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דין השבת גזלה בגוזל הרבים, וגדר חיוב יעשה 

  צרכי רבים

בגזל מרבים.  –או לא קיימת  ,קיימת -ובו יבואר: א. השבת גזלה  

ומדוע לא מקבלים ממנו. ב. ביאור תקנת חז"ל שיעשה צרכי 

בית דין כופין על עשיית צרכי רבים. ד. מדוע רבים. ג. האם 

הרי"ף והרמב"ם השמיטו דין זה. ה. האם למחבר, בגזלה שאינה 

חייב לעשות צרכי רבים. ו. באופן שבודאי הנגזלין לא  ,קיימת

יהנו מצרכי רבים, האם עושה צרכי רבים. ז. גזלן לרבים, האם 

רש נכסים תיקנו שיעשה צרכי רבים, כגבאים ורועים וכדו'. ח. י

  מגזלן של רבים, האם חייב לעשות צרכי רבים.

   הנידון

"אנו בניו של פלוני. ירשנו מאבינו מקרקעין, אבל ידוע לנו בודאות, 

שאבינו לא נהג כשורה בממון, וגזל וגנב מהרבה אנשים. אם היינו 

יודעים ממי גזל, בודאי היינו משלמים, כמבואר בשולחן ערוך (חושן 

כסי מקרקעין משועבדים לגזל המוריש, ובזמנינו משפט שסא, י) דנ

אפילו מטלטלין שירש, כמבואר בסמ"ע (שם, ס"ק י), אבל לצערנו, 

אין לנו שום ידיעה ממי גזל. והנה מבואר בשולחן ערוך (חושן משפט 

גוזל את הרבים, ואין יודע למי להשיב, יעשה צרכי ציבור. השסו, ב) ש

ו, האם חלו על הנכסים ניאבל כיון שאבינו מת, נפשנו בשאלת

שירשנו, חיוב לעשות בהם צורכי ציבור, וחובה עלינו לעשות צרכי 

הוא כפרה של הגזלן, וכיון שמת לעשות צרכי רבים ציבור בהם, או ש

הגזלן ולא עשה זאת, אין היורשין צריכים לעשות זאת. ואם תימצי 

נו, האם ראוי ילומר שאין הנכסים משועבדים לזה, נפשנו בשאלת

אם בכל  -שות כן, דהיינו, האם יש בזה תועלת מצד מידת חסידות לע

  .זאת נעשה זאת"

  תשובה

אינו  ,צרכי רביםם יעשה ל שהגוזל את הרבי"שאמרו חזמה 

ב אלא על דרך המוסר, להוציא גזלה מתחת ידו. ואם וחי

  , ראוי לעשות כן גם משום מצות כיבוד אב.אביו גזל ומת

  ביאור התשובה

  דין השבת הגזלה למי שהוא גזלן מפורסם

זלנין ומלוי ברבית הג ,תנו רבנן) וז"ל "צד, ב(בבא קמא גרסינן ב

אין רוח חכמים נוחה  -אין מקבלין מהן, והמקבל מהן  -שהחזירו 

הימנו. אמר רבי יוחנן: בימי רבי נשנית משנה זו; דתניא: מעשה 

עושה באדם אחד שבקש לעשות תשובה, א"ל אשתו: ריקה, אם אתה 

ונמנע ולא עשה תשובה; באותה  ,תשובה, אפילו אבנט אינו שלך

אין מקבלין מהם,  -זלנין ומלוי רביות שהחזירו שעה אמרו: הג

" ע"כ. עוד מבואר בש"ס אין רוח חכמים נוחה הימנו -והמקבל מהם 

(שם) דכל זה כשהגזלה אינה קיימת, אבל כשהגזלה קיימת חייב 

לא שייך טעם התקנה, שמה שיש בידו אינו שלו, מה שאין , דהלהחזיר

  , בזה תיקנו שלא יחזיר.דמים חזירצריך להכן כשאין הגזלה קיימת, ו

זלנין הקשה מהרבה מקומות שקבלו מהג )בבא קמא ט, ב(ש "והרא

דדוקא כשבא מעצמו לעשות  דמי הגזלה, ותירץ ב' תירוצים. א.

