזק על החפץ יש בזה מעשה גניבה .אמנם
הש״ש ש״ד פי״ד לא בתב בן וסובר שהתופס סלית ומחזיקו וגם

הבעלים מחזיקים הסלית איל התופס מוחזק ,לאיבל דומה לחצר
שאינה משתמרת שנמצא ברשותו עכ״ע ,אבל תפיסה של הבעלים
והתופס ביהד אינו מועיל כננו מרא קמא ]ולכאורה סותר דברי
עצמו מה שכתב בקצה״ה שהבאנו באות ד*  ,וזה מוכיח מה שכתבנו
שם בדעת הקצה״ה[ אכל לפי זה קשה למה דנים שנים אוחזים
כמוחזקים ואין דנים אותם בדיך כל דאלים גבר אם אינם
במוחזקים? אמנם הש״ש כתב שם שרק נגד מרא קמא אינם נחשבים
כמוחזקים ,אבל אין זה מובן כל כך ,שממ״נ :אם חשוב מוחזק
כנגד מי שאין לו מרא קמא ,למה לא יחשב כמוהזק גם נגד מרא
קמא? אלא שעיקר דינו שאין מועיל תפיסתו במקצת הטלית נגד מרא
קמא יש להסביר כך :כיון ששניהם מחזיקים כל אהד בכולו ,לכן
מועיל המרא קמא ,בגלל שזה שאין מרא קמא מועיל להוציא ממוהזק
זה רק כשהמרא קמא אינו מוחזק ,אבל במקום שהמרא קמא עצמו
מוחזק ,עדיפא חזקתו מהתופס שאיו לו מרא קמא .ודבר זה יש
לדמות למה שסובר הרמב״ן בחידושיו לב״ב דף ל״ד ע״ב שבשנים
אוהזין בטלית ואחד טוען ברי והשני שמא שאומרים ברי עדיף
לבו״ע ,כיון ששניהם מהזיקין אין דנים אותו כברי שבא להוציא
מהטוען שמא.
קושיה

הבעה״ס

יז .אכן מה שכתב הש״ש בש״ד פס״ו ליישב
בפ״ק דב"מ גבי שנים אוהזין בטלית זה ישבע
"ונימא מיגו דהשיד אממונא חשיד אשבועתא! אביי אמר :חיישינן
שמא מלוה ישנה יש לו עליו" .והקשה הבעה"מ :ולטעון ולימא הכי
לכל' ומהא שמעינן שאין התו פט נאמן לטעון שחייב לו כך וכך.
והקשה ד׳ש״ש :ואנן דקיימא לן דנאמן לטעון עד בדי דמיו יתעורר
קושית בעה״מ .ותירץ הש״ש  -דכאן אילו היה מודה שאין הטלית
שלו רק שתפס עבור חובו לא חיה נאמן במיגו לכו״ע ,כיון שאינו
חשוב במוהזק כנגד הבעלים על ידי תפיסתו בקצה הטלית אינו
נאמן במי גו שהשיב סיגו להוציא.
ללעב"ד נראה תירוצו של הש״ש נכון גם אם נאמר שהשיב
התופס כמוהזק כלפי הבעלים ,ס״ס אם יתפוס ויטען שמלוה ישנה
יש לל עליל ,לא נאמין לו משום שהשיב כסיגל להוציא .וטעם
הדבר ,כיון שמודה שאין הטלית שלו ,רק שאומר שסבי דל חייב לל
ממון ,הרי הוא בא להוציא ממון מיד הבעלים ואינו באסל בסיגל
להוציא .ובל זה כשתפס הטלית שמחזיק גם הבעלים ,אבל אם תפס
ומחזיק כל הסלית נאמן לומר שמלוה ישנה יש לו עליו ואינו
להוציא ,שהרי אם האמת בדבריו שחבירו חייב לו יכול
כסיגל
לתפוס הטלית ונעשה הסלית משכון אצלו ואינו בא להוציא ססלל
מבעל הסלית אלא להחזיק הסלית במשכון עבור הממון; אבל בזמן
שלא תפס אלא קצה הסלית ,שגם הבעלים מחזיקים בו ,אינו נעשה
משכון ,שמשכון צריך קביל וכל שמחזיק יהד הבעלים אינו קונה,
וכמבואר בגס׳ ב״ס שהנותן סודר להבירו לקנות על ידו צריך
המקנה לתפוס הסודר ג' אצבעות והשיב כמאן דפסיק .אבל מה
שתולה ואינו בידל לא קנה ואינו נעשה משכון ולכן השיב כסיגל
להוציא.
סליה

