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   שאלה בבעלים | שאלה סימן שמו
 1סעיף א 

 הגדרת שאלה בבעלים 
השואל, והיה המשאיל עם השואל    -ר"ח    בשם ד"ה איתמר  שם  תוס'  ו  נד:  רי"ף  צד.טור רמב"ם משנה ב"מ  

 ע. שו" –  פטור.במלאכתו בשעה שמשך הדבר השאול, אפילו נגנב 
היה עמו    ו לעשות מלאכתו, לא שנאאיל את עצמבשאלה שהש  לא שנא היה עמו  -.  צדשם  משנה  

 שו"ע.  – בשכירות שהשכיר עצמו לו
לא שנא היה עמו באותה מלאכה של הדבר השאול, לא שנא במלאכה   -מבואר במימרא דרבא  צז.    שם

 שו"ע.  – אחרת
הוי  אפילו א"ל: השקני מים, והשקהו והשאיל לו פרתו בעוד שהוא משקהו,    -במימרא דרבא    שם

 שו"ע.  – שקהו, לא הוי שאלה בבעליםאם משך תחלה ואחר כך ה בעלים. אבלשאלה ב

 פשיעה בבעלים 
רב אחא ורבינא  קת  ומחל  ע. שו"  –  מות כב, יד( , שנאמר: אם בעליו עמו לא ישלם )שבפשיעה, פטורנאבד    לו אפי  -שם  

אע"ג דהוי חומרא לגבי   מטעם דכל היכא דפליגי רב אחא רבינא הלכה כדברי המיקלופסק כדברי המיקל על    צה.   שם
 המגיד. הרב  – וחזקמפקיד מ"מ חשוב קול' לפטור המ

 2סעיף ב 

 ולאחר מכן את בעליו ת החפץ שאל א
לא שנא אם באו שאלת הבעלים עם שאלת הפרה כאחד, לא שנא היה הוא   -.  צדמשנה שם  מטור  

ה ומיתה; עמו בשעת שביראפילו לא היה    שאול או שכור לו ואחר כך השאיל לו פרתו, פטור
 שו"ע.  –

כך שאל את הבעלים או השכירם, אין    אבל אם לא היה עמו בשעת שאלה ואחר  -:  צהברייתא שם   
   שו"ע. – פי שהיה עמו בשעת שבירה ומיתה זה שאלה בבעלים, אף על

 3סעיף ג 

 עשות עבורו מלאכה דיבור ל ם בסיכ
שלא התחיל   ות שאול לו, אף על פישאל הבעל, ונתרצה להי  -  'בפסקיו ב"מ פ"ח סי' ו טור ראב"ד רא"ש  

עמו  שפיר  חשיב  ללכת,  עצמו  ומכין  מזמין  אלא  הפרה,  משיכת  בשעת  השואל  במלאכת 
 ע. שו" –במלאכתו. 

לו, ו  -שם     –   לא הכין עצמו למלאכתו, לא הוי שאלה בבעליםאבל באמירה שאומר להיות שאול 
אמרינן בעלים באמירה וצ"ל    צד:ולעיל    צז.שם    והוכיח זה שם בפסקיו מהא דמשמע דוקא בעידן עבידתייהו  שו"ע. 

 ן עצמן ללכת מיקרי בעידן עבידתייהו דמשעה שמזמנין ומכיני
 4סעיף ד 

 תבקש מלאכה בלא שילו  עשה 
השאיל לו בהמתו או השכירה לו  -   וכדא"ל רבנן לרבא  . צזשם  דמרימר ב"ח דאוגר כודנייתא  עובדא   רטו .א

  –   שאלה בבעלים, אף על פי שמעצמו נשאל לו למשוי, והלך עמה לסעדה ולהטעינה, הוי  
 שו"ע. 

 . , ברמ"א דחהומו במלאכה. וסברי דכל שעשה מעצמו אין זה עיבי"א  רמ"א  –חולק    –  ב"מ סי' שעגמרדכי   . ב
 סמ"ע.  - הביא דעת המרדכי ]ב"מ סי' שע"ג[ דס"ל דבעינן שהשואל יבקש ממנו לעשות מלאכה זו:ד"מ ]סעיף ז'[ וב

 תקנת בהמתו עשה ל 
ואם לא הלך אלא לראות שלא יוסיף המשוי, אין זה    -  לבסוף איגלאי מילתא דלמיס' טעינה וכו'דא  עוב ב  םש

 שו"ע.  – שאלה בבעלים
ד"מ    שםמרדכי   ראבי"ה  ולא    -בשם  בהמתו  הוי לתקנת  לו השטגר"ב,  מקרי שאלה וכן אם תפס 

 : ע סמ" – דאם יעלה על הבהמה בלא תפיסת השטעגר"ב, יכאיב לה רמ"א. – בבעלים
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 5סעיף ה 

 ור לך שמור לי ואשמ
סעי'   , נתבאר בסימן שה: שמור לי היום ואשמור לך למחראמר לו: שמור לי ואשמור לך, או - שו"ע

דבר, ובשמור לי היום  ע"ש דכתבו הטור והמחבר ]סעיף ו'[ דשמור לי ואשמור לך מיד הוי שמירה בבעלים ופטור מכל '.ו
לו דהא מקבל  ודין שומר שכר עליה דאם נגנב מיד השומר היום מחויב לשלם  ואשמור לך למחר לא הוי שמירה בבעלים, 

הנאה על שמירתו דישמרנו לו בעל הפרה או של הכלי למחר. וע"ש בסימן ש"ה דנתבאר נמי דין שאול לי ואשאיל לך אי  
סמוך סעיף )ו'( ]ח'[  ש פלוגתא בזה, ומשו"ה לא כתב כאן דין שאול לי ואשאילך, ובהוי שאלה בבעלים ופטור או לא, וי