לא איירי בבא  מהם, תשובה אין מקבלין, ובכל המקומות שקבלו

רק בגזלן  ב. אלא שכפו אותם להחזיר דמי הגזלה. להחזיר, מעצמו

שגזל את ולא בגזלן  ,קבלו ממנוהרבים תיקנו שלא י את הרגיל לגזול

  הרבים באקראי.

הגזלנין  ,נו רבנן[דף צד ע"ב] ת) וז"ל "ב ,טבבא קמא (רא"ש הל "זו

והמקבל מהן אין רוח חכמים  ,וי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהןומל

אבל בגזילה קיימת  ,קיימתבאין הגזילה  ני מיליוה ,נוחה הימנו

כההיא עובדא  ,ודוקא בבאין מעצמם לעשות תשובה .מקבלין מהן

אבל עומדים  ,ם דלא תנעול דלת בפני בעלי תשובהומשו ,דרבי

ב) ההוא דגזל פדנא  ,כההיא דלקמן (צו ,במרדן כופין אותן להחזיר

 ,א) נרשאה גנב סיפרא ,ולקמן בפרק בתרא (קטו ,דתורא מחבריה

פ"ק דבבא מציעא א) וההוא רעיא ב ,ונסכא דרבי אבא בשבועות (מז

ב) רבית קצוצה יוצאה  ,ואמרינן בפרק איזהו נשך (סא ,א) ,(ה

דתקנת רבי מיירי באדם שרוב עסקיו ומחיותו  ומר,לש יוד בדיינים. וע

שתשובתו קשה כעובדא דרבי. וההיא דהניח להן אביהן  ,ברבית

דעד מותו נתעסק ברבית. וכן כל הנך דמייתי. אבל  ,מעות של רבית

  " עכ"ל.עושים מוציאין מהן אם באקראי

 להלכה את שתי התירוצים של הביא ,)חושן משפט, שסו( טורהו

דאין מקבלין  ,שאפילו בבא מעצמו לעשות תשובה ,ש, ומוסיף"הרא

אין  -אם בכל זאת רוצה לצאת ידי שמים ולהחזיר  ,מכל מקום ,ממנו

  מוחין בידו.

אמרו חכמים  ,גזלן הבא לעשות תשובה ולהחזיר הגזילה" ,טורה ל"זו

והמקבל ממנו  ,כדי לפתוח לו פתח לדרכי תשובה ,אין מקבלין ממנו

אם רצה לצאת ידי שמים  ,ומיהו .אין רוח חכמים נוחה הימנו

 ,ופירש ר"י .ויכול לקבלו ,מוחין לנגזל מלקבל יןדית אין ב ,ולהחזיר
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שלא תקנו חכמים אלא בגנב או גזלן מפורסם שעסקו בכך מפני 

אבל הגוזל באקראי מקבלין  ,שקשה לו לפרוש עשו לו דרך לשוב

והוא בא  ,דוקא כשאין הגזילה קיימת ,ואפילו בגזלן מפורסם .ממנו

אפילו אינה קיימת  או ,אבל אם הגזילה קיימת ,מעצמו לעשות תשובה

" עכ"ל הטור. מחייבין אותו להחזיר ,והוא עומד במרדו והנגזל תובעו

  והב"ח הביא מקור לכל דברי הטור מהסוגייא, עיין שם.

