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החליטו , ויהי בחצי הלילה. סמינר יצאו למחנה' בנות כיתה ד
לקחו את כל זוגות הנעליים של , "לעשות שמח"כמה בנות 

, הורידו אותם לחצר הפנימייה, מאות במספר, הבנות היֵשנות
וחיכו , במרכז החצר" יחי מחזור כ"ויצרו מהם כיתוב ענק 

 ניקה –ת הבוקר באשמור. לראות את תוצאות מעשיהן, לבוקר
וכמו שעושה בכל , הָשָרת של המקום את מסדרונות הפנימייה

 ,המעורבים באקונומיקה,  העיף את המים המלוכלכים–יום 
הלכלוך והבוץ נפלו על ערימות . בעוצמה החוצה אל החצר

  ?מי חייב לשאת בנזק זה. ונעשה לרובם נזק, הנעליים
   

  ב.............................................................................................טענות הבנות שלקחו את הנעליים. א

  ב...........................................................................................................סוגיית שואל שלא מדעת. ב

  ד.........................................................................................................שואל לשימוש שלא כדרכו. ג

  ה.......................................................................................................סוגיית גונב על מנת למיקט. ד

  ו.......................................................................................... מעשים שבכל יום–גניבה דרך שחוק . ה

  ז.......................................................................................איסור למיקט גם בהשבה: קצות החושן. ו

  ח..................................................................................."גונב על מנת למיקט"קושיה מאיוב לדין . ז

  ט......................................................................................אשה תופסת נכסי בעלה לכופו לגרשה. ח

  יא............................................................................................חיוב אונסין בגונב על מנת למיקט. ט

  יג................................................................................................."דעתו לשלם" ו"דעתו להחזיר. "י

  יג..................................................................................."מזיק"הזזה למקום פחות שמור נקרא . יא

  יד..................................................................................................חיוב השרת מדין מזיק בידיים. יב

  טו......................................................................................................................סיכום ומסקנות. יג

  

  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  גליון מספר

 581  

  נזקי נעליים במחנה קיץ
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  טענות הבנות שלקחו את הנעליים. א

מה יכולות הבנות שלקחו את הנעליים לענות כנגד התביעה שכנגדן לשלם על נזקי 

ואנו נגדיר את הנושא ההלכתי המתאים , להלן עיקר הטענות האפשריות? הנעליים

  :לטענות אלו

 אילו –מתוך מחשבה שהבנות ,  לקחנו את הנעליים בהשאלה:טענת הבנות •

  . מחות לתיתן היו ש–ידעו 

  . במקום שניחא לבעלים בשאלה זו,  שואל שלא מדעת:הנושא ההלכתי •

להתיר "ולשם כך מותר ,  מטרתינו היתה להרבות שמחה במחנה:טענת הבנות •

  .מעט" את הרצועה

 . איסור גונב על מנת למיקט:הנושא ההלכתי •

 ולא היה,  הנעליים היו שמורות במקום שכל אחד יכול לראותם:טענת הבנות •

. שלא תלוי באיכות שמירתנו,  זה אונס גמור–מה שקרה בפועל . שייך לגונבם

  .לא נדרש מאיתנו לחשוב גם על נזק מסוג זה

  . חיוב אונסין בגונב על מנת למיקט:הנושא ההלכתי •

ממילא הוא זה שהזיק .  לא אנו הזקנו את הנעלים אלא השרת:טענת הבנות •

  . הוא זה שישלם–בפועל 

  .יוב אחריות השומר בנזיקין ח:הנושא ההלכתי •

  

בדוק מהי דעת התורה נו, לפי הנושאים האמורים,  בטענה אחר טענהדוןובשיעור זה נ

  .בכל אחד מהם

  

  סוגיית שואל שלא מדעת. ב

שנטל אותה אדם , עוסקת בצלוחית למדידת שמן .)ח"במסכת בבא בתרא דף פ(הגמרא 

 או גזלן אם נקרא )הודה וחכמיםי' ר(נחלקו התנאים . ללא רשות הבעלים, אחר למדוד בה

אם ההשבה צריכה ידיעת , אם פטור בבעלים,  אם פטור במתה מחמת מלאכה–ונפקא מינא (שואל 

  .)ועוד, ומספיק שיחזיר למקומו, ובשאלה אין צריך, שבגזילה צריך ידיעה, הבעלים או לא

  

להשתמש בחפץ  אסור – )ה-ג"וסימן שס, ה-ט"סימן שנ( שולחן ערוךוכך נפסק ב –למסקנה 

חייב גם  ו,גזלןונקרא שואל שלא מדעת והעושה כן הרי זה , חברו שלא מדעת בעליו

  . באונסין
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שדעת ,  נחלקו בזה הפוסקים–האם שואל שלא מדעת אסור מדאורייתא או מדרבנן [

 ששואל שלא – ועוד )ד-ב"סימן רצ(דברי משפט , )ג"אורח חיים סימן פ(ת קרן לדוד "שו

 ף"ת הרי"שו, ז-ט" סימן שנשולחן ערוךכך משמע ב(ואילו אחרים , דרבנןמדעת הוא רק מ

 שהוא דאורייתא )ה-ד" סימן לנתיבות המשפטוב, ו"רפ- חלק וא"ת הרשב"שו, ג"סימן קל

  "].לא תגזול"ועובר ב

  

