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~ים משטתולבידוריוחשין
גניבהונזקביןמתנחליםבשומרון
תיק ממונות מס' -1621שע

(ממד'

נושאהדיון

כי

אלול)

א' תובע את ב' שהשיג את גבולו בקרקע השייכת לו והזיק בה אתעציו .מדובר כהתנחלות
בשומרון בארץ ישראל.

השאלותלדיון
א .קרקע שנכבשהבימינו מהערבים.
ב .גלו מהמקום במלחמה רק מקצת הערבים ,ונשארו מקצתם בבתיהם ,האם קנו הכובשים
במלחמה את מה שכבשו.
ג .כיבוש שלפי חוקי האו"ם עתידים להחזירו לנכבש ,האם קונה אותו הכובש כל זמן שהוא
בידו.
ד .המסיג גבולרעהווהזיקעציו,

תשובה
א.דיןכיבוסמלממכלמדרבפע6כגיטיןלח6מסכתוכעמון1מ51כמסרוכסימון,ופרטי5למ6עוכר
כוככיס קרסממכירו קרקעכמ,קסוכו'וסדריסר5לוככסומינים ומסרס למס עלידוhn~b ,קנייס
6 .opinsסכחן עוכדכוככיס מעוכרכוככיס ,עוכדכוככיס מיטר6למגלן ,דכתיכויסב ממגוסכי.
ופרטימדקריליססכידידיסט"מ לצויי
 .ופסקסרמכ"סמלכיספידסניכלסירןסכוכםסרי
)
ד
סי5סלווכוי.וכתגכתו"עסרבסל'מפקרוספגתגכול ומנסדףתתעז מערס ממקורומוססעכו"ס
קונסמיסר6לככיבוסוכלסכןיסרבלמעכו"ם.
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ב

