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השבת גניבה מקופת צדקה

אדם גנב כסף מקופת צדקה של מוסד
שעמדה במקום מסויים ,הקופה עמדה עם
עוד קופות צדקה של מוסדות אחרים.
עתה בשובו מדרכו הוא מעוניין להשיב
את הגניבה אלא שהוא אינו זוכר מאיזה
קופה גנב וכמה גנב ,מה יעשה?

תשובה

א .בשו "ת אגרות משה )חו "מ ח"א סי' פח(

דן בנושא דומה וכך הוא כותב לוxaca" :
zapba dayd zevn miiwl ji` rcil epevx
dn dpd .zeize`a oiivy mihxta oenn
dwcv ly dtewn apeba '` ze`a zl`yy
apby el` zerna oicd .dry itl dzidy
xzena oicdy exzezipy zern oick zeyrl
eze`l `ed cigil did m`e miiprl miipr
ipa enikqd m`e .a"tq milwya opzck cigid
dry jxev yiy zxg` dwcvl zepyl xird
wqti`e 'g sc a"aae my `zi`ck mi`yx
jixv okle y"iir 'e 'irq b"px 'iq c"ei r"ya
dzpiyae .dfa ewqry miqpxtdl xifgdl
dtewdl xifgdl jixv dciwtz z` dtewd
dilr `dc dnewna zcnery dzr dpyiy
."dl jiiy xzend lke miqpxtd enikqd
כלומר ,אם גנב כסף מקופת צדקה יחזיר
לפרנסים האחראים על הקופה ,והם
רשאים לשנות מצורך אחד לצורך אחר וכד'

אפילו הקופה הקודמת נסגרה .ובהמשך
כותב שאם אינו יודע כמה גזל ישיב לפי
כמה שחושב שגזל .ולענייננו השאלה מעט
מסתבכת כאשר גנב מכמה קופות ואינו
יודע מאיזו ,ואינו יודע כמה מכל אחת,
ובכ"ז אם ממונים על כל הקופות אותם
פרנסים יכול להשיב להם ,וכיון שהם
רשאים לשנות מקופה לקופה יכולים ליטול
את הממון המוּשב ולשנותו לאיזה צורך
שירצו.
ב .אלא שלענ"ד צריך לעיין ְלמה נחשבת
קופת צדקה האם היא נחשבת כאילו כבר
הכסף ביד גבאי הצדקה ולכן הממון שנגזל
חייב בהשבה ,או שנחשב כממון שעדיין לא
בא ליד גבאי ולכן דינו שונה.
מצד הדין היה ניתן להחשיב את הקופה
כקונה לגבאי הצדקה שכן כליו של קונה
ָ
ברשות מוכר קונים לו )שו "ע חו"מ סי' ר סע'
ג-ה עי"ש מח' ראשונים בכך( לפחות במקום
שהמוכר נותן ללוקח רשות לכך או שאומר
לו :לך וקנה ,וכאן הקופה המונחת בבית
כנסת הרי היא ברשות של שניהם ובעלי
בית הכנסת נתנו להם רשות להניחה שם
ולכן יכולה לקנות לגבאי הצדקה .אולם
מסופקני אם זו כוונת הנותנים .ובקופת
צדקה הנמצאת בבית פרטי ודאי שאין
הכוונה שהיא תהא כחצרו של גבאי ולכן
עד שלא הגיע הממון ליד גבאי הצדקה אין
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חבל נחלתו
וא "כ סתם מעות צדקה שאינן ברשות
 וצריך,גבאי ידוע הם ממון שאין לו תובעין
.לדון מה דין הגונבן
 אם הממון לא: ולכאורה צריך לשאול.ד
נכנס ליד גבאי הרי נשאר ברשות בעליו
 והתשובה.וא"כ נמצא שגנב ממון בעלים
ia dizi`c `kid lk"היא שכמו בהקדש ש
`" )ר"ה ו ע"א( היינוzi` `pngxc `fb
שהקדש נשאר במצבו אע"פ שאין הגזבר
 ה "ה גם,יכול לעשות בו פעולות קנייניות
 הוא נחשב,לגבי ממון שהוקדש לצדקה
כבר כממון עניים אע "פ שהם אינם יכולים
 אולם בניגוד.לבצע בו שום פעולה קניינית
 בממון עניים,להקדש שהממון כבר קדוש
כיון שאינו קדוש מותר אף ללוות ולהשיב
 ולכן הגונב או.בממון שלא בא ליד גבאי
גוזל ממון עניים אינו כגוזל את ממונו
 ולגבי מילוי התחיבויות.הפרטי של הנודר
הנודר אם נגנב כאן טעון בדיקה אם זה נדר
.או נדבה
 כך פסק הטור )יו"ד סי' סא( ביחס לגוזל.ה
`l" :מתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה
ociqtd e` olk` `l` odkl zepznd ozp
miny ici z`vl ick `l` mc` ipicn xeht
."mdinc rextl jixv
`l` odkl zepznd ozp `l" :ובאר הב "י
my .'eke mc` ipicn xeht ociqtd e` olk`
e` dpedk zepzn wifnd `cqg ax xn` (:)קל
`ni` zirai` `nrh i`n xeht olk`y
l"dc meyn `ni` zirai`e df aizkc meyn
wifnd i"yx yxite .miraez el oi`y oenn

