
אממונותן

 ירושלים דיןבית
 יוחשין ולבידור משטת~ים

 בשומרון מתנחלים בין ונזקגניבה
 1621-שע מס' ממונותתיק

 אלול( כי)ממד'

 הדיוןנושא

 כהתנחלות מדובר עציו. את בה והזיק לו השייכת בקרקע גבולו את שהשיג ב' את תובעא'
 ישראל. בארץבשומרון

 לדיוןהשאלות

 מהערבים. בימינו שנכבשה קרקעא.

 הכובשים קנו האם בבתיהם, מקצתם ונשארו הערבים, מקצת רק במלחמה מהמקום גלוב.
 שכבשו. מה אתבמלחמה

 שהוא זמן כל הכובש אותו קונה האם לנכבש, להחזירו עתידים האו"ם חוקי שלפי כיבושג.
בידו.
 עציו, והזיק רעהו גבול המסיגד.

תשובה

 עוכר 5למ6 ופרטי כסימון, מסרו 1מ51כ עמון מסכתוכ 6 לח כגיטין פע6 רב למד מלממכ כיבוס דיןא.
 קנייס hn~b ידו, על למס ומסרס מינים וככסו יסר5ל וסדר וכו' כמ,קס קרקע ממכירו קרסכוככיס
.opinsסכי. ממגו ויסב דכתיכ מגלן, מיטר6ל כוככיס עוכד כוככיס, מעוכר כוככיס עוכד 6סכחן 
 סרי סכוכם סירן כל סני פיד מלכיס סרמכ"ס ופסק  לצויי.  היייי ט"מ דידיס סכי ליס מדקריופרטי
 סעכו"ס מוס ממקורו ד( מערס תתעז דף ומנס גכול וספגת מפקר סל' סרב כתו"ע וכתג וכוי. סלוסי5
 מעכו"ם. יסרבל סכן וכל ככיבוס מיסר6לקונס
 סעייי 15 גומף, קנין כלי גס וקונס סקגין עלמו סו6 מלחמס כיכוס oh י סי' מ"6 הכרסס כרכרומקר
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 רס"י כמתחקת 11 חקירה ותלם לקנותו, כדי קנין לעסות 51ריך יחוס, מדין שילה מחיסור מסתלקהכיבו(
 מי' ועי' 3כיכוט. לקנות כדי קגין כוונת דקריך ח ג כתותות הפלחה וע" עי"'(, רח(וגיס, ועודותוס'
 סר סוית ועי' קעג. עמ' ת65 כי פרסת חמדה וכלי יז, סי' כ"כ מרדכי ולכוס ט, סי' גיטין מטל1הגר"ח
 קרקע ו6ף להכוכס, נקנס כמלממה סהנככ( מגלול הקנין ה61 מלחמה דכים( עד סי' מ"כ 5nrrtbכי

 מלהמה. ככיבוס הי6 גקגית זה כל עם סמלן, "ותם סיקגה לענין ימס (וס לס מסניף ולח נגזלתסלינה
 וכלמון דכיכוס מזקס דקנין כתב לה סי' יכמות יעקד וכקמלות וסלחה. ימ סי' מ"" זרעים 5כי סרועי'
 עיי'ש. והמליטה, סככיסה הוך לקנין ממועלת מעסה עיקר 5כל(, ד"ס סוף ח לה גיטיןהתומי

 5ו למחותו, מלוה טזוכה קמרי נרכוס קורס זוכה ה6ס עמלק כמלחמת חקר 51"ל ליפקין ת"י הרסוודודי
 290(. עמ' ג כרך וסמדיגסיי "סתורה ר6ה כלל, %ס o1p1 % למתות (הריךהמכיון

 כיבוס סוי כשלימות 6ל" כדין לה51יח יכול סחינו מקוס כל סו6 כיבום 11AC " סי' מ"" חכרהס דגרועי'
 (bnth1 קנייה מלהמה כיכוס ע"י גזל ohS י ס"ק סם ברורה ומהגס ה ס"ק תרמט סי' מג"ח ועי'מלממס.