 : ע סמ"  –  לא הוי שאלה בבעלים, הרי דנקט דינים הברורים, ומפלוגתא לא אייריכתב דין השאילני היום ואשאילך למחר ד

 6סעיף ו 

 "י שליח ע
הוא ופסק כר"ח    יאשיהופשטא ליה דפלוגתא דרב  שם צו.  דרבינא מרב אשי    בעיארמב"ם    ב"מ נה.טור בשם רי"ף   . א

  האומר לשלוחו: צא והשאל   -  צו. אמר רבא מסתברא דיד עבד כיד רבו שם י יאשיה מדשפסקו כרב  שם  רי"ףו
עלים, שנאמר: אם בעליו עמו )שמות כב, יד(, הבעלים עצמם ולא  עם פרתי, אינה שאלה בב

י"ד[ ב' פעמים  -י"ג  אף על גב דקי"ל בכל מקום שלוחו של אדם כמותו, שאני הכא דכתיב ]שמות כ"ב  שו"ע. – שליח
 סמ"ע.  -  וב דוקא הבעלים עצמן:יו עמו, דמשמע דדקדק הכתבעל 

 רמ"א.  – שלוחו של אדם כמותו - ב"מ פ"ח סי' בטור בשם רמ"ה רא"ש  .ב
ואם אמר לעבדו הכנעני: צא והשאל עם פרתי,   -ליה רבא ב"מ שם מסתברא וכו'  מב"ם כדפשט  ר

 שו"ע.  – י זה שאלה בבעלים, שיד העבד כיד רבוהר
שאין בידו לחוב  פשוט שאין  זה  א.  רמ"  –ת רבו, לא מקרי שאלה בבעלים  עבד בלא דענשאל לו ה  -רמב"ם  

 יד. המג הרב  –תי אמר לעבדו צא והשאל עם פר אמרושהו רבו וז
 7סעיף ז 

 בשותפים 
 הוי שאלה בבעלים  ששאל אחד מחבירו,  שותפים  -  צו.ומבואר בגמ'    כוונתורמב"ם כסף משנה ב"י  

 סמ"ע סימן שמו  פירוש, אפילו לצרכו שאינו לצורך השותפות שו"ע. – ע. סמ" – . דתמיד הן יחד בעסק השותפות:

וקאמר ששאל אחד מהן, דאילו שניהן שאלו זה מזה הו"ל כדין השאילני ואשאילך,    -ב"י  סמ"ע  
וכ"כ ב"י ]סעיף י'[ ש"ה סעיף ו'[,    ]בסימןדאפילו באנשים שאינן שותפין הו"ל שמירה בבעלים לחד מאן דאמר  

 יד משנה וכסף משנה ]פ"ב משאלה ה"ז[ ע"ש: "ש המג דלא כמו

 8סעיף ח 

 אילך למחר ואש השאילני היום
השאילני היום ואשאילך   :האומר לחבירו -רמב"ם מבואר במה שכתבתי לעיל סי' שה סעי' ו 

   שו"ע. – למחר, אינו שאלה בבעלים
 סעיף ו': סימן ש"ה  וכמ"ש לעילור"ל דאינו פטור, אבל מ"מ אינו עליה אלא שומר שכר,  -סמ"ע 

 9סעיף ט 

 ו בעלה שאל מהאשה פרה נכסי מלוג, ונשאל ל
מלוג שלה   או אשה ששאלה פרה לצורך נכסיו בעלה: שאל מהאשה פרה נכסי מלוג, ונשאל ל - צו.טור בעיא שם 

וכדמפרש רב אחא בריה דרב אויא דפלוגתא דר"י    שו"ע.  –  לא הוי שאלה בבעליםעלה,  ונשאל בעל הפרה לב
 ו: יבמות לכמבואר ב לכתא כוותי' דר"ל דלאו כקנין הגוף דמיהיא אי קנין פירות כקנין הגוף דמי ואיפסקא ה  ור"ל

   שו"ע. – משום דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי -רמב"ם 
 סעיף י 

 וטה פחות משווה פר/שאלה להיראות/לרבעה
י משום הנאה שיילי אינשי, או דילמא טעמא מא כדשיילי אינשי בעינן ולהכי לא  לרבעה מהו,    רב חמא,בעי    –.  וצ ב"מ  

ויקיפו לו מהו, ממונא בעינן והא איכא, או דילמא בעינן ממונא ]דאית ליה  להראות בו עשיר  והכא אית ליה הנאה. 

מי אמרינן ממונא בעינן והא איכא, או דילמא כל  . פחות משוה פרוטה מהו, ליכא הנאה[ מינה דשאלה גופא והא
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מי אמרינן זיל בתר שואל ומשאיל והאיכא, או דילמא  שאל שתי פרות מהו,  לאו כלום הוא.  פחות משוה פרוטה  

  תיקו. זיל בתר פרות ובכל חדא וחדא ליכא ממונא, 
לענין אי הוי לשואל דין שואל להתחייב כל הנך איבעיות    - ]סעיף י"ב[    טור  ]שם ד"ה מהו[רש"י   .א

 עיא להו בהו, דפשיטא דפטור באונסין. באונסין או לא, אבל אי שאלינהו בבעלים לא קמיב
 , וכמ"ש המגיד משנה שם. רמב"ם ]פ"ב משאלה ה"ט[ פירש גם הני איבעיות לענין שאלה בבעלים . ב

י  רש"  -  ו באמנהפירוש שיהא נראה עשיר חשוב ולא ימשכו בעלי בתים ידיהם להקיפ, או ליראותשאל פרה לרבעה  -טור 

ליראות ד"ה  משו  שם  פחות  בה  לעשות  שתיאו  ששאל  או  פרוטה,  בה  ה  לעשות  שוה פרות  ן 
   שו"ע. – פרוטה, הרי זה ספק, ואין מוציאין מידו

