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גיות גניבה וגזלה הוא המושג של 'קנייני הגזלה'. המפרשים התחבטו רבות בביאור היסודיים בסואחד המושגים  

פי  רי קנייני גזלה על ל המאמר נברר את גדיין זה, ובהקיפם של קנייני הגזלה ומשמעותם. בחלקו הראשון שענ

 ת לקניין שינוי. , ובחלקו השני של המאמר נברר כמה נקודות הנוגעו)עב.( העולה מסוגיית בא במחתרת 

 

 א. שיטת רב 

 סוגיית הגמרא 

 נאמר:  )עב.( בגמרא בסנהדרין 

 . בדמים קננהו -פטור. מאי טעמא  -ונטל כלים ויצא  אמר רב: הבא במחתרת"

 ".לא  -נטל בששיבר, דליתנהו, אבל  רבא: מסתברא מילתיה דרבאמר 

ליו חיוב מיתה שפוטרו מחיובי  הסוגיה עוסקת במצב שאדם גזל חפץ במחתרת, באופן שבשעת הגזלה היה ע

ן הגזלן מחויב  אי  -חפץ הגזול עדיין קיים וראים נחלקו האם גם כאשר ההממון )'קים ליה בדרבה מיניה'(. האמ

וא חייב להשיב את החפץ לבעליו אם הוא ק מהשבת דמי החפץ, אך ה)רב(, או שהגנב פטור ר   להשיבו לבעליו 

 עדיין קיים )רבא(. 

 

 קנייני גזלה 

ניה' )להלן:  על דעת רב: דין 'קים ליה בדרבה מי  )משפט כהן קלא, קוב"ש ב"ק אות יד. ועוד( האחרונים    קושיית ידועה 

 לפטור ו של דין קלב"מ אלא  א יהא בכוח. ממילא, ללחדש קנייניםולא סיבה    לסלק חיוביםקלב"מ( הוא רק סיבה  

לגזלן. לכן למרות שקלב"מ    החפץ ת  א  להקנותאם יישבר החפץ, אך לא יהא בכוחו  הדמים  את הגזלן מחיוב  

 מדין 'ממוני גבך'.  ן מחויב להשיב את החפץ פוטר את הגזלן ממצוות 'והשיב את הגזלה', עדיין לכאורה הגזל

 
 ר(.  העורך )ב. פרק מרובה בזמן קיץ תש"פ. הערות השוליים נוספו על ידיר זה ניתן כחלק מסדרת שיעורים על שיעו 1

יו של  בא  ז"ל  יץבומושק  ייזיקיים אלעזר בן יצחק אח  נ, ולע" 'ישיח  בן בנימין יקותיאל"ל  זהמאמר מתפרסם לע"נ אמיתי  
 א.פ"שנלב"ע י' סיוון ת  .הרב
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 : )ד"ה והאלהים( בדברי רש"י   היסוד לביאור הדברים נמצא כבר 

יש גבו להו בי דינא מיניה    , וכייאלא ברשותו ובאחריותו קיימ  - לאו פקדון נינהו  אף על פי דאיתנהו אמרינן  "

 ."עם חיוב מיתה כאילו גובין משאר נכסים  כאן תשלומין

רת 'תשלומים' שהשבת הגזלה אינה בתורת השבת 'פיקדון' שמושב מדין 'ממוני גבך', אלא בתו  מסביר רש"י  

  כהשבת  ת גזלה מוגדרת כ'תשלום' ולאששייך בהם דין קלב"מ. אלא שיש להבין מה פשר הדבר? מדוע השב 

 'ממוני גבך'?

ול מכוח היסוד המחודש של  האחרונים מסבירים, שמבחינה עקרונית, הגזלן היה אמור לקנות את החפץ הגז

אינה דומה   השבת החפץ   -לה לבעליה. לפי תפיסה זו  , אלא שציוותה אותו התורה להשיב את הגז'קנייני גזלה'

מכוח מצוות 'והשיב את הגזלה'. באופן שיוצא,    היא רק להשבת פיקדון שחוזר לבעליו משום ש'ממוני גבך', אלא  

 הבעלים. על לקיחת החפץ מ  תשלוםשההשבה היא בתורת 

בה למנוע את  לה' לא תהיה סי'והשיב את הגז מצוותהנפק"מ הגדולה מהתפיסה הזו היא, שבמקרה שלא תחול  

את חיוב 'והשיב את הגזלה',   קניינו של הגזלן בחפץ הגזול. על פי זה, מיושבת שיטת רב: דין קלב"מ מפקיע 

 וממילא החפץ נותר ברשות הגזלן מחמת קנייני הגזלה שלו. 

 :לא( משפט כהן סי' ק) חרונים רבים. נביא את הדברים בלשונו של מרן הרב זצ"ל בוארת באדרך זו מ

עשה    ומה שהגזלן מחויב להחזיר הוא רק משום מצות  .ין של גזלה הוא קנין גמורילרב שעצם הקנ"סבירא ליה  

עצמו ולא  וה הוא, שאם הוא בעין מה שגזל מחויב הוא להחזיר מה שגזל ב ודהשבה שחלה עליו. ותוכן המצ

ת השבה הוא כשהדבר  יינו שעיקר מצו"ק ס"ו א'(, וה יר )בדמיו, וכדילפינן מקרא דאשר גזל אם כעין שגזל יחז 

וא"כ החיוב של ההחזרה הוא משום מצות השבה, דהיינו   וא"כ ,  רעון של חוביכמו מצות פשגזל הוא בעין, 

 .ן של ההשבה הוא חיוביהעני

אפילו ממה שבעין, כ"א אנו צריכין לפטור, וכיון   ,את הגזלן מההשבהטור ן לפי אין צריך כלל לקניום הכי ומש

טר הוא אפילו מתשלומין של גזלה  ן, שקם לי' בדרבא מיניה פוטר מתשלומין, שפיר ס"ל לרב שפו שזהו הדי 

 ". בעין 

 

 וצרים קנייני גזלה?ד נכיצ

  ץ לבעלותו המוחלטת שלבדברי רב התחדש חידוש גדול, שעצם מעשה הגזלה הוא סיבה להכניס את החפ

'והשיב את הגזלה'(. מה פשר די )לולי שנאמרה מצוות  ן זה? כיצד קנה הגזלן את החפץ בלא שהנגזל הגזלן 

 לו את החפץ?התכוון להקנות 

. מכמה מקורות ניתן  מטלטליםלות על  האופן שבו התורה מגדירה את הבע בביאור הדבר נראה שהדבר נובע מ 

מטלטלים   על  שהבעלות  המופשטללמוד  לבעלות  )'ברשותו'(.  מתחלקת  המציאותית  ולבעלות  )'שלו'(  ת 

המופשטת  מת  הבעלות  המציאותית  הבעלות  ואילו  לבעליו,  החפץ  של  השייכות  בשליטה  היא  בטאת 

והיותו מוכן של שני    המציאותית על החפץ  ביטוי מובהק לקיומם  בו.  של המחזיק  באופן מעשי לשימושים 

נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדיש, זה לפי  "גזל ולא    )סט.( גמרא  הרבדים בבעלות מופיע בדין ה

שחסר לו חלק ". הגמרא אומרת שהבעלים לא יכול להקדיש חפץ גזול משום  ברשותווזה לפי שאינו    שלושאינו  

, כיון שהשליטה המציאותית על החפץ נמצאת ביד הגזלן. לעומת זאת בקרקעות יש פחות משמעות  מהבעלות 

הלשלי ועיקר  המציאותית  בחזקת  טה  ש'קרקע  משום  זאת  המשפטית,  ההגדרה  לפי  נבחנת  בעליה  בעלות 