  :כדלקמן, כמה נושאים שיש להם שייכות לענייננוויש בסוגיה זו 

 הרי –בסתר כעין גניבה שהו שאלה שלא מדעת שעושה את מע: לקיחה בסתר •

ובקובץ . )למרות ששכיח בפי העולם ששואל שלא מדעת הוא גזלן(" גנב"הוא בכלל 

  . תמה מדוע אינו חייב כפל)ח"בבא בתרא דף פ(שיעורים 

שלא , ן"הרמבבשם  )דיני גזילה סימן כ(המחנה אפרים כתב : דבר שאינו מתקלקל •

לול להתקלקל מחמת אלא בדבר שע"  גזלן–שואל שלא מדעת "אמרו 

 . לא נקרא גזלן–דבר שאינו עלול להתקלקל אבל , השימוש

לגבי , בפרק אלו מציאות(התוספות ומביא ראיה מ,  חולק– המחנה אפרים עצמו •

,  אסור ליטול שלא מדעת הבעלים–שאפילו שאינו מתקלקל , )משתמש בפיקדון

בשם ,  פרק הספינהבבא בתרא(נימוקי יוסף וכן מדייק מדברי . הוי גזלןוממילא 

משום  זה רק בטלית ותפילין – שכל מה שהתירו להשתמש בשל חברו )א"הריטב

אף בדבר שאינו עשוי , אסור –ומשמע שללא היתר של מצווה , מצווה

  .להתקלקל

כתב שאסור  )הלכות שאלה סעיף ה(בשולחן ערוך הרב : האם לחשוש להקפדה •

כ ידוע לו בבירור שלא יקפיד "אלא א, להשתמש בחפציו' ללכת לבית חברו וכו

מפני , או שהוא דבר שאין דרך כל בני אדם להקפיד עליו כלל,  בעל החפץעליו

אבל דבר שמקצת בני אדם . שאין חשש הפסד וקלקול כלל בתשמיש זה

מפני , פ שרובם אינם מקפידים עליו" אע–מקפידים עליו מפני חשש קלקול 

לומר שמן הסתם לא יקפיד בעל  ,אין הולכים אחר הרוב –שהוא חשש רחוק 

 בעל החפץ חושש על כל כי,  אסור–ואפילו אם ברי לו שלא יקלקל , החפץ

 , אפשר שהיה מקפיד–ואם היה יודע שזה ישתמש בחפצו ,  שמא יקלקלפנים

  .פ שבאמת לא קלקל כלל"אע,  והוא גזלןונמצא זה שואל שלא מדעת בעלים

צים חפ כתב שב)מרדכיד בשם ה-ב"צסימן ר(ע "הסמ: לקח ללא בירור אם מקפיד •

נתיבות המשפט  וב. אינו נקרא גזלן– שהבעלים אינו מקפיד על תשמישם

, )ה לצורכו"ד. במסכת בבא מציעא דף ל( התוספות הביא ראיה מדברי )ד-ז"סימן רס(
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באופן , ששומר אבידה על כלי כסף ונחושת יכול להשתמש בהן לצורכו בצונן

אפילו היה , על החפץ ניחא דעתו שישתמשו בזהכיוון שב, שאינו מזיק להם

במנחת פתים בשם וכן הוא . הפקירם לשימוש זהוהרי הוא כ, הדבר בביתו

ולא , שמנהג פשוט שאדם שואל מבית חברו שלא בידיעתו, ל"ליקוטי מהרי

כתר ועיין עוד ( משום שכל אדם ניחא ליה שיהנו מממונו, חיישינן לאיסור גזל

ובדרכי משה שם לגבי ליקח סודר של , ה" סימן קצבית יוסףויעויין , ין'זח מוולו" בשם הגרראש

  .))א"חושן משפט סימן קמ (ת חקרי לב"שוויעויין , חברו לקנות בו

למד שחיובו  )ן"בשם הרמב, א"הלכות גזילה סימן כ(במחנה אפרים : כל ההנאות שלו •

נאה  אבל כשיש ה.כשכל ההנאה של השואלמדין שואל שלא מדעת הוא רק 

   . אין חיוב– גם לבעלים

 מספרת על חמישה אנשים :)במסכת בבא קמא דף י(הגמרא : שימוש שלא כדרך •

וכל הדיון הוא לגבי תשלום מחמת הישברותו . שישבו על ספסל של אדם אחר

בדבר , שימוש רגילומשמע ש. של הספסל לאחר שימוש של אדם שמן ביותר

וכך הובא להלכה ( אין בו איסור –בחפץ של חברו שלא מדעתו , העומד לשימוש

, בחפץ העומד לשימוששכל זה דווקא ,  יש לבאר–אמנם  .)א-א"א בסימן שפ"ברמ

 בוודאי שאין דרך – אבל בענייננו.  בוצורת השימושובוודאי בחפץ שזו 

  ...להשתמש בנעליים למטרת כיתוב סיסמאות

  

 ומסוג ,להתקלקלשעלול  החפץ הוא מסוג ,בסתרהלקיחה היתה  –כ בענייננו "א

 ומסתמא הבנות ,שלא כדרךהשימוש הוא , להקפיד על השימוש בהםשדרך הבעלים 

אולי יש צד של . כ אין פטור לבנות מדין שאלה שלא מדעת"א –לא בררו שאין הקפדה 

  .  שתהיה לבנות מכל המהתלהההנאה הכלליתפטור מחמת 

  

  שואל לשימוש שלא כדרכו. ג

שהרי תנאי יסודי , ליים כאן נקראת בשם שאלה אם לקיחת הנע–אמנם יש להבין 

 דרך השימוש בהם –ובנעליים ( להשתמש בחפץ שהושאל בשימוש כדרכו –בהגדרת שאלה 

 .)ו"במסכת בבא מציעא דף צ(והיה מקום להסתפק לפי הגמרא . ...)הוא לנעילה ולא לכיתוב כרזות

  . יב באונסין אם חי– כדי להיראות בושאדם שאל חפץ לא כדי להשתמש בו אלא 
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 –שאל מדעת המשאיל היא רק אם  )שאינו נקרא שואל( שצריך להוסיף שקולא זאתאלא 

או אפילו אם השתמש , ואלשכאן יש מקום לחקור אם נדרש שימוש רגיל להיקרא 

  . גם נקרא שואל–שלא כדרכו 

  

 היה מקום – ברשות בעליהן אילו היה מדובר בהשאלת נעליים –  בענייננוולכן

או שאין זו שאלה למטרת , להתחייב באונסין" שואל"נקראות הבנות  אם קלהסתפ

  . ופטורות באונסין, "שואל"אינן נקראות הבנות שימוש ולכן 

  

כיוון שבין ,  אין שום צד לפטור מאונסין– שאלה שלא מדעת שמדובר על מאחר אולם

 להגדיר את ,לכאורה, נראהלכן ו.  חייב באונסין–אם הוא שואל ובין אם הוא גזלן 

  !ַגָנבותהבנות כ

  