רף שלושה טרק כשמצ ,אין מקבלים גזלה מגזלן ,העולה מזה

א. בגזלן מפורסם שעסקו בכך. ב. הגזלה אינה  :תנאים יחד

ולא נתבע בבית דין. ואפילו  ,קיימת. ג. בא מעצמו להחזיר

רוצה להחזיר  ןזלגהאם בכל זאת  ,כשמצטרפים כל התנאים יחד

 נגזלואין מוחין ביד ה ,מקבלים ממנו ,כדי לצאת ידי שמים

  .מלקבלו

  לשון המחבר

) חושן משפט שסו, אובזה יתבאר לך היטב לשון המחבר והרמ"א (

הבא לעשות  ,גזלן מפורסם (שעסקיו בכך ותשובתו קשה)וז"ל: "

תשובה מעצמו, אם אין הגזילה קיימת אין מקבלין ממנו, כדי שלא 

ימנע מלעשות תשובה; ואם רצה לצאת ידי שמים והחזיר, אין מוחין 

ביד הנגזל מלקבלו. הגה: וכן אם לא בא לעשות תשובה מעצמו, רק 

הנה  " עכ"ל.שהנגזל צריך לתבעו, מחייבים אותו להחזיר (טור ס"א)

  א את כל דברי הטור בקצרה."מבואר דכולל המחבר והרמ

דהגזלן צריך להחזיר אפילו שאין  -ביאור הריב"ש 

  מקבלין ממנו

מנעו חז"ל השבת הגזלה מהגזלן, ומנעו ממנו  ךאי ,ויש לתת טעם

למה ) "תיז ,שו"ת הריב"שהתשובה. וכבר נשאל בזה הריב"ש וז"ל (

הגזלנים ומלוה  ,באמרם ,דרך התשובה ברכהלכרונם זבותינו מנעו ר

רו כן אבל אמ .חלילה ,תשובתך רביות אם החזירו אין מקבלים מהם.

אף על פי שאין  כל מקום,ומ ,כו' כדי שלא ימנע אדם מן התשובה

אלא שמדת  ,הם חייבים להחזיר כדי לצאת ידי שמים ,מקבלין מהן

כדי שלא ימנע מהן התשובה. וזה לא נאמר  ,שלא לקבל מהן חסידות

אבל אם הם  ,אלא כשהם מתעוררים לעשות תשובה ולהשיב גזלתם

 ית דיןאז כופין להחזיר בב ,ם בתשובהמחזיקים ברשעתם ואינם שבי

  " עכ"ל.קצת מפרשים ז"ל כתבון ומקבלין מהן. וכ

והנה הריב"ש דיבר בקיצור. אבל תוכן דבריו הם, דהקשה השואל, 

הרי לאו דגזל ניתק לעשה, ובהשבת הגזלה מתכפר עון הגזל, אם כן 

מה הועילו חכמים בתקנתם, הרי בזה שאמרו שלא יקבלו מהם, מנעו 

התשובה, ומתרץ, דתקנה זו היא כדי שלא ימנעו עצמם מגזלנים את 

מהתשובה, כלומר, חז"ל אמרו שראוי למי שרוח חכמה וחסידות 

בקרבו [לשון רש"י בש"ס], שלא לקבל, דהיינו שימחול לגזלן, 

ובמחילתו מתכפר לגזלן עון הגזלה. ואם תאמר, מדוע שימחול על 

שובו בתשובה על גזלתו, אלא שראו חכמים לעשות תקנה לגזלנים שי

שאר מעשיהם, אם ידעו שעון גזל התכפר להם, וראוי לאדם למחול 

כדי שישראל יחזור בתשובה, אלא שמכל מקום מדרך  ,על ממונו

החסידות שהגזלן כן יחזיר, ולכן הגזלנים חייבים להחזיר לצאת ידי 

  שמים, ולא לסמוך על זה שימחול להם גזלתם.

לא לקבל מהגזלן דמי גזלה, העולה מזה: ראוי על פי חסידות ש

יו. אבל הגזלן ולמחול לו, כדי שיחזור בתשובה על שאר מעש

יחזיר מה שגזל, ולא יסמוך על זה שימחלו לו את עצמו, ראוי לו ש

  גזלותיו.