קע  לא פקעה הבעלות ויכול הבעלים להקדיש את הקר עומדת'. זו הסיבה לכך שבקרקעות שנגזלו מיד הבעלים  

 . )כמבואר בב"מ ז.( גם כאשר היא ביד הגזלן, כל עוד הוא יכול להוציאה בדיינים 

על   רקה בין הבעלות המציאותית לבעלות המופשטת, תוגדר הבעלות  ר יש סתיר ב הוא, שכאשהחידוש של ר 
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הבין   רב  הראשון.  של  הבעלות  את  לגמרי  להפקיע  סיבה  היא  המציאותית  הבעלות  כי  ה'ברשותו',  פי 

לים הקשר הרוחני שמשייך את החפץ לבעלים מאד רופף, ועיקר הבעלות מתבטאת דרך המציאות שבמטלט

והשיב', וגם לאחר ו'. זו הסיבה שהחפץ היה אמור להיקנות לגזלן לולי מצוות 'של  - ת יד אדם  'מה שתחבפועל,  

של הגזלן, כפי  זה רק בתורת 'תשלום' ולא הפקעה של קניינו    שהתורה חידשה שצריך להשיב את החפץ, הרי

 . 2שביארנו לעיל

מקום נראה שמוכרחים לומר, עינינו. מכל    יש בדברים אלו חידוש רב, ואין הם מבוארים די צורכם, וה' יאיר 

גז 'קנייני  המושג  על  בנוי  רב  של  מהשליטה  שדינו  שנובעים  טבעיים  קניינים  הם  המתבאר  פי  שעל  לה' 

 . 3של הגזלן המציאותית 

 

 רב  מעמד החפץ הגזול לשיטת

יב את החפץ, יש שהבינו שלפי רב כל עוד לא הושב החפץ הוא שייך לגזלן לגמרי, אלא שרובץ עליו חיוב להש 

 . ע' בשו"ת חת"ס חו"מ קלב( ) כעין פירעון חוב בעלמא שכל עוד לא פרע את החוב הכסף שייך לנתבע 

בידיי החפץ  את  שבר  הגזלן  שאם  היא  פשוטה  שהלכה  משום  כן,  לומר  אפשר  אי  לשלם אמנם  הוא צריך  ם 

ה זה  לדין  הנימוק  השבירה.  בשעת  שוויו  לפי  דמיו  את  ברשלבעלים  הוקר  שהחפץ  הבעליםוא  מג.( )ב  ות  .  "מ 

הבעלים. כן    "כ, שגם לפי רב החפץ עומד ברשותשדין זה מוסכם גם על רב, מוכח א  )ב"ק סה.( ומבואר בגמרא  

 של הבעלים. ת החפץ כיון שאינו שלו אלא  שהגזלן אינו יכול להקדיש א )סט.( מפורש בדברי רבי יוחנן 

קנים את החפץ לגזלן, אלא שלאלתר ייני הגזלה מכדי לבאר את שיטת רב צריך לומר הגדרה מחודשת: אכן קנ 

שמחייבת   השבה  חובת  הגזלן  על  שזוהי  חלה  מכיוון  עצמו;  החפץ  את  דווקא  להשיב  התשלום אותו  צורת 

תשלום על הגזלה. באופן    כיון שהוא עתיד להינתן להם בתורת  הרי שאוטומטית נקנה החפץ לבעלים,  היחידית

ת חיוב ההשבה של הגזלן הוא בתורת 'תשלום' וכקיום של  נגזל, אך באמשיוצא, שבסופו של דבר החפץ שייך ל

 ' ולא מדין 'ממוני גבך'.מצוות 'והשיב

 

 ב. שיטת רבא 

 הצגת השאלה: במה חלק רבא על רב?

רבא סובר שגם במצב שחל דין קלב"מ עדיין  ר במה נחלק רבא על רב? מדוע  אחר שהתבארה שיטת רב, יש לבר 

 לנגזל.פץ עצמו  הגזלן חייב להשיב את הח

רת 'תשלום' )כי אז קלב"מ היה מפקיע  הנקודה הברורה היא, שלפי רבא החיוב להשיב את החפץ אינו רק בתו 

 :)ד"ה אבל נטל( רש"י ח 'ממוני גבך' כמו בפיקדון. וכן ביאר את החיוב( אלא יש חיוב מכו

 ."קדון בעלמא נינהו גביהדפ  -מין ואין זה חייב בתשלודכיון דקיימין הן כל היכא דאיתנהו דמרייהו נינהו, "

שהחפץ יקנה  המושג של קנייני הגזלה, ולדעתו אין כל סיבה  לכאורה היה ניתן להסביר, שרבא חלק לגמרי על  '

 
בעלות של הבעלים מכוח אי שליטתו על החפץ )כעין דין 'זוטו של ים' שלפי התוס' והרמב"ן  יודגש שלא די רק בהפקעת ה  2

רשות את החפץ ל  יא פוקעת(, אלא קנייני גזלה הם גם סיבה חיובית להכניסמשמעותו היא שאם אין משמעות לבעלות ה
 ם על החפץ.הגזלן מצד התפיסה המשפטית שרואה בשליטה המציאותית סיבה להגדיר את השולט כבעלי

 שחידשה תורה  דיןשקנייני גזלה אינם קניינים טבעיים אלא  נציין שבהמשך המאמר יובאו דברי הנתיבות ורעק"א שנקטו    3
לו קנייני גזלה גם לטובתו במצבים מסוימים. אמנם,  כדי לחייב את הגזלן באונסים, ומכוח זה גם נוצר רווח לגזלן שיש  

אין חיוב השבה ואונסים,  יטת רב, שכן סוגייתנו עוסקת במצב של דין קלב"מ שבו  וודאי שאי אפשר לבאר בדרך זו את ש
ריך לומר, שחיוב הגזלן באונסים אינו הסיבה לקנייני הגזלה, אלא חפץ. בהכרח צובכל זאת רב סובר שגזלן קונה את ה

אף הנתיבות ורעק"א לא   נייני הגזלה הם קניינים טבעיים שנוצרים מכוח המציאות ולא דין שחידשה התורה. וכנראהק
 רבא.  גם מכוח שיטתבאו לומר שכך שיטת רב, אלא לבאר כך את דעת רבא שחלק על רב. וע' לקמן שנדחה את דבריהם  
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, ולא מסתבר 4כיחו את קיומם של קנייני הגזלה מדינים רבים לגזלן. אמנם דרך זו מוקשה, שהרי האחרונים הו

 שרבא חולק על יסוד זה. 

יקפם של  רבא לא חולק לגמרי על המושג 'קנייני גזלה', ומחלוקתו עם רב היא לגבי הלומר, שבהכרח צריך  

חפץ לגמרי  ים הראשון )שלו'( ומקנים את הקנייני הגזלה. רב הבין שקנייני הגזלה מפקיעים את כוחם של הבעל 

ציג שני  הבאות נלגזלן. אמנם לדעת רבא אין בקנייני הגזלה כוח להפקיע את הבעלות הראשונית. בשורות  

גמורה על החפץ הגזול, ונוכיח שנחלקו אופנים לביאור הסיבה לכך שקנייני הגזלה לא מקנים לגזלן בעלות  

 בכך הראשונים.  

 

 מחלוקת בהגדרת מצוות 'והשיב'  -שיטת רש"י 

 יטת רבא, כתב רש"י: ור שבביא

לא קני    -ומר דמים אני מחזיר לך  אם קיימין הן אצלו והוא היה בא לעכבו ול  -ן מקנא לא קני  יאבל לעני"

 ". דכתיב והשיב את הגזלהומהדר להו בעינייהו, 

מבואר ברש"י שהסיבה שלדעת רבא הגזלן לא קונה את החפץ לגמרי היא מכוח מצוות 'והשיב את הגזלה'.  