  מנת למיקט  עלנבסוגיית גו. ד

כדי האם אין בזה . לעשות שמח אלא שהכל כדי , גנבנו– טוענות הבנות –אמנם 

  ? האיסור להיתרוך אתהפל

  

הנמצא בחומש ( "לא תגנובו" דין מבררת את מקור ה:)א"במסכת בבא מציעא דף ס( הגמרא

 שבעשרת הדברות בא לעניין גניבת "לא תגנוב"הרי : י"וברש(א  לשם מה הוא ב– )א"י, ט"ויקרא פרק י

. )ששניהם מחסרים את האדם מממונו,  אפשר ללמוד מאיסור ריבית או אונאה–ולגבי גניבה רגילה , נפשות

אין : ובתרגום לענייננו. לצער: י"וברש(" גניבה על מנת למיקט"פסוק זה בא ל: משיבה הגמרא

  . )כדי לגרום לשני צער או כל הרגשה אחרת, אלא הכוונה לגנוב, מוהכוונה לגנוב כדי לקחת לעצ

  

ויוכיח הניסוח של דין , הוא בכלל גניבה על מנת לצער" לעשות שמח"ופשוט לפי זה שגם [

, דין תורה, אסור לגנוב כלשהו: )ם"ומקורו ברמב, א-ח"בשולחן ערוך סימן שמ(זה בהלכה 

 הכל אסור כדי שלא ירגיל –' ל מנת להחזיר וכוואפילו ע, ואסור לגנוב אפילו דרך שחוק

  .]עצמו בכך

   

 –" לעשות שמח"ואין , "בדיחות"כלומר שאין , נראה לכאורה שהכל פשוטולענייננו 

ככל הגנבים , ומי שעושה זאת הוא פשוט גנב, "לא תגנובו"כל זה נכלל באיסור התורה 

 –ים למטרה זאת או אחרת ולכאורה גם הבנות שגנבו את הנעל. המוכרים לנו עד היום

  ...גניבהלכלל נכנסו 
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   מעשים שבכל יום–גניבה דרך שחוק . ה

בשם ( כותב )א-ח"והביאו הקצות החושן סימן שמ, :א"בבא מציעא דף ס( אלא שבשיטה מקובצת

מעשים שבכל : ויותר מזה, שאין איסור בלקיחת ממון חברו כדי לצערו ")יש מפרשים"

  !יום שעושים כן

  

" על מנת למיקט"דברי השיטה מקובצת עם דברי הגמרא בגונב ים ואיך מסתדר

כוונה ה" גונב על מנת למיקט"איסור  ה– לומד השיטה מקובצת –אלא ? שאסור

 )שזוהי גניבה גמורה(אבל לא לשם הרווחת הממון , בידולהשאיר את הממון שמתכוון 

אין דעתו לוקח את החפץ ו אבל אם .")על מנת למיקט"שזהו איסור גניבה (אלא רק כדי לצערו 

  . מעשים שבכל יום שעושים כך ואין בכך שום איסור–לעכב הגניבה בידו 

  

בשולחן ערוך חלק אורח ( א"לדברי הרמ, מגניבה על מנת למיקט שאסור, וידועה הקושיה[

ומשמע בפוסקים שלאו דווקא בפורים אלא (חוטפים דרך שמחה בפורים ש )ו" תרצחיים סימן

  : ש כמה תירוציםוי. )ושאר דבר שמחה, השמחת חתן וכלב

שגניבה , מחלק בין גניבה לגזילה )קב-ב(ת קניין תורה "שו: חילוק בין גניבה לגזילה .א

 נראה שעושה דרך –ומראה לו פנים ידידותיות , כיוון שאם אדם גוזל בפניו, חמורה יותר

לכן גניבה ו, האין מראה בזה שמח, שלא בפני הבעלים, אבל אם גונב במסתרים. שחוק

   . שמחהכשכוונתו מתוךאסורה אפילו 

,  לחלק בין דבר מועט)ם מינץ"בשם המהר, שם( : חילוק בין דבר מועט לדבר מרובה.ב

מחברו מבלי חשוב אבל לא לקחת חפץ , כשנעשה מתוך שמחה, שבזה המנהג למחול

  .  היאך יהיה שייך בזה היתר–להחזירו 

אבל דרך שחוק ,  דרך שמחה בשעת שמחהילוק ביןעוד תירצו שיש ח: בשעת השמחה. ג

  .  אסור–סתם 

ומר נפשו יזהר מלחטוף שלא  שש)מסכת מגילהב(ה "שלומלבד זאת יש : הכל אסור. ד

  .]כי זו שמחת הוללות, ברשות אפילו בפורים

  

בכוונה לקחת לעצמו או שהחילוק בין איסור והיתר תלוי שיטה מקובצת היוצא לפי 

  :שלוש דרגותלפי זה כ יש "וא. להחזיר

ואין , מעשים שבכל יום, להחזירו מיידיתלקיחת החפץ במטרה : היתר גמור •

  .בהם שום איסור
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, הנות ממנויאולם ללא מטרה ל, ללא החזרהלקיחת החפץ ": למיקט"איסור  •

 . )'בצער או בצחוק וכו( את בעל החפץ להקניטאלא רק כדי 

  . לשימושו ולהנאתו, שיהיה שלו,  לקיחת החפץ לעצמו:גניבה רגילה •

  

, בין הדרגה השניה לדרגה השלישיתהעקרוני ההבדל  מה – על דרגות אלויש שהקשו ו

 מה אכפת לנו לשם –ללא מטרת החזרה , לעצמואם אדם כבר לוקח את החפץ כן ש

ולשם ,  בשני המקרים הוא גנב–כ "וא, חיסר את בעל החפץ הרי סוף סוף –מה לקח 

גניבה למטרת "או " גניבה למטרת הקנטה"מיוחדות של מה חילקה התורה לדרגות 

  .וצריך עיון? "שימוש

  