 :רצההמחבר סתם דבריו כדי לפרש בו איזה פירוש שנ -מ"ע ס

 בעיא דלא איפשטא' ' ל בין 'תיקו' לדההב 
"ס ובפוסקים  ומסיים בתיקו כו' וזה אינו אלא בש   בנידון הנ"ל  ביא אבעיות דש"סהס"ק ט"ז  בסמ"ע    -ש"ך  

ונ"מ דאם תפס המשאיל אין מוציאין מידו אבל   אבל לא סלקא בתיקוהוא בעיא דלא איפשטא  
ואף    לדעת הטור ע"ש( וכ"כ הטור כאן להדיא  סק"ג שצ"אס"ס וכמש"ל  אי הוי סלקו בתיקו מוציאין מידו

 כמבואר בספר תקפו כהן. לענין אונסין אי תפס לא מפקינן מיניה 
 

 סעיף יא 

 שאל לו אחד מהם תפים ונשאל משו 
, וכן השותפים ששאלו  אחד מהם  פים ונשאל לו שאל משני שות   -  שםרמי בר חמא ולא איפשטו    רמב"ם בעי

  ע. שו"   –   , לפיכך אם מתה אינו משלםאם היא שאלה בבעלים אם לאוהרי זה ספק  ונשאל לאחד מהם,  
מיפטר. שותפין ששאלו    א מההוא ]פלגא[ דידיה מיהאוז"ל הגמרא ]ב"מ צ"ו ע"א[, כולו בעליו בעינן והא ליכא, או דילמ

 כו', כולו שואל בעינן והא ליכא, או דילמא בההוא פלגא דשיילי מיהת מפטר, עכ"ל: 
סימן ר"ב ס"ג וכן  שסתם כאן כמחבר ולעיל    א"מימא על הרת.  שו"ע  –ידם.ואם תפסו הבעלים אין מוציאין מ  -שם  

 ש"ך.  -  וכן קשה על הע"ש: י' דלא נפשט' לא מהני תפיסהא הביא דעת היש חולקין דבבע סי' תי"ג ס"

דס"ל דפושע כמזיק בידים הוא, וכל שאין לנו ראיה ברורה    .בי"א  שו"ע   –  מחייב  ואם פשע בה  -רמב"ם   .א
 ע. סמ" – דהוה פשיעה בבעלים לפוטרו חייב לשלם. 

לגניבה ואבידה בבעלים. דאין לחלק בין פשיעה בבעלים    סבירא ליה.  בי"א  שו"ע  –  פוטרים  -  מפוסקיםטור   . ב
סי' ס"ו ס"מ   כן עיקר וכדלעילו סמ"ע.  - בזה כתבו הטור והמחבר פלוגתתן לעיל בסוף סימן ס"ו ]סעיף מ'[ ע"ש: וכיוצא

 ש"ך.  -  ור"ס ש"א:

ך.  ש" –כיון דאיכא ש"פ לשואל כדין ש"ש כ"כ הרא"ש חייב בגנבה ואבדה אם חייב באונסי' אבל הספק  –  "הטור מרמ
 : ך ש" –וה פרוטה ש"ש חייב בגנבה ואבדה אא"כ שכרו ש ן דאיןומשמע מכא 

 עיף יב ס

 בור ובדי ציע
מלמד תינוקות, והנוטע לבני המדינה, והמקיז להם דם, והסופר   - צז. מימרא דרבא שםרמב"ם  . א

, אם השאיל או השכיר לאחד  שלהם, כל אלו וכיוצא בהם, יום שהוא יושב בו לעשות במלאכתו

. אבל הוא ששאל או בה השומר פטור  , ואפילו פשעהרי זה שמירה בבעליםכתם  שהוא עוסק במלא  מאלו
גבי בעל בנכסי אשתו משמע    שו"ע.   –   לו  שכר מהם, חייב, שאינם שאולים  קשה, הא לקמן בסעיף ט"ז 

ים  דאפילו בשעה שאינה עוסקת, וכ"כ הסמ"ע שם בס"ק כ"ו ע"ש. וכן בשותפין לעיל בסעיף ז' משמע דהוי שאלה בבעל 
דבעי עוסק במלאכתו דוקא, דבעוסק ולכן נראה דדוקא הכא בשתלא סבירא ליה להרמב"ם    שעה שאינו עוסק. ילו באפ

דהא   לזה,  והטעם  בבעלים.  שאלה  הוי  דלא  להרמב"ם  ליה  סבירא  אחר  ברירה,במלאכת  אמרינן  שבשעה    בשותפין 
א הכא כשהאחר צריך להשתלא הוי  מילומ ]מ"ה ע"ב[,בר"ן בנדרים  ואר  שהשותף הזה צריך ליה הוי כשלו לגמרי כמב 

כשכיר לו כולו לזמן ההוא ולא הוי שאלה בבעלים בזמן ההוא לאחר, ולפ"ז ממילא אפילו כשאין אחר צריך לו לא נקרא  
ריך בשעה שהוא עוסק במלאכת  משועבד להשואל, כיון דאי היה אחר צריך לו באותה שעה לאו משועבד לו כלל, ולכך צ 

 מ. נה"  – חבירו הוי בעלים עמו. י שותפין כיון שכל שעה השותף משועבד לעסוק בשל  השואל דוקא, אבל בשנ 

אף על בזמן הראוי למלאכה,  -  ועוד שם נה.ראב"ד נימוקי יוסף  ב"מ פ"ח סי' ו טור בשם רא"ש  . ב
וי לגבייהו שאלה השאינו רשאי להשמט מהמלאכה ההיא בכל עת שצריכים לו, , לפי פי שאינם עסוקים בה

מוכרח הוא לעשות לו מלאכתו, מידי דהוה אשותפים  מכל מקום  ,  אפילו אם צריך לתת לו שכרבבעלים;  