  דין השבת הגזלה כשאין יודע למי להחזיר

איתא בבבא קמא (צד, ב) דהרועין הגבאים והמוכסין, שהם גזלנין 

זירין למי שהן מכירין, ולמי שאינן מכירין יעשו בהם מפורסמים, מח

צרכי ציבור, ואמר רב חסדא, דהיינו בורות שיחין ומערות לשתות 

מהם. ומקשה הש"ס, הא גזלן מפורסם אין מקבלין ממנו, ותירצו 

דאיירי בגזלה קיימת דחייב להחזיר, כנראה לעיל, ועל פי זה פסק 

 ,מוכסים תשובתם קשההגבאים והרועים וההרא"ש (שם) וז"ל "

ושאין מכירין עשו בהן צרכי צבור בורות שיחין  ,ומחזירין למכירין

" עכ"ל. מבואר, דדוקא בגזלה קיימת, ומערות. ובגזילה קיימת איירי

  דאם אינה קיימת פטור מלהחזיר.

הרועים והגבאים והמוכסים תשובתן קשה אבל הטור כתב וז"ל "

לפיכך יעשו בו צרכי  ,למי יחזירומפני שגוזלין הרבים ואין יודעין 

" ע"כ. הנה השמיט הא דכתב הרא"ש רבים כגון בורות שיחין ומערות

דדוקא בגזלה קיימת יעשה צרכי רבים, מבואר, דסבירא ליה שלעולם 

יעשה צרכי רבים, וכן המחבר (חושן משפט שסו, ב) השמיט הא 

  דגזלה קיימת.

י כן דאיירי בגזלה ובב"ח (שם) כתב, דהטור סמך על מה שכתב לפנ

קיימת, אבל הוא דוחק. ובנו של הנודע ביהודע, בשו"ת שיבת ציון 

(סימן קיב), מבאר, דכיון שמבואר בש"ך יורה דעה (קסא, יג) בשם 

הריב"ש (שם), דמה שתקנו שלא יקבלו מהם, אין זה דין על הגזלן, 

אלא אך ורק על הנגזל, אבל הגזלן עצמו בידי שמים צריך להחזיר, 

רק במחזיר לנגזל  לחלק בין גזלה קיימת או לא קיימתן אין סברא לכ

לגזלן, אבל כאשר אינו יודע ממי גזל, ומחזיר  הנגזל עצמו, שמוחל

ועושה צרכי רבים, ואין מי שימחול לו, אפילו כשאין הגזלה קיימת 
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חייב להחזיר. ומבאר שם ביאור הסוגיא לפי הטור. עד כאן תוכן 

  דבריו.

עושה צרכי  ,ואינו יודע ממי גזל ,את הרבים העולה מזה: מי שגזל

ולפי הטור אפילו אין גזלה  ,לפי הרא"ש רק בגזלה קיימת .רבים

  וכן פסק המחבר. ,קיימת

  טעם יעשו צרכי רבים

תשובה  ועיל שעושה צרכי רבים, שהרי אין זוצריך לבאר מה מו

הרי אם לאחר  ,גמורה כלל וכלל, שאינו מחזיר לנגזל ממש. ועוד

רכי רבים, נודע לו ממי גזל, חייב בכל ההשבה, ואפילו אינו שעשה צ

יכול להפחית לו מהגזלה מה שנהנה קצת בצרכי הרבים, כמו שכתב 

ומכל מקום , ח) "חושן משפט הלכות גזלה וגנבה(שולחן ערוך הרב ב

ולא די  ,חייבים להחזיר להם ,אותם אנשים שהם מכירים שגזלו מהם

  " עכ"ל.במה שנהנים ממימיהם

) ביאור נפלא על זה, ג, חושן משפט שסו(ערוך השולחן ומצאנו ב

מפני שסתמן  ,אמרו חז"ל דהרועים והמוכסים תשובתן קשהוז"ל "