ינו לגבי עצם קיומם של קנייני הגזלה, אלא במשמעותה של  הוא, שמוקד המחלוקת בין רב ורבא א  ההסבר 

ת שלאחר שקנה את  ו של הגזלן, אלא מחדשוות 'והשיב את הגזלה': לפי רב המצווה לא מפקיעה את קניינמצ

נייני של החפץ,  . ואילו לפי רבא המצווה מגדירה את המעמד הק'תשלומים'עליו להשיב את החפץ מדין    החפץ 

לממש מהגזלן  וממילא    ומונעת  שלו,  הגזלה  בקנייני  שגנוז  הקנייני  הפוטנציאל  'והשיב'  את  שמצוות  יוצא 

 אה לעיל.  ש"י שהובוכלשון ר  ,פיקדוןדין  מגדירה שהגזלן צריך להשיב את החפץ כ

חזיר את החפץ, כיון  על פי זה מובנת שיטת רבא שגם כאשר חל דין קלב"מ, הוא לא יכול להפקיע את החיוב לה

אותו לבעליו מדין 'ממוני  שהגזלן לא מצליח לקנות את החפץ, וממילא הוא צריך להחזיר  שהתורה מגדירה  

 גבך'.

'.  כלומר: יצור בעלות גמורה, אך זה רק 'בכוח' ולא 'בפועללפי זה, גם לפי רבא יש בכוחם של קנייני גזלה ל

מרי, אלא שחידש רבא  ציאלית לכך שהגזלן יקנה את החפץ לגמבחינה עקרונית קנייני הגזלה הם סיבה פוטנ

מהגזל מונעת  הגזלה'  את  'והשיב  נשאר שמצוות  החפץ  וממילא  הגזלה,  קנייני  את  בפועל  לממש  ברשות    ן 

 .5הבעלים 

 

 חם של קנייני גזלה מחלוקת בכו -שיטת הר"ן 

 הר"ן בחידושיו לסנהדרין ביאר את שיטת רבא באופן אחר: 

שעתא מתחייב בנפשו הוי מ"מ עכשיו שהכלים בבית  יב בתשלומין דההיא  הגניבה אינו חישאע"פ שעל שעת  "

 ...היאך יזכה בממונו של זהמתחייב בהן הגנב שאינו 

גניבה שאעפ"י שבאותה שעה הוא    לא זכה בגוף  דודאי לעולם   אין סברת רב נכונהשכלומר,   הכלים בשעת 

אינן   האונסין  חיוב  בשביל  מ"מ  באונסין  הנכסיםמתחייב  בגוף  ממש  קנייה  לענין  בביתו ...  ברשותו  הם  אם 

 ".אלא לאונסין בלבד   כיון שלא קנה בגופן של כליםו פשיטא שלא קנאם דלמה לא יחזיר לו את של

יותר מהותית: רבא חלוק על רב לגבי עצם קנייני הגזלה. לדעת  בין רב לרבא רש שהמחלוקת בדברי הר"ן מפו

 
ת על כל המפרשים(: בפשטות חיוב הגזלן באונסים וקנין  נזכיר בקצרה כמה נפק"מ של קנייני גזלה )לא כולם מוסכמו  4

. י"א שהפטור של הגזלן מתשלומי שכירות ומדיני נזיקין נובע מכך שהחפץ ברשותו מכוח שינוי מבוססים על קנייני הגזלה
 קנייני הגזלה. ועוד. 

 )ב"ק יד(.   בא כתבו בסגנונות דומים הרב זצ"ל )משפט כהן קלא( והקובץ שיעוריםר זה בשיטת רהסב 5
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'והשיב' לא  היה בכוחם של קנייני הגזלה לקנות את החפץ בעלות גמורה, ולהפקיע את    רבא גם בלי מצוות 

 כוחם של הבעלים. 

'קנייני גהשאלה ששאלנו לעיל למקומה: האם באמת רבא חלק לגמרי על המו   חוזרת  לפי זה זלה'? הרי  שג 

 נים רבים לא יכולים להתבאר אלא על ידי מושג זה, ולא מסתבר שרבא חלוק על יסוד מוסד זה. די

ן נראה להסביר, שרבא לא חולק על עצם ההנחה של רב שהתבארה לעיל שההימצאות של הגזלה ברשות הגזל

להוציא לגזלן    אפשרתלא מ  לבעלים  שהשייכות של החפץ להקנות לגזלן את החפץ, אלא שסבר רבא    סיבההיא  

 את הכוח הקנייני שטמון בקנייני הגזלה.לפועל 

אותית. לכן מודה רבא  ל המטלטלים מתבטאת דרך השליטה המציביתר ביאור: גם רבא מודה שהבעלות ע

ל  כן,  ה קניינית, ויש חיסרון בבעלותם של הבעלים על החפץ. יתר עשהחפץ נמצא 'ברשותו' של הגזלן מבחינ

להכניס אותו לרשות הגזלן לגמרי, כך   סיבה פוטנציאליתרשות הגזלן היא גם  שהיות החפץ בבא מודה לרב  ר 

עדיין נמצא חזק    שהבעליםה בגלל  א, שלפי רבא, אי אפשר לממש בפועל את הכוח הקנייני הזשיהיה 'שלו'; אל

נ  בתמונה, הבעלים עדיין  של  לושמו  מציאותית  בעלות  של  בכוחה  ואין  בחפץ  הבעותר  את  של  הפקיע  לות 

 ם. הבעלי

לגזלן   הבעלים  בין  מתחלק  החפץ  מעמד  רבא  שלפי  שיוצא,  לבעלים,  -באופן  שייך  עדיין  הוא   החפץ  אך 

שהחפ פוטנציאלית  סיבה  גם  יש  בנוסף,  בו;  השימושים  לעניין   הגזלן  של  יהיה  'ברשותו'  הגזלץ  )כי  של  ן 

את הפוטנציאל השלם    מהגזלן לממש  הבעלים מעכבת'ברשותו' הוא סיבה ל'שלו'( אלא שבינתיים בעלותם של  

 .6שגנוז בקנייני הגזלה

 

 חידוד ההבדל בין רש"י לר"ן 

גבי מעמדו של החפץ הגזול לפי רבא. לכולי עלמא יש סיבה פוטנציאלית  חלקו הראשונים ל לפי דרכנו, לא נ

לכך   ם הוא רק בטעםה לגזלן לגמרי אלא שאי אפשר לממש אותה בפועל. ההבדל בין הראשונישהחפץ יקנ

הנגזל האם מצד מצוות והשיב )רש"י(  או  מצד הבעלות של  -הגזלה לא יוצאים לפועל באופן מוחלט שקנייני 

 )ר"ן(. 

י רש"י, כאן, אין דבר הנפק"מ הגדולה בין רש"י לר"ן תהא במקרה שלא שייכת מצוות 'והשיב את הגזלה'. לפ

ן בעלותו של הנגזל מונעת מהגזלן לפי הר"ן עדיי ה שלו, ואילו  שימנע מהגזלן להוציא לפועל את קנייני הגזל

 לקנות את החפץ לגמרי. 