ס"ל כמ"ש בשיטה מקובצת   .בי"א  שו"ע  –ר חדש או שנה, דבכל שעה הוי שאלה בבעלים לכל אחד מהם שכי ששכרו 
כת דבשעה שעוסק במלא ו במלאכתו, משום  ב"מ צ"ז ]ע"א ד"ה האי[, דאפילו בשעה שעוסק במלאכת האחר ג"כ מיקרי עמ

יכול לעסוק במלאכת השואל אח"כ, וממילא הוי כעוסק במלאכת   האחר יש טובה לכולם שנעשה פנוי מעסקיו שיהיה 
כולם אף כשאינו עוסק רק במלאכת אחר. ולכך אף שאינו עוסק כלל במלאכה, מ"מ מחויב הוא לעסוק במלאכה, וזהו  

 מ. נה" –. ר חודששותפין ששכרו שכישכתב הראב"ד מידי דהוה ]א[ 

א"ר לפום חורפא כו' אף על פי שאינה עוסקת תמיד אלא שמחוייבת    צו:  ב"ממראב"ד  ראיה ל   - גר"א  
שעה אבל הרמב"ם    ומטעם זה כ' הראב"ד בפכ"א מה' אישות דאשה ששברה כלי בעלה פטורה משום ששכיר לה כל  תמיד
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וכ' המ"מ שדוקא היא שכורה לבעלה אבל הבעל לא   ו'כ  ד"ה ר"א  :ותוס' שם פבפ' הכותב והביאו    למיכ' כטעם הירוש
 :גר"א   - נה.:ועבנ"י בב"מ אלא בשעה שמתעסק בצרכיה וכ"כ הרשב"א וש"פ 

 עיף יג ס

 יו ב ותלמידר
הרב השונה לתלמידיו, אם הם   -  ם צז.לי וכו' ש  רבנן לרב' שאיל לן מר וא"ל אדרבא אתון שאילתיןמהא דאמרו  טור  

ה כתא שירצה הוא, ואף אם התחילו מסכתא אחת יכול לשנותצריכים ללמוד עמו בכל מס
 ע. שו" – ., ואם שאל מהם הוי שאלה בבעליםם עמו במלאכהשהלאחרת, אז הוו הם כשאולים לו,  

לא בשעת הלמוד, כיון ואפי' שואם הוא צריך ללמוד עמהם בכל מקום שירצו, אז הוא נשאל להם.    -שם  

מדכתב כן טור ]סעיף ט"ו[.    -כיון שצריך ללמוד עמהן בכל עת שירצו.    ע.ו"ש  –  שצריך ללמוד עמהם בכל עת שירצו. 
לכתוב  דקדק  כן בהן נשאלין לו דמחשב שאלה בבעלים אפילו בשעה שאינן לומדין, וגם הרשב"ץ    בהוא נשאל להן ולא כתב

אפילו שלא בשעת בש"ץ השאול להן ]שכתב מור"ם דינו בסמוך בהג"ה[ דמחשב הוא להן שאלה בבעלים בכל אותו יום  
נראה דהיינו טעמא, דברב וש"ץ העושים פעולת הלימוד לה.  תפלה, ובהן שאולין לו לא כתב ששאולין לו אלא בשעת תפ

 סמ"ע.  -והנגינה דתפילה נראה בהן הפעולה יותר, ומשו"ה מחשבין פועלים ועמהן במלאכתן יותר, 

יגמרו,    -שם   שהתחיל  שהמסכתא  בשניהם,  תלוי  הדבר  מדעת  יכו  הרב  ואיןואם  שלא  המסכתא  לשנות  ל 

 שו"ע.  – , אז אינם שאולים זה לזה כללידים בלא דעת הרבלמ התלמידים, ולא הת
, הוא נשאל שדרך לדרוש לעם הלכות המועדעדים,  י המוולפנ  -  ולא היא איהו שאיל להו ביומ' דכלה מהא דאמרינן  שם,  

 שו"ע.  – להם

 בור שליח צי
ור עם קהל שלו, דאם הקהל אינן יכולין להשמט ממנו בשליח צב  וכן הדין  - ב"י בשם תשב"ץ ד"מ  

  -  ג נה"מבאה"  –  בשעת התפלה אם שאל מהם בשעה ההיאוביאר שם,  אולין לו; ואם הוא אינו יכול  כשהם  

 א. מ"ר –להשמט מהן, הוא נשאל להן 

   שהם אינם משועבדים לו שמי שרוצה הולך להתפלל בבית כנסת אחר.נראה  –ערך לחם 
 יד  סעיף 

 אלה בבעלים ושכרה שלא בבעלים ולהיפך ש
' לפסוק כאם תמצא לומר והשא' בעיות ולא אפשיטו ופסקה הרב כדרכו בכל הגמ   :שם צח בעי' באם תמצא לומר    מגידרמב"ם  

שהחזירה חזר ושכרה הימנו ובשעת שכירות לא היה עמו במלאכתו ונגנב או שאבד'   שאלה בבעלים וקודם  רש"יופירש  

פירוש, שלאחר   שו"ע.   –לה.  שהשכירות תלוי בשאר  ים, פטושאלה בבעלים ושכרה שלא בבעל  -  הו עכ"למ
ומדת עדיין בחצירו, וחזר ושכרה לזמן מה שלא שכלה זמן השאלה שהיתה מתחילה בבעלים לא החזיר להמשאיל אלא ע 

 סמ"ע.  -  בבעלים, ונגנבה או נאבדה באותו זמן של השכירות:

ית' לבד וכל אינך לא וכ' הב"י ונראה שהוא ז"ל לא היה גורס ואת"ל אלא כבעי' קמי   בעיא דר' אבא בר ממלשם  גמ'   .א

