
  הרב צבי יוסף רייכמן
 ראש ישיבה

  ג" תשס•בית יצחק לה 

  יק'ד הלוי סולובייצ"ורי מרן הגרירשימות שיע
 קניני גזילה: הקדמה לפרק הגוזל קמא

 : נראה שיש כמה ראיות שיש לגזלן קניני גזילה

כשהסבירו את הדין ) ה אין שמין"ד. לעיל דף יא(' כתבו תוס) א

ל והיינו טעמא דגנב וגזלן קנו מיד כשהוציאו "דאין שמין לגנב ולגזלן וז

 .ומפורש שמשעת גזילה הגזלן קונה קנינים בחפצא.  ל"כמרשות בעלים ע

גזלן שהשתמש בחפץ הגזול אינו מחויב לשלם דמי שכירות ) ב

ההוא גברא : ו ובסוגיא לקמן דף צו"ג מגזילה הל"ם פ"ברמב' עי(להנגזל 

וביאור הדבר כי מזכויות קנייני הגזילה שיש לגזלן .  )'דגזל פדנא דתורי כו

 .  ן לבעלים זכות לתבוע ממנו את דמי מה שנהניתבעלות לתשמישין ואי

אם בעל הגזילה הקדיש את הגזילה ההקדש אינו חל כי הגזילה ) ג

יתכן שביאור הדבר כי קנין הגזילה שיש לגזלן .  :)לעיל דף סח(אינה ברשותו 

 1.פוגם את קנין הבעלים ולכן החפץ הגזול אינו ברשותו להקדיש

ל היה מושכו ויוצא ומת ברשות " וז.)דף עט(עיין במשנה לעיל ) ד

ומבואר , ל"הגביהו או הוציאו מרשות בעלים ומת חייב עכ, הבעלים פטור

כי חיוב האונסים דגנב .  שגניבה צריכה מעשה קנין כדי לחייב גנב באונסים

 תלוי בקנין שיש לו בחפצא

ל אמר רב הבא במחתרת "ז: איתא.) דף עב(בגמרא סנהדרין ) ה

אמר רבא מסתברא מילתיה דרב .  ט בדמים קננהו" פטור מונטל כלים ויצא

דהא יש לו , בששיבר דליתנהו אבל נטל לא והאלקים אמר רב אפילו נטל

ולא היא כי .  נ ברשותיה קיימי"דמים ונאנסו חייב אלמא ברשותיה קיימי ה

                                                                                                                       
דפי . ק דף יח"ד ב"ריש פ(ן בסוגיית אנן יד עניים אנן "מ ורמב"עיין במחלוקת בין בעה  .1

ם "ה שיטת הרמב"ד. דף ע (ב"ק ח"וברשימות שיעורים לב) ווילנאף דפוס "הרי
 ).בהרשאה בגזילה
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אוקמינא רחמנא ברשותיה לענין אונסין אבל לענין מקנא ברשותיה דמרייהו 

 .ל"דהוה אשואל עכקיימי מידי 

על ' במלחמות ה(ן "עם הרמב' י ותוס"ובשיטת רבא פליגי רש

כתבו שהבא ) ה מסתברא"ד(' ותוס) ה מסתברא"שם ד(י "רש.  .)ף דף יז"הרי

במחתרת שגנב פטור על שבירת הכלי בין ששיברו במחתרת ובין ששיברו 

 ן סובר שפטור רק אם שיברו"מאידך הרמב.  לאחר זמן משיצא ממחתרת

ל כיון שלא קנאו משעה "כ חייב וז"מ ואילו אם שיברו אח"במחתרת דקלבד

ראשונה ועל אותה שעה אתה פוטרו אם שבר לאחר זמן אמאי פטור הרי על 

ק "ב' במאן דגזל חביתא דחמרא במס' שבירה זו אתה מחייבו כדאמרי

נ כיון שנפטר ממיתה ועכשיו הוא שובר כליו של חבירו אמאי "ומציעא וה

כי למה יפטר על שבירת הכלי תמוהה י "ולכאורה שיטת רש.  ל"עכ' כופטור 

 .ש מכל מזיק וגזלן דעלמא שחייבים לשלם על שבירת כלי"כ ומ"אח

פ דהבא במחתרת שגזל פטור "י דאע"ונראה לבאר את שיטת רש

מ קנה קניני גזילה "מ, מ"מחיובי הגזילה שחלים מחמת מעשה הגזילה דקלבד

כ שבר את הכלי שגזל פטור מלשלם ואינו חייב "ם אחומשום הכי א.  בחפצא

ואמנם גזלן .  מדין מזיק כי קנין הגזילה שיש לו פוטר אותו מחיוב מזיק

אך אין החוב הזה חל מדין מזיק , דעלמא ששיבר את הכלי שגזל חייב לשלם

שבירת הכלי לבסוף מהווה המשך של מעשה הגזילה .  אלא מדין גזילה

ואילו בבא במחתרת מכיון שבמעשה הגזילה .   גזילהדמעיקרא ומחייב מדין

כי השבירה גומרת את , כ אינה מחייבת מדין גזילה"חל פטור גם השבירה אח

ואילו בבא במחתרת שמעשה , חיוב הגזילה דמעיקרא שחל בשעת הגזילה

 2.הגזילה הוא בפטור הגזלן פטור גם על השבירה לבסוף

                                                                                                                       
ל "אכן רבינו זצ.  י"ל ברש"מ דלכאורה יש לו שיטה אחרת מהסבר רבינו זצ"עיין בבעה  .2

) 'ק ב"א ס"שנ' סי(ח "אמנם קצוה.  ש"עיי, מ"אמר שיש לדחוק גם פירושו בדברי בעה
) ה מתיר"ב ד"דף ע' סנה(ה "ועיין ביד רמ.  מ"י כפי משמעות בעה"הסביר את רש