במסכת בבא (ל הקשה על השיטה מקובצת מהגמרא "והגאון רבי שלמה שמשון קרליץ זצ[

הנה המטבע : שיכול לומר לו,  פטור– מסוגיית זורק מטבע של חברו לים .)ח"קמא דף צ

כ "אבל אם לקח את המטבע בידו ואח, המטבעוכל זה כשהכה בידו והפיל את . מוטל לפניך

שאפילו לא התכוון , מוכח מכאן. כ"ע. וחייב בהשבתו,  כבר נקרא גזלן–השליכה למים 

לא "ולא רק איסור של ,  בכל זאת יש לו דין גזלן רגיל–אלא רק לאבדו , להנאה מהחפץ

  . על מנת למיקט" תגנובו

 שגוף –" לא תגנובו"תנאי במדרגה זו של  שבוודאי צריך להיות עוד רליץק ש"ותירץ הגרש

  .]ורק אין כוונתו להחזירו לבעליו, החפץ נמצא ואינו במצב של אבוד

  

 לכאורה  לפי השיטה מקובצת–אפילו ללא הבנת שתי הדרגות האחרונות  –ולענייננו 

שהרי לפי , "ַגָנבות"ולא ייקרא שמן בישראל , אנו את נפש בנותינו הצלנויוצא ש

ולא לזה , "מעשה שבכל יום"והוא , "היתר גמור"צת עשו מעשה של השיטה מקוב

, לכאורה,  ייתכן גם לומר–ולפי זה ". גוזל על מנת למיקט"כיוונה התורה באיסור 

, "שואל"ובפרט אם נאמר ששימוש שלא כדרכו לא הופך אותן ל( שתהיינה פטורות על נזקי הנעליים

  . )כדלעיל, כ יש פטור של אונס"א

  

  איסור למיקט גם בהשבה: ושן החקצות. ו

ומסדר את דבריו שלב ,  בסוגיה)א-ח"בסימן שמ( הקצות החושןשלא כן דרכו של אלא 

  :אחרי שלב
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שלקיחה , )ד"מצווה לא תעשה רמ( ם"ספר המצוות להרמב הוא מוכיח מ– ראשית •

הנאסרת מהסוגיה , "למיקט"כבר נכנסת למדרגת , אפילו במטרה להשיב

  . ל"הנ

 המפרש את )'ספרא פרשת קדושים ריש פרשה ב( מהמדרשיא מקור  הוא מב– שנית •

, ")שנים ישלם"כיוון שהעונש לגנבים כבר נלמד מהפסוק (כאזהרה " לא תגנובו"הפסוק 

: יש גירסה( לצער הבעלים ולהדאיבןבא לאסור " על מנת למיקט"וכוונת 

יוצא שמדובר . ו לוכ ישיבה"ואח, ")ולהטרידן"ויש גורסים , "ולהכאיבן"או , "ולהאבידן"

  .ולא השארתו אצל הגנב, להדיא על השבת הממון

שעליה דיבר , דרגת ההיתר,  הדרגה הראשונה– מסכם הקצות החושן –לפי זה  •

 דברי –ולכן , אלא גם היא בכלל האיסור, אין לה מקור, השיטה מקובצת

וא פירצה גדולה באמת ה –" מעשים שבכל יום שעושים כן"השיטה מקובצת ש

ולהחזיר לו " בצחוק"שחושבים שמותר לקחת מחברו , שים של אנשיםבמע

  . בר אסור וראוי להיזהר בזההדובאמת , מייד

  

,  בהלכה בשם גניבהשמעשיהן של הבנות מוגדר – יוצא לפי הקצות החושן –ובענייננו 

סימן ( שולחן ערוךוכן הוא ב(ויש בו איסור גניבה , ואין להקל במה שהיה הדבר דרך שחוק

 הכל –' ואפילו על מנת להחזיר וכו, ואסור לגנוב אפילו דרך שחוק, דין תורה, אסור לגנוב כלשהו): א-ח"מש

  . )אסור כדי שלא ירגיל עצמו בכך

  

  "גונב על מנת למיקט"קושיה מאיוב לדין . ז

 היא ,קושיה המפורסמת הבה ניזכר ב–עסקינן " גונב על מנת למיקט"בסוגיית ואם 

אלא שלא זכינו , ואומר שמיישב במסכת בבא בתרא, במסכת בבא מציעא(ם שיף "קושיית המהר

יד ולמעשה כבר הקשה כן ב, )ג"בבא בתרא אות ס (הקובץ שיעוריםוכן הקשה ...) לפירושו בבבא בתרא

מאי דכתיב באיוב : דרש רבא: .)ז"בבא בתרא דף ט(מהגמרא  ))ט"בבא בתרא אות קצ (רמה

ומחזירה , גוזל שדה מיתומים ומשביחהה  מלמד שהי–" ברכת אובד עלי תבוא"

  . להם

  

לפי השיטה ובשלמא .  היאך משבחו הכתוב בדבר שאסור לעשותוכ קשה"וא

דכאן באמת אינו ,  לא קשה– ) אין זה אסור–שכשאינו מתכוון לעכב החפץ בידו ( מקובצת

יא שכל סוג של לקיחה ה(אבל לפי החולקים . אלא להשיבו ליתומים, מתכוון לעכב בידו

  .  באמת קשה– )ללא חילוק במטרה להשיב או לאו, איסור
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להשתמש לצורכו על פירושו שהאיסור הוא " על מנת להחזיר" שהמילים יש שתירצו

רק לטובת אבל אם לוקח שלא לצורכו , )ב-ח"ע בסימן שמ"וכן פירש הסמ( מנת להחזיר בעין

  . אין שום איסור– בעל הבית

  

וחילק ,  את הקושיה הזאתהתורת חיים הביא בשם )ציעאבסוגיה במסכת בבא מ( ש"וברש

  . שאכן הדבר אסורישראלובין ,  שאין להם איסור בזה–  גויבין

  

וראה בהמשך השיעור התייחסות , רצה לחלק בין גניבה לגזילהובקובץ שיעורים 

  .לנקודה זו

  