בבעלים וחזר ושכרה שלא  או שאלה    וחזר ושאלה שלא בבעלים,עלים  אבל אם שכרה בב  -  איפשיטו
בבעלים וחזר ושכרה שלא בבעלים, כל אלו    בבעלים וחזר ושאלה שלא בבעלים, או ששכרה בבעלים וחזר ושאלה שלא

דכל חיובי ד"ה או דילמא  שכירות בשאלה מישך שייכא וכמו שפירש"י שם    שו"ע.  –  ספק שמירה, בבעלים הוא
 שוכר בגניבה ואבידה ישנו בשואל וכו 

ב .ב רא"ש  בשם  יאטור  סי'  פ"ח  ה"גשם  תוס'    "מ  ושאלה שלא    -  ד"ה  וחזר  בבעלים  אם שכרה 
דשייך במקצת כמאן  ן  את"ל דאמרי' כיו דגרסי בבעיא זו    .בי"א  רמ"א  –  בבעלים מקרי שמירה בבעלים

' דשכרה  ות לבעיא קמייתא נפשטא בעידסברי דכל את"ל הוא בפשיט   םניושלדעת הגא   תב רא"שדשייכא בכולא דמי וכ
לפסוק כן ולדידי' לא נפשטא   בבעלים וחזר ושאלה בבעלים וכבר תמה הב"י על הטור שכ' כן דהרי אין דרכו של הרא"ש

 [ סי' יא פסקי רא"ש שם צורי]קי  ברמזיםהבעיא וכ"ה 
 טו  יף עס

 שניה שלא בבעלים ראשונה בבעלים ו
ים  אם שכרה בבעלים וחזר ושכרה שלא בבעלים, הוה שניה בבעל  -  שם ב"מ צח: ד"ה שאלהתוס'  טור  

 . בי"א שו"ע – כמו הראשונה
ררת את  ין הראשונה גואבל אם ראשונה שלא בבעלים ושניה בבעלים, א  - שם כן משמע בגמ'ש  שם'  תוס 

 שגזירת הכתוב דכל היכא דאיכא בעלים או בראשונה או בשניה פטור  שו"ע.  – יםלהיות שלא בבעלהשניה 
 סעיף טז 

 בעל בנכסי אשתו 
  –   ונאבדו, פטור, שהיא עמו במלאכתובעל בנכסי מלוג של אשתו, אפילו פשע בהם    -:  צוגמ' ב"מ  

 והטעם שהיא עימו תדיר במלאכתו  שו"ע.
 סעיף יז 
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 "כ נשאת שאלה ואח
ששאלה ואחר   אשה  -  רשב"ארמב"ן  ראב"ד    . לפי המסקנא וכדפשט לה רבאצו  ב"מ  שםבעי' דרמי בר חמא  רמב"ם  

שאול בהמה ומתה, הבעל  כך נשאת, הרי הבעל כלוקח ואין לו דין שומר; לפיכך אם הדבר ה
 שו"ע.  – פשע, מפני שהוא כלוקחפטור אף על פי שהוא משתמש בה כל ימי שאלתה, אפילו  

  – הא אין החפץ שלה רק שאול בידה  אבל לא מיפטר מטעם שמירה בבעלים, ד  -משמע מטור ד"מ  
 רמ"א.

 . יעי' וע"ל סי' תכד ס והאשה חייבת לשלם כשיהיה לה ממון -"ע שו

זה לא מצאתיו    שו"ע.  –  לה, הרי זה נכנס תחתיה בעלה שהיא שאוואם הודיע את    -בשם רמב"ם  ר  טו
וא בא מחמתה וכיון שהודיעתו  פה כמו מכחה שהרי ההרב נכונה דודאי כיון שהוא כלוקח לא י  מבואר בגמ' בפי' אבל סברת

י' נשתמשו בה אינ' חייבים באונסין וכו' דהתם  שאפ   סי' שמא סעי' ג(וכשתמש בה חייב ואינו דומה ליורשין )מבואר לעיל  
 המגיד. הרב    –בלתו חיוב האונסין וכו' ע"ש  ר זכות אב אנו יורשין להשתמש בה שלא בק מילא ויכולין למימירושה שהיא מ 

 רמ"א. –ודוקא שנשתמש בה לאחר שהודיעתו  -מגיד ד"מ 
 רמ"א.  – או שקבל עליו להיות הוא השואל -טור בשם ראב"ד 

אבהע"ז   שו"ע  -  .כלוקח  שהוא  מפני  פשע  פטור אפילו  -  ב"מ נה: ד"ה לוקח הוי  נימוקי יוסף  רמב"ם .א

ו'סי' פה סעי  דינו כיורש,   לאחר  פסידא  שכשיש  גב  על  ואף  א" שמ'  סי  כנפסק בחו"מ  חייב  היה  כיורש  דינו  היה  אם  אבל  .' 
 . ש"ב ב"מ צו. ד"ה אלא תוס' -  להשאיל דחקו דמי דמשאיל,  לפסידא  חייש לא הכא בב"ב קלט:כמבואר 

 לזמן   דלוקח ל"דס  .שמירה בבעליםבפשע פטור משום שהוי   -  ב"ק סי' קמג מרדכי  ב"מ פ"ח ס"ג רא"ש .ב
אבהע"ז סי' פה   ש"מ ב"ח  -  שלה.   כשומר  הוי  הוי,   דלוקח  מאחר  שלה  החפץ  דאין  גב  על  ואף  חנם.   כשומר  דהוי  בפשיעה  חייב
  '. ' וסעי

  בבעלים   ואין לפוטרו מדין שמירה  שמירה.   מקבל  דאינו  גב  על  אף  בפשיעה  חייב  -  י" מר  יב"מ צו: ד"ה בעל בנכס  'תוס .ג
   ם.ש ש"ב - . שלה הגוף שאין דין זה בכלים שייך דלא

