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  חטף מצות שילוח הקן מחבירו

  עני המהפך בחררה במצוותדין 

עני המהפך  מחבירו. ב.או ברכה ובו יבואר: א. החוטף מצוה 

בחררה ובא אחר ונטלה ממנו. ג. חוטף מצוה שאין חיובה על 

מצות שילוח הקן  ףהראשון. ד. מצות שילוח הקן בחצרו. ה. חוט

  מחבירו.

  הנידון

"ראיתי בחצר ביתי יונים בונים קן. כדי שאזכה לקיים מצות שילוח 

י, ובכל יום בדקתי מתי יגמרו את הקן, ותטיל הקן, הפקרתי את חצר

האם ביצים, ותשב עליהם. כבר חיכיתי ליום שאזכה למצוה זו, 

וספרתי זאת לראובן. יום אחד ראיתי שהקן איננו. בצר לי ספרתי 

לראובן שמישהו חטף לי את המצוה, הודה ראובן שהוא עשה זאת, 

לזכות בה, שנכנס לחצרי שהיא הפקר, ונטל את הקן בכונה שלא 

ולאחר כמה שעות באה האם לקן, וקיים את המצוה. וטען, שאין זה 

כמצות כיסוי הדם שהמצוה שייכת לבעל העוף, ומישהו חטף ממנו 

את המצוה, אלא היא מצוה לכל. טענתי לו, שאף על פי שדבריו 

נכונים, אבל לא גרע זה מעני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה דנקרא 

  ני המהפך בחררה במצוות".רשע. האם יש טענת ע

  תשובה

ואין זו  ,מכוער הדבר מאוד ,החוטף מצות שילוח הקן מחברו

דלא אמרו רשע  ,אבל אינו נקרא רשע .הדרך ישכון בה אור ה'

  בחוטף מצוה מחבירו שאינה מוטלת עליו.

  ביאור התשובה

  הקדמה

כדי לבין עומק צדדי השאלה, יש להקדים כמה וכמה הקדמות בדין 

וה, ובדין עני המהפך בחררה, ובגדר מצות שילוח הקן חוטף מצ

  בחצר שלו.

  החוטף מצוה האם משלם

בראשונה יש לבאר, האם יש שווי ממון של מצוות, דהייינו, האם 

החוטף מצוה לחבירו חייב ממון. והנה, בחושן משפט (סימן שפב) 

חולין מבואר, שהחוטף מצוה מחבירו צריך לשלם לו ממון, ומקורו ב

מי ששפך הוא יכסנו, מעשה  -תניא אידך: ושפך וכסה וז"ל " )אפז, (

באחד ששחט, וקדם חבירו וכסה, וחייבו רבן גמליאל ליתן לו י' 

", ע"כ. ומבואר שם, דעשרה זהובים הוא שווי הברכה, ולכן זהובים

בברכת המזון שחטף אחד מחבירו לזמן, אמר רבי ששווה ארבעים 

נים (חולין, שם) וברמב"ם להלן, זהובים. ומכל מקום מבואר בראשו

דהוא הדין יש לחייב על החוטף מצוה בלא ברכה עשרה זהובים, וכן 

החוטף ברכה בלא מצוה משלם עשרה זהובים. ומכל מקום, בחוטף 

מצות כיסוי אינו משלם אלא עשרה זהובים, ואינו משלם עשרים על 

 המצוה ועל הברכה, דכיון שהמצוה והברכה הם ביחד, נחשב הכל

  כאחד, כך מבואר בריטב"א חולין (שם, ד"ה ואסיקנא). 

וכן מי ששחט חיה או " ) וז"לחובל ומזיק ז, יד(רמב"ם וכן פסק ה

חייב ליתן כמו שיראו  ,ובא אחר וכסה הדם שלא מדעת השוחט ,עוף

הדיינים, ויש מי שהורה שהוא נותן קנס קצוב והוא עשרה זהובים, 

שהן ראויין  ,שות מצות עשהשכל המונע הבעלים מלע ,וכן הורו

" עכ"ל משלם לבעלים עשרה זהובים ,וקדם אחר ועשאה ,לעשותה

  הרמב"ם.