  אשה תופסת נכסי בעלה לכופו לגרשה. ח

,  הבה נראה דיון בזה– "גונב על מנת למיקט"וכדי להדגיש את נושא האיסור של דין 

  שלמה שמשון קרליץדיין רביהשהביא את פסקו של , מאורי אורכפי שהובא בספר 

  :במקרה הבא, ל"זצ

המוכר כצודק בעיני בית , אמיתי( ה לאשה צורךהיש, מעשה שבא לפנינו

י "עשות כן עוהיתה אפשרות ל. התולכפות על הבעל לגרש א )הדין
ובאה לשאול . כדי לאלצו לתת לה גט, וס ממון מבעלהתפתאשה שה

   .או שאסור מחשש גזל, אם מותר לה לתפוס את הממון
  

  :ש קרליץ כדלהלן"ועונה הגרש

ולא בתפיסת , )בשוטים או בבית האסורים( גופו של הבעל דין כפייה הוא ב– ראשית •

  .ממון עד שיתן גט

 צות החושןהקוכבר דן בזה . גונב על מנת למיקטוצריך לדון בשאלה זו מדין  •

 שלקיחה על מנת ,לכאורה,  משמעשיטה מקובצתשמדברי ה, )כפי שלמדנו לעיל(

ההיפך הוכיח החושן והקצות , "לא תגנובו"להחזיר אין בה משום איסור 

  ".לא תגנובו" שיש בזה לאו של בשולחן ערוך וכן נפסק ,ם"הרמבמ

 לכך שהתורה קבעה  צריך להניח שהסיבה–כדי להתיר את הלקיחה הזאת  •

איסור ההקנטה היא מחמת , דרגה מיוחדת של איסור גניבה על מנת למיקט

לא " מה החילוק בין איסור –שאם לא תאמר כך (ולא מחמת הלקיחה עצמה , י גניבה"ע

נאמר שיש ,  אולי במקרה זה של האשה– ואם כן – ...)?לאיסור גניבה רגיל" תגנובו
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 וזו תהיה סיבה להתיר לה לקחת את .לה סיבה מותרת להקנטה וציעור

  .הממון

שלאחריו תהפוך הגניבה ממדרגת , מגבלה כלשהי על הזמןשבוודאי יש אלא  •

אני "וכי כל ימיו יוכל הגנב לומר . למדרגה רגילה של גניבה" על מנת למיקט"

שאם , אלא נראה שהגדר הוא? ויוכל להחזיק בחפץ כל זמן שירצה" עוד אחזיר

 אז יצא מכלל מדרגת –והגנב יסרב ,  הגנב שיחזיר לובעל החפץ יתבע את

כמו כופר , או שזה נקרא גזלן( ועבר לכלל גניבה רגילה" על מנת למיקט"איסור 

  . :)ה"כבגמרא בבא קמא ק, בפיקדון שנעשה גזלן

ולא (גזלן על מנת למיקט  לדין גנב על מנת למיקט אם נקביל את דין –והנה  •

כ גזלן "א – ")במה מצינו" אולי שאפשר ללמוד אחד מהשני באלא רק, מצאנו פסוק לדין זה

 .ובעל החפץ מתנגד לתפיסה זו, תופס בכוח את החפץמתאפיין בזה שהוא 

היא עד " על מנת למיקט"שחלות המדרגה של ,  לפי הכלל שלמדנו עתה–כ "א

כבר מהרגע הראשון פקע דין זה והפך  –כ בגזילה " א–התנגדות הבעלים 

ולכן אין ( אין היתר לאשה להיות גזלנית לפי זה פשוט ש–כ " א!יללהיות גזל רג

   .)במקרה זה" על מנת מיקט"היתר של 

, "גזל על מנת למיקט"  מושג שלשיצא לפי דברינו שאין, יש להקשות –אמנם  •

 לומד :)א"במסכת בבא מציעא דף ס(א "ריטבואילו ב, כי אין מציאות כזאת בפועל

  !בה לגזילההנלמד מגני, שיש מושג כזה

 –וללא זה , כשגוזל לעצמו ולצורכו הוא רק "גזלן"שכל המושג אלא יש לומר  •

כיוון (העברת החפץ לרשותו אין בזה מעשה קניין מעשה  –אם עושה רק למיקט 

ויעויין בדבריו , שהיא הכנסה לרשותו והוצאתו מרשות הבעלים, שחסרה בזה עצם כוונת הפעולה

  . בזה נלמד מגניבה על מנת למיקטוהאיסור, )שמאריך בעניין זה

ב דוחה אותו "ובעה, שדורש ממנו הכסף, "לא תעשוק" –ועוד איסור יש כאן  •

.  בכל זאת עובר בלאו זה–ואפילו שאינו מתכוון לגזול אותו לגמרי , בלך ושוב

כיוון ,  כדי ללחוץ עליו לתת גטאסור לאשה לתפוס ממון בעלהכ נראה ש"וא

  .שיש בזה מעשה גזילה

 –עד שאתה כופהו בגופו "ייתכן לומר  ש–רליץ ק ש" כותב הגרש– מסקנהול •

 מסוגיית :)ה"במסכת בבא בתרא דף קע( ן"הרמבכפי שלומד , "כפהו בממונו

צות הקוכפי שלומד , .)ו"מסכת כתובות דף פגמרא בב( " מצווה–ח "פריעת בע"

כך . ממוןשאחד מדרכי כפייה על מצוות עשה הוא בכפיית , )א-בסימן ג( החושן

  .אלא כפייה על קיום הדין, ייתכן שתפיסה זו אין בה גזל כללשלמסקנה 



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

יא

  

כ כל "א, המצריך כפייה" קיום דין"מאחר שאין בלקיחת הנעליים שום  –ולענייננו 

  .גניבהנחשבת  )שהיתה בסתר( הלקיחה

  

  חיוב אונסין בגונב על מנת למיקט. ט

שיש  וסיכמנו גם ,"מנת למיקטגנבות על "שלקחו את הנעליים הן סיכמנו שהבנות 

חיוב או שיש גם , עתה עלינו לדון אם הן נשארו בגדר איסור. בזה איסור גניבה

דהיינו , מתחייב כמו גנב רגיל" גנב על מנת למיקט"האם  :במילים אחרות. בתשלום

  ?אפילו באונסין

  