שמחזיק

לכל'.

יה.

היוצא

מדברינו,

שלדעת

ד״ש״ש התופס

לבגס':

הבעלים בדי לנונבו אינו עובר בלאו ד״לא תגנובו" ,ואלו לפי
דרבנו נעשה גנב ונפסל לעדות ,וגם כשהבעלים נברו על ההופס לא
נתקיים העשה של "והשיב הגדילה" ונשאר פסול לעדות ולשבועה.

ח .האם יבול להקדיש סליה טבחציח חסני מחזיק גנב
ים .ובנוגע לשאלה ה׳ באס הקדישו הבעלים הסלית אחר שתפס
קצהו גנב ,האם הל ההקדש? הדבר מפורש בגם* ב״ס דף 7״ ששנים
אוהדיך בסלית והקדישה אהד מהם שאין ההקדש הל ,ביוך שאינה
ברשותו של המקדיש ,ורק בשתק בשעה שהקדיש ואח״ב צווח מסתפקת
הגמ*  ,ובמו שכתבו התום׳ שם ד״ה "הקדישה" ,שבשתק אפשר שהשני
מודה לו וביון שמודה שוב הרי הסלית ברשותו של המקדיש .ואף
שהקצה״ה בסימן רי״א סק״ג מפרש בדעת התום ,שסוברים שבל גולן
שהודה שגדל ומובן לשלם ,הודר הגדילה לרשותו של הנגדל ויבול
להקדישו ,ודהו בדעת הבעה״מ הסובר בן בב״ק פ״ד ולא בדעת
ה״מלהמות" שם .ולענ״ד יש לומר שגם לה״מלחמות" בך הדין בהוסף
חפץ ושניהם מהדיקים בו ,הבעלים והתוסף ,ואה״ב הודה התוסף
שהחפץ של הבעלים ,שחודר הטלית לרשותו של הבעלים .וסעם הדבר,
שביון שהחוטף לא עשה קנין גניבה בטלית ,ביון שהבעלים
מתויקים בטלית ואינו קונה בתפיסתו ,ובמו שראינו בגם* שאין
קונים סודר כשהנותן והמקבל מהדיקים בו ,ובל שלא קנה קנין
גדילה  -הגדילה ברשות הנ גד ל.
אבן בל וה ביבול הנגדל להוציא בדיינים ,אבל כשאינו יבול
להוציאו בדיינים הרי דה אינו ברשותו ,וכמבואר בגס* ב"מ ד,
שבגדילת קרקע ואינו יבול להוציאו בדיינים אין הנגדל יבול
להקדישו .וביאר בנתיבות בסימן שע״א שבל שאינו יבול להוציאו
בדיינים גם קרקע שאין לגדלן קני ני גדילה מ" מ אינה ברשותו
מצד המציאות ,והרי דה באבידה שחשובה אינה ברשותו ,אבל
מסלסלים שיש לגדלן קניני גדילה הרי דה אינה ברשותו של נגדל
גם ביבול להוציאן בדיינים .ולפי״ד נראה שגדל קרקע ואח״ב
הודה הגדלן חודר לרשותו של נגדל שהרי בעת יבול להוציאו
בדיינים ,אבל גדל מטלטלים גם כשהודה לא יחדור לרשותו של
בעלים ביון שבבר קנה הגדילה ,ולבן בתופט טלית שאין לו
קניני גדילה בל שהודה הודר לרשות בעלים ,ובן בשיש עדים שהטף
הטלית והטלית ברשות בעלים.
הרוצה לגבלב זלא הצליח האם נפסל לעדות
ב .ויש להעיר ,שלפי מה שצדד ה״שער משפט" בסיסן ל״ד סק״ד
לשבועה סי שרצה לגנוב אף שלא הצליח ,ביון שיש
שיש לפסול
דן במללך׳ שתבע בשסר ובאו עדים שנפרע
לחוששסשקר ,וסבה דה
שפסול המלוח .א״ב לפי״ד בודאי גם בגנב ומשבו ברשות
השסר
בעלים נפסל לעדות וגם בהחדירו הבעלים בע״ב פסול.
אבן מהאחרונים אינו נראה בן .והפתח״ש בסיסן ל״ד ס״ק
הביא שגס סדייף שסר אינו נפסל לעדות .וצריך לומר שאף
י״ד,
בגסי שסח שפסלה תורה רשע משום חשש משקר ס״ס אין דו
שאסרו
סברה פשוסח שרשע משקד ,אלא שחתורח פסלח רשע ססעס דח ,ואינו