וכתב הבית יוסף (שם) בשם רבותינו הראשונים, שבזמן הזה אין 

מגבין ממון לחוטף מצוה, כיון שאין דנין דיני קנסות בזמן הזה בדבר 

בל מכל שאין בו חסרון ממון, לפיכך פסק המחבר, שאין מגבין, א

מקום אם תפס לא מפקינן מיניה, כמבואר בבבא קמא (טו, ב) 

  דבקנסות אם תפס בזמן הזה לא מפקינן מיניה.

מי ששחט חיה ועוף, ובא ) "שפב , סימןחושן משפטוז"ל המחבר (

אחר וכיסה הדם שלא מדעת השוחט, חייב ליתן כמו שיראו הדיינים. 

שכל  ,זהובים. וכן הורו ויש מי שהורה שהוא נותן קנס קצוב, והוא י'

המונע הבעלים מלעשות מצות עשה שהם ראויים לעשותה, וקדם 

ובזמן הזה אין מגבין כו'.  אחר ועשאה, משלם לבעלים י' זהובים

  " עכ"ל.תו, אבל אם תפס לא מפקינן מיניהאו

חייב ליתן לו  ,כסהו אחר" ) וז"למצוה קנומ"ק (סומכל מקום כתב ב

מכל מקום אנו למידין  ,ין אנו דנין דיני קנסותאף על פי שא ,י' זהובים

" עכ"ל, והביאו הטורי זהב (שם). וצריך לפייס חבירו ,כי לא טוב עשה

עשה  ,על ספר המצוות לרס"ג (עשיןרבי ירוחם פערלא ביאור ועיין ב

שביאר, האם חיוב ממון בחוטף מצוה הוא תקנת חכמים, או  )יד טו

  מעיקר הדין.

, חייב עשותהמצוה שיש לחבירו חיוב להחוטף העולה מזה: 

לשלם לו עשרה זהובים. וכן החוטף ברכה של חבירו, משלם 

כגון  עשרה זהובים. ואם יש מצוה וברכה ביחד, נחשב הכל אחד,

ש יובברכה, חייב עשרה זהובים,  שחייב בכיסוי ,שחט עוף

וכל זה בזמן  .אומרים שמחייבים אותו לפי ראות עיני הדיינים

שלא כאבל בזמן הזה שאין דנין קנסות ן דיני קנסות, שהיו דני

 ,אבל אם תפס לא מפקינן מיניה ,אין גובין ממנו ממון ,חסרו ממון

  .וצריך לפייסו ,ומכל מקום לא טוב עשה
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  דין החוטף מעני המהפך בחררה

ובדין עני המהפך בחררה לזכות בה, ובא אחר ונטלה, איתא בקידושין 

ונחלקו רש"י והתוס' (שם), באיזה אופן איירי. (נט, א) דנקרא רשע. 

 '.פך בחררה ובא אחר ונטלה כועני המה' (שם, ד"ה עני) "תוסדז"ל ה

מהא דתנן בשנים  ,וקשה ,דמיירי בחררה של הפקר ,בקונטרס רשפי

או שפירש  ,) ראה את המציאה ונפל לו עליה, אי בא מציעאאוחזין (ב

וכן הא דקאמר התם  ,שלוהרי היא  ,טליתו עליה ובא אחר ונטלה

(שם) מי שליקט מקצת הפאה ופירש טליתו עליה מעבירים אותו 

דאיסור דמהפך  ,ואומר ר"ת .עני מהפך בחררה הוא ,ואמאי ,הימנה

או  ,דנקט הכא לא שייך אלא דוקא כשרוצה העני להרויח בשכירות

 ,והוי דומיא דרב גידל ,כשרוצה לקנות דבר אחד וחבירו מקדים וקונה

כי למה מחזר על זאת שטרח בה  ,קאמר דנקרא רשע ום הכיומש

ליכא  ,אבל אם היתה החררה דהפקר ,ילך וישתכר במקום אחר ,חבירו

  " עכ"ל.לא ימצא אחרת ,שאם לא זכה בזאת ,איסור

מבואר, דלפי רש"י אפילו דבר הפקר שיכול למצוא במקום אחר נקרא 

לתוס', אם החוטף רשע, כיון שכבר הפך בא ראשון לזכות בה, אבל 

אינו יכול למצוא במקום אחר אינו נקרא רשע מה שחוטף מחבירו, 

  אלא אם יכול למצוא במקום אחר.