 שנפסק   כמו  בפשיעה  וחייב  ח"ש  הוי  קצוב  לזמן  בהמה  דלוקח  ל"דהא קי  רמב"םהקשו על ה  -  אחרונים
  שאין   נמצא,  כלל  שומר  גדרי  כאן  אין,  יום'  לל  פרה  לחבירו  ותןשהנ  כיון  והטעם בזה נראה  ו סעי' יח. " שמ  סימן  מ"בחו 

 של   חיוב  עצמו  על  מקבל  זה  אלמלי,  הלוקח ביד  יניחנה  לא הפרה  בעל  כ" דע  יתכן  לא  וזה,  מפשיעה'  אפי'  א  לאף  אחריות

 וי"ל:, לפחות חנם שומר

  דאז   דהאשה  הות חי  ימי  כל  או  של הפרה  חיותה  ימי  כל  שאלה  שהאישה  נדחק לתרץ דמיירי  -  ע"סמ .א
  אז  מוגבל לזמן רק האשה שאלה אם אבל שלה אינה דהבהמה כיון בבעלים שמירה משום ולא לוקח דנקרא משום הבעל פטור
 לזמן.  לוקח  כדין בפשיעה הבעל חייב

 לזמן.  דלוקח זה דין חולק על ם"רמבה  - מ"ח .ב

 . שו"ע - .ממון לה כשיהיה לשלם חייבת האישה - שם ב"מ גמ'
  ההודעה   אחר  כשהשתמש  דוקא  תחתיה  נכנס  הבעל,  שאולה  שהפרה  בעלה  את  הודיעה  אם  -  שם  'גממ  רמב"ם

  התנה   כ"אא  לו  הודיעה  אם  אף  דפטור  ל"י  בבעלים  שמירה  דהוי  ל"דס   ג"ס  ח"פ   מ"ב  ש"ראאך ל  .שו"ע  -  הרב המגיד  -
 חייב הבעל   ד"ראב ול  . ש"ב  -  המשאיל.   של דבר  בעל שהוא לו   אמרה כאלו  הוי לו   הודיעה אם ואפשר  לשלם שחייב בפירוש 

 . ש" ב -ו סעי' יז "שמ' סי בחו"מ כמבואר בשאלה עצמו על שקיבל דוקא

 בגזלן 
ה במלאכת השואל, וכן גזלן שהפקיד או השאיל דבר הנגזל, אף על פי שהי  -"מ  ד  ב"ק סי' קמג  כימרד

 רמ"א. –בבעלים אלא בבעל החפץ עצמו  , דלא מקרי שאלה חייב שואל באונסין

צ"ל דמיירי שידוע שלא  ו  כמבואר בסימן )שי"ח( ]שס"ח סעיף א'קשה, דהא סתם גזילה יאוש בעלים  ה  -נה"מ  
דאי הודיע שהוא גזול,    כ מיירי בלא הודיע שהוא גזולה, כיון דע"אך עדיין קש  נתיאשו הבעלים.

רצ"ב סעיף  ו הוי כשואל שלא מדעת, דהא כל זמן שלא נתיאשו ברשותא דמרא קיימא, כמבואר בסימן  השני כשנשתמש ב
ד"ה  בתוס' ב"מ ]מ"א ע"ב[  וחייב מטעם גזלן, ואי כשלא נשתמש הא משיכה אינה קונה בשואל שלא מדעת כמבואר א'

סין כלל דהא סברתי שהגזלן  הרי יכול לומר לא קיבלתי עלי חיוב אונ, וא"כ בלא הודיע חדא לומר
 עניין זה. דן בע"ש מה ש הוא בעל החפץ והוי בבעלים.

 יף יח עס

 זמן לוקח בהמה ל
 לוקח בהמה לשלשים יום, שומר חנם עליה  - שם צו. ד"ה בעל בנכסי אשתו ]לא שואל[ וכו'טור תוס'   .א

והתוס' שכתבו דהוי שומר חנם אפשר דס"ל כשיטת הראב"ד שם דקונה    ע. סמ"  –הואיל ואינו לוקח גמור    שו"ע.  –
 . ה"חקצו –לזמן אינו רשאי לקלקל 

רקע לזמן  דכתב שם ז"ל, ומה הפרש יש בין המוכר קלא הוי אפילו שומר חנם    -]כ"ג[ ממכירה    פרקרמב"ם   .ב
הקונה לזמן   אינו יכול לשנות צורת הקרקע ולא יהרוס ולא יבנה, אבל קצוב ובין המקנה אותה לפירות, שהקונה לפירות

עכ"ל.   לעולם  עולם  קנין  ]הקונה[  )הקנוי(  כמו שעושה  זמנו הקצוב  ועושה בכל  בונה והורס  הוא  דקונה  קצוב  וכיון 
בזמנו   ועושה  להרוס  רשאי  קונ לזמן  עולם  כמו שעושה  קנין  שכן  ה  ומכל  פטור  ממש  מזיק  א"כ 

 ה"ח. וקצ –בפשיעה. 
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וכן הרמ"א שם אינו חולק, וכיון    "לכתב כדברי הרמב"ם הנ)סעיף ד'(  השו"ע שבסימן רי"ב    קשה על  -קצוה"ח  

 וצ"ע: לקל השתא אזוקי מזיק ליה ופטור ומכל שכן בפשיעה דקונה לזמן רשאי לק
 ט עיף יס

 בשאר שומרים 
ם כל אלו החלוקים של שאלה בבעלים נוהגין גם כן בכל השומרי  -צה. טור רמב"ם מבואר בגמ' שם  

 ראשון   לה מוכי ישאל וכו' מוסיף על ענין יליף שו"ע. –
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 שאילמ /הזיק שור של שואל |   שאלה סימן שמז
 סעיף א 

 שאל פרה והוזקה משורו 
שאל פרה בסתם, והזיק שורו של שואל לשורו של משאיל, אפילו    -:  יג' ב"ק  וסוגיא דגמטור ברייתא  