 .ל"ומשמע ממנו כפירוש רבינו זצ
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 מחייבת בתורת גזילה סמוכים ליסוד זה ששבירת הגזילה לבסוף

גניבה ' א הל"פ(ם "ל מפסק הרמב"ח זצ"ולא מדין מזיק הביא מרן הגר

היה שוה בשעת הגניבה שנים ' ל גנב בהמה או כלי כו"שכתב ז) ד"הלי

ובשעת העמדה בדין ארבעה אם שחט או מכר או שבר הכלי או אבדו משלם 

ו אבד הכלי ואם מתה הבהמה א.  ה כשעת העמדה בדין"תשלומי כפל או דו

ם פסק שאם הכלי "הרמב.  ל"מאליו משלם תשלומי כפל כשעת הגניבה עכ

ומאידך אם הגנב שיבר את , נאבד מאליו הגנב משלם כפל כשעת הגניבה

ע כי התינח שישלם את "וצ.  הכלי בידים משלם כפל כשעת העמדה בדין

אך למה ישלם כפל כשעת העמדה , הקרן כשעת השבירה בידים מדין מזיק

אלא מכאן מוכרח שגנב ששיבר את הכלי בידים אינו חייב לשלם רק .  בדין

שהגניבה הראשונה נמשכת ונגמרת בשעת , מדין מזיק דעלמא כי אם מדין גנב

 3.רה וכשעת העמדה בדיןה משלם כפל על שעת השבי"ומשו, השבירה בידים

וסובר להלכה שהבא ' י ותוס"חולק עם רש) במלחמות שם(ן "הרמב

' ויתכן לפרש את שיטתו בב.  כ הזיק את הגניבה חייב לשלם"במחתרת שאח

 :אופנים

אך פירש זה .  ל שסובר שגנב שהזיק חייב מטעם מזיק דעלמא" י]א

ם "ל הוכיח שממה שהרמב"ח זצ"ם שהרי הגר"נגד שיטת הרמב

מחייב את הגנב שהזיק בכפל מוכרח שאינו מחייב מדין מזיק 

 4.דעלמא אלא מדין גניבה

חתרת פטור על מעשה הגניבה ל שמאחר שהגנב הבא במ"נ י" א]ב

כי רק גנב המתחייב בחיובי , מ אינו קונה קניני גניבה"לבדמדין ק

.  י גניבהגניבה קונה קניני גניבה אבל לא גנב שהוא פטור מחיוב

                                                                                                                       
גניבה ' א מהל"ד ובפ"חובל הל' ז מהל"פ(ם "עיין בחידושי רבינו חיים הלוי על הרמב  .3

 ).ו"הלט

ם יש מחייב של מזיק "אך יתכן שלרמב).  'אות ב' ד' סי(ק "עיין בברכת שמואל לב  .4
, כ חייב מדין מזיק ולא מדין גנב וגזלן" הבא במחתרת ששיבר אחבנוסף לחיוב גזלן ולכן

 .ק"מ לגבי כפל ודו"נ.  ם אינו סובר שקניני גזילה מפקיעים דין מזיק"והרמב
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כ חייב כי אין לו קניני גניבה "אם הבא במחתרת הזיק אחכך ולפי

כ סובר "ם ג"ז יתכן שהרמב"ולפי  5.וממילא חייב מדין מזיק דעלמא

 6.ן"כרמב

והנה שיטת רב שהבא במחתרת קונה את הבעין לגמרי ואינו חייב 

ביאור שיטתו שבדין הוא שגנב דעלמא יקנה את החפץ שגנב .  להחזירו

ולפיכך חייב להשיב ,  אלא שחיוב ההשבה פוגם את קנינומטעם קניני גניבה

מ קונה את החפץ "ואילו הבא במחתרת שפטור מהשבה דקלבד.  את הגניבה

 .לגמרי

כ "שגם שינוי רשות ואח) ג"גניבה הל' ה מהל"פ(ם פסק "הרמב) ו

.  ע היאך יכול גנב להקנות לפני יאוש ולעשות שינוי רשות"וצ  7.יאוש קונה
ש לגנב קניני גניבה משעת הגניבה וקנינים אלו מועילים כדי אלא מוכח שי

כ גומר את "ובכן היאוש אח, שיקנה ללוקח ויעשה שינוי רשות גם לפני יאוש

 .קנין הגניבה שבידי הלוקח שיהיה לגמרי שלו

                                                                                                                       
ל דכיון דאין עליו "כ בגונב בשבת שאינו קונה בשינוי ז"דכ) 'א: א"שנ(עיין בנתיבות   .5

 .ל"מעליותא עככ קנין הגוף ל"חיוב דמים לגריעותא דידיה אין לו ג

אבל משמע .  ן"ם חולק על הרמב"שכתב שהרמב) ב"גניבה ה' ג מהל"פ(מ "במ' עי  .6
א "כ בביאור הגר"ן וכ"ם מודה לשיטת הרמב"שלמד שאף הרמב) א"שנ' סי(א "מהרמ

ג "גניבה הלי' ט מהל"בפ(ם "פ משמעות פסק הרמב"ח ע"הב' כ כ"וכמו) ק ג"ס(שם 
 ).ב"ג שם הל"ובפ

 ).'ענין יאוש ושינוי רשות אות ג. דף סז( ב"ק ח"ות שיעורים לבברשימעיין   .7