והמחבר הביא שתי הדעות להלכה, ומסיק הרמ"א דהעיקר כשיטת 

המחזיר אחר דבר לקנותו " )רלז ,חושן משפטהתוס', וז"ל המחבר (

נאו, נקרא רשע. והוא או לשכרו, בין קרקע בין מטלטלים, ובא אחר וק

שאם בא לזכות  ומרים,אש הדין לרוצה להשכיר עצמו אצל אחר. וי

בהפקר או לקבל מתנה מאחר, ובא אחר וקדמו, אינו נקרא רשע, כיון 

א. הגה: ויש אומרים דלא שנכו' שאינו דבר המצוי לו במקום אחר. 

  " עכ"ל.וסברא הראשונה נראה עיקר

ן שום תביעת ממון על החוטף, ומכל מקום מבואר שלכל הדעות אי

אלא שנקרא רשע, ויכולים להכריז עליו ברבים שרשע הוא, אבל לא 

  נוציא ממנו ממון.

 ,ובא אחר וחטף ממנו ,טרח לזכות בדבר הפקרמי העולה מזה: 

כיון שאין יכול למצוא במקום  ,נחלקו הראשונים אם נקרא רשע

ל למצוא ר שיכובבד אוהכריע רמ"א דאינו נקרא רשע אל .אחר

  .במקום אחר

  טעם מחלוקת רש"י והתוס' במהפך בחררה של הפקר

ונתבאר לעיל, שהמקור של תוס' לחלוק על רש"י, הוא ממי שליקט 

מקצת פאה ופירש טליתו עליה, ובא אחר וזכה בה, מעבירין את 

הראשון ממנה, ומבואר דאין החוטף נקרא רשע, ולכתחלה מעבירין 

  את הראשון ממנה.

 ראה לפי עניות דעתי,נ(שם) וז"ל "ב"ח טת רש"י, כתב הוליישב שי

דכיון דדין עני המהפך בחררה  ,דקושיא זו דפאה לאו קושיא היא

גבי פאה דזכתה תורה  ,משום הכי ,ולאו מדינא ,תקנת חכמים היא

" עכ"ל, מבואר והניחו אותו על דין תורה ,לא תקנו דבר ,לכל העניים

מחבירו, אפילו שהראשון לא  דהוא תקנת חכמים שלא יחטוף האחד

עשה קנין, ולכן קראוהו רשע, שעובר על תקנת חכמים, אבל בפאה 

  הניחו על דין תורה.

ולפי זה יש לומר, דזה גופא מחלוקת הראשונים, דרש"י וסיעתו 

סוברים שהוא תקנת חכמים, ותקנו שאפילו בדבר הפקר לא יחטוף 

תורה, אבל התוס'  מחברו, ולכן לא קשיא ליה מפאה דהניחו על דין

סוברים שאין זו תקנת חכמים, אלא דינא הכי הוא, שהחוטף מחבירו 

רשע הוא, לכן שפיר הקשו מפאה מדוע אינו נקרא רשע, ומכאן 

  הוכיחו שלא נקרא רשע רק בחוטף דבר שיכול למצוא, ולא מציאה.