שגם למ"ד גזל הגוי מותר, לא קנה הגזלן את    )סי' תכב( הביא את דברי היראים    ( )או"ח תרלז, גוהנה, המגן אברהם  

דין זה   'לכם'. לפי המתבאר  להשתמש בו לגבי מצוות הדורשות בעלות, כמו לולב שיש בו דין  החפץ ואינו יכול

תר לא חלה קת הראשונים: לפי רש"י הגזלן קנה את החפץ מכוח קנייני הגזלה שהרי אם גזל הגוי מושנוי במחלו

חם של קנייני הגזלה להחיל  שיפקיע את קניינו של הגזלן; ואילו לפי הר"ן עדיין אין בכו  מצוות 'והשיב' ואין מה 

 בעלות גמורה, כפי שהתבאר. 

רש"י מוכרחים לומר שבבא במחתרת יש מצוות 'והשיב  ור הסוגיה בסנהדרין. לפי  נפק"מ נוספת תהא לגבי ביא

ג( ע את קנייני הגזלה. אמנם בקצות  ן, שהרי לשיטתו זוהי הסיבה להפקיאת הגזלה' כל עוד החפץ בעי   )שנא, 

רוח לבעליו, אין זה אלא מדין 'ממוני גבך' ואין הגזלן מחויב לט   בא שהחפץ בעין שייךמפורש שגם לשיטת ר 

 
מר ביחס לדין שינוי. שם תתחדד יותר  הרחבה וחידוד נוסף של הביאור בדעת הר"ן תובא לקמן בחלקו השני של המא  6

 ינוי.  דין קניין ש משמעות האמירה ש'ברשותו' היא סיבה ל'שלו' גם לדעת הר"ן, ועפ"י זה נבאר את
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ברור שהקצות לא יכול להסביר את שיטת    7'. בהשבת הגזלה, משום שקלב"מ מפקיע לגמרי את מצוות 'והשיב

קנייני  ש"י כל סברתו של רבא בנויה על כך שמצוות 'והשיב' מפקיעה את רבא בדרכו של רש"י, משום שלפי ר 

ת רבא  קצות הסביר את שיטהכרח צריך לומר שההגזלה, ולפי הקצות גם לדעת רבא לא חלה מצוות השבה. ב

ימוש במצוות 'והשיב את  כשיטת הר"ן שאין בכוחם של קנייני הגזלה להפקיע את כוחם של הבעלים, גם בלי ש

 .8הגזלה' 

 

 ג. שיטת הנתיבות ורעק"א 

 דברי הנתיבות ורעק"א 

ש למה  שקניינבניגוד  כהתבאר  משיטת  החפץ,  על  שליטתו  מכוח  הגזלן  של  טבעיים  קניינים  הם  גזלה  מה י 

  שתפקידו המרכזי הוא להטיל  מחודש של התורה דיןאחרונים מבוארת דרך שונה. לדבריהם, קנייני גזלה הם  

במצבים   אלא שכתוצאה מכך שהתחדשו קנייני גזלה לרעת הגזלן, יוצאות מכך ים,  על הגזלן חיוב השבה ואונס

 מסוימים כמה נפק"מ גם לטובת הגזלן. 

כבר אין סיבה   -מחיוב אונסים  במחתרת שדין קלב"מ פוטר את הגזלן  הנפק"מ החשובה מהבנה זו היא שבבא  

טכנית שתפקידה לחייב את הגזלן עים מהמציאות אלא הם רק הגדרה  ליצור קנייני גזלה, כיון שאין הם נוב

, שהבא במחתרת לא קונה את החפץ בשינוי, משום שבבא במחתרת )שנא, א( ת  באונסים. זו הסיבה שכתב הנתיבו

סיבה לחדש קנ   לא התחדשו אין  וממילא  )מכוח קלב"מ(  גזלה לחייבו באונסים  גזלה לטובתו של  קנייני  ייני 

 הגזלן.

ין קלב"מ  , והביא נפק"מ נוספת שאם אדם גנב בשבת, וחל עליו דד"ה ומה"ט( )כתובות לד: הלך גם רעק"א  זו    בדרך

, ואם אדם שלישי יגנוב  9קדיש את הגזלה, ולכן הנגזל עדיין יכול להאין לו קנייני גזלה  -שפטרו מחיוב אונסים  

  . 10ר מתשלומי כפל את החפץ הרי הוא כגונב מבית הבעלים, ואינו כגונב מן הגנב שפטו

א מציאות קניינית טבעית,  לפי הדרך שבה הלכנו עד כה, שקנייני גזלה אינם הלכה של תורה אל  לעומת זאת,

ת הגזלן מחיוב אונסים, אין סיבה ין קלב"מ פטר אן אף במצבים שד אין סיבה לתלות אותה בחיוב אונסים. לכ

אינו בבית הבעלים  לה שלו, וברור שנגדיר שהחפץ  לומר שלא יקנה את החפץ בקניין שינוי מכוח קנייני הגז

 לעניין הקדש וגונב מן הגנב. 

 

 קשיים בדרך זו 

 ר העיון נראה שמהלכם של הנתיבות ורעק"א אינו מחוור מכמה טעמים: חא

 
ממוניים   מחיוביםהחפץ בעין, משום שקלב"מ פוטר רק    'והשיב' על  ממצוותבדעת רש"י צריך לומר שקלב"מ לא פוטר    7

בהשבת הגזלה אינו חיוב ממוני )שהרי את החפץ וודאי שלא קנה לפי רבא( אלא רק   מעשיות, והחיוב לטרוחממצוות  ולא  
 ות סימן מ'(.הגרש"ש כתוב טרחה שמוטלת על הגזלן )ע' חידושי

החפץ בעין )כרש"י ודלא כקצות(, כל מה שמפורש בר"ן הוא   יש לציין שיתכן שגם הר"ן מודה שיש מצוות השבה על  8
ת 'והשיב' )ונפק"מ בגזל הגוי שאין בו 'והשיב'(, אך יתכן שלקושטא דמילתא גם הוא מודה  ששיטת רבא לא בנויה על מצוו

 ב"מ מהטעם שהתבאר בהערה הקודמת. שר יש דין קלשיש מצוות 'והשיב' גם כא
ן של 'אינו ברשותו' קיים רק כאשר יש לגזלן קנייני גזלה, ודלא כפי שהוכיח הקובץ יש להעיר, שרעק"א נקט שהחיסרו  9

ורים )ב"ק אות ט( מכמה מקורות שגם עצם המציאות של חיסרון השליטה מגדירה שאין החפץ בבית הבעלים להקדש  שיע
 .  ולגניבה

יון שגנב בשבת לא חלו קנייני גזלה וממילא סביר רעק"א את דין גנב בשבת וטבח בחול שלדעתו חייב ד' וה', כי כעפי"ז ה  10
וה', ולא שייך בזה דין 'גונב מן הגנב'. אך מהריטב"א בכתובת לד: נראה מעשה הטביחה נחשב כמעשה גניבה שמחייב ד'  

תברא או שתיא' ולא הגדיר כרעק"א שרק כעת מתחיל מעשה  ה מכוח דין 'שלא קיבל את טעמו של רעק"א, ונימק דין ז
 שב"א שם חלק גם על עצם הדין שחידש רעק"א(.  הגניבה. )הר
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ת האחרונים אינה ברורה די הצורך: מה ההכרח של התורה לחדש קנייני גזלה יר, שעצם סבר ראשית יש להע

החפץ ברשות הגזלן רק כדי לחייבו באונסים, בלי ליצור מכך נפק"מ  היה אפשר להעמיד את    לטובת הגזלן? הרי 

 גזלן?לטובת ה

דרין מדובר על בא במחתרת שנית, הסוגיה בסנהדרין סותרת ישירות את הבנת האחרונים: הרי בסוגיה בסנה