הכיבו)מסתלקמחיסורשילהמדיןיחוס51,ריךלעסותקניןכדילקנותו,ותלםחקירה11כמתחקתרס"י
ותוס'ועודרח)וגיס,עי"'),וע"הפלחהכתותותגחדקריךכוונתקגיןכדילקנות3כיכוט.ועי'מי'
הגר"ח מטל1גיטיןסי'ט,ולכוסמרדכיכ"כסי'יז,וכלי חמדה פרסתכית65עמ'קעג.ועי'סוית סר
5כי  nrrtbמ"כסי' עד דכים) מלחמה ה61הקנין מגלול סהנככ) כמלממה נקנסלהכוכס ,ו6ף קרקע
סלינהנגזלתולחמסניףלס )וסימסלעניןסיקגה"ותםסמלן ,עםכלזהגקגיתהי6ככיבוס מלהמה.
ועי' סר5כיזרעים סי'ימוסלחה .וכקמלותיעקדיכמותסי' לה כתבדקנין מזקסדכיכוסוכלמון
""ד"ס5כל),עיקרמעסהממועלתלקניןהוךסככיסהוהמליטה,עיי'ש.
מף
התומיגיטיןלהחסו
וודודיהרסת"יליפקין"51לחקרכמלחמתעמלקה6סזוכהקורסנרכוסקמריטזוכהמלוהלמחותו5,ו
יכרךגעמ' .)290
המכיון)הריךלמתות % o1p1 %סכלל ,ר6ה"סתורהוסמדיגסי
ועי'דגרחכרהס סי' 11ACכיבוםסו6כלמקוססחינויכוללה51יחכדין כשלימותסויכיבוס
"'תרמטס"קהומהגסברורהסםס"קיohSגזלע"יכיכוס6למ"
להמהקנייה )bnth1
מלממס.ועי'מג"ח
"י
מס
בגיטיןלת.ועי'קהלותיעקםיכמותסגיילעפ"יהטוריו"דסי' רס1כדין עבדכנעני ,דגםיחידהכוכח
"י
תכיהדיןכיבו) מלהמס רקונהכתיקה .ולפיתי"לסהי'הככיסוס מלהמסכימינו על6רןישראל
ת
ו
6
1
b
r
r
n
)ככמוההגויסוהגלוקותנו מקדמתנו) ,כתש כרכר חכרהס סי'י וסי'י
ח 16ת ט כדעת
ר)6וגיס)ע"יכיכו)ס פסקכמהכי,ihlrt() )13ומזרוישראלוכגרוסמירס(VhcD"Dh ,נומלךולח
ךכיכוס מלממהלעניןהיתריפת תוקר ,מ"מ
תל51י מלסמהוכתבהגוכי"ת 5כסע"1סי' קכט ס%טיי
לעניןקגיןי"לדמהגי,כיוןטליןתלויככלדיגי מלממס6,ל6כלסחינויכוללה51י6כדין %6כחלימות
סויכיכוס מלממס.
ומלכדזהת,כיוןסמדוכרכארןישראלסגתתלקהככיכוטרונסוןטליהושעסוכ5יןקריךלקגיןמתור)סל
כיכוס,כיוןטסגויס סככ)והמידייסרבל %קנוחותהנכיכו) 6ףנזמןסגלות ,וכמו טכתנ נסו"ת
מהר"מכר"כסי'תקלוכססרבגבתוןגחון דקרקעחיגהגג1לתוכמזקהישראלהי16חרןישראלנקראת
תו'ימסי'חהות כ 1כדעת הרמכ"ס
עלססיסר"ל ,וכ"ככתויו"טעדיותפיח,ח 1כמו סכתכ
"
ס5חיןA"Dה"1סגופה )ל5רןיסרבלגתגההקכ"ה כ
%כרהסת"1נ1י"נ
וולזרעולעולסחףלבחר יסרבל
גט
סכ
וקנוה6ויכיסהקרןככיכוטמלהמהויבוססגסתקעטסכעליס,חסיכןסחרןסליסרבלמ5דס
"חתסמו
ית'למסיכהיזליגו,והויסגוףשלגו,טליןכמככיכו)מגויס6לחלקנותהקניןפירותהכלקגיןמטף"ין
להם וסנףהוהסלישראל,ו6עייפ סכליחיד פקעהגינו מחלקו ,מ"מי)  %עלק נקרן מכם סמתנס
סניתגה (כ(ישר"( ,ותתמקקלנאיהחרןלעתיד(כ."1ועי'מזו"ה )ס )חףלמ"רכגיטיןמז י)קגין
לנכרילהפקיעמידמעמר,תייגומסוססל1הדיכקניןפירותסלהגויסכדילהפקיע.ועי'סו"תמהרי"ט
מ"6סי'מגf'"DSt.י"ל)כדילהמ1ירלגו 6תהקגיןפירותןיגסככיכו)כלימלךומלולימלחמה.
סכגידוןדירן ס5דדיסעימסככסו קרקעזומידהערכיס6,לח סססכ"
% 1תגחל ocנרשות