לפיכך אמרו חכמים  ,ואין יודעים למי יחזירו ,גוזלים את הרבים

ותקוני  ,כגון בורות שיחין ומערות ,שיעשו בהגזילות צרכי רבים

אבל מחילה  ,דגם הנגזלים יהנו מזה ,וכיוצא באלו ,דרכים ומרחצאות

וכשיעשה צרכי  ,דהא אין מי שיודע אם גזלו אם לאו ,לא שייך בהם

יסבב ה' שכל אחד מהנגזלים או מיורשיהם יהנה כפי ערך  ,רבים

  " עכ"ל.והבא לטהר מסייעין אותו מן השמים ,ושימחלו לו ,גזילתו

מוסר הנה מבואר, דבאמת אין זו השבה כלל, והוא רק מדרך ה

והתשובה, שאם יעשה מה שיכול, ירחמו עליו משמים, והבא לטהר 

  מסייעים בידו.

, אף על פי שאין מי העולה מזה: הטעם שעושה צרכי רבים

מן  ,כיון שעושה מה שיכול שימחל לו על גזלתו, ואינה השבה,

  , או יורשיהן.השמים ירחמו עליו שימחלו לו הנגזלים

  ביאור שיטת הרי"ף הרמב"ם

והנה הרי"ף והרמב"ם השמיטו הא דיעשה צרכי רבים, ולא נתברר 

טעמם. ונראה לבאר על פי דברי הערוך השולחן, דהנה כבר נתבאר 

 ,שבאמת אין השבה בעשיית צרכי ציבור, והוא מדרך המוסר, ובאמת

חייב להשיב לו, לפיכך השמיטו האי דינא,  ,אם ימצא מי שגזל ממנו

מב"ם להביא דינים שאינם אלא על כיון שאין דרכם של הרי"ף והר

צד המוסר, והלכה זו שיעשה צרכי רבים, הוא רק על דרך המוסר, 

  שאולי ירחמו עליו וימחלו לו הנגזלים על גזלתו.

ואפילו שיש מעט דברי מוסר שכתבו הרי"ף והרמב"ם בדבריהם, מכל 

חששו שפרסום הלכה זו תבוא לידי מכשול,  ,מקום, בהלכה זו

י חובת השבה בעשיית צורכי רבים, לכן השמיטו שיסברו שיצא יד

הלכה זו. והחסיד, כבר ידע בעצמו שלא יניח תחת ידו גזלה, ויעשה 

  בהם צרכי רבים.

כיון שחששו  ,העולה מזה: הרי"ף והרמב"ם השמיטו הלכה זו

שיבואו הגזלנים לחשוב שיצאו ידי השבה בזה, וכיון  ,ממכשול

השמיטו הלכה  ,ד המוסראלא על צ ,שהלכה זו אינה חיוב ממש

  זו מדבריהם.

  לפי ערוך השולחן -ביאור שיטת הרא"ש 

האם הא דהביא  ,והשתא נבוא לבאר שיטת הרא"ש. והנה יש לחקור

הרא"ש דינא דיעשה צרכי רבים, האם חולק הרא"ש על הרי"ף 

והרמב"ם, וסובר שחייבו חז"ל את הנגזל לעשות כן, כדי שיבוא לידי 

"ש דין זה. או דלמא, גם הרא"ש סובר שהוא תשובה, ולכן הביא הרא

מדרכי המוסר בלבד, אם נשאו ליבו לשוב בתשובה, ומכל מקום 

  הביא האי דינא על צד המוסר.

ובערוך השולחן כתב בפירוש, לשיטת המחבר והרא"ש, שהוא רק על 

 י,פל עף דא ,יראה ליצד המוסר בלבד. וז"ל (חושן משפט שסו, ב) "

כל מ ,כופין אותו ,לכוף לגזלן שיחזיר גזילתו ית דיןשאם ביכולת ב

דהא לאו  ,בגוזלי רבים אין כופין אותם לעשות צרכי רבים מקום,

 ,דאם מתעורר בעצמו לעשות תשובהאלא  ,השבה מעליא היא

לתקן באופן  פשראי כי א ,אומרים לו עשה בהם צרכי רבים

" עכ"ל הנה מבואר דפשיטא ליה יכופו לזה יןדית ולא שב ,אחר

  שאין זה חיוב בית דין, אלא רק אם בא לעשות תשובה.