יקט חייב ת למל מנאם גונב ע(כותב שיש להסתפק בשאלה זו  )א-ח"סימן שמ(בקצות החושן 

 עד כדי כך לא אמרה –שיחייבו באונסין , אבל עד כדי דין גנב, או שאמנם איסור יש לו, באונסין ככל גנב רגיל

שליחות יד "ומקור הספק הוא בסוגיית  ,)ולכן יהיה פטור באונסין, ואינו בדיוק גנב, התורה

  ..)א"במסכת בבא מציעא דף מ(" בפיקדון

  

, )ה תרגמה"ד, שם(השיטה מקובצת החשבון שעושה  בנויים על  החושןדברי הקצות

לקחת את החפץ  מטרתו –גזלן ש, ובין כל גזלן" שולח יד בפיקדון"שההבדל בין 

שהרי (וכן לשלם לקחת את החפץ לעצמו  מטרתו –שולח יד  ואילו ,לא לשלםלעצמו ו

  . )וחייב באחריותו, הכל יודעים שחייב שמירה על החפץ

  

ולא התכוון , שנטל את החפץבאדם רגיל  ש–החושן  הקצות  מסכם– לפי עיקרון זה

אינו חייב דהיינו ,  בוודאי שהוא פחות מגזלן– נטל על מנת לשלםלגוזלו אלא 

ובוודאי ,  על מנת למיקט אם כל מטרת לקיחת החפץ היתה– וקל וחומר .באונסין

צריך ו .שייפטר באונסיןכ יוצא בחשבון פשוט " א–שלא התכוון לקחת ולא לשלם 

   .עיון

  

ושאל במה הסתפק ,  העמיק בסוגיה זו)ו"סימן כ, א בורודיאנסקי"לגר(ובספר בניין אפרים [

 הקשה על הנוסח –וכן . והרי לא ציין שני צדדי ספק, "צריך עיון"שנשאר ב, קצות החושן

, מדרבנןהמעידים על איסור מחמת תקנה " שלא ירגיל בכך"שאסור כדי , ם ובהלכה"ברמב

  . דאורייתאומשמע שהוא , "לא תגנובו"דנו את המקור לחיוב זה מכוח הפסוק והרי למ
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, בגניבה עצם הלקיחה הוא האיסורש, בניין אפרים לבאר את החילוק שבין גנב לגזלןהוכתב 

. גזילה היא הימצאות ממונו של אחר בידואבל . ולא העובדה שיש תחת ידו ממון של אחר

שבן בג :) ז"דף כ(כגון בגמרא בבבא קמא , בוארים כמה סוגיותשלפי הגדרה זו מ, יעויין בדבריו(

ה "ובתוספות ד: ו"בבא קמא דף נ(וכגון הגמרא בפרק הכונס , בג אוסר אפילו בגונב את שלו

ממילא מובנים דברי . )ועוד. שאם הוציאו את הבהמה כדי לאבדה אינם נקראים גזלנים, )פשיטא

 אפילו שמתכוון להחזיר –ובגניבה ,  חייב כגזלןשגוזל על מנת לשלם אינו, השיטה מקובצת

 בזה – עצם העובדה שעשה מעשה לקיחה – מכל מקום –בעינה ואפילו שרוצה רק למיקט 

ולמרות שייתכן מאד שלאדם זה . ולכן ייתכן שאפילו יתחייב באונסין, כבר עבר איסור גניבה

וגונב מבית "שקיים , ייב על מעשה הגניבה יתח–מכל מקום , מעולם לא היו קנייני גניבה

  .שאולי יש צד חיוב אונסין גם בגונב על מנת למיקט, קצות החושןהוזהו ספיקו של ". האיש

אם גונב על מנת למיקט (  החושןקצותו של הספק את תלה )ד רוזנטל"לגרא(ובספר באר המלך 

ל ההנאות בגלל שכאו , בגלל הגזל בלבד בשאלה אם חיוב האונסין הוא )חייב באונסין או לא

,  כאשר גוזל למיקט–ולכן . אם דעתו להשתמש בו, שיכול לעשות בחפץ מה שרוצה, שלו

 ".כל ההנאות שלו"כי אין כאן את הגדר של ,  אינו חייב באונסין–דהיינו לא להשתמש בו 

 )ה"דף ע(י בסנהדרין " מדברי רש)א-ח"בשולחן ערוך סימן שמ( י"ערך שוראיה לצד זה הביא ב

 כשגונב על –כ "וא. שכל ההנאות הן שלו, ן חייב באונסין בגלל שדומה לשואלמשמע שגזלש

. אונסיןאולי באמת שייפטר מ –שהרי אינו משתמש בדבר ,  שאין לו בזה הנאות–מנת למיקט 

כמו (  זה נקרא שימוש המחייב באונסין– שיצרו נהנה מאחר שאולי יש לומרש, הוסיףו

למרות שהוא מקלקל אבל הוא מתקן אצל , ש חייב ששורף גדי)א-ם הלכות שבת יב"ברמב

  ...יצרו

בניין ה עונה – )אם גניבה על מנת למיקט הוא מדאורייתא או מדרבנן(ולגבי השאלה השניה 

" גונב על מנת למיקט" ייקרא –שאם יוציא מרשות הבעלים , אפרים לפי אותה הבנה

 ייקרא –אה מרשותם ולא עשה מעשה הוצ, ואם רק מטמין ברשות הבעלים, מדאורייתא

ובספר יד המלך תירץ שהמילים (ויעויין שם ראיותיו ודוגמאותיו , "כדי שלא ירגיל בכך"שאסור 

  .])ם לדין התורה"הוא הסברו של הרמב" שלא ירגיל עצמו"

  

 אפילו שנאמר – )הגם שנשאר בצריך עיון(הללו החושן לפי דברי הקצות  –ובענייננו 

 מכל מקום אין הם מזוהות לגמרי –" ַגָנבות"ונקראות , מעשה אסורשהבנות אכן עשו 

  .ייפטרו מתשלומי אונסיןו, עם דיני גניבה רגילים
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  "דעתו לשלם"ו" דעתו להחזיר". י

