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  )ב, פגבבא מציעא ( קוצי� אני מכלה מ� הכר�

  ?המותר למסור גנב למשטרה

לפני מספר שני� אירע שיהודי שומר תורה ומצוות נתפס על ידי שכניו וקרוביו כמה פעמי� במעשי 

. א� ככלב שב על קיאו חזר על מעשיו, ו� ולהכוונההאיש נשלח לייע. שגרמו נזקי� גדולי�, גניבה

ואולי כ� , וישב בכלא רשייאסעל מנת , בשלב מסוי� הוחלט שאי� ברירה אלא למוסרו למשטרה

א� אכ� מותר לנהוג , ל"בפני אחד מחשובי הדייני� זצ השאלה נשלחה לבירור תורני. ישוב למוטב

�  .כ

שלח לו רבי יהושע ב� קרחה , ה מוסר גנבי� למלכותבסוגייתנו מסופר שרבי אלעזר ברבי שמעו� הי

קוצי� אני ", ורבי אלעזר ברבי שמעו� השיב!" ?להריגה ואלוקינעד מתי אתה מוסר עמו של "

 סופרמ �כ ".יבוא בעל הכר� ויכלה את קוציו"א� רבי יהושע ב� קרחה שב ושלח ". מכלה מ� הכר�

מצאו אליהו , די המל� לתפוס גנבי� וליסטי�בהמש� הסוגיא שרבי ישמעאל ברבי יוסי מונה על י

וכשרבי ישמעאל ברבי יוסי , "להריגה ואלוקינעד מתי אתה מוסר עמו של " ,הנביא וא# הוא שאלו

�כ� עליו לברוח , רבי יוסי ברח לאסיא –אמר לו אליהו שכפי שאביו , השיב שעושה כ� בגזירת המל

  .ללוד

לא כ� מצינו , בר� .י המלכות ליסטי� וגנבי�שאי� למסור ליד, ממעשי� אלו מוכח לכאורה

 ,פסק לבוררי� שהתמנו לדו� בדי� כלשהוא) שצג, ג( "א"ת הרשב"שו"ב. בדברי רבותינו הראשוני�

. העול� מקיי� וזה, לה� שיראה מה לפי הכל, הגו� עונש או ממו� קנס לקנוס ה� רשאי�ש"

 ,התורה שענשה כמו אלא ענושל ושלא, בתורה הקצובי� הדיני� על הכל מעמידי� את� שא�

לעיל ( ל"זח שאמרו וכמו. והתראה עדי� צריכי� שהיינו, חרב העול� נמצא, בזה וכיוצא, בחבלות

 דני� שאי�, לאר� בחוצהל שכ� וכ. תורה די� על דבריה� שהעמידו אלא ירושלי� חרבה לאש) ב, ל

ולפיכ� א� הבוררי� . שמ� �העול נמצא, עול� של גדרו פורצי� דעת קלי ונמצאו, קנסות דיני בה

ל וכ; עשו כדי� �  השעה ולצור� המדינה לתיקו� גו� או ממו� ולקנוס לענוש השעה ור�רואי� שצ

 את השוכר פרק בריש שמעו�' בר אלעזר' ר �וכעניי .שכ� כאשר יש לה� רשות מהמל� לעשות כ�

ביישוב הדעת  מעשיה� ולעשות, בדברי� להתיישב צריכי� וררי�הבש, א� מסייג ."הפועלי�

  . לשמי� עת בכל נת�וכו ולהיות, והתייעצות

שלעיתי� יש לנהוג בגנבי� או , א כ� הסתמ� על הנהגת רבי אלעזר ברבי שמעו�"הרי שהרשבו

  .א� כ� הוא צור� השעה ותיקו� הדור, שאר פושעי� א� שלא כדי� תורה

, ג" �"ת תשב"שו(" יולפנ השהגיעבשאלה � "התשב –רבינו שמעו� ב� צמח  באופ� דומה פסק

כמו מרגליות שהיו  לו לראוב� היו. אירח לו לחברה את שמעו�, נהור% ראוב� שהיה סגי .)קסח



