
  

  

  
  
  

  

  

    .יקו ממוש יש אחרים ה.   .יש אומדא שהחפץ גוב ד. .קית דברים גובים או שחזקתם גובים ג. .איסור לסייע לגב לגובב.   .לאו דלא תגוב ולא תגזולא. 
יב. שיוי גרוע    יב. .לסייע לגב שיקה ע"י שיוי  יא. .רוב הסחורה או מיעוטה איה גובה ט. .לקות ממו שאר חפצים ח. .איסור האהז.   .מסייע לדבר עבירהו. 

  .שיוי קוה בעכו"ם טו. .חלקי רכב אם קים מחמת שיוייד. . שיוי כשהוא ספק אם הוא גוב יג. .במקום ספק גבה או יאוש
          לא תגנוב ולא תגזול א. לאו ד
 הרמב"ם כתב  שח' האם גזל עכו"ם אסור. ולהלכה  .)  קיג(  בב"ק'  ויעוי  .שלא לגוב ושלא לגזול  )ויג  (ויקרא פי"ט פס' יא   בתורה  הוזהרו

משמע שגם בגיבת  עיי"ש שו .(סי' שמח סע' ב) הטשו"ע. וכ"כ עובר ממון עכו"ם בין גוב הגוב ממון ישראל שבין (גיבה פ"א ה"א) 
   . והארכו בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון ק"כ.בדעת הרמב"םסי' שט ס"ק ב)  שם ס"ק ב ו( הש"ךעכו"ם איכא איסור תורה. וכ"כ 

  לגנב לגנוב  איסור לסייע . ב
שי מפתחות במסתר פים    לאשהפח שעשה  בעין  שם    'כתו   .ם דבר כדי שיגובולגב בשאסור לסייע  אף  ש  (סי' קח)  ריב"שב  'ויעוי

יעש על בלי הגיד לבעל שכבר היה לו להבין שלא לחם רבתה במחיר המפתחות אלא הראוי לש  ,כפולמחיר  מהבעל ולקח בעדם  
 'אפישיוצא מהריב"ש ד(שם)    בט"ז  וכת'.  )סע' א  (שם  הרמ"א  כן פסק. ו(סי' שו)  הב"י. והביאו  , ע"כשהיתה כוותה לגוב מכסי בעלה

  לעכו"ם הגוזל מעכו"ם. עשאסור אף לסיי (שם אות כט) בגר"זועי'  .בספק אם הוא שייך לגיבה יש ליזהר בו
  או שחזקתם גנובים  גנוביםנית דברים  ק. ג

 .מן הרועים צמר וחלב וגדיים ולא משומרי פירות עצים ופירות אבל לוקחין מן השים כלי צמר אין לוקחין(קיח:) בב"ק  ואיתא
  הדין אף  כןשו ,)רסי' שח( הטשו"עוכן פסקו . כל דבר שחזקתו שהוא גוב אסור ליקח אותוד (גיבה פ"ו ה"א)  הרמב"םפסק  ועפ"ז

. ומותר ליקח מהרועים ד' צאן או ד' גיזות כו' מהרועים צמר או חלב או גדיים לפיכך אין לוקחיןאם רוב אותו דבר הוא גוב, 
ואם   ,של צמר מעדר קטן, שאין חזקתו שהוא גוב. כללו של דבר, כל שהרועה מוכרו, אם היה בעל הבית מרגיש בו מותר ללקחו

שחזקתן גזלין וחזקת כל ממון מן הגזל מפי "א ב ש )קיג.(  בב"ק הש"סע"פ  )גזילה פ"ה ה"ט( הרמב"םוכתב  , ע"כ.לאו, אסור
(סי' שסט סע'    הטשו"ע, ע"כ. וכן פסקו  שמלאכתן גזלות כגון המוכסין והליסטין אסור ליהות מהן שחזקת מלאכה זו שהוא גזול

   לעין דבר שחזקתו אסור אלא שיש מיעוט שאיו גוב. ט'ועי' עוד להלן אות  .ד)
  שהחפץ גנוב   יש אומדנא. ד

ומבואר דכל  .(סי' שח סע' ג)הטשו"ע  . וכן פסקומואסור לקחת מ החפץ להטמין לקוה שאמר שכל מוכר דאיתאשם  בב"ק ועי'
מוך  מחיר המוכר דורש על המוצר ולפי"ז ראה שבאופן שאסור לקותו. ב ו גשהמוכר מוכר לו הוא חפץ שהלפי העין שראה 
דאף אם  (שם) בכסף הקדשים ועי' .(סי' שו אות יא)בערוה"ש וכן מבואר  לקותו. אסורעד שיש מקום לחוש שהוא גוב  מאוד

  המוכר ותן אמתלא לדבריו שעושה כן שלא יחשדו בו מאיזה טעם לא מהי, כי חז"ל סתמו בזה ולא חילקו, ע"כ.
  יקנו ממנו שיש אחרים  . ה

גדול הוא שהרי  אסור לקות מן הגב החפץ שגב ועוןשכת'  )פ"ה ה"א(גיבה בהל'  רמב"םהוהה . ויש לדון בשרש איסור זה
חולק עם גב   )כד פס' כ"טפמשלי ( 'מחזיק ידי עוברי עבירה וגורם לו לגוב גיבות אחרות, שאם לא ימצא לוקח איו גוב, וע"ז א