ץ חמתם הוא קונה את החפמדין קלב"מ, ובכל זאת מבואר בשיטת רב שיש לו קנייני גזלה שמ  שפטור מאונסים 

 חייב באונסים. עצמו, ובניגוד לדברי האחרונים שבבא במחתרת אין קנייני גזלה כי אינו 

זו : רב נקט שקנייני גזלה הם קניינים  היה מקום לומר, שהאחרונים נקטו שרבא חלק על רב בדיוק בנקודה 

גזלן, וזו הסיבה  הם דין שהתחדש לרעת הונסים; ואילו לשיטת רבא קנייני גזלה  טבעיים ואינם תלויים בחיוב א

 בקנייני גזלה.   שהבא במחתרת שפטור מאונסים, אינו יכול להקנות את החפץ 

זה. בגמרא מפורש שמחלוקת האמוראים    אלא שהבנה זו אינה מחוורת כלל: בסוגיה בסנהדרין אין זכר להסבר 

ומר שברור שרב ונים, רבא היה צריך לגזלה לחיוב אונסים. לפי דרכם של האחר   היא לגבי הקשר שבין קנייני

לקיומם, וממילא בבא במחתרת שאין חיוב    היבהסלקנייני גזלה, אך הוא גם    סימן צודק שחיוב אונסים הוא  

בגמרא מפורש שרבא חלק על רב מחמת נקודה אחרת: רב הוכיח מחיוב  אונסים לא שייך קנייני גזלה. ואילו  

אין חיוב אונסים ראיה לקיומם של קנייני הגזלה זלה, ואילו לדעת רבא  ן קונה את החפץ בקנייני גאונסים שהגזל

ית  . מכאן ראיה שגם רבא מודה לרב שקנייני הגזלה נובעים מכוח המציאות הטבעהמוחלטים שעליהם דיבר רב

חידשה תורה, אלא שרבא חלק על רב בכוחם של קנייני הגזלה להפקיע את חיוב ההשבה )כרש"י(  ם דין שואינ

 , כפי שביארנו לעיל. שמם של הבעלים )כר"ן(או את  

ני  ו:( לגבי שינוי, והיא תובא בחלקו הש-א בתמורה )ד:ראיה חזקה נוספת כנגד הנתיבות יוצאת מסוגיית הגמר 

 של המאמר. 

 

 ן שינוי קניי -חלק ב'  

 א. יסוד הדין 

 פתיחה 

 :)סו.( הלכה פסוקה היא ששינוי קונה. המקור לכך הוא בסוגיה במסכת בבא קמא 

כעין שגזל   מה ת"ל אשר גזל? אם -שינוי קונה כתיבא ותנינא; כתיבא: והשיב את הגזלה אשר גזל אמר רבה: "

 ".דמים בעלמא בעי שלומי  -יחזיר, ואם לאו  -

יקנה?  השאלה הגדולה היא: מה   אינו סיבה לשנות את  ההיגיון ששינוי  לכאורה עצם השינוי שאירע בחפץ 

של  הבעלות על החפץ. הרי פשוט ש גם אם הוא מונח ברשות חפץ  ידי שינוי,  על  יוצא מבעלותו  אינו  אדם 

 הרבים!

  'קנייני גזלה' שהתבאר בחלקו הראשון של המאמר. על מנת שהדבריםמבוססת על המושג  התשובה לשאלה זו  

ן  זלה, ונחדד את המשמעות שלהם ביחס לקניי יבוארו היטב, נחזור בקצרה על ההבנות השונות במושג 'קנייני ג

 .  שינוי

 

 ביאור על פי דרכו של רש"י 

לדבריו, הגזלן קונה    המהלך שהתבאר בשיטת רש"י.   מסביר את דין שינוי על פי  )ב"ק אות יד( הקובץ שיעורים  

אר, שברגע שהחפץ וותה התורה על הגזלן להשיב את החפץ לנגזל. מעתה יבואת החפץ בקנייני גזלה, אלא שצי
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שגזל',   'כעין  ואינו  הגזלה   ההשבהת  מצוו  פוקעתהשתנה  קנייני  מכוח  הגזלן  של  החפץ  וממילא  החפץ,  מן 

שבא מבואר  עפי"ז  שינוי  הראשוניים.  רק  אינו מעשה קנייןמת  הוא  השינוי  של  תפקידו  להפקיע את חובת , 

 . ההשבה

ץ שיעורים מביא את שיטת רב בעניין בא במחתרת כמקור לכך שקנייני גזלה הם סיבה להקנות את החפץ ובהק

  -שפקעה חובת ההשבה )מחמת דין קלב"מ(. ולדברי הקוב"ש, קניין שינוי פועל באותו אופן    ן במקרהלגזל

 השינוי מפקיע את חובת ההשבה וממילא הגזלן קונה את החפץ מכוח קנייני הגזלה.

ובץ שיעורים מקשה על עצמו שלכאורה רבא חלק על רב בדיוק בנקודה זו, ולדעתו אין בכוחם של קנייני  קה

 ?ת את החפץ לגזלן, וא"כ לפי רבא לא מובן כיצד השינוי מעביר את החפץ לבעלותו של הגזלןה להקנוגזל

, מוקד המחלוקת הוא הקוב"ש מתרץ כפי שהתבאר בשיטת רש"י: רבא לא חלק על קיומם של 'קנייני הגזלה'

ילו  לים, ואאת החפץ שנחסר מהבע  לשלםבמשמעותה של מצוות ההשבה: לפי רב מצוות ההשבה היא חיוב  

פץ עדיין נותר לפי רבא מצוות ההשבה מונעת מהגזלן לממש את הקניין שלו, באופן שיוצא שלפי רבא הח

  רים הרי שמחלוקת רב ורבא היא רק שלא שייך בו קלב"מ. אם כנים הדבכפיקדון  ברשות הנגזל, והרי הוא  

החפץ, ולכולי עלמא ההשבה מכאשר עדיין לא פקעה מצוות ההשבה, אך לאחר שהחפץ השתנה ופקעה מצוות  

 הגזלן יכול לקנות את החפץ מכוח קנייני הגזלה. 

 

 של הר"ן ביאור על פי דרכו 

קניני גזלה. לפי הר"ן, רבא  לעיל ראינו שבדברי הר"ן מפורש שמוקד מחלוקת האמוראים הוא לגבי המושג  

סיבה לגזלן,    חולק על עצם ההנחה שמעשה הגזלה מהווה  במקום שלא    ולכן גםלהעברת הבעלות הגמורה 

חוזרת שאלתנו למקומה: גם אם קיימת מצוות 'והשיב' אין סיבה להקנות את החפץ לגזלן. לפי דרכו של הר"ן, 

 ת על החפץ אל הגזלן? הבעלו שינוי יפקיע את מצוות ההשבה, לא ברור מה יעביר את 

י גזלה'. כוונתו של  'קניינ   התשובה היא, על פי מה שהתבאר, שאין כוונת הר"ן שרבא חלוק לגמרי על המושג

מונעת את הוצאתם לפועל של    רהמצוות התורבא היא לצמצם את כוח הקניין. בניגוד לרש"י שביאר שרק  

ע את השתלטותו של הגזלן על החפץ. לפי זה, מבחינה  ונמ  שהקשר של הבעלים לחפץ קנייני הגזלה, הר"ן סבור  

לגזלן, אלא שהקניין לא יוצא לפועל    לגמרי  את החפץ עקרונית גם הר"ן מודה שהגזלה מהווה סיבה להקנות  

 חפץ. בגלל ששם הבעלים הראשונים עדיין נותר על ה

ניתן להסביר את שיטת הר"ן על פי דרכו של הקובץ שיעורים: תפקידו של השינוי הוא   אם כנים הדברים, 