ובפתחי חושן (גנבה, פרק ד, הערה נ) כתב "יש להסתפק, אם הלכה 

זו דיעשה בם צרכי רבים הוא מדיני אדם או מדיני שמים וכו', ובערוך 

השולחן כתב שאין בית דין כופין לעשות צרכי רבים, דבלאו הכי לא 

י שמים חייב" עכ"ל. ונראה, שאין הוי השבה מעליא, ומשמע שמדינ

  כונתו שחייב ממש, אלא על צד המוסר לעשות תשובה.

לרי"ף העולה מזה: לשיטת ערוך השולחן, גם הרא"ש מודה 

שאין חיוב ממש לעשות צרכי רבים, אלא על דרך והרמב"ם, 

המוסר אם נשאו לבו שלוב בתשובה, ולכן אין בית דין כופין על 

  זה.

  גזלים יהנואם אין אפשרות שהנ

בורות שיחין (שם) וז"ל "רש"י ועל הא דיעשה צרכי רבים, פירש 

ויהנו מהן  ,דהוי דבר הצריך לכל ,להכניס בהן מים לשתות -ומערות 
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" עכ"ל. ויש לבאר, האם הא דיהנו הנגזלים מעכב בדין זה. הנגזלים

דהיינו, אם גזל במקום אחד, ונמצא עכשיו במקום אחר, ואין 

ת צרכי רבים במקום ההוא, האם יעשה צרכי רבים באפשרותו לעשו

כאן, אף על פי שבודאי הנגזלים לא יהנו מזה, או דלמא, כיון שלא 

יהנו הנגזלין אין דין צרכי רבים כלל. וכבר נסתפק בזה בפתחי חושן 

  (גניבה ואונאה פרק ד הערה נ), ולא הכריע בדבר.

שתיקנו לעשות על פי המבואר בערוך השולחן בטעם הדבר  ,והנה

יסבב ה' שכל אחד מהנגזלים או  ,וכשיעשה צרכי רבים" ,צרכי רבים

והבא לטהר מסייעין  ,ושימחלו לו ,מיורשיהם יהנה כפי ערך גזילתו

", היה נראה, שאפילו אם בודאי לא יהנו הגלזנים או אותו מן השמים

היורשים, מכל מקום, כיון שעושה צדקה וחסד בכסף הגזול, ואינו 

הנות מגזל, יסבב ה' שיבוא תיקון לנפשו, לכן בכל ענין יש רוצה ל

  לאדם להרחיק עצמו שלא יהנה מכסף גזול ויעשה צרכי ציבור.

 סתפקמהעולה מזה: אם בודאי לא יהנו הנגזלים מצרכי הרבים, 

מכל ד . ונראהאם חייבו חכמים לעשות צרכי רבים בפתחי חושן

ולא להניח בידו  ,ות כןשבודאי ראוי לע ,על צד המוסר ,מקום

  קון לנפשו.יומהשמים ירחמו עליו שיהיה ת ,להנות מגזל

  גזל מרבים ואין עסקיו עם רבים

כתב בפתחי חושן (שם), וז"ל "ויש לעיין בהגדרת גזל רבים, 

שמסברא נראה, שאם גזל מכמה בני אדם, ואינו יודע מי הם, שאינו 

ו וגזלו נפטר בצרכי רבים, ואלה המנויים בשולחן ערוך, התעסק

מהרבה בני אדם. ולולי דמיסתפינא נראה, שלא תיקנו צרכי רבים אלא 

כשעסקיהם הוא עם רבים, כגון המנויים בשולחן ערוך, וכן 

במשקולות, אבל מי שגזל מרבים, אפשר שלא נאמר בו תקנה דצרכי 

רבים, ובפרט שגם תקנת צרכי רבים אינה תקנה גמורה, שאם יוודע 

נו נראה שחייב להחזיר לו. ואפשר, שגם מכמה לו בבירור מי שגזל ממ

יחידים יש מקום לתקנה זו על כל פנים, עד שיוודע לו ויחליט כן 

  בלבו, שכאשר יודע לו יחזיר" עכ"ל.