שמחזיק ידי עוברי  דמש"כ  (שם) הב"יוכת'  .הפס' ממשלישהשמיטו אלא  ו"סי' שב שו"עהט  ולשוכהביאו ו. , ע"כשוא פשו
  . )ס"ק א( ע"הסמ. וכן הביא לאו עכברא גב אלא חורא גב אמריד ו:)( קידושיןמ הוא מקור דבריהם ,עבירה כו'

מחזיק ידי עוברי עבירה ועובר על  צ"בשכל העושה דברים אלו וכיו ט"סי' שסב בשו"ע הובא )פ"הר(גזילה בהל'  רמב"םב  'ויעוי
תבאר בסיד )שם( הב"י וכת'. ע"לפ ו 'כבר"ה ו , ע"כ.שו כת' לאסור כי 'בסיה"ל מחזיק ידי עוברי עבירה ש"משמע דכל ו ,כ

  .האיסור הוא משום לאו דלפ"ע
 וכן משמע ,)ו:( בע"זלפ"ע כמבואר דבכה"ג ליכא  הוה חד עברא דהראממו בלא"ה יקו ד יש אחרים ש ולפי"ז י"ל שבמקום

  דאם איכא אחרים שמוכים לקות בלא"ה ליכא איסור.  (שם) הטשו"עלשון מ
והם גם  להושיט האיסור מיםושאחרים מזכהאם דבר תלוי במח' ימא שכים דבריו מ"מ אכתי האם אף אלא דבאמת 

הוה בכה"ג אף ד  (ח"ב סי' קה) הפי משה, אם זה בכלל חד עברא דהרא. דעת עכו"ם גם מוזהרים על הגזל) מוזהרים עליו (וב"ד
, (יו"ד סי' פג)בכת"ס  ועי' .תרי עברא דהראכחשיב ד סי' קס) ר(מלו"ל פ"ד ה"ב מובא בפת"ש יו"ד  מ"המשלאבל דעת  . כחד עברא דהרא

 ,(חו"מ סי' ט אות ג) הברכ"י, (להפמ"ג כלל מג) ו"רהגאולם מ. "שקטו כהפ (ח"ב ל"ת קכג) לרס"ג בגרי"פו  (ח"א ססי' ג) במחת אלעזר
  גליוות קט"ז וקס"ד. ועי' בשמעתא עמיקתא .פסקו כמל"מ (דמאי סי' יד ס"ק יז) החזו"או סי' קס)ר( החו"ד, (סי' קצד) הרע"א

  מסייע לדבר עבירה . ו
אף במקום דהוי חד  ד(שבת א. ברי"ף ד"ה ומקשו)  בר"ן, מ"מ מבואר משום דהוי חד עברא דהרא משום לפ"ע אף אם ימא דליכאו

    . (שבת פ"א סי' א)והרא"ש  (שבת ג. ד"ה בבא דרישא) התוס'וכ"כ  .איכא איסור דרבן משום מסייע לדבר עבירה עברא דהרא
  סי' קא) ר(יו"ד  הרמ"או .סייעלמשמע דליכא איסור  (ע"ז שם ד"ה כל מה)  מאיריוה (ע"ז שם) הרא"ש ,(ע"ז ו: סד"ה מיין) מתוס'שאלא 

אלא דמ"מ לגבי כרי ליכא איסור מסייע  .(ס"ק ז) בש"ך ועי'  .ע"עדכיון דיש מחמירין כל בעל פש יחמיר  'הביא מח' בזה וכת
  בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון ש"ט. וכן דעת רוב הפוסקים וכמו שבארו ,)ס"ק ו( שם בש"ךכמבואר  

כרו לאחר  וי"ל דמיירי בשא"א לגב למ  וע"כ  דטעם האיסור הוא מפי דמחזיק ידי עוברי עבירהבסוגיין    'שכת  ) סי' רט(  בחו"י  שו"ר
האם  ה"לרמ"א להחמיר בזה ותלי בפלוגתת' ב 'ומ"מ רא ,אם לא ימצא מי שיקח ממו ימע מלגוב לכןו כי ירא מהפרסום 

מצוה שאם רצוו לקות מהגב ע"מ לפדות הגזלה ולהחזירה לבעליה  '(ועיי"ש שכת. רהיאיכא איסור מסייע בידי עוברי עב
לא ציטט דבריו   םאול ,(סי' שו ס"ק ב) הפת"ש. וציין לדבריו )וההוא דאסור מיירי דאין קוה זולתו הוא משיב אבידהוקעביד 

  חילק באופן זה לעין עכו"ם שגב מעכו"ם.  (סי' שח) בכסף הקדשיםו .(ומזה משמע קצת דלא ס"ל כוותיה)
חולק עם  אלא הדבר אסור כי ,"ע בלפוקא דמשמע דהכא אין הדבר תלוי  שלא חילקו בדבר, הפוסקים מתיסתשבאמת מאלא 
הוסיף על טעם ש) פ"י סי' חב"ק ( ביש"ששו"מ יש בזה משום לפ"ע. ד 'שס"ט שכת 'ו כוות הפוסקים בסי, וזמכשול גורם ו  הגב

ועיי"ש שהמקרא  בדיי שמים יהיה חייב. 'ואפי ,לבעל הגיבה, שיגוב עוד ממו ןבזקי בכלל גרמא גם דהוא ה"ל, הרמב"ם
   אתין עלה. לחוד מב"ם מטעם לפ"עהרשלמדבריו ומשמע  איו עיקר הטעם אלא אסמכתא.