 הכוכח יחיד דגם כנעני, עבד כדין רס1 סי' יו"ד הטור עפ"י סגייל יכמות יעקם קהלות ועי' לת.בגיטין
 ישראל 6רן על כימינו מלהמס ככיסוס סהי'ה י"ל ולפית כתיקה. רקונה מלהמס כיבו( דין כיה"ית

 כדעת ט 16ת יח וסי' 1 6ות י סי' brrn חכרהס כרכר (כתש מקדמתנו, קותנו והגלו הגויס(ככמוה
 ולח מלך )נו D"Dh Vhc מירס, וכגרוס ישראל ומזרו ihlrt, () הכי13( כמ פסק כיכו(ס (ע"יר6(וגיס
 מ"מ תוקר, יפת היתר לענין מלממה כיכוס טייך ס% קכט סי' 5כסע"1 הגוכי"ת וכתב מלסמהתל51י
 כחלימות %6 כדין לה51י6 יכול סחינו כל 6ל6 מלממס, דיגי ככל תלוי טלין כיון דמהגי, י"ל קגיןלענין
 מלממס. כיכוססוי

 סל מתור( לקגין קריך 5ין סוכ יהושע טל רונסון ככיכוט סגתתלקה ישראל כארן סמדוכר כיון זהת,ומלכד
 נסו"ת טכתנ וכמו סגלות, נזמן 6ף נכיכו( חותה קנו % יסרבל מידי סככ(וה טסגויס כיוןכיכוס,
 נקראת ישראל 1חרן הי6 ישראל וכמזקה גג1לת חיגה דקרקע גחון גבתון רב כסס תקלו סי' כר"כמהר"מ
 סכתכ כמו ח1 פיח, עדיות כתויו"ט וכ"כ יסר"ל, ססעל

 כת11""
 הרמכ"ס כדעת כ1 הות ח סי' תו'ימ

 יסרבל סג" לבחר חף לעולס ולזרעו "נינו %כרהס הקכ"ה גתגה יסרבל 5רן (ל סגופה ה"A"D 1ס5חין
 סמו סכטחת מ5ד יסרבל סל סחרן חסיכן כעליס, טס סגסתקע ויבוס מלהמה ככיכוט הקרן ה6ויכיסוקנו
 "ין מטף קגין הכל פירות קנין לקנותה 6לח מגויס ככיכו( כמ טלין שלגו, סגוף והוי יזליגו, למסיכהית'
 סמתנס מכם נקרן עלק % י( מ"מ מחלקו, הגינו פקע יחיד סכל ו6עייפ ישראל, סל הוה וסנףלהם

 קגין י( " מז כגיטין למ"ר (חף (ס מזו"ה ועי' )כ1". לעתיד החרן לנאי ותתמקק ישר"), )כ)סניתגה
 מהרי"ט סו"ת ועי' להפקיע. כדי הגויס סל פירות כקנין די סל1ה מסוס תייגו מעמר, מיד להפקיעלנכרי
 מלחמה. ומלולי מלך כלי ככיכו( גס ןי פירות הקגין 6ת לגו להמ1יר (כדי י"ל f'"DSt מג. סי'מ"6

 נרשות oc %תגחל כ"1 ססס 6לח הערכיס, מיד זו קרקע ככסו עימס ס5דדיס ל" דירן סכגידוןחל"
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 )ממונות

 הקרקע קנו חל6 הכינוס, ע5ס ה61 סקניגס לזמר ספסר 6י וח"כ כרפותו, טל6 16 0ימר6ליהמלטון
 קנה. רונסון מהחזיק מי וע"כ מזקה,נקנין

 מק5תס וגלו לתרת כמלכות מנלחס מלכות המערם: גלוני כסס 244( )עמ' 6 נט גיטין המקירי כתבב.
 5יית והלוקח נתי6טו ע6 ומזרו סגט6רו ל6ותס מהלכו 16תס סל קרקעות המלך חותו ומכר מק5תסונמטרו
 6ת הלתת טעקרה עד סחרת כמקדות טנכגסה מלכות ומ"מ וכו', הסיקריקון מן כלוקח 16ת1 דניןדינ6,
 1מ61כ עמון מלמרו וכמו גמור קנין וקגת0 מדצה מ~ות 11 הרי 3מק1מס, "תריס והוסיכ ~מרימכרתה
 )גנזי הג6וגיס כתמוכות ומקורו ע"כ. גתיי6סו. % tS'Dh כלוס להעליס 61ין קייס ומקמו כסימוןטהרו
 ס6. 6ות 6( עמ' מ6 )דף מס העיטור על המדם מער ועי' מודעך, מ 16ת וכעיטור 22)( עמ' מ"הקדם
 "ת לגרם כידינו מחין כיוס מלגו ס3כיכוס מגרעיי כמס 1 חות יג סי' 3 סער מ"6 בנימין" נתוותועי'