זכרון וכך מסוכמת דעתו גם בספר , ה"בבא מציעא סימן כ, ל"צש רוזובסקי ז"לגר(שמואל ' ובחידושי ר

 ולכן חולק ,קצות החושןהליו נשען תמה על הבסיס שע )ז"חלק המכתבים אות י, שמואל

  .ומגיע למסקנה הפוכה מדבריו

  

וזה ,  ולא להשיבולקחת את החפץצות החושן הראה שגזלן רגיל מתכוון הק –כזכור 

ומתכוון ,  שאם לוקח את החפץ–והסיק מכאן . אפילו באונסיןהסיבה לחיובו כגזלן 

 אז אינו – )כ להחזיר"ואח, א רק להקניטאל, שלא להשתמש בו כלל,  אם לוקח–וקל וחומר (להחזירו 

  .פטור מאונסיןולכן , גזלן רגיל

  

כ "א – שלפי דרך זו ))הלכות גזילה סימן א, אויערבך (ברי חייםהדוכן מקשה גם ( ר"מקשה הגרש

ואינו ,  שדעתו להחזיר את החפץ מיד לאחר השתמשותו,בשואל שלא מדעתגם 

והרי שואל שלא (אמר שייפטר מאונסין כ נ" האם ג–מתכוון להשאיר את החפץ אצלו 

  ! ?)ז-ח"כנלמד בשולחן ערוך סימן ש, גם לעניין חיוב אונסין, מדעת נחשב גזלן

  

אלא החילוק הנכון , "דעתו להחזיר"שעיקר החילוק אינו בשאלה אם אלא מוכח 

כלומר נכונותו , "דעתו לשלם הפרשי מחירים" הוא ב)המשפיע על דין לפוטרו מאונסין(

כי באמת השואל שלא מדעת אמנם . על שינוי שווי החפץ במקרה של הוזלהלשלם 

להחזירו אבל כוונתו היא , )ואולי אפילו לשלם על השימוש בחפץ(מתכוון להחזיר את החפץ 

. וחייב באונסיןולכן הוא נקרא גזלן . ללא התאמת המחיר לרגע הלקיחה, כמו שהוא

 לפי איזה מחיר ישלם במקרה של  שלא חושב לרגע–וכך גם גונב על מנת למיקט 

אינו דומה לגונב על מנת  בוודאי –אלא מתכוון להחזירו כמו שהוא , ירידת ערך

תרומת יעויין עוד ב, ויש אריכות גדולה באחרונים בעניין זה[ולכן נחשב לגנב וחייב באונסין , לשלם

  .)]תא ד אות השאיל (העמק שאלה, )הלכות גזילה פרק ג (אבי עזרי, )ב-ב"סימן רצ (הכרי

  

 חייבות הבנות – )קצות החושןהושאר המשיגים על (ש רוזובסקי " לפי הגר–ובענייננו 

  . של הנעלייםבתשלומי האונסין

  

  "מזיק"הזזה למקום פחות שמור נקרא . יא

ולאחר , )לעיל" גונב על מנת למיקט"כך יצא מסוגיית (לאחר שהבנות גנבו את הנעלים 

, להתחייב אפילו באונסיןדהיינו , ן דין גנב ממשאם יש לההחושן שמסתפק הקצות 
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או שיש " אונס"צריך לברר אם הנזק שקרה לנעלים מחמת המים שניתזו נקרא בשם 

  .  כדין שומר או מזיקחיסרון בשמירה וחיוב באחריותבזה 

  

שנלמד להלכה בשולחן , ב-ד"כלל צ(ש "ת הרא"שו מביא מ)ז-א"בסימן רצ(ובנתיבות המשפט 

וביקש חברו שיוליך , אדם שהיה מהלך בדרךלגבי , נעליים...מקרה ב )ב-א"רצערוך סימן 

ואבדו המנעלים מעל , ולא השגיח. 'ואמר לו להניח על החמור וכו, את נעליו עימו

, שאין צורך להיכנס לשאלה אם הוא נקרא שומר או לא, ומכריע הנתיבות. החמור

,  שכשעושים מעשה בגוף החפץ והטעם הוא!חייב בכל מקרה מטעם מזיקכיוון שכאן 

ונקרא בשם , הרי זה כמפסיד בידיים ממון זה, להעבירו למקום שאינו משתמר לגמרי

   !מזיק

  

והשומר אינו זוכר , לגבי מפקיד שדורש את פקדונו )ז-א"המובא בסימן רצ(ומקרה נוסף 

 ין שחיוב התשלום הוא מד)יד-א"סימן רצ(  המשפט גם כאן פוסק הנתיבות–היכן הניח 

  . הבעלים ניזק על פי מעשיובזה ש, מזיק

  

בזה שהסיטו את , "מזיק"מדין בות הבנות חיינוכל לומר ש – ולפי זה בענייננו

, וההיזק יותר שכיח,  הרבים מצוייםלמקום שבו, יחסית,  השמורםהנעליים ממקומ

  ".מזיק"ובזה פוסק הנתיבות המשפט שנקראות 

  

  חיוב השרת מדין מזיק בידיים. יב

כפי שהארכנו ( חייבות על נזקי הנעלייםויצא שהן , שגמרנו לדון בעניין הבנותולאחר 

שלא הן ( להזכיר שכל חיוב זה הוא באופן שהנזק שנוצר יש – )'מדין גנב ומדין מזיק וכו, לעיל

ניתן להיגבות  לא – )"מזיק"או ברמה של " גנב" ברמה של  לנזק זהאחראיותאלא הן רק , עשו

  .)י אדם שזהותו אינה ידועה"ן שנגנב או ניזק עכגו( מזיק בפועלמה

  

, ידוע גם ידוע מיהו זה ששפך מים ואקונומיקה על הנעליים –אבל במקרה שבענייננו 

ולכן , הזיק בפועלששהוא זה , השרת הלא הוא –וגם הוא עומד לפנינו ושואל מה דינו 

 –הוא יתחייב ואם , ועלינו לדון את דינו תחילה, הוא עומד בראש רשימת החייבים

 או –ואם הוא ייפטר מסיבה כזאת או אחרת , הוא ישלם והבנות ייפטרו מהתשלום

  .)לפי כל מה שדיברנו לעיל( אז החיוב חוזר לבנות
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 או ייפטר מחמת "מזיק בידיים"אם יתחייב מדין יש להסתפק  –ובנדון חיוב השרת 