  איסור הנאה . ז
גזלן מאימת מותר לקות הימו רב אמר עד שתהא  (קיט.) בב"קאיתא ומלבד איסור קיית חפץ גוב מציו אף איסור האה, ד

  (גזילה  ברמב"ם 'עיאלא ד .וישכן היא הגרסא לפ (סי' שח אות ב) הערוה"ש 'וכת, ע"כ. מיעוט שלו 'רוב משלו ושמואל אמר אפי
אסור להות  ד הביאו כהרמב"ם) סע' ב (סי' שסט בטשו"ע ו  שגורסים מאימתי מותר להות ממו. (ב"ק פ"י סי' לד) ש רא" בו  )ב וחפ"ה ה"
בה   גזל בית, אסור ליכס ,כיצד, ידע שבהמה זו גזולה, אסור לרכוב עליה ,לאחר יאוש' גזול, ואפישהוא בודאי שהוא  בדבר

   מיעוט שאיו גוב מותר להות ולקות ממו.  'כל שיש אפיקים  סדלרוב הפו  'טאות    להלןעי'  ומ"מ    , ע"כ.בגשמים מפי הגשמים
  . לקנות ממנו שאר חפצים ח
 "הגזולדבר  "אסור לקות  כת' ד  פ"ה)ר(גזילה  הרמב"ם  ו.  מהגזלןמהגב או    "שום דבר"לקות    שאסור  'שכת  שסט)שו ו סי'  ר(  בטורעי'  ו
אסור לקות ממו רק   ואיש  'ר  , אבל מהרמב"םדברשלהטור אסור לקות ממו שום    (רסי' שו ושסט)  בערוה"ש  וביאר.  הגזלן    מן

הביא   )רסי' שסט( והשו"ע. כ"דלהות ממו אסור מכל ממוו מ"מ לקות אין זה האה כ "גואע ,כשידע שאותו דבר גזול הוא
 ע"פאד ג) אות( הלבוש  ופירש בסמוך. "ע כמו שיתבארוכשיש לו מיעוט משלו מותר לכד )שם( הערוה"ש. ומ"מ כתב כהרמב"ם

   .איסור זה איו אלא מדרבן אזלין ביה לקולאשכיון מ"מ שרוב ממוו גזול, 
  אינה גנובה  או מיעוטה רוב הסחורה . ט

תלין ואמרין האי מידי דיהיב ליה מדידיה , דמיעוט שלו  'מותר לקות הימו אפי  גזלןעל הא דאמר שמואל דשם    פרש"יבויעוי'  
  בכה"ג   דשריופשוט דהא    .סע' ג)  שם(  ע"שוטה  ופסק  וכן  .  בדייכוותיה  הלכה  כי  כשמואל    ה"ח)  שם(גזילה  בהל'    הרמב"ם  פסקו  .הוא

  . )אות י( הגר"ז, וכ"כ ין שקוהמאותו מכשהמיעוט הוא הייו 
אסור לקות מן הגב כל דבר שחזקתו  ש  'כתש  פ"ו)ר(' גיבה  להב  סותר דבריוהרמב"ם  ש  הקשה  )גזילה פ"ה ה"ח(  יד משהמגשהאלא  

בין רוב הדבר ורוב הממון דרוב הדבר אסור וברוב  בתירוץ השי  וחילקמשמע דפסק כרב. וגוב, או רוב אותו דבר שהוא גוב. 
סתמא כל מה שבידם הוא בחזקת   דיש לחלק, דברועים ואיך דמ  )סי' שסט ס"ק ה(  סמ"עה  'וע"פ דבריו כת  .רוזה עיק  ,הממון מותר

בידוע בו שיש בידו   , משא"כ כאן דמייריואסור הרובמגוב, אלא שיש מיעוט רועים שאין גבים, תלין לזה שבא לקות ממו 
  .)גזלה אותיות י וכ וקו"א ס"ק יב( גר"זהוכן פסק . של זה מיעוט ממון שאיו גזול

  
  
  

  

  

יש לעיין באופן שמקום טילת הידים מצא בחדר  
אשר בו כלים הקבועים בקירות להטלת מי רגלים, אי 
שרי ליטול שם ידיו ולברך, או דדין המקום כדין בית  
הכסא. [והיכא שיש באותה שעה ריח רע בחדר ודאי 

הריח רע שישו, אלא דאכתי  דאין לברך שם מחמת
יש לדון אם שרי ליטול שם ידיו וכן אי שרי לברך  

  באותו מקום בזמן שאין שם ריח רע].
ת"ר לא יאחז אדם תפילין בידו  (כג:)    בברכותאיתא    -א  

וס"ת בזרועו ויתפלל, ולא ישתין בהן מים. ומוקמין 
  לה בגמ' בבית הכסא עראי ומשום יצוצות. 

כגון להשתין שאין אדם  -בית הכסא עראי  ופרש"י
הולך בשבילם לבית הכסא, והפעם הזאת עשה 
המקום בית הכסא תחלה. עכ"ל. ומשמע מלשוו 

 עשה אותו המקום בית דאחר שהטיל שם מים
  הכסא.