והנה על פי המבואר לעיל, על צד המוסר, תמיד ראוי לעשות צרכי 

רבים, ולבקש שירחו עליו משמים, ולא הסתפק הפתחי חושן אלא על 

הרא"ש והמחבר, שחייבו חכמים תקנה זו, שאפשר שלא  פי שיטת

חייבו אלא לאלה שעסקיהם עם רבים, וחזקתם שקשה להם לחזור 

  בתשובה, ולא לסתם גוזל הרבים.

וטעמו נראה, מהא דלא מצאנו בגוזל הרבים תקנה זו, אלא אמרו 

חז"ל דוקא בעלי אומנות אלו, שעסקיהם עם רבים, והבו דלא להוסיף 

נראה, דבאמת כפי המבואר לעיל על הצד המוסר יעשה  עלה. לפיכך

צרכי רבים, אבל האם יש חיוב של חז"ל, בזה באמת יש להסתפק. 

  וצ"ע.

יש  ,אבל אין עסקו עם הרבים ,העולה מזה: מי שגזל את הרבים

אבל על צד המוסר ראוי  .להסתפק אם חייב לעשות צרכי הרבים

  שמהשמים ירחמו עליו.  ,ולבקש ,לעשות כן

  דין יורשין של גזלנין

דין יעשה צרכי רבים בגלן עצמו, יש לבאר, מה הדין  ולאחר שביארנו

ביורשין שירשו נכסים מגזלן שגזל מרבים, האם חייבים לעשות צרכי 

רבים. והנה כבר נתבאר דאפילו בגזלן עצמו אין זה חיוב, אלא על צד 

צרכי המוסר, שכאשר נשאו לבו לשוב בתשובה, אומרים לו שיעשה 

  רבים. 

ויש להוסיף שהרי הרי"ף והרמב"ם השמיטו דין זה, והרא"ש כתבו 

רק בגזלה קיימת, וכך היא שיטת הטור והמחבר לפי הב"ח. ואפילו 

לפי השיבת ציון, זה רק על צד המוסר. ויש להוסיף את הספק של 

הפתחי חושן, שלא תיקנו בסתם גזלן של רבים, מכל זה ברור שאין 

על צד המוסר. ויש לבאר, האם ראוי שהיורש גם חיוב ממש, אלא 

  יעשה כן.

ונראה בזה, דבודאי, כשם שיש מצוה לגזלן להוציא הגזלה תחת ידו, 

כמו כן מי שירש נכסים שנשתעבדו לגזלותיו של המוריש, שכמבואר 

בשולחן ערוך (חושן משפט שסא, י), שאם יודע מי הנגזל חייב היורש 

נכסי הגזלן משועבדים לנגזל, אם כן, מידנא להחזיר לו הגזלה, כי 

מאי נפקא מינא בין הגזלן ליורשיו, כיון שירשו נכסים, המשועבדים 

לנגזלים, הרי שדבר פשוט שראוי להוציא הגזלה תחת ידם, ולא 

מחיוב ממש, כי גם הגזלן עצמו אינו חייב אלא על צד המוסר כדי 

צריכים  לשוב בתשובה, וגם הם, כיון שיש בידם נכסים גזולים,

  לעשות כל מה שבידם שיזכו להשיב לבעליהם את גזלתם.

אלא שמכל מקום, חיובם כלפי שמים קל יותר, כי אין עליהם לאו 

  דגזל, אבל בודאי ראוי לעשות כן.

ולפי זה נראה,  שיש לחלק בין יורש שאינו בן, לבין יורש שהוא בן. 