נוי בחפץ, ר חל שיאת ההוצאה לפועל של קנייני הגזלה. כאש  שמונעלהסיר את שמם של הבעלים מן החפץ  

ת ברשותו של הגזלן. כבר לא ניכר שזה החפץ שהיה אצל הבעלים הראשונים שהרי ההתחדשות בחפץ מתרחש

ימנע מהגזלן להוציא לפועל את  יבה שת כבר אין ס  -עתה, לאחר שהשינוי הסיר את שם הבעלים מן החפץ  

 .11קנייני הגזלה שלו 

של   את הסיבה שמונעת את ההוצאה לפועל מסיר. אלא רק יןאינו מעשה קנילפי שתי הדרכים, השינוי  נחדד:

 
וביאור הדבר נראה דלא כמו שרוצה לומר בעונג יום טוב יב ד"ה והנראה בזה(: "   בדרך זו הלך האבן האזל )נזקי ממון ז,  11

דזה לא ניתן ליאמר    ,לכן מהני שינוי דנפטר מהשבה וממילא הוא שלוקונה הגזלה ודאי לאו קרא דוהשיב את הגזלה הי'  
סה לרשותו. ולהדיא אמרינן  בגזלה מוציא החפץ מרשות הבעלים וגם מכני...   דמהיכי תיתי יקנה הגזלן דבר שאינו שלו

תו והיינו משום  א שאינו ברשוזה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו ומוכח דלגבי הגזלן לא הוי אלא שאינו שלו ול
ן ולא שינוייהם דדבר שנשתנה אינו אותו הדבר שהי' מקודם. ולכן  דמהני הגזלה שתהי' ברשותו. ולכן כיון דילפינן מה

נעשה של הגזלן דברשותו נשתנה. וזהו טעמא דכתבו התוס' בב"ק בדף ס"ט דאפשר דאפי' אין כשנשתנה ברשות הגזלן  
תייאשו משום דבהגזלה נעשה ברשות הגזלן ואפי' אינה עומדת בחצרו כיון שנ  יאוש. והיינוהגזלה ברשות הגזלן קונה ב 

 ". ברשותו  הבעלים ופקע דין בעלים נעשה ממילא של הגזלן אף שאינה עומדת בחצרו כיון דהוא
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אלא שנחלקו הראשונים,  החפץ נקנה לגזלן מכוח קנייני הגזלה.    -עת  קנייני הגזלה. לאחר שהוסרה הסיבה המונ

מפקיעה את  ות 'והשיב'  מצוי  " לפי רשייני הגזלה:  י רבא, מונעת את ההוצאה לפועל של קנמהי הסיבה שלפ

ץ. מכך נוצרה מחלוקת נתק את הקשר שבין הבעלים לחפקנייני הגזלה לא מצליחים לן  " י הר ואילו לפ  ,הקניין 

"ן  לשיטת הר , ואילו  חובת ההשבה ידו של השינוי הוא להפקיע את  דו של השינוי: לשיטת רש"י תפק מהו תפקי

 מהחפץ.  שם הבעליםתפקידו של השינוי הוא להסיר את  

 

 ב. ביאור הסוגיה בתמורה 

 ים קושיית האחרונ

ני'. הדוגמא  נחלקו אביי ורבא אם 'כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מה  ו:( -)ד:בסוגיה בתמורה  

ין', אך בסיטואציה  מושג 'קידוש חידשה את ה  הקלאסית למחלוקת האמוראים היא כהן שמקדש גרושה: התורה

הש הקידושין;  את  אסרה  התורה  היא זו  הדבר  את  אסרה  כשהתורה  האם  היא,  חלות   אלה  את  ביטלה  גם 

עליו קידושין אע"פ שהם  בר, שהתורה רק אסרה את הדבר אך לא מנעה מהאדם להחיל  אביי סו  -הקידושין?  

)אלא שלהלכה גם   הרי שהם אמורים שלא לחול שהתורה אסרה את הקידושין   אסורים. ואילו רבא מבין שכיון 

 דת שהקידושין חלים למרות האיסור(. ידושין חלים כיון שיש דרשה מיוחדת שמלמרבא מודה לאביי שהק 

ו של לא תגזול רואים מכך שאי עביד מהני.  אחת הראיות של אביי היא מכך ששינוי קונה אע"פ שעבר על לא

,  )ו:( מועילים מעשיו לקנות. בסוף הסוגיה    ל'( שאע"פ שעבר איסור גזירת הכתוב )'אשר גזרבא מתרץ שזוהי  

שכעת    )ד"ה בשינוי קונה(   לרבא היא לדין שינוי קונה. ומסביר רש"יהגמרא אומרת שהנפק"מ להלכה בין אביי  

 לא יקנו בשינוי כי 'אי עביד לא מהני'.  שגזל', ולכן אומרת הגמרא שלפי רבאהגמרא מתעלמת מהדרשה 'כעין  

שם(   וניםהאחר  במשובב  קצות  ה;  לד,  סיבה    )נתיבות  אין  שלכאורה  במחלוקת  הקשו  קונה  שינוי  דין  את  לתלות 

ע  קונה, אין סיבה לומר שהאיסור שעשה הגזלן ימנ  -  ממילאאים. טענתם היא שכיון שגם שינוי שאירע  האמור 

 את הקניין. ונבאר.  

'אי    -, כלשון הגמרא  פועל  שהאדםויות  ההנחה הפשוטה היא, שמחלוקת האמוראים מתייחסת רק לגבי חל

ל קניינים באיסור )אביי(, או שכוח אלו יש לדון אם התורה מאפשרת לאדם להחילא מהני'. בחלויות    עביד 

רבא(. לעומת זאת, לגבי קניינים החלים מאליהם ת נמסר לאדם רק כאשר אין הוא פועל בניגוד לרצון ה' )החלו

ורה, נה מעשה של האדם אלא חלות שהחילה הת ויות אלו פעולת הקניין אי ה לומר שאיסור יבטלם; בחלאין סיב

 . 12החילה על מצב זה  שהתורה חלות את ה יבטל  האדםואין סיבה שהאיסור שעשה 

במחלוקת האמוראים? הרי שינוי קונה גם כאשר  לאור זאת, מתקשים האחרונים, מדוע דין שינוי קונה תלוי  

קונה  שינוי אינו תלוי בדעתו של הגזלן והואשל הגזלן. יתר על כן, ה מאליו שלא מחמת עשייתו  החפץ השתנה 

עשה שהגזלן יבטל את דין שינוי שנובע ממציאות ן סיבה שהאיסור ש , וא"כ לכאורה אי13אפילו בעל כורחו

 השינוי שאינה תלויה בגזלן. 