ומשמע דס"ל   (סיי' מ"ג ס"ג).  המחברוכלשון הרש"י כתב  
לדיא דאפי' ע"י הטלת מים פעם אחת עשה אותו 

  המקום בית הכסא.
איזהו בית    -שכתב    (סי' מ"ג ס"ב וס"ג)  בלבושאולם מציו  

עראי, קבוע הייו שיש    הכסא קבוע ואיזהו בית הכסא
בו צואה והוא על פי השדה בלא חפירה, וארעי הייו  

, שאין אדם הולך  מיוחד להשתין שם מיםשהוא 
בשבילם לבית הכסא, והפעם הזאת הוא עושה אותה 

  בית הכסא תחילה.
וראה מדבריו שאף שרגילות להשתין שם מים, כיון 
י. שאין בו צואה על פי השדה בית הכסא עראי מקר

[אך אכתי סוף לשוו צ"ב דסיים כלשון רש"י וכתב 
  "והפעם הזאת הוא עושה אותה בית הכסא תחלה"].

ואיי יודע הלשון ופעם  -כתב  (א"א ס"ק ז') ובפמ"ג
הזאת עשה בית הכסא תחלה, והוא לשון רש"י 
בברכות כג: ד"ה בית הכסא עראי, ואפי' מיוחד מכה 

  זמים להשתין עראי יחשב.
בזה"ל: בית הכסא (ס"ק ט"ו)  במש"בדבריו והובאו 
עי' בפמ"ג דס"ל דהאי לישא לאו דוקא,  -תחילה 

דאפי' מיוחד מכמה זמים להשתין מ"מ עראי יחשב.  
הביא   סי' מ"ג ס"ק ט"ו) - (לגר"ח סופר זצ"ל  בכף החייםואף 

את דברי הלבוש, הפמ"ג ושאר פוסקים דס"ל כן. 
  ע"ש.

מחבר שכתב בס"ב דבית וכן יש לדייק מריש דברי ה
כסא קבוע הייו שיש בו צואה והוא על פי השדה בלא 
חפירה, דראה שכל שאין בו צואה דין בית כסא עראי  

  אית ליה. 
ת"ר גרף של רעי (כ"ה:)  בברכותאלא דאיתא עוד  -ב 

ועביט של מי רגלים אסור לקרות ק"ש כגדן ואף ע"פ 
  כן מים. שאין בהן כלום. ומי רגלים עד שיטיל לתו

שיהם כלי חרס הם אלא של רעי   -גרף ועביט  ופרש"י  
קרוי גרף ושל מי רגלים קרוי עביט. אסור לקרות ק"ש 

הואיל ומיוחדין לכך ואע"פ שאין בתוכן   -כגדם 
  בכלי שאיו מיוחד להם. -כלום. ומי רגלים עצמן 

דאפי' הטיל בהן רביעית מים (פ"ג סי' "ד)    הרא"שוכתב  
, הויא להו כבית הכסאדמיוחדים לכך  לא מהי כיון

ואפי' אין בהן ריח רע. ומיהו בכולי גמרא שמזכיר גרף 
ועביט מיירי בשל חרס. ויש להסתפק אם ה"ה בעביט 
של עץ ושל זכוכית. ומסתבר דבעץ אסור מפי שהוא 

  בולע בתוכו ומלא זוהמא, אבל בשל זכוכית מותר.  
גרף של רעי ועביט  - סי' פ"ז ס"א)( המחברולדיא כתב 

של מי רגלים של חרס או של עץ, צריך להרחיק מהם 
כמו מצואה אפילו הטיל בהם מים. אבל אם הן של 
מתכת או של זכוכית או של חרס מצופה מותר אם הם 

,  בב"י ויעוי' עוד בעין הטלת מים בכלי[ רחוצים יפה.
ד"ה גרף  ובבה"ל ,ס"ק ב' במש"ב ,ס"ק א' במג"א

  וכו'] 
דהעלה לדיא דיש להחמיר  (ס"ק ה')  במש"בויין ויע

(ד"ה אבל אם הן)    ובבה"לשיהיה מצופה מבפים ומבחוץ.  

שם דהעלה דבכלי חרס המצופה זכוכית יש למעשה 
  להחמיר. ע"ש.

ה"ל דכתב  (א"א ס"ק ז') בסי' מ"ג  הפמ"גועל דברי  -ג 
' אם המקום מיוחד מכמה זמים להשתין שם דאפי

(סי' מ"ג  שם   הבה"למ"מ בית כסא עראי יחשב. כתב 
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מאדם שאיו מוחזק בגזלן   לקות משא"כ אסור עד שיהא רוב ממון שלודמן הגזלן בין האה  כת' דיש לחלק שם)גבה ( והכס"מ  
  , ע"כ.אלא שאותו דבר שקוה ממו יש לחוש שהוא גוב

היכן  וע"כ הו"ל קבוע, משא"כ  "עהוי כאילו מוח בפ המיעוט הוא ברור לפיו שיש לו משלו מעטשבמקום שכת'  )שם( ט"זוה
הסמ"ע והט"ז דכל שתברר שיש מיעוט  ע"פקט  )אות ה( ערוה"שוב ., אזלין בתר רובארוב הוא גובו אין היתר ברור לפיוש

  ועי' מש"כ לעיל בשם הלבוש. ,לא אזלין בתר רוב ממון של איסורהטעם דבכה"ג ועיי"ש  שאיו גזול אזלין בתריה.
  ע"י שינוי   לגנב שיקנה לעצמו לסייע . י
אלא   .סי' שסט)ר(   שו"עה  . והביאובשיוי  כדי שיקהו  לעשות שיוי בחפץ הגזול  עזור לגבלאף  אסור  ד  פ"ה ה"א)(גזילה  הרמב"ם    'כתו