, אלא העולה מזה: רש"י וסיעתו סוברים שאינו רשע מעיקר הדין

וכיון שעבר על  ,שלא יחטוף האחד מחברו א,תקנת חכמים הי

רשע הוא מדינא אבל רבינו תם סובר ש ,תקנת חכמים רשע הוא

ולכן אינו רשע רק כאשר יכול למצוא במקום  ,שחטף מחבירו

  .אחר

  החוטף מצוה שאין חיוב על הראשון לעשותה

אף על פי שנתבאר שהחוטף מצוה מחברו, יכול מי שחטפו ממנו 

החוטף ולא מפקינן מיניה, מכל מקום, הני מילי  להוציא ממון מיד

מצוה שהיא חיוב עליו לעשותה, אבל מי שאין עליו המצוה, אלא 

שאחר נתנה לו ובא אחר וחטף, פטור, כך כתב רבינו ירוחם, וז"ל 

וקדם אחר ומהל  ,ומי שאמר למוהל למול" )חלק ד ,מישרים נתיב לא(

נע בעלים מלעשות מצות חייב. וכן המו ,אבל אם גזלה מאביו ,פטור

ואי  ,משלם י' זהובים ,וקדם אחר ועשאה ,עשה שהן ראויין לעשות

ה עכ"ל. מבואר, דדוקא מצוה שעליו לעשותה. תפש לא מפקינן מיני

  והרמ"א (חושן משפט, שפב) הביא דברי רבינו ירוחם להלכה.

אבל  ,העולה מזה: החוטף מצוה שאין חברו חייב לעשותה

ובא אחר  ,כגון אבי הבן שכיבד מוהל למול בנו ,כיבדוהו לעשותה

הל אינו חייב עשרה זהובים למו ,מל אותוחטף את המצוה וו

  הראשון, כי אינה מצוה שעליו.

  דין שילוח הקן בחצרו

ובדין שילוח הקן, מבואר בגמ' (חולין קלט, ב) דכל שקנוי לו אינו 

מבואר עוד בדין שילוח הקן, ולכן קן בביתו אינו בדין שילוח הקן. ו

שם (חולין קמא, ב) דכיון שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, 

לפיכך, אם קננו בחצרו, אף על פי שכאשר האם על הביצים אינה זוכה 

לו חצרו, כי אסור לזכות בביצים ולעבור איסור, אבל כאשר עפה מהם 

  זוכה חצרו, ולכן אינו יכול לקיים מצות שילוח הקן בחצרו.
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קן המזומן אצלו, כגון " וז"ל )יורה דעה רצב, ב(וכן פסק המחבר 

יונים שדרכן ליגדל עם בני אדם בבתים, ואווזים ותרנגולים שקננו 

בבית, פטור. אבל יוני שובך ועליה, וצפרים שקננו בטפיחים (פירוש 

כלי חרס הבנוי בכתלים אשר שם צפרים יקננו) ובבורות, ואווזים 

א שלא הוגבהה האם מעל הביצים ותרנגולים שקננו בפרדס, חייב. והו

אם המקומות הללו  ,כלל, משהטילם. אבל אם הוגבהה האם מעליהם

  " עכ"ל.לו חצירו והוה ליה מזומן, ופטור שלו, זכתה

כי  ,העולה מזה: קן שבחצרו אינו יכול לקיים מצות שילוח הקן

  .חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו

  באיזה אופן יש מצות שילוח הקן בחצרו

אור המבואר, דנו רבותינו, האם יש אופן שאפשר לקיים מצות ול

שילוח הקן בחצרו. והנה נתבאר בשולחן ערוך (שם) שכיון שחצרו 

קונה לו, אינו יכול לקיים מצות שילוח הקן, ומשמע דאפילו שלא 

התכון לקנות, חצרו קונה לו, וכן פשוט בסוגיא, וכן כתב הש"ך (שם, 

יורה דעה י שכתב באגרות משה וז"ל (ס"ק ו). אבל מכל מקום ראית

אם אחד  ,גבי צפרים ואווזים ותרנגולים ,וגם בכלל" )חלק ד סימן מה

ולא רצה לזכות, יש להאמינו גם למפרע  ,טוען שאין זה זכות בשבילו

" עכ"ל, ולא כול עדיין לקיים מצות שילוח הקןולא קנה. וממילא י

  זכיתי להבין דבריו, דזהו נגד דברי הש"ך.