הממון קנוי לו ומצבו הוא ממון שאין לו
.1 תובעים
:( כך פסק השו"ע )יו"ד סי' רנט ס"א.ג
ilr ixd :xne`y e` ,dwcvl ef rlq :xne`d"
cil `a `ly cr ,eyixtde ,dwcvl rlq
oia envrl ezeell oia ,ezepyl leki i`abd
`ayn ...eizgz xg` rxtie ,exiagl ezeell
oia xg`l oia el oia ,ezeell xeq` ,i`ab cil
."i`abl
`"ayxd azke" :ובב "י )יו"ד סי' רנח( כתב
b"r`c s"ixd ixac lr ( )ח"ג סי' רחץdaeyza
dil raz ikc `ed oiraez el oi`y oennc
iaeig n"n `paidi xg` iprl xne` ipr i`d
."dwcv ef jita meyn ozil minyl aiign
:(וכך כתב בים של שלמה )ב"ק פ"ח סי' עא
acpny in e` ,davw da oi`y mewna la`"
,zqpkd zia epnn epwziy ick ,ycwdl zern
,zern acpn e` .'d zial mikxv x`ye
miphw mixega cenll ,micnln epnn exkyiy
oeictl e` .minezi epnn `iydl e` .minezie
oi`y oenn ied ipd lk ,mireci mpi`y mieay
,xneyd xeht `nrh i`dne ,miraez el
la` .micia eca`ny ,dxenb driytn elit`
eze` oiteky `hiyt ,ecia `edy onf lk
,r"kl dwcvd lr oitek df oirkc .xifgdl
dpedk zepzn lr oiteky enk .eciay dn ozil
,miraez el oi`y zern ok mb dedc .xyrne
`zi`c `kid mewn lkn .oda ryt m` xehte
oke .xcpe xcp lk oke ,ozil eze` oitek oira
wqt oke ( )חולין קל"א ע"אrexfd wxtn gken
."(' )שורש וw"ixdn