ותם ל תגזזו אא  לצורך מצוהמן הכרים  יםכשתקו הדס (תגרים) אווכרילאותם רב הוא  "לאד )ל.( בסוכהדצ"ע מהא דאיתא 
וקרקע איה גזלת הלכך  מאי טעמא סתם כרים גזלי ארעתא יהו ,הם יחתכוהו מן המחובר, ויתוהו לכםבעצמכם אלא 

  . )סי' תרסדוסי' תרמט ר ( שו"ע ורמ"אב  הוא ןוכ  .כו'לגזזוה איהו כי היכי דליהוו יאוש בעלים בידייהו דידהו ושיוי הרשות בידייכו 
שלא יהיה  רא בעלמאמאלא חו לעולם חשש שהם גזולים איווע"כ לומר דומבואר שמותר לסייע ולקות ממי שחזקתו גב. 

ציין  . ו(סי' יא על סע' ו) הגר"א 'בדרך זה כתו .(סי' תד אות ו) בחק יעקב אבל מעיקר הדין לא צריך לחוש. וכ"כ ,מצוה הבא בעבירה 
  . שלמד שרב הוא אסר מעיקר הדין (סי' תרסד ס"ק ו) כט"זדלא  ,(סי' יא ד"ה ולעין) הבה"ללדבריהם 

  קנה הגנב בשינוי . אי
לקות ממו. אלא שיש איסור זלן קוה תו ליכא גוכדו' או שאר אופים שה תע"י שיוי רשומשמע ש ה"ל מהש"ס סוכהוהה 

ספק יש לתלות  ו'ולכאמשא"כ במקום שהוא בודאי גוב או גזול.  כ"ל חומראאיו אלא דלרוב הפוסקים לדחות דשאי התם 
, אבל אם ימא שהוא לזה שהוא משום שגורם שהגב יגוב עוד י"ל דאף אם קה יש לחוש בטעמי האיסור ה"ל דאם ימאזה 

   משום שמצא חולק עם הגב י"ל דכיון שזכה תו איו בכלל זה.
לגוב כי סוף סוף גורם לו    ,בגיבה שקה הגב בשיוי  'דאיירי אפי  משמע  ,בזהסתם  הרמב"ם  מאחר שד  'כתש)  שם(  ביש"ששו"ר  

מ"מ עיקר איסורו לא מן המקרא  ,אלא בגיבה שצריך להגיד ולהחזיר שמעו לאסורהמקרא לא  לפיש ע"פא ,גיבות אחרות
  ., ע"כ מותר לקות ממו בכה"ג ,דבר שחזקתו גוב, ואיו ודאימ"מ בו ,וכן עיקר יליף, וקרא אסמכתא בעלמא,

אלא דצ"ע אמאי לא  ., ע"כ, אלא שחייב לגזל דמים, ומותר ליקח ממווהוא שלב שקה בשיוי גש 'כת (סי' רעג) הריב"ש אבל
   .(אות כג) הגר"זוכן פסק  וצ"ל דלא אסר אלא באופן השכיח שהחפץ לא עבר שיוי משא"כ בכה"ג. מצא מסייעו.אסרין כי 

  . שינוי גרוע במקום ספק גנבה או יאוש יב
דקיהו בשיוי   שמבואר(קיט:)  מב"קדמקורו  משה המגיד 'וכת .כר מלא מוכין ,לוקחין מהסורק ה"ט)פ"ו גיבה ( הרמב"םכתב 
הוא  ג דשיוי החוזר לברייתו איו שיוי הכא שאי שאין זה גזל ודאי אלא מספק אתה בא לאסרו וכיון שכן בשיוי כל ש"ואע

  איו קוה מ"מ בספק גבה מותר לקות.דשיוי החוזר דאפי'  יב)ע' ס שם( הרמ"א. וכן פסק (ססי' שח)הב"י . והביאו מותר
  דפריך וליקייה   דסוכה שםמסוגיא  "ז  הקשה ע  )קוט' כ"ח דף ד(  מוהר"ם ן' חביבש  שהביא(גירושין פ"א אות א)    בשער המלךאלא דעי'  

מאי קא משי הרי התם מספק אתה בא לאוסרו ואפי"ה    מ"מוכפי דעת ה  ,בשיוי מעשה ומשי שוי החוזר לברייתו לא הוי שיוי
תירץ דכיון דסתם גוים גזלים  (שם) הריב"שש ושוב כת' , ועיי"ש מה תירץ השעה"מ,דשיוי החוזר לברייתו לא הוי שיוי 'קא

  . (שם)הרע"א בריו , ע"כ. וציין לדהם הו"ל כודאי גזל
להחזיר אלא  "צ יאוש עם שיוי השם גרוע שחוזר לברייתו, קוה ואד ב) 'ססי ס"ק פ"ז ( רא"שב ו סו: ד"ה מי איכא)ב"ק ( בתוס'ויעויין 
שכת'  )סי' שג( בדרישהועי'  .שממילא מותר לקותה ולהות ממה )שם אות כג( ז"בגר. ועי' )סי' שסא סע' ב( הטשו"עוכן פסקו  .דמיה

  הערוה"ש  . אולם)סי' שסא ס"ק א( התיבותדחה דבריו. וכן קט  (שם על סע' ב) הרע"אדגם שיוי מעשה החוזר קוה בכה"ג, אולם 
סתם גזילה לא הוי ש )סי' שסא סע' ג( ו"עבש[ועי'  .שסתם ולא חילק בזה ) אות כג( מהגר"זקט כהדרישה. וכן משמע  )סי' שסא אות א(