 

 

 
ון  ' לא שייך לד האחרונים )הנ"ל( מוכיחים יסוד זה מדברי התוס' )תמורה ד: ד"ה רבא( שכתב שבעניין 'צורם אוזן הבכור 12

סברת החילוק היא שמום פוסל מצד המציאות )ולכן  מצד 'אי עביד לא מהני', כיון שלא גרע ממצב שנפל מום ממילא. ו
זלן, ודין 'אי עביד לא מהני' נאמר רק על חלות שהאדם מחיל במעשהו ולא לגבי  מועיל גם ממילא( ולא מצד מעשהו של הג

 עניינים התלויים במציאות.
רמב"ם גזלה ב, טו( והאו"ש א( ותרומת הכרי )סי' רסב(. אך יש להעיר שהמחנה אפרים )בחי' על התיבות )שנא,  כ"כ הנ  13

 )על הרמב"ם הנ"ל( נוקטים ששינוי קונה רק מדעתו של הגזלן. 
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 טת הנתיבות יש

י במחלוקת האמוראים עסקה רק בשינוי  מתרץ שהסוגייה בתמורה שתלתה את דין שינו  )לד, ה; שסא ,א( הנתיבות  

 ראים כיון שאין הוא תלוי במעשה האדם.שתלוי במעשה הגזלן, אך שינוי רגיל אינו תלוי במחלוקת האמו  החוזר 

וי התרחש  ינוי שאינו חוזר שקונה אפילו אם השינתירוצו של הנתיבות בנוי על חידוש נוסף שלו שבניגוד לש

מסביר, שכאשר השינוי    )שסא, א( ת  ר השינוי נוצר על ידי מעשה הגזלן. הנתיבומעצמו, שינוי החוזר קונה רק כאש

, ורק כאשר הגזלן עשה בעצמו  י גמור, שהרי הגזלן יחזיר את החפץ למצבו הראשוניאין הוא שינו  - נוצר ממילא  

 שוני. מניחים שהוא לא יחזיר אותו למצבו הראאת השינוי אנו 

, ממילא דין שינוי החוזר  במעשה האדםר שבשינוי החוזר יש צורך  על פי זה, אומר הנתיבות שאחר שהתבא

 .14כול להחיל קניין על ידי מעשה עברה יהיה תלוי במחלוקת האמוראים האם האדם י

אינה    צריך שהגזלן יעשה מעשה בשינוי החוזר האחרונים הקשו שדברי הנתיבות תמוהים: הסיבה שהנתיבות ה

לא יחזיר את החפץ קידו של מעשה הגזלן הוא רק להוכיח שהגזלן  מצד שהמעשה עצמו מחיל את הקניין. תפ

גם בשינוי החוזר פעולת   -בדל בין שינוי החוזר לשינוי שאינו חוזר  למצבו הראשוני. אך מבחינה עקרונית אין ה

חוזרת הקושיה למקומה שאין סיבה לקשר  . א"כ  במציאות השינוישל הגזלן, אלא    במעשהוהקניין אינה תלויה  

סוגיית 'אי עביד לא מהני' שעוסקת רק בקניינים וחלויות ן שינוי שהחלות שבו לא תלויה במעשה האדם ל את די

 . וצ"ע בדעת הנתיבות. 15ויות במעשה האדם שתל

 

 שיטת הקצות 

שאינו תלוי ברצון הגזלן, אלא על    מעשה השינוי אינו על   ידון בסוגיהמסביר, שהנ   )במשובב נתיבות לד, ה( הקצות  

של האדם, ולכן נוקטת    פעולת הגזלהקנייני גזלה נוצרים מכוח    -. על פי זה מיושבים הדברים  הקנייני הגזל

 ן התורה.כוח לחדש לעצמו בעלות כאשר הוא פועל בניגוד לדיד 'אי עביד לא מהני', אין לגזלן הגמרא שלמ"

ניין מצד עצמו, אלא  הקצות מבוססים על היסוד שהתבאר לעיל בגדר קניין שינוי: השינוי אינו מעשה ק  רידב

צות: אכן לגבי עצם  לפי זה מבוארים דברי הק רק מסיר את הסיבה שמנעה את קנייני הגזלה לצאת אל הפועל. 

ון שדין שינוי פועל  גזלן. אך כילוי במעשה ההשינוי לא שייך לדון מצד 'אי עביד לא מהני' כי השינוי אינו ת

כבר לא תהיה    -חיל קנייני גזלה כיון שעבר על דין התורה  מכוח קנייני הגזלה, ולפי רבא הגזלן לא יכול לה

 ת את החפץ לגזלן. סיבה להקנו

גדרה של הגזלן, אלא הם נובעים מה  במעשהוייני הגזלה אינם קניין התלוי  , שלכאורה גם קנעדיין יש להקשות

גזיאותהמצ  של 'קנייני  המושג  מאחורי  העומדת  שהסברה  התבאר  המאמר,  של  א  בחלק  דהיינו:  היא,  .  לה' 

לבעלותו   שבפועלשהעובדה   החפץ  את  להעביר  סיבה  הינה  )'ברשותו'(  הגזלן  של  בשליטתו  נמצא  החפץ 

נו אלא  הגזלן,  ידי  על  נוצרים  לא  הגזלה  קנייני  זו,  הבנה  לפי  )'שלו'(.  הגדרת  צרים הגמורה  המציאות   מכוח 

'אי עביד מהני', שהרי מחלוקת זו נוגעת    ניינית של החפץ. א"כ, עדיין לא ברור מה הקשר בין דין שינוי לנידוןהק

 . מציאותיותשמחיל האדם ולא לגבי הגדרות  חלויות רק לגבי  

 
הנתיבות )לד, ה( מוכיח מפירוש זה שעשיית שינוי בחפץ מוגדרת כמעשה גזלה מדין 'תברה או שתייה', שאל"כ אין    14
וי לא נחשב כ'תברה או שתייה', סף בשעת השינוי. אך יש להעיר שהרא"ש )ב"ק ט, ג( כתב במפורש ששינ עשה עבירה נו מ

 ל להסביר את הסוגיה בתמורה כשיטת הנתיבות.ודלא כהבנת הנתיבות הנ"ל. בהכרח א"כ, הרא"ש אינו יכו
בריו גופי' דנשתנה ממילא לא קנה זה מספיק דלפי ד ולענ"ד אין : "(ח"א סי' כא אות כו בהגהה) כן הקשה הדבר אברהם  15

ר לן בע"כ הרי יוצא לן דהיכא דאנן סהדי וידעינן ודאי דניחא ליה לגזלן ואין סופו לחזובכה"ג משום דסופו לחזור ע"י הגז
מו ידעינן  על ידו קנה, וא"כ הדרא קושיא לדוכתה מאי פריך בשינוי שנעשה ע"י גזלן אי עביד לא מהני הרי כיון שעשה בעצ

 ". חא ליהלי' ושוב קשה דל מעשיו מהכא נמי קנה דלא גרע משינוי דממילא דני  דניחא
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יים  בד, אלא תלוושיה, צריך לחדש שני דברים: א. קנייני גזלה לא בנויים על הגדרה מציאותית בלר הקלחומ

הבפעולה   פי  על  נבחנת  מטלטלים  על  שבעלות  שאמרנו  אחר  גם  דהיינו:  הגזלן.  מ"מ של  בפועל,  שליטה 

הגזלן מחיל את    לשהמעשה  . זו פעולה שהגזלן יוצר בחפץ. דהיינו:  הגזלןהתחדשות הבעלות מתרחשת על ידי  

הגזלה בקנייני  לו  קנוי  שהחפץ  המשפטית  ע 16ההגדרה  'אי  המושג  ב.  מהני'.  לא  רק    ביד  לא  בחלויות שייך 

גם   אלא  מחיל  א  בהגדרות משפטיות שהאדם  במציאות.  יוצר  לשהוא  ניתן  הדברים,  כנים  שהסוגייה  ם  באר 

רחמנא לא תעביד', ואע"פ שאין זו בתמורה מחדשת שהמעבר הקנייני לא יחול אם הוא נעשה ב'מילתא דאמר 

רק   ולא  משפטית  הגדרה  כאן  יש  מ"מ  תורה  של  מציאותחלות  עודהגדרה  צריך  לבאר את    ית.  כיצד  לעיין 

 הכללי הוא כפי שהתבאר.  הדברים בצורה מדויקת, מכל מקום נראה שהכיוון

 