דעה רמ, דבן חייב בכבוד ואפילו אביו רשע, לשיטת המחבר (יורה 

יח) ואפילו לרמ"א, שמא עשה תשובה, ובודאי ראוי לעשות כן, כדי 

לכבד את אביו, לפיכך מוטל על הבן חוב גדול לעשות כל מה שבידו 

שיזכה אביו למנוחה בעולם האמת, ויעשה בהם צרכי ציבור, ויתפלל 

שיזכהו ה' להשיב גזלות אביו, ושימחלו לו הנגזלין, אבל אם היורש 

  ת, חייב פחות מזה, אבל בודאי ראוי לעשות כן.אינו בן המ
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  ה

ויש להביא מה שידוע מגדולי ישראל, שכשבא לידם ממון אחרים, 

  היו נותנים לצדקה עבור בעל הממון, דעולה הצדקה לבעל הממון.

העולה מזה: ירש נכסים מגזלן שהיה גוזל הרבים, ראוי על פי 

שעובדים דרך המוסר לעשות צרכי רבים, כיון שירש נכסים המ

יש עליו חובה גדולה יותר מדין כיבוד  ,לנגזלין. ואם הוא בן הגזלן

וברא  ,ולהתפלל שיבוא אביו לתיקון ,לאב לעשות צרכי רבים

  מזכה אבא.

  דינים העולים:

רף שלושה תנאים טרק כשמצ ,אין מקבלים גזלה מגזלן  .א

יחד: א. בגזלן מפורסם שעסקו בכך. ב. הגזלה אינה 

מעצמו להחזיר ולא נתבע בבית דין. קיימת. ג. בא 

והנגזל רוצה  ,ואפילו כשמצטרפים כל התנאים יחד

 ,באמת מקבלים ממנו ,להחזיר כדי לצאת ידי שמים

  .ואין מוחין ביד המקבל מלקבלו

עושה צרכי  ,ואינו יודע ממי גזל ,מי שגזל את הרבים  .ב

ולפי הטור אפילו  ,לפי הרא"ש רק בגזלה קיימת .רבים

 , וכן פסק המחבר.ימתאין גזלה קי

, אף על פי שאין מי שימחל הטעם שעושה צרכי רבים  .ג

ומן  ,כיון שעושה מה שיכול לו על גזלתו, ואינה השבה,

 , או יורשיהן.השמים ירחמו עליו שימחלו לו הנגזלים

כיון שחששו  ,הרי"ף והרמב"ם השמיטו הלכה זו  .ד

שיבואו הגזלנים לחשוב שיצאו ידי השבה  ,ממכשול

אלא על צד  ,ון שהלכה זו אינה חיוב ממשבזה, וכי

 .השמיטו הלכה זו מדבריהם ,המוסר

לרי"ף לשיטת ערוך השולחן, גם הרא"ש מודה   .ה

שאין חיוב ממש לעשות צרכי רבים, אלא על והרמב"ם, 

דרך המוסר אם נשאו לבו שלוב בתשובה, ולכן אין בית 

 .דין כופין על זה

יש להסתפק  אם בודאי לא יהנו הנגזלים מצרכי הרבים,  .ו

 ,אבל מכל מקום ,אם חייבו חכמים לעשות צרכי רבים

ולא להניח בידו  ,ות כןשבודאי ראוי לע ,על צד המוסר

קון יומהשמים ירחמו עליו שיהיה ת ,להנות מגזל

 .לנפשו

יש  ,אבל אין עסקו עם הרבים ,מי שגזל את הרבים  .ז

אבל על צד  .להסתפק אם חייב לעשות צרכי הרבים

שמהשמים ירחמו  ,ולבקש ,שות כןהמוסר ראוי לע

 .עליו

ירש נכסים מגזלן שהיה גוזל הרבים, ראוי על פי דרך   .ח

המוסר לעשות צרכי רבים, כיון שירש נכסים 

יש עליו חובה  ,המשעובדים לנגזלין. ואם הוא בן הגזלן

 ,גדולה יותר מדין כיבוד לאב לעשות צרכי רבים

  וברא מזכה אבא ,ולהתפלל שיבוא אביו לתיקון

  

  

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם בינת גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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