שהרי יודע מי גוזלו ויוציאו ממו במשפט, משא"כ בסתם גיבה דכיון דלא ידעו הבעלים מי   (ס"ק ד)  הסמ"ע. וביאר  יאוש בעלים
הטעם, דבגיבה דלא   )ס"ק ד(  הסמ"ע. וביאר  סתם גיבה הוי יאוש אפילו בעובד כוכביםד  (סי' שסח)  ברמ"א. ועי'  גבו מייאשי ממו

ידע הגב מי גבו מידו דיחזור עליו להוציא מידו, משו"ה מייאש אפילו בגב שהוא גוי, משא"כ בלסטים שלקחו מידו בזרוע 
להחזיר    דהגו  שם  הרמ"אכ"ז מדיא אבל ע"פ המהג כתב  . והכל לפי העין]. ומ"מ  )אות ג(  ובערוה"ש   )ס"ק ב(  בש"ך. ועיי"ש  בפיו

  וכמו שבאר עוד להלן.כל גבה 
  חלקי רכב אם נקנים מחמת שינוי . גי

הגזול שבאו  (קורה)  מריש  דאמרו    סז.)  -(סו:  בב"ק  דעי'    .ולעין חלקי חילוף מרכב גוב שפרקו, י"ל שהחלקים לא קים ע"י שיוי
בבירה שוטל דמיו מפי תקת השבים טעמא מפי תקת השבים הא לאו הכי הדר בעייה אמר רב יוסף מריש שמו עליו דתיא  

ולפי"ז י"ל דה"ה ב"ד כיון  . שס) רסי'סי' שג סע' ב ו ( השו"ע, ע"כ. וכן פסק צלעות הבית אלו המלטטין והעובים אלו המרישות
(סי'  בש"ך  לעצמם בעודם על הרכב לפי פירוקו כגון פס וכדו' אף אחר הפירוק לא קים בשיוי. ועי'  שחלקים אלו יש להם שם  

אר ושלדעתו שיוי השם שקוה הוא שיוי השם המב  (שם ס"ק א)  בתיבותדבעין שיוי השם אזלין בתר לשון ב"א. ועי'    שג ס"ק א)
   ב"א. בקרא, ואם הוא מחמת שיוי מעשה אזלין בתר לשון

אלא די"ל שבמקום שפרקו את הרכב כולו קוים הגבים בשיוי כי אף אם אפשר לחזור לחברם מ"מ ראה דהוי כפים חדשות 
דאיו קוה כי הרכב לא יהיה תקין כמתחלה כלל. ואף אם ימא דזה שיוי החוזר  )ז-סי' שס סע' ו(בשו"ע דהוי שיוי כמבואר 

סי' שס ס"ק ג  ( קצותשהלא גרע זה משיוי השם או שיוי החוזר דאחר יאוש קוה כ"ל, ואף  וסי' שס סע' ה) (רסי' שג בשו"עכמבואר 
כת' שלדעת רש"י אבים שקבען בבין בכלל שיוי השם דמעיקרא אבים והשתא בין, משא"כ לדעת התוס' אין זה בכלל  )וה

שקבעו בבין איו בכלל שיוי כלל. וא"כ י"ל דה"ה לעין רכב שפרקוהו   שיוי כי זה בכלל שיוי החוזר. ועיי"ש שכת' עוד דמריש
(סי'  בערוה"ש    עי'  דחלקיו הם כמריש שאיו בכלל שיוי כלל, רא' דלא דמי "ד אלא לאבים דעכ"פ חשיב שיוי החוזר. ובלא"ה

לל. ולפי"ז י"ל דמכוית שפרקוה גבים שקט דהא דמריש הוי שיוי החוזר דלא כהקצות דס"ל שאיו בכלל שיוי כ )דשג אות 
  ודאי לא גרע מזה וע"כ אחר יאוש קוה כ"ל, ובמקום ספק אם הוי גוב קוה אף בלא יאוש כ"ל.

  שינוי בעכו"ם קנין ע"י . יד
בהרבה מקרים הגזלן עצמו איו מוכר החפץ אלא מוכרו אולם  אם מהי שיוי לקות.    יש לעייןאלא שבמקום שהגב הוא עכו"ם  

סי' שסא  ( הסמ"עולדעת  .כמבואר בסימן ש"ג יאוש ושיוי רשות. מדין לאחרים ואחרים מוכרים אותו ובכה"ג יש לדון דקוה 
  ) ס"ק א וסי' שג ס"ק ושם (הש"ך . [אולם דעת אפילו אם ידע הלוקח או המקבל שגזילה היא אפ"ה מיקרי שיוי רשות וקאו )ס"ק ה

   דלא מהי שיוי רות בכה"ג].
 מציו ש  אלאמסתימת הפוסקים שלא חילקו בזה.    וכן משמע  ,בעכו"םאף  ה"ל מוכח דשיוי קוה    הש"ס בסוכהמדברי    ולכאורה

 (ס"ק י)  בש"ךועי'  .דמלכותא לאחר יאוש ושיוי רשות מכח דיא 'להחזיר כל גיבה אפי הגו עכשיוש' שכת (סי' שו סע' ז)  רמ"אל
מ"מ דייין הכי שפיר בלישא  ,מה שהוא גד דין תורתיובסימן ע"ג באריכות דלא אמרין דיא דמלכותא ב 'שכתאע"ג דשכת' 