  . שיש בחוץ נעלייםלא היה אמור לדעתש

  

ויעויין ( אלת אחריות של אדם במקום שבו הנזק קרוב לאונסבשוכבר עסקנו בעבר 

ויש לומר את הנקודות , )"נזקי גלגליות בנופש" –למסכת בבא קמא סימן י אוצר העיון בספרנו 

  :הבאות

, ניקה את המסדרונותמאחר ש, אין כל חיוב על השרתש אפשר לומרמצד אחד  •

אין דרכו של " פי הכלליש לנהוג לגביו לו, כדרכו בכל יום בשנים האחרונות

 בשולחן ערוךונפסק להלכה , :ז" במסכת בבא קמא דף ככבגמרא( "אדם להתבונן בדרכים

 הניקיון של –כזכור ( הן מבחינת המקום והן מבחינת הזמן המוקדם, )א-ב"סימן תי

וגם אין סבירות , בזמן שלא מסתבר שיש מישהו בחוץ, השרת היה בשעות מוקדמות מד בבוקר

  . )ישהו השאיר שם חפץ עוד מאמשגבוהה שמ

, רק במקרים מיוחדיםשייכת  )אין דרכו להתבונן בדרכים"של ( שקולא זו –אלא  •

כאשר , ב"מקום המכוסה וכיוצ, אפילה, קרן זווית: כגון )שם( כמבואר בגמרא

  .הכלל הוא שלא היה יכול להתבונן מחמת תנאי השטח

ולבדוק את המקום לפני ובפרט כאשר היה יכול להתבונן  –בשאר המקרים  •

 אדם מועד לעולםמכוח הדין , אנו חוזרים לחיוב הראשי –ששופך את המים 

 שאדם מועד ,ג-א" סימן תכבשולחן ערוך להלכה הנפסקש ,.ו" במסכת בבא קמא דף כמשנהב(

שכן אחריותו , אין אדם יכול להיפטר מחיובוש, .)בין במזיד, בין בשוגג, לעולם

 למקום שעלולים להיות בו בני בונן לפני שמתיז מים להתת אותוחייבכאדם מ

  .חייב לשלם על הנזק שעשה –וכל שלא עשה כן , אדם

  

על נזקי השמש יתחייב  –וזו גם השורה התחתונה של שיעורנו  –ולכן למסקנה 

מזיק גנב ומדין מדין הבנות יתחייבו  –ואם אי אפשר לגבות ממנו , הנעליים שהזיק

  .רוממון חב

  

  סקנותסיכום ומ. יג

והנעליים נזוקו , והניחום במגרש, "לעשות שמח"בנות שלקחו נעליים מחברותיהן כדי 

נאמרו בזה הנושאים ? האם הן חייבות בנזק הנעליים. מלכלוך ובוץ שנשפך שם

  :הבאים
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היא בסתר כגון לקיחה , יש פרטים רבים, גזלן – שואל שלא מדעת סוגיית •

שימוש , להקפידדרך הבעלים   ואם,עלול להתקלקל סוג החפץ אם ,גניבה

 ההנאה הכלליתויש צד פטור מחמת , כל אלו סיבה לחיוב. 'וכושלא כדרך 

  .שיש לבעלות הנעליים עצמן

השיטה מקובצת והקצות החושן בשם  מחלוקת – גונב על מנת למיקטסוגיית  •

או , "גנב על מנת למיקט" עדיין נקרא –אם כשמתכוון להחזיר מיד , ם"הרמב

  . שבכל יום ואין בהם איסורשאלו מעשים

היתר לאשה לתפוס ממון של ל לגבי " זצר שלמה שמשון קרליץ"הגפסקו של  •

, ויש בזה קשר לסוגיית גונב על מנת למיקט, בעלה במטרה לכופו לתת גט

 לאחר ידיעת הופכת לגניבה רגילה שגניבה על מנת למיקט עיקר חידושוו

 )א"שיטת הריטב(כ "אלא א, "יקטלמ"ולכן בגזילה אין . הנגנב ורצונו בהשבה

  . לוקח באופן שאינו לעצמו

 ,לפטור באונסיןשגונב על מנת מיקט יש צד הקצות החושן חידושו של  •

 –ובגזל רגיל , מחשבון שנעשה דרך שליחות יד בפיקדון שמטרתו לשלם

 ל וחומרוק,  יהיה פטור–כ כשגוזל ומתכוון לשלם "א. מטרתו לא לשלם

ויש כמה סברות באחרונים מה הצדדים שבעטיין נשאר הקצות (ך עיון וכל זאת צרי. למיקט

  .)בצריך עיוןהחושן 

, "דעתו לשלם"ובין , בגזלן" דעתו להחזיר"מחלק בין ש רוזובסקי "גראמנם ה •

,  החושןולכן חולק על הקצות, ייפטר מאונסין" שואל שלא מדעת"שאחרת גם 

  .חייב באונסין" גונב על מנת למיקט"ולומד ש

 –מבאר שכל הזזת חפץ ממקום שמור למקום פחות שמור תיבות המשפט הנ •

, מזיקכיוון שהזזה זו היא מדין , אפילו שלא קיבל שמירה, מחייב את מסיטו

  .שאינו תלוי בקבלת שמירה

לא התרגל שו, עשה את מלאכת הנקיון כבכל יוםהגם ש , השרתיש לחייב את •

אין דרכו של אדם דין והיה מקום לפוטרו מ,  ברחבהחפצים שיש לחשוש

  . אדם מועד לעולםאלא שלמסקנה חייב מדין , להתבונן בדרכים

ואם אי אפשר , על נזקי הנעליים שהזיקהשמש יתחייב : ובשורה התחתונה •

  .מזיק ממון חברוגנב ומדין מדין הבנות יתחייבו  –לגבות ממנו 
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