 זה 6ין וכו' וטירותס כמ5ריהס קכע ימיכת יומ3יס והם ועזה, שומרון כיהודה המטמיס תוסכי0ערכיס
 הנ"ל(. המחירי דברי 0כיhS11 6 וכו' כיבום מ115תככלל
 מסוס 3קגינס לדון כחנו 6ס 3כיכום, מ6דמתס h~c 1bA ער3יס המוקפת כסומרון כסתנת~תלפי"ז
 51"ע. כיכום, or ס6ין כיון קנו סל6 י"לכיבום,

 סטעס סרמכ"ס 3דעח סכתם פ"ד סוף מלכיס הרמ3"ס על ורד3"ז תתקסם סי' מ"ג הרד3"ז מו"ת עייג.
 ככת המדיגה כםל1כדיס ה61 המלכיס דמוק דיגך, דמלכות6 דיגך ממוס הו6 מקונה מלממהכיכום

 קגין קותן וקונין מזה זה מדיגות לככום המלכיס דרך וכן ם5, הס והכרמים והסדות הכתיס כלהמלחמה
 מ6מריס לוקחים מלכותם כל מהרי כמלחותו מזקה לו טים מלך טוס תמ65 ל6 הכי hnfn ל6 ד6יגמור,
 ג. סעי' גבול והסגת הפקר הל' הר3 כש"ע וכ"כ מ(קתס. h'o 1(1 מלחמות ע"י 6ותסוכוכסיס

 דד'ימ. כוס דלין ככיכום, קנו o"tbo hS סל החוק נגד הו6 מהכיסוס כ16פןלפי"(
 "פילו tSc תמום כתוך מגירו  מפת"מ והכג'ס רעה1 גבול המסיג הי"א: פ"( גננה רמכ"סד.

 מלו"
 56נע,

 עוכר זה הרי הנכול הסיג יסרבל כקרן ו6ס גנם, זה הרי כסתר המיג ו6ס גולן, זה הרי עמה במזקה6ס
 כקרן h~h זה נ1% מיינין ואין רעך, גמול תסיג % מל 31ל16 גזילה סל 16 גגיכה סל 3ל6ו לשוין,במני
 גגיכה מל לקוין כקרקע 6ין הטור מלדעת מעז סי' הפרימה וכתם תגמל. 6סר כגחלתך כנקמריטרלל
 hD .6 נ"מ תוס' ועי' נגזלת. אינה מקרקע כיוןוגזילה

 שיתין כורות כה ממפר כגון והפסידה מחכירו קרקע הגוזל הרמכ"ס: כתכ U"D h"o גזילהוכהלכות
 כטעת כטסיו טרה 6ו בית לו להעמיד תייש הכגין, וסרם המעיינות וסתת האילנות 6ת סקלן 16ומערות
 דמי 6ת גובה ההדס כסכעל רידו, והפסידה מדה גזל ד: הלכה ולהלן מהפסיד. מה דמי יסלם 16הגזילה
 הגזלן מהפסיד מה דמי 6ת טכה הגזלן מהפסידמה

~SIA 
 כמאה מהוך מפני חורין כגי מגכסיס קותן

 כ יד כ"מ כגמ' ומקורו מסועכדיס. מגכסיס גוכה מכר ו6חייכ לםלס וסתמיים כדין המלן עמד 061ע"פ,
 כורות 3ה וחפר הפירות 6ת ואכל פירות מלקה מחכירו מדה סגול כטן עסקיגן כמאי הכ6 רכ66מר
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 3גי מגכסיס ט3ס פירות ~כות נגיל 3" מ(ועכדיס מגכסיס ג31ה קרן לג13ת נמל 3ח ומערות,מימין
 רב 3ר לרכה נין ~53 3ין 5 סו כגמ' ולסלןמורין,

 סוג"
 מנכסיס גובס חיט P"D ומלוס סוס ע"פ מחה

 וכו'. כדין כבעמד עסקינן כמחי הכ6מ(וע3דיס,
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