המלכות באופים שע"פ חוק ולפי"ז  .)סי' שסח( בשו"עועי' עוד  .)סי' מו( ובצ"צ )שם אות יא(בגר"ז וא הוכן  , ע"כ.דהכי היגי עכשיו
  .והגזלה חוזרת אף באופן זה והגים להחזיר, ועל כן לא קוה ע"י שיוי ואסור לקות

דשיוי , דה דחשיב שיוי בישראל)ל(ושם מיירי בפרה שי שמצדד שעכו"ם שגב מישראל איו קוה בשיוי (סי'  רכד) צ"צב שו"ר
וכל פרשה זו אמר רק   ,אם כעין שגזל יחזיר ואם לאו אלא ששתית לא יחזיר ,קוה פקא לן מוהשיב את הגזילה אשר גזל

והשיב את הגזלה לא קאי רק אישראל. וכיון שכן שוב אין ראי'    "כדמש  פרש"י)  .(ז  בסהדרין וגם    ,בישראל כמ"ש וכחש בעמיתו
משמע דאי הוה  ,קרקע איה גזלתש שאמרו )שם( סוכהמשאלא  דא"י קוה הגזילה בשיוי. מאחר דאשר גזל לא קאי עליה.

ג"כ קוה הגזלה ע"י יאוש. והה כיון שעכ"פ לא ברירה דקה הגב ה"ל ע"י שיוי. ועוד דהא מצד דיא  "םגזלת היה העכו
  ' סי (  תיבותללעכו"ם מציו    'וכסברתו דפרשת ההשבה לא א  ., ע"ככדייהם דייין ליה דלא קה  י'דמלכותא לא קה. וא"כ אפ

  כי כן הוא דין המלכות. , בכה"געכו"ם קוה ימא ש אף אם ,ולפי"ז י"ל דלא מהי שיוי. ס"ק יז)רצב 
 לחלק בין סוגי השיויים, שהרי בשיוי מעשה שהחפץ שוב איו ראוי לשימוש כגון רכב שפרקוהו לחלקים אלא דמסתבר

  . בכה"ג חשיב שיוי שבמקום ספק עכ"פ יתיר לקות מהמוכרי"ל דדמסתבר שגם ע"פ המלכות על הגב לשלם חפץ חדש ד

  
ן גדול הוא, שהרי מחזיק ידי עוברי עבירה וגורם לו וחפץ שגב, ועו בין ישראל או עכו"ם, אסור לקות מהגב א'לדיא,  ההעול

לקות מהגב ע"מ מצוה ומ"מ  .סייע לגב בשום דבר כדי שיגובלאסור ו .שאם לא ימצא לוקח איו גוב ,לגוב גבות אחרות
כל מה שבידם הוא בחזקת כי  ,עיסוקם הם חשודים לגובמאשים שמחמת אסור לקות ב'  לפדות הגזלה ולהחזירה לבעליה.

. ואף מאדם שאיו בחזקת גב אבל לפי העין ראה שמוכר דבר גוב כגון שמוכר מוצר מאוד בזול או גוב כי כל מלאכתן בזה
יש  כי  ,יקו אחרים אם הוא לא יקה ממו כשידוע לו שאף  מהגבאסור לקות  'ג .והכל לפי העין .ור לקות ממוסא בהחבא

אסור   גוברכב  אם , כגוןדבר הגוב או הגזולבאיסור קייה יש איסור האה  מלבד' ד .משום איסור מסייע לידי עבירהבזה 
  ולקותמותר מיעוט שאיו גזול חפץ שרוצה לקות השל מין המאותו למוכר אם תברר שיש ' ה. לסוע בו וכן כל כיוצא בזה

  מחיר מוך מאוד ב כרוושהוא גוב כגון מחמת שמ לפי העין אא"כ מוכח (כי תולים שממה שאיו גוב מוכר לו), ממו ולהות
עם שיוי אפי' גרוע (כגון שיוי החוזר   קה הגב החפץ בשיוי מותר לקותו וכן אם היה יאוש ו' .גזלן המוכר שהוא שחזקתאו 

וכדו'), אף כשיודע שבודאי הוא גוב כי באופן זה לא חששו משום מסייע כי אין הדבר מצוי. ואם הוא ספק אם החפץ גוב, אף 
בים ספק גוהם ששיוי כלשהוא בלבד מועיל אף שאיו קוה (כגון שיוי החוזר וכדו'), ופ"מ לעין חלקי חילוף לרכב שבמקום 

שעייו  ראה דיש להיזהר במקומות    ,יקה בשיויהגב  יהיה מותר לקותם. אלא דלפי הטעם שכתבו לעיל שאין הדבר מצוי ש
הדבר מצוי אע"פ שצריך לשות הגבה, כמו לעין חלקי חילוף של רכבים וכדו'. והכל לפי העין. ומ"מ באופים שע"פ שרואים 

 קוה ע"י שיוי ואסור לקותו.  איון שהיה שיוי והגים להחזיר, ועל כן חוק המלכות הגזלה חוזרת אף באופ

  
  
  

  (יג)מעלת וקדושת השבת 
  

"ועל עין שגב   -עין השבת שהיא מעין עולם הבא 
זה אמר מעין עוה"ב יום שבת מוחה. דכמו שמהות 
העולם הבא היא צדיקים יושבים והים מזיו 
השכיה, כן הוא גם היעוד של שבת קדש. ככתוב "אם 
תשיב משבת רגליך וגו' וקראת לשבת עוג וגו' אז  