ריך לשומרו שלא יזיק  אם הוזק משור דעלמא צריך לשלם, דמסתמא צ ילושאפאם הוא תם, משלם נזק שלם, 

 שו"ע. - ושלא יוזק
רתו שלא יזיק, אבל לא  שמיל עליו  ואם קב  -וכו'    שם ד"ה כגון שקיבל עליו  תוס'מוכן נראה    שם פ"א סי' יזרא"ש  

 שו"ע.   –ם )שורו( של שואל, תם משלם חצי נזק, ומועד נזק שלשלא יוזק, והזיק 
ואי אזקיה תורא דמשאיל לתורא דשואל, והשאלה היתה בסתם, בין תם בין מועד    -בסוגיא בגמ'    שם

 שו"ע.  –  בעי לשלומי, שעליו מוטל לשומרו שלא יזיק  עלמא, שואלפטור. ואי אזיק לתורא ד
והזיק לשורו של שואל,    ואם קבל עליו לשומרו שלא יוזק אבל לא שלא יזיק  -  שםאוקימתא דברייתא  

ם  תורא דעלמא דמשלאזיק ל   םואצ"ל א  שו"ע.  –  נזק שלם  ו המשאיל, תם חצי נזק, ומועדמשלם ל
 ג. " באה – . המשאיל תם חצי נזק וכו'



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה   לקבלת הכשרת 

 

 גניבה סימן שמח | איסור וגדר גניבה 12

 

 גניבה  וגדר  איסור |  גניבה סימן שמח
 סעיף א 

 משווה פרוטה פחות 
 ר עו י שדין חצי  ות מפרוטה כדין שווה פח ו  שו"ע.  –  אסור לגנוב, אפילו כל שהוא, דין תורה  - .  נזסנהדרין  רמב"ם  

 ג. באה"  –ן באיסורי 

 דרך שחוק 
או כדי לשלם  ואסור לגנוב אפילו דרך שחוק, ואפילו על מנת להחזיר  -  ף לה מקראסא: יליברייתא ב"מ 

הכל אסור, כדי שלא  ,  גבאה"  –ל  פירוש, שרוצה לההנותו ויודע בו שלא יקב  תשלומי כפל או כדי לצערו 
 שו"ע. – ירגיל עצמו בכך

 נב[ כגמיחזי ]  לגנוב מהגנב את שלו
 . בן בג בג אומר אל תיכנס לחצר חבירך ליטול את שלך שלא ברשות כו' - כז:ב"ק 

אסור לגנוב את שלו מאחרי הגנב שלא יראה   -]שערי תשובה שער ג' סי' פ"ה[  רבינו יונה    ]רס"ב[ סי'  סמ"ק  
 סק"א. שער המשפט  -כגנב, 

ך במקום דאיכא פסידא מותר אף ליכנס לחצר חבירו  א   -  סי' ג'שם  ק  "באשרי  הגהת    שם ד"ה אלא ב"ק  תוס'  
 המשפט.  שער  –

 : פת"ש -שהשמיטו הרמב"ם והטור והמחבר דין זה, תמה  –שער המשפט 
 סעיף ב 

 

 גנב שווה פרוטה 
כל הגונב אפילו שוה פרוטה עובר על לאו דלא תגנובו )ויקרא יט, יא( וחייב  - ועודנז.  סנהדריןרמב"ם 

 שו"ע.  -, לשלם 

 גניבה מגוי 
גוים, ואחד אחד הגונב ממ  -  ה"ח  ב"ק פ"י  תוספתא  קיג:ב"ק  רמב"ם מ ון ישראל או הגונב ממון של 

 המגיד. הרב  –  ה לגנבווגזל העכו"ם הוא אסור וה" שו"ע. – הגונב מגדול או מקטן
שכתבו בל' הזה דאסור וכ"כ מהרש"ל פ' הגוזל דס"ל להרמב"ם וטור וסמ"ג  מכאן דאסור דאורייתא    משמע  -ש"ך  

קדש' בגזל או בגניבת עכו"ם הוי   ריש סי' כ"ח   רמ"א אבהע"זוקשה מכאן על  מדאורייתא ע"ש  
רי"ו סי' קל"ח מקודשת דהא אינה צריכה להחזיר רק משו' קידוש השם עכ"ל ומה שהוציא הרב שם כן מתשובת מה 

 ר"ס שנ"ט: כשתעיין בתשוב' רי"ו שם תראה שאינו כן וצ"ע ועמש"ל 
מוחשב ]ויקרא כ"ה נ'[ או מואכלת ]דברים  דנהי דהגניבה הוא איסור דאורייתא  את הקושיה על הרמ"א  תירץ    –נה"מ  

, וזהו שדקדק הרב  השבה לגוי אינה אלא משום קידוש השם  , מ"מז' ט"ז[ כדאיתא בב"ק דף קי"ג ]ע"ב[ 
לרעך אתה    י"ג ]ע"ב[בכורות  מות  להקש אין  ו  בהג"ה באה"ע ]סי' כ"ח סעיף א'[ דא"צ להחזיר רק משום קידוש השם. 