 0077לקרוב שאין מס סברה כלל אלא גזיה״ב ,ונ״ס בין
לדמע לעבי ן סס סאסדל בגס״ בסלד סדק "סי מסת״ ,ובשו״ע

קרוב
סיסן

ס״ל ,אבל ס״ס כל שלא עמס סעמס דמע ,אל אפילל עמס דק מססזיד
על ידי כפית את בלס סבזילס שעיים העשה לתיקן לביתק סלאל ,
סתכשד על ידי כן  .ויש להאריך בזת תרבת בתלכתלת לכאן אקבר.

ן —

לעולם הנובה תלת בפדשת מקץ.
הרבה להבובה.

ובפרשה תלאת

רמז י ס

^

א .באכילת הפרות דקות הבשר את הפרות הבריאות,
והשיבלים הדקות את תשיבלים המלאות .ובהנובה נמסרו
)הנה דוד(
הגבורים ביד ההלשים.
ב .ועוד :ויהי מקץ שבתים  -ראש* התיבות מרמזים על
קדשנו ציוונו
הנובה :ובעת יוהנןהבהידיוונים מבית
מרדכי(.
)הגהות
שנדליק נרות תמניאיומימהנובה.
.1
מזוזה.

״שנתים"...

תיבות:

ראשי

ד .וסבה סבה והבן...
אותיות של הנובה.

שמאל נר תדליק ימין
)שלסי הגבורים(.

הה* של סבה עם מלת והבן -
)נר ישראל(.

ה .והמש את ארץ מצרים ...המש  -נוסריקון :הודש,
מילה ,שבת .על שלוש מצוות אלו גזרו היוונים ורצו
)בני יששכר(.
לבשלן .
ו .וסבה
השמשים.

סבה  -בגימסריא מ״ד  -מספר נרות הנובה עם
)בשמים ראש ,בשם שלסי הגבוריס(.

ז .ותרב משאת בנימין ממשאת בלם המש ידות )מג ,לד(.
המש ידות היינו :מסרת גבורים ב״יד" הלשים ,רבים ב״יד"
סעסיס ,סמאים ב״יד" סהורים ,רשעים ב״יד" צדיקים וזדים
)אדמו״ר ד* נפתלי מרופשיץ(
ב״יד" עוסקי תורתך.
ה .בהפסרת השבוע" :והנה מנורת זהב כלת לבלת על
ראשה" - ".וגלה"  -בביססדיא ארבעים וארבע ,במספר נרות
הנובה עם השמשים.

]מתוך עסורי תורה פרשת "מקץ"[.
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