, לענ "ד דעת הנותן שהקופה תקנה:הערת הרה"ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה ― ירושלים
.דאם נדר סכום לצדקה יצא בכך ידי נדרו
 ועי' ריטב "א חולין )קל ע "ב( שסובר שצדקה מרגע הפרשתה הפכה, כתבתי דעתי:תשובת המחבר
. וגבאי או עני יכול לתובעה,לממון עניים
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השבת גניבה מקופת צדקה
mlyiy `ed zeciqg zcn ipyil izxzl i`ce
ziad lra rny `z `xnba dlr iziincn
jxhvpy xnelk jixve mewnl mewnn xaerd
ipr xyrne d`te dgky hwl lhep zepefnl
aiig epi` azk ( )שם הי"דm"anxde :'eke
.reci raez el oi`y oenn `edy iptn mlyl
y"`xde zetqezd ixack dil `xiaqc rnyn
i`n` k"l`c `xnegl `xza `pyilk wqte
eze `xwn `nrh aidic `nw `pyill diway
axc `pyil ipycn ikd zvw wcinl `ki`
rnync aiig epi` azke xeht xn`c `cqg
."eze` oiaiign oic zia oi`
 השו "ע )יו"ד סי' סא סט"ו( פסק לגבי.ו
 וא"כ ה "ה לגבי.מתנות כהונה כתוס' ורא "ש
צדקה שעדיין לא באה ליד גבאי דינה
כממון שאין לו תובעין שמעיקר הדין פטור
. והבא לצי "ש חייב בתשלומים,מתשלומים
ולפי הר "ן שלא נפסק כמותו אף לצאת י"ש
אינו חייב אלא רק מצד מידת חסידות
.כמובא בר"ן על הרי"ף בחולין
 שקופות צדקה עבור מוסד,נראה איפוא
 אינן מקנות לגבאי את,או מטרה מסוימת
 והן במצב של ממון,המעות המונחות בהן
שאין לו תובעים שיצא חלקית מיד הנודר
 ולכן מי שגנב.אולם ליד גבאי לא נכנס
מקופות צדקה אם רוצה להשיב רק מצד
הדין פטור מכלום שכן גנב ממון שאין לו
 אולם אם רוצה לצאת ידי שמים,תובעים
יעשה כעצת האג"מ וישיב מעות לפרנסים
והם יחליטו מה יחזור ולאיזו קופה או
 והאג"מ דיבר או בבא לצאת ידי.מוסד
שמים וכפי שהעלינו או בגבאי צדקה שנטל
ממון שתחת ידו וזו ודאי גניבה אשר צריכה
.השבה מעליא
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okilyd odkl mpziy mcew .dpedk zepzn
mcera rnync .df aizkc :mil e` xe`l
`l zeniiw opi` la` opzil aiig zeniiw
.oiraez el oi`y :oinelyz oda aezkd aiig
leki dfy oica erazl elkeiy milra el oi`
azke .jl `le mpzep ip` xg` odkl xnel
ipyil ipd oia dpin `wtpe ( )סי' בy"`xd
`l miny ici z`vl elit` `nw `pyillc
`xza `pyille ,dixht `pngxc aiigin
`ivedl mileki mipdkd oi`y `l` aiigin
`l eraezd odk lkl xninl ivnc oica epnn
`ziixae xg`l `l` jl azinl `pira
`pyill riiqn `xiza oa dcedi iaxc onwlc
`xnegl `xza `pyilk `zkld jklid `xza
md jke (' )ד"ה ואב"אqezd ixacn `ede ,k"r
azk (' ד"ה גמ: )מדo"xd la` .epiax ixac
`ixi` i`n ok m` ipdinze ,i"yx yexit`
mdl oi` inp ediipira edpzi` elit` wifn
zepznc oeik xn`w ikdc il rnyne .miraez
ikc idp `ed miraez el oi`y oenn dpedk
ik devn meyn aiigin ediipira edpzi`
oenn oic `le devn o`k oi` ediipira edpzil
elit`c il d`xp jkitle ixnbl xeht jklid
il xeegzp `le xeht miny ici z`vl `aa
`nw `pyil oia `ki`c zetqeza eazky dn
df aizkcn dl witnc o`nlc `xza `pyill
`pyille xeht miny ici z`vl `aa elit`
dedc meyn `l` dl xht `lc oeik `xza
ici z`vl `aa miraez el oi`y oenn dil
ipeeb edpdc dnl izrci `le .aiig miny
wxtae (: )ב"ק קגlfebd wxta eda opixn`c
ipica aiigc oenn wtqa (. )ב"מ לזciwtnd
`l i` `kdc llk i`dl enc `l miny
edine aiigin i`n meyn devn meyn aiigin