ל מקום יש לבאר מה הדין אם אומר בפירוש שחצרו לא תזכה לו מכ

את הביצים, האם נקרא מזומן או הפקר, וכתב הגאון רבי שלמה זלמן 

סימן ק ד"ה הנני  ,ג –ב , תניינא(שו"ת מנחת שלמה אויערבאך זצ"ל ב

 'גרק הנני להעיר במה שהובא בספרו [קן צפור] בפ" ) וז"ללהעיר

עצה חשובה מהגה"צ מוהר"ד יונגרייז זצ"ל, שגם בחצר המשתמרת 

יוכל לומר בתחלה שאינו רוצה כלל שתזכה לו חצרו בביצים שהצפור 

כיון דאין זה מזומן.  ,וממילא יוכל בקל לקיים את המצוה ,תטיל

ולעניות דעתי יש לפקפק בזה, דכיון שאמרו בגמ' קל"ט ע"ב "מה 

אין קנו בידך", ואם כן אפשר דכיון דרך שאין קנו בידך אף כל ש

שיכול בעל החצר בכל עת ובכל שעה לחזור ממה שאמר קודם, יתכן 

 לוכיון דאז תזכה לו חצרו אפי ,בידו דהרי זה חשיב כקן שהוא ממש

  " עכ"ל המנחת שלמה.שלא מדעתו

שו"ת משנה הלכות מבואר שמספקא ליה בזה, וכן מספקא ליה ב

היכא דאמר בפירוש שלא  ,א שנסתפקתיאל" ) וז"לחלק יב סימן תכ(

אי  וונא,גאי אי מהני כה ,ואינו רוצה שיקנה לו חצרו ,תקנה לו חצרו

עד שיפקיר  ה,ממילא לאו כל כמיני ,נימא כיון דבאמת חצרו קונה לו

 יהלה והו ,שלו הלא הוה לי ,כיון דהתנה שלא תקנה ,חצרו, או דילמא

בעי שיתנה כן קודם  לי עלמאלכו נים,פל כל וע ,בכלל כי יקרה

 ,וצ"ע. די"ל כיון דכל אדם אסור ליכנס לחצרו ,שהטילה ביצים לשם

משל  אכתי לא הוי קום,מכל הגם שהתכוין שלא תקנה לו חצרו, מ

" עכ"ל, ומשמע מדבריו, שאם מפקיר חצרו, פשיטא שיכול הפקר

  לקיים מצות שילוח הקן.

יכול לקיים מצות ולעניות דעתי נראה, דאפילו אם מפקיר חצרו אינו 

שילוח הקן, כיון דאנן סהדי שאין לך אדם מפקיר חצרו בשביל מצות 

שילוח הקן, והרי דבר ברור שאם הפקיר חצרו, וישמע שיש אחד 

שרוצה לבוא לזכות בחצרו, ולהעמיד עליה עדים שהיא שלו, אין לך 

אדם בעולם שלא יצווח שמבטל ההפקר, אם כן אין לך אנן סהדי גדול 

הכל תרמית ואינו הפקר כלל וכלל, ואינו יכול לקיים מצות מזה, ש

  שילוח הקן, כי חצרו זכתה לו, כיון שלא הפקירה.

ואם אמר בפירוש  ,העולה מזה: אין מצות שילוח הקן בחצרו

ש להסתפק אם יכול לקיים מצות י ,שאינו רוצה שחצרו תזכה לו

כי  ,גם יש לפקפק בזה ,אם הפקיר חצרואפילו ו .וח הקןשיל

  .נראה שאין זה הפקר כלל אלא תרמית בלבד

  צדדי השאלה בנידון דידן

והשתא נבוא לבאר צדדי השאלה בנידון דידן. דהנה איירי בהפקיר 

חצרו, וכבר נתבאר שהוא ספק גדול אם אפשר לקיים מצות שילוח 

הקן, לפיכך בנידון דידן, שהמצוה בספק היא תלויה, אין שייך לדון 

חררה. אבל מכל מקום יש לדון באופן שטרח בדין עני המהפך ב

למצוא קן במקום הפקר, והיה מהפך לקיים המצוה, ובא אחר וחטף 

ממנו. והנה כבר נתבאר שבמצוה שאינו שלו, אין תביעת ממון 

כמבואר במוהל שנתן לו אבי הבן למול וחטף אחר ממנו, אבל יש 

  ון.לדון האם יש דין מהפך לחררה לקרותו רשע, ולא לענין ממ

והנה, אפילו שאינו רשע, הרי דבר ברור שעשה דבר לא טוב, ולא זו 

הדרך לעבוד את ה', ובודאי המצער את חבירו אינו מקיים מצוה בזה, 

ואינו מברך אלא מנאץ, אלא שיש לדון אם נקרא רשע, זה עומק 

  השאלה.