זה אינו, דודאי אי לא הוי מיעוט הוי אמרינן   מחזיר אונאה ואי אתה מחזיר לגוי, אלמא דאי היה אסור חייב ג"כ בחזרה. 
מקרא מלא דיבר הכתוב בין לישראל בין לגוי וא"כ עשה דהשבה קאי ג"כ על גוי, אבל כשיש מיעוט דהקרא לא איירי רק  

דילפינן איסורא מקרא אחר דוחשב כדאיתא בב"ק קי"ג מנין לגזל גוי שהוא אסור ת"ל וחשב, וע"כ צ"ל או   בישראל, רק
דנלמד מאונאה אי לאו קרא דוחשב, או דס"ל דמסברא לא איירי קרא רק בישראל ואיצטריך למילף מקרא דוחשב, דס"ל  

 ינו אלא מדרבנן. א"כ השבה מנין הא בהאי קרא לא כתיב עשה דהשבה, וע"כ חיוב השבה א

 אתו גוי בחשבון/הפקעת הלוו  טעייתה
, מותר,  או להפקיע הלואתו טעות עובד כוכבים, כגון להטעותו בחשבון  - שםב"ק גמ' טור מ .א

דטען ליה ליורש נתתי  כגון    ופירש"י ד"ה בהפקעת הלואתו  רמ"א.  –דליכא חילול השם    ובלבד שלא יודע לו,
 . סעי' אורלא  סעי' א בסימן שנטיין לאביך מת דלא ידע העכו"ם אי משקר וע

ב"ק  ד"מ רמב"ם  ב"ק סי' קנח   מרדכי .ב ר"ע שם קיג:  ברייתא   א רמ"  –להטעותואסור    -  שם 
בחשבון אלא ידקדק עמו שנא' ]ויקרא כה נ[ וחשב עם קונהו אע"פ שהוא כבוש תחת   םעות את העכו" אסור להט  .בי"א

להיך ]כל עושה אלה[ כל עושה עול ]דברים כה טז[  ל כי תועבת ה' אידו ק"ו לעכו"ם שאינו כבוש תחת ידך והרי הוא בכל 
 "ע. סמ –איסור גניבת דעת הגוי למדו זאת מ . גידהמ הרב  –מ"מ. 

שהיה כאבידתו ומותרת וביאר שם כיצד כגון שעשה העכו"ם חשבון וטעה צריך  רמ"א.  -  אם טעה מעצמו, שרי  -  מב"םר
דעביד הכין. וע"ל   שם ב"ק קיג:כרב כהנא פסק  . ומגידההרב  –וכו' ע"כ.   שיאמר לו ישראל ראה שעל חשבונך אני סימך

לי אמונה ה"ז  וידעו שהם בע   ושאם החזיר האבידה לעכו"ם לקדש את השם כדי שיפארו את ישראלחילת סי' רסו  ת
 הטעות שטעה העכו"ם מעצמו.  משובח וכו' ע"כ. וכן הדין בחזרת
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"ם ולא הצליחו וירדו ראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו העכו את לדורות שואני כותב ז  -סימן תתרע"ד  ספר חסידים

ם בדבר חשוב  העכו"  תיווו טערבים אשר קדשו ה' והחזירו נכסיה' לטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה  
 והניחו יתרם לעולליהם  גדלו והעשירו והצליחו

 סעיף ג 

 ההבדל בין גנב לגזלן 
-  מון אדם בסתר ואין הבעלים יודעים, הלוקח מאיזהו גנב  -:  טעעזר ב"ק  לרמב"ם מימרא דרבי א

 שו"ע. 
   שו"ע. – אלא גזלןאבל אם לקח בגלוי ובפרהסיא, אין זה גנב,  - שםדרבי אבהו  אמימר

 סעיף ד 

 מאימתי נחשב גנב 
 שו"ע.  – משעה שמשך הגניבה נעשה עליה גנב  - עט:טור משנה ב"ק 

שהיא ברשות הבעלים  ל זמן  חוץ מרשות הבעלים, אבל כ  במה דברים אמורים, שמשכה  -שם במשנה  
 שו"ע.  – אינו חייב עד שיגביהנה

וקרפיפו, אם היא משתמרת,  ואם הכניסה לרשותו, אפילו לגגו חצירו    -  י: תניא בידו וכו',ברייתא ב"מ 
נבה  לג   ניהשם ונעל בפ   שאם נכנסה  ורש"י פירש שם ד"ה גגו  שו"ע.  –   חייב, אף על פי שלא משך ולא הגביה

 שהוא חייב 
אימתי גנב חייב בכפל וארבע וחמשה, עיין בפנים, ולא כתבן המחבר הזה, לפי שהוא קנס    -רמ"א  

  . לעיל סימן א' סעיף ה'אם תפס, ועיין יש נפקותא  . מיהוואינו נוהג האידנא
 סעיף ה 

 עדית /ליןבמטלטתשלום 
מטלטלין    יורדים להם; ואם אין לו  תשלומי גניבה, אם יש לו מטלטלים  -  ז.טור רמב"ם ברייתא ב"ק  

שוה כסף ואפי' סובין כדמפרש שם ]שמות כא לד[ לרבות  'ישיבדכתיב: ' שו"ע. – אלא קרקעות, יורדים להם 
 זדבן במתא אחריתי כל מילי מיטב הוא דאי לא מזדבן הכא מ  ז:בגמ' 

וגובין מהעידית שלו, כשאר   -ה.  שם    נזיקין תשלומי כפל וכו' וכדמפרש לה ר' אבהואבות  כ"ד    ד: תני רבי חייאב"ק  
 שו"ע.  – םנזקי

 סעיף ו 

 להוליך הגניבה מסייע 
  –   פטור זה השני  ובא אחר וסייע להוליכה משם   והגביה הגניבהמי שגנב    -טור בשם תשובת רא"ש  

ות  דגנב אין כאן כיון שלא נתכוין לקנ  . חר בא האחר וסייעמבואר שם, שאחר שהוציא מרשות בעלים לרשות א  שו"ע.
 ג. באה"  –י כדלקמן בסעיף ח'  כשהי' יכול לבד להוליכה בלא סיוע השנ  בהגבהתו ודוקא

 סעיף ז 

 צד ג' שהחזיר הגניבה לגנב 
ראובן שראה שמעון שנכנס לבית לוי וגנב חפץ אחד, ובא אותו חפץ ליד ראובן   -ם רא"ש  בש  טור

וביאר שם כיון ששמעון טוען שבדין    שו"ע.  -  אין לוי יכול להוציא ממנו בדין  רמ"