 יסוד מחלוקת הקצות והנתיבות 

 הגזלה, אך הקשה על כך: הסוגיה בתמורה עוסקת בקנייני היה מודע לכך שאפשר להסביר ש )שסא, א( הנתיבות 

אוקי רחמנא  דזה אינו, דגזל ע"כ    -  רחמנא לא תגזולהואיל ואמר    ילה לא יועילואין לומר דמקשה דגוף הגז"

רוצה לקנות  ר מטעם שינוידידיה שיתחייב בהשבה כשנשב   ברשותיה לחובתיה איני  אמר בפירוש  ואפילו   ,

מר שמקשה שיקנה לחובתו דידיה ולא לזכותו דידיה, מהיכי תיתי נאמר כך, הא לו  ויןוולחלק הש  .להי בהגז

 ". לכל מילי ברשותיה מנא ברשותיה קאיכיון דאוקמיה רח

מצד 'אי עביד לא    על כורחו של האדם, ולכן לא שייך לדון בהםקושיית הנתיבות היא שקנייני הגזלה חלים ב

 ? ומה יסוד מחלוקת הקצות והנתיבות בעניין זה?מהני'. יש לברר, כיצד יתרץ הקצות שאלה זו

גזלה. בחלק א של המאמר העלינו שתי    מהותם של קנייני מחלוקת יסודית בנראה שהקצות והנתיבות נחלקו ב

ן מכוח שליטתו י גזלה': אנו ביארנו שקנייני הגזלה הם קניינים טבעיים של הגזלהבנות בביאור המושג 'קניינ

ו  שתפקיד  של התורה  מחודש   דין הנתיבות הולך בדרך שונה. לדבריו, קנייני גזלה הם  על החפץ. אמנם הראינו ש

  להענישי  וב השבה ואונסים. לפי דרכו, התורה יצרה את דין קנייני גזלה כדטיל על הגזלן חיהמרכזי הוא לה

 את הגזלן, אלא שלאחר שהתחדשו קניינים אלו הם מועילים גם לטובת הגזלן. 

של  מורה מתאפשר לפי ההבנה שקנייני גזלה הם קניינים טבעיים  של הקצות לסוגיה בת  המעיין יראה שביאורו

לדון עליהם  ייני הגזלה תלויים במעשה הגזלה שמחיל אותם לטובתו, ולכן שייך  ביארנו לעיל שקנ הגזלן, כפי ש

לגבי קנייני    לא ניתן לבאר את נידון הסוגיה בתמורה  מצד 'אי עביד לא מהני'. אמנם לפי דרכו של הנתיבות,

שנועד    התורהדין של    -  עצמו, אלא להיפךמחיל על    שהאדםהגזלה. לשיטת הנתיבות, קנייני הגזלה אינם חלות  

ין סיבה שקנייני הגזלה יתבטלו בגלל שהאדם עשה  להעניש את הגזלן בעל כורחו. ברור א"כ, שלפי הנתיבות, א 

ונה את החפץ בקנייני גזלה כדי  הגדירה שהוא קאותו התורה ו  הענישה   -גלל שעבר עבירה  איסור; אדרבה, ב

 לחייבו באונסים.  

ורה, אנו מוכרחים לבאר הסוגיה בדרכו של הקצות. מאחר יבות לסוגיה בתמת פירושו של הנת כיון שדחינו א

לה, יוצאת מכאן הוכחה גדולה ל הקצות אינו מתאפשר לפי דרכו של הנתיבות ביסוד דין קנייני גזשביאורו ש

 
י גזלה אינם הגדרה מציאותית אלא לקביעה שקנייני גזלה הם פעולה של הגזלן יש השלכות הלכתיות: א. אם קניינ  16

ון להכניס את החפץ נה, ואם לא יתכותלויים בפעולתו הקניינית של הגזלן מסתבר שאי אפשר לפעול קניין בלי דעת קו
ברי יחזקאל )נב, ד( שנקט שקנייני גזלה חלים רק כאשר התכוון להכניס  לרשותו לא יחולו קנייני גזלה שלא מדעתו )ע' ד

זאת לפי הנתיבות שקנייני גזלה הם דין שחידשה התורה, הרי שאין הוא תלוי בדעתו של האדם אלא חל  לרשותו(. לעומת  
יטתו של הקטן, אלא מסתבר שלקטן לא יהיו קנייני גזלה, כי לא די בכך שהחפץ נמצא בשל . לפי הגדרה זו, בעל כורחו. ב

 גדול בר דעת. בין הנגזל לגזלן, שיכול להתבצע רק על ידי   במעבר קניינייש צורך 
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יבות שהם דין  סנו לעיל שקנייני גזלה הם קניינים טבעיים שחלים מכוח המציאות ולא כדברי הנת לדרך שביס 

 חילה תורה. שה

 

 סיכום 

יא סיבה שהחפץ יקנה לגזלן. אלא שנחלקו עלה בידינו, שלכולי עלמא הימצאות החפץ 'ברשותו' של הגזלן ה

 בכוחם של קנייני הגזלה. האמוראים והראשונים 

. לכן ברגע שיהיה דין קלב"מ  תשלום, אלא שחייב להשיב אותו בתורת  באמת נקנה לגזלןלשיטת רב, החפץ  

את החפץ,  ה החפץ לגזלן. הסברנו שגם לפי רב כיון שמחויב להשיב דווקא  יקנ   - מחובת ההשבה    שיפטור אותו

 הוא נשאר בבעלות הנגזל. 

ום הוא לא יכול לממש את קניינו  לשיטת רבא, אע"פ שיש לגזלן סיבה פוטנציאלית לקנות את החפץ, מכל מק

 החפץ נקנה לגזלן.  מ איןשחל דין קלב"  . לכן גם במצב פיקדוןתורת באופן מעשי, וחיוב השבת החפץ הוא ב

חובת מרי: לפי רש"י  ייני הגזלה לא מועילים לקנות את החפץ לגהראשונים נחלקו מהי הסיבה שלדעת רבא, קנ 

 . לחפץ  הקשר של הבעלים ת אין בכוחם של קנייני הגזלה לנתק א מפקיעה את הקניין, ואילו לפי הר"ן  ההשבה

השבה, כגון למ"ד גזל הגוי מותר. לפי    רים שבהם לא חלה על הגזלן מצוותנפקא מינה בין הראשונים תהא במק

תחסום את קנייני הגזלה. ואילו לפי הר"ן גם אם  לן יקנה את החפץ לגמרי כי אין כאן חובת השבה שרש"י הגז

 מם של הבעלים הראשונים.  ת השבה, מ"מ לא קנה הגזלן את החפץ כי אין בכוחו להפקיע את שאין חוב

ינוי הוא להפקיע  נים תגרור מחלוקת נוספת בהבנת דין 'שינוי קונה'. לפי רש"י תפקידו של הש הראשו  מחלוקת

ידו של השינוי הוא י הגזלה. ואילו לפי הר"ן תפק את מצוות ההשבה, וממילא קונה הגזלן את החפץ מכוח קניינ 

נה הגזלן את החפץ מכוח קו  -ניתק הקשר בין הבעלים לחפץ  להסיר את שמו של הבעלים מן החפץ, וכיון ש

 גזלה. קנייני ה

ייני גזלה הם 'דין'  זלה. הבאנו את שיטת האחרונים שנקטו שקנ במהלך המאמר חקרנו במהותם של קנייני הג

שלא מקורות  מכמה  הוכחנו  אך  התורה.  קניינים    שחידשה  הם  גזלה  שקנייני  הסברנו  כך,  משום  כדבריהם; 

 החפץ.  שבנויים על השליטה המציאותית על טבעיים  