שחטף מצות שילוח האם נקרא רשע  ,העולה מזה: צדדי השאלה

  במקום שאין ספק מצוה, אלא בודאי יוצא בה.רק הקן לחבירו. ו

  דין עני המהפך בחררה במצות שילוח הקן

והנה כבר נתבאר דבדבר הפקר נחלקו רש"י ורבינו תם אם יש מהפך 

בחררה, ובשילוח הקן לכאורה אינו נמצא במקום אחר לעשותה, ולפי 

זה באנו למחלוקת רש"י ורבינו תם, דלרבינו תם אין דינו כמהפך 

, ולרש"י יש דין מהפך בחררה, וכבר פסק המחבר כרבינו תם בחררה

  דאינו מהפך בחררה.

אבל באמת נראה, דטעם זה אינו נכון, אלא אפילו לרבינו תם יקרא 

רשע, שהרי יכול לטרוח ולמצוא במקומות אחרים מצות שילוח הקן, 

והרי מבואר בפוסקים דדוקא במציאה שאינה נמצאת כלל, ואין לך 

ומר אטרח ואמצא מציאה לכן אינו רשע, אבל במקום אדם שיכול ל

שיכול למצוא אפילו בטרחא נקרא רשע אף לרבינו תם, כמבואר 



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ד

בדבריו שכתב על מלמד שילך להשתכר במקום אחר, ומשמע בכל 

אופן אפילו צריך לטרוח, וכן מבואר בדברי הראשונים, שאפילו אם 

וי רשע לכל טורח למצוא, ובמקום לטרוח הולך לחטוף מחבירו, ה

כיון " ) וז"לא ,חושן משפט רלז(סמ"ע וכן הוא מבואר ב הדעות.

כשבא לקנות דבר  ןכין שאה שאינו [ההפקר והמתנה] דבר המצוי. מ

אף שיהיה לו טירחא דיכול להשתדל לקנותו גם במקום אחר, 

  " עכ"ל לפיכך אם באנו לפוטרו מדין רשע, אין טעם זה נכון.בזה

פשוט, שאין דין מהפך בחררה במצוות, שהרי אבל מכל מקום נראה 

מי שאמר למוהל פסק רבינו ירוחם, והביאו הרמ"א להלכה וז"ל "

" עכ"ל, ואין לך מהפך בחררה יותר מזה למול וקדם אחר ומהל פטור

חושן (לבוש שאבי הבן נתן למוהל למולו. זאת ועוד, הרי כתב ב

בא אחר ומלו אבל נתנו האב לאחר לימול ו" ) וז"למשפט סימן שפב

פטור מן האב ומן המוהל, מן האב פטור שהרי לא מנע ממנו המצוה, 

ומן המוהל פטור דבמה זכה במצוה זו דבמה הקנה אותה לו האב, 

אפילו הקנה לו בקנין אינו כלום שאינו אלא קנין דברים, גם משיכת 

, לפיכך לעולם הוא התינוק אינו מועיל שאין התינוק נקנה במשיכה

" עכ"ל, והביאו הש"ך להלכה (שם, ס"ק ד) אם כן מוהלפטור מן ה

הדברים מבוארים ממש, שאפילו עשה קנין ומשך את התינוק, אין 

 החוטף חייב ממון, כיון שאין זו מצוה המוטלת על המוהל הזה.

והשתא אי הוה סבירא ללבוש ולש"ך שנקרא רשע, וכי הוה שתקו 

אלא פשיטא להו  מיניה לומר שרשע הוא כדין עני המהפך בחררה,

  דאין במצוות דין עני המהפך בחררה.