"
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(

המלטון0ימר6לי  16טל 6כרפותו ,וח"כ6י ספסר לזמרסקניגס ה 61ע5סהכינוס ,חל 6קנו הקרקע
נקניןמזקה,וע"כמימהחזיקרונסוןקנה.
ב .כתבהמקיריגיטיןנט( 6עמ' )244כססגלוני המערם:מלכותמנלחסכמלכות לתרתוגלו מק5תס
ונמטרומק5תסומכרחותוהמלךקרקעותסל16תסמהלכול6ותססגט6רוומזרוע6נתי6טווהלוקח5יית
דינ,6דנין16ת1כלוקחמןהסיקריקוןוכו' ,ומ"ממלכותטנכגסהכמקדות סחרת עד טעקרה הלתת 6ת
ס 3מק1מס,הרי 11מ~ותמדצה וקגת0קניןגמורוכמומלמרועמון 1מ61כ
מכרתה~מריוהוסיכ"תרי
טהרוכסימון ומקמוקייס61יןלהעליסכלוס % tS'Dhגתיי6סו .ע"כ.ומקורו כתמוכותהג6וגיס(גנזי
קדםמ"העמ' )(22וכעיטור 16ת ממודעך,ועי' מער המדםעלהעיטורמס(דף מ 6עמ' 6 )6ותס.6
ועי' נתוותבנימין" מ" 6סער 3סי'י
גחות  1כמסמגרעייס3כיכוסמלגוכיוסמחיןכידינו לגרם
0ערכיסתוסכיהמטמיסכיהודהשומרוןועזה,והםיומ3יסימיכת קכעכמ5ריהסוטירותסוכו'6יןזה
ככללמ115תכיבוםוכו'0hS11כי6דבריהמחיריהנ"ל).
לפי"ז כסתנת~ת כסומרון המוקפת ער3יס  1bA h~cמ6דמתס 3כיכום6 ,ס כחנולדון 3קגינס מסוס
כיבום,י"לסל6קנוכיוןס6יןorכיכום"51,ע.
ג.עיימו"תהרד"3זמ"גסי' תתקסםורד"3זעלהרמ"3סמלכיססוףפ"דסכתם 3דעחסרמכ"ססטעס
כיכום מלממה מקונה הו 6ממוסדיגך דמלכות6דיגך ,דמוק המלכיס ה 61כםל1כדיס המדיגה ככת
המלחמהכלהכתיסוהסדותוהכרמיםהסם,5וכןדרךהמלכיסלככוםמדיגותזהמזהוקוניןקותןקגין
גמור,ד6ילhnfn 6הכיל6תמ65טוסמלךטיםלו מזקהכמלחותומהריכלמלכותםלוקחיםמ6מריס
וכוכסיס6ותסע"ימלחמות h'o1)1מ)קתס.וכ"כ כש"ע הר3הל' הפקרוהסגתגבולסעי'ג.
לפי")כ16פןמהכיסוסהו6נגדהחוקסלhSo"tboקנוככיכום,דליןכוסדד'ימ.
ד.רמכ"סגננהפ")הי"א:המסיגגבולרעה1והכג'סמפת"ממגירוכתוךתמום"tScפיל
ו 56נע,
6סבמזקהעמההריזהגולן,ו6סהמיגכסתרהריזהגנם,ו6סכקרןיסרבלהסיגהנכולהמרליו"
זהעוכר
ן נ1%זהh~hכקרן
במנילשוין3 ,ל6וסלגגיכה16סלגזילה 31ל16מל %תסיגגמולרעך,ואיןמייני
יטרללכנקמרכגחלתך 6סרתגמל .וכתםהפרימהסי'מעז מלדעת הטור6ין כקרקעלקויןמלגגיכה
ן מקרקעאינהנגזלת.ועי'תוס'נ"מ .6hD
וגזילהכיו
:
ס
"
כ
מ
ר
ה
וכהלכותגזילה  h"oU"Dכתכ
הגוזל קרקעמחכירווהפסידהכגון ממפר כהכורותשיתין
ומערות16סקלן 6תהאילנותוסתתהמעיינותוסרםהכגין,תיישלהעמידלובית6וטרהכטסיוכטעת
הגזילה16יסלםדמי מהמהפסיד.ולהלןהלכהד:גזלמדהוהפסידהרידו,כסכעלההדסגובה6תדמי
מהמהפסידהגזלן טכה 6תדמי מהמהפסידהגזלן קותןמגכסיסכגיחוריןמפנימהוך כמאה
~SIA
ע"פ 061 ,עמדהמלןכדיןוסתמייםלםלסו6חייכ מכרגוכ
המגכסיסמסועכדיס.ומקורוכגמ'כ"מידכ
6מר רכ 6הכ6כמאיעסקיגןכטןסגולמדהמחכירו מלקהפירותואכל 6תהפירות וחפר 3הכורות
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מימיןומערות3 ,ח נמללג13תקרן ג31המגכסיסמ)ועכדיס נגי
ל ~כותפירות ט3סמגכסיס3גי
מורין,ולסלןכגמ'סו35ין ~53ניןלרכה 3ר רב מחה
3ע
""פסוסומלוס P"Dחיטגובסמנכסיס
מ)וע3דיס ,הכ6כמחיעסקינןכבעמדכדיןוכו' .סוג"
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