  תתעג על ה'.
דהה כתב רמח"ל בריש מסילת ישרים, שתכלית 

ודי בעולמו הוא להשיג דרגת אז תתעג על יעודו של יה
ה', ומקום ההשגה הוא בעולם הבא בגן עדן מקום  
שהים מזיו השכיה, אך... יש מקום להשיג השגה 
עילאה זו גם בהיות האדם בעולם הזה, וביותר ביום  
שבת קדש... דהייו שיזכה ליהות מזיו השכיה גם  
ר בעולם הזה, ושכרו בעולם הזה הוא חלק משכ

העולם הבא... כי השבת היא המעין של עולם הבא". 
  (תיבות שלום עמ' לז)

  

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 

דאם הוא מקום מסריח מפי  -ס"ג ד"ה בית הכסא עראי)  
מי רגלים המצוי תמיד שם, לכאו' המקום הזה דין 
בית הכסא קבוע יש לו, דלא גרע מעביט של מי רגלים 

מ"ש תלמידי ר' המסריח דדיו כצואה מדאורייתא וכ 
יוה, ולא גרע ממים סרוחים או מי משרה וכו'  

  המבואר בסי' פ"ו דדיו כצואה. 
אמר רבא הי בית הכסאי (כו.)    בברכותואיתא עוד    -ד  

  דפרסאי אע"ג דאית בהו צואה כסתומין דמו. 
בחפירה היו ופיהן ברחוק מן   -דפרסאי   ופרש"י

  ומא.הגומא והוא בשיפוע והרעי מתגלגל וופל לג
וכשאין בהם ריח רע. ודידן  (פ"ג סי' "ו)  הרא"שוכתב 

אע"פ שהן סתומין רגילין להשתין בהן מים ואין ראוי  
  לקרות כגדן.

ואומרים רבי   -(יז:)  בתלמידי דרביו יוהוכן הוא 
צרפת ז"ל דבתי כסאות שלו אע"פ שהם עשויים כמו 
של פרסיים כיון שמי רגלים מצויים שם תמיד לא 

  ין להו כסתומות ואסור.דיי 
בית הכסא שהוא  - (סי' פ"ג ס"ד)  המחברועפי"ז כתב 

בחפירה ופיו ברחוק ד"א מן הגומא, והוא עשוי 
כמדרון בעין שהרעי מתגלגל וופל מיד למרחוק, וכן  
המי רגלים יורדין מיד לגומא, כסתום דמי ומותר  
לקרות בו (ק"ש), אם אין בו ריח רע וגם אין משתיים 

דאם משתיין   הרמ"א ץ לגומא. ע"כ. וכתב שם מחו
בהם לפעמים אסור להרהר בהם בדברי תורה כ"ש 

  לקרות ק"ש.
ר"ל  -אבל אם משתיים (ס"ק י"ב)  המש"ב וכתב שם 

ואפי' בשעה שאין שם מי רגלים ואין בהם ריח רע, לפי 
שיש שם בית הכסא על מקום זה מחוץ לגומא 

המקומות שוהגין  שמשתיים שם וכו'. וראה דאותן 
לעשות מקום מיוחד להשתה לכל, וידוע דאותן 
המקומות מסריחין מאד, גם על המחיצות יש שם בית  
הכסא לכל דייו, דומיא דעביט של מי רגלים שמבואר  
בסי' פ"ז בהרבה פוסקים שאיסורו מן התורה, אע"ג 
דמי רגלים עצמן מדרבן, מ"מ כיון שהוא מיוחד לזה 

וחמיר טפי, וה" דכוותיה. ועיין  הוא מסריח ביותר 
בסי' ע"ט בפמ"ג דדעתו דמי רגלים המסריח איסורו  

  מן התורה. 
אותן מקומות העשויים בזמיו  ד וא"כ ראה –ה 

אין המי  בויים באופן שלצורך הטלת מי רגלים, אם 
רגלים מתעכבים שם אלא הולכים ישר לציור, ה"ל 
כבית הכסא פרסאי אף לעין המי רגלים. וכל שאין 

  במקום ריח רע לית ליה דין בית הכסא.
דהסתפק בכל בית (או"ח סי' י"ז ס"ק ד')  בחזו"אומציו 

הכסא דידן אי דמי לבית הכסא דפרסאי כיון שהצואה 
, או די"ל דלא דמי ופלת לבור רחוק ד"א מן הקב

כיון דבבית הכסא דדידן הצואה מתעכבת עד שמזרים 
 ע"ש. וכתב דיש להחמיר מספק. עליה מים לשופכה.

דאין המי רגלים מתעכבים כלל אלא  וא"כ באופן
יורדים ישר לציור, אם אין שם ריח רע מחמת 

י"ל דלית להו דין בית  שפיר ההטלת מי הרגלים, 
לים המי רגלים על [ואע"פ שפעמים ופ הכסא.

הרצפה, ראה דלא גרע מבית הכסא פרסאי דמסתמא 
אף התם פעמים שפל מעט מהמי רגלים מחוץ לגומא, 
ואע"פ כן אין למקום דין בית הכסא כיון שאין דרכו  

  בכך]. 
והייו בתאי דאין שם ציור בעל כלי קיבול תחת 
הכלי שמטילים בו מי רגלים, דאל"כ אית ליה לציור  

ין גרף של רעי, ודין אותו המקום כדין בית  גופא ד
  הכסא מחמתו.