. � מרגליותנעלמו אות –עו� וא# ל� אצלו מא� לאחר תקופה בו התארח אצלו ש, תפורות בבגדיו

תפרס� בפרט לאור העובדה ששמעו� כבר ה, יד אל שמעו� שהוא שגנב�נפל מ, חשדו של העיור

� שיורה לה� כיצד לנהוג"בני הקהילה בה אירע אותו מעשה פנו אל התשב. כאיש רב מעללי� .

 בזה בכיוצא עדי� פי על לדו� באנו וא� בעדי� גונב אינו הגונב כי הוא ידועש" ,והוא השיב לה�

 מודהתל מדי� וא# .בזה גדרי� לגדור ודור דור בכל דיי� כל ביד נתונה והרשות. הדי� מדת תלקה

 עשוק להצילל שכ� כדי וכ) ב, צ יבמות( כדי לגדור פרצות כדי� שלא ועונשי� ומכי� כ� לעשות מותר

נראה שאכ� שמעו� ניצל את עיוורותו  ,ר זהוולאור העובדה שבסיפ. "עולבו מיד ונעלב עושקו מיד

וא מביא וה .יודה לא א�שכ� וכ� יענישוהו  הפחידוול עליו לאיי� נות� הדי�, של ראוב� ועשקו

אסר בבית ש, ש"בה מספר הרא, ש"הרא תשובת בש�) סימ� סד" (ספר החוש�"שכ� כתוב ב

, ש מסיי�"והרא. כיו� שהיו ניכרי� דברי אמת, אורח מצרי טע� כנגדו שגנב ממנוהסוהר יהודי ש

מר� צור יש הקהל כל וקלסוני בידו הגנבה נמצאת �כר ואח. שפטרוהו ומושל שר היה ולא"

  ".בזה ריזותיז על ויגאל�

, " התירו לנהוג בגנבי� ופושעי� א� שלא כדי� תורה"ש וה� התשב"ה� הרא, א"הרשב הרי שה�

  .שלא יתרבו פושעי� וגנבי� � משו� תקנת העול�

ברבי  ,מפני מה מחו רבי יהושע ב� קרחה ואליהו הנביא, א� א� כ� קמה וג� ניצבת הקושיה

שנהגו שלא כדי� תורה ע� פושעי� וליסטי�  על, אלעזר ברבי שמעו� ורבי ישמעאל ברבי יוסי

  .וכפי שכ� ראוי לעשות, הלא עשו כ� כדי לגדור את פרצות הדור ,ומסרו� למלכות

) ח, חוש� משפט שפח(א המובאת בבית יוס# "שוב לקושיא זו נמצא בתשובה אחרת של הרשביהי

וסי היו טועי� גמורי� הוא מבאר שחלילה לומר שרבי אלעזר ברבי שמעו� ורבי ישמעאל ברבי י

שמחמת חסידות�  ,א� טענת רבי יהושע ב� קרחה ואליהו הנביא כנגד� היתה, בדיני� מפורשי�

וכשקרא רבי יהושע ב� קרחה  .בדבר שלא חייבה עליו התורה די� מיתה מלהרוגהיה לה� להימנע 

  . היינו משו� שלא נהג בחסידות כאבותיו, "חומ� ב� יי�"לרבי אלעזר ברבי שמעו� 

גנב את אותו שמ� הדי� מותר למסור למשטרה , הסיק הדיי� שד� בשאלה זו זהלנוכח בירור 

שהרי לא יהרגוהו על , בזמננו הנידו� קל יותרובפרט ש, א� שינהגו בו שלא לפי די� תורה, ופושע

   .גניבהאותה 

  .)ויש לדו� בכל שאלה דומה בפני פוסק הלכה, יודגש שאי� במאמר זה משו� פסק הלכה(

 