ועוד טעם נראה שאין בזה דין עני המפך בחררה, דכבר נתבאר בב"ח, 

דלרש"י דין חוטף שנקרא רשע, הוא תקנת חכמים, וכיון שלא מצאנו 

תקנת חכמים בדין חוטף מצוות, אלא במצוה המוטלת עליו שקנסו 

, דבר שלא מצאנו. ואפילו לשלם, מהיכי תיתי להוסיף על דבריהם

לסוברים שמדינא רשע הוא, גם כן אין זה אלא בדבר של ממון ממש, 

ולא בדבר שבאמת אינו ממון אלא קנסו לשלם, שהרי להלכה מודים 

כולם שאין דנין בזמן הזה דין חוטף מצוות, כי אינו מחסרו ממון, אם 

לקרותו כן מהיכי תיתי לומר דרשע הוא. אבל כל זה רק לענין שאין 

רשע, אבל ללא ספק מכוער הוא מאוד, וחייב לפייס את חברו על 

  שציערו, ואין זו הדרך ישכון בה אור ה'

 .ולא במצוות ,העולה מזה: אין דין עני המהפך בחררה אלא בממון

מצוה שאינה מוטלת  ה, והיאלעשותאחר מצוה, המחזר  ,לפיכך

   .ובא אחר וחטפה ממנו אינו נקרא רשע ,עליו

  ם העוליםדיני
, חייב עשותההחוטף מצוה או ברכה שיש לחבירו חיוב ל  .א

לשלם לו עשרה זהובים. ואם יש מצוה וברכה ביחד, 

בברכה,  שחייב בכיסוי ,כגון שחט עוף נחשב הכל אחד,

ש אומרים שמחייבים אותו לפי יוחייב עשרה זהובים, 

וכל זה בזמן שהיו דנין דיני קנסות,  .ראות עיני הדיינים

אין  ,שלא חסרו ממוןכאבל בזמן הזה שאין דנין קנסות 

ומכל  ,אבל אם תפס לא מפקינן מיניה ,גובין ממנו ממון

 .וצריך לפייסו ,מקום לא טוב עשה

נחלקו  ,ובא אחר וחטף ממנו ,טרח לזכות בדבר הפקרמי   .ב

כיון שאין יכול למצוא  ,הראשונים אם נקרא רשע

ר בבד ארשע אלוהכריע רמ"א דאינו נקרא  .במקום אחר

 .שיכול למצוא במקום אחר

, אלא רש"י וסיעתו סוברים שאינו רשע מעיקר הדין  .ג

וכיון  ,שלא יחטוף האחד מחברו תקנת חכמים היא,

אבל רבינו תם סובר  ,שעבר על תקנת חכמים רשע הוא

ולכן אינו רשע רק  ,רשע הוא שחטף מחבירומדינא ש

 .כאשר יכול למצוא במקום אחר

אבל כיבדוהו  ,ין חברו חייב לעשותההחוטף מצוה שא  .ד

ובא אחר  ,כגון אבי הבן שכיבד מוהל למול בנו ,לעשותה

אינו חייב עשרה זהובים  ,מל אותוחטף את המצוה וו

 .הל הראשון, כי אינה מצוה שעליולמו

קן שבחצרו אינו יכול לקיים מצות שילוח הקן, כי חצרו   .ה

שאינו ואם אמר בפירוש . של אדם קונה לו שלא מדעתו

רוצה שחצרו תזכה לו, יש להסתפק אם יכול לקיים 

מצות שילוח הקן. ואפילו אם הפקיר חצרו, גם יש 

לפקפק בזה, כי נראה שאין זה הפקר כלל אלא תרמית 

 .בלבד

 .ולא במצוות ,אין דין עני המהפך בחררה אלא בממון  .ו

מצוה שאינה  ה, והיאלעשותאחר מצוה, המחזר  ,לפיכך

  .אחר וחטפה ממנו אינו נקרא רשעובא  ,מוטלת עליו

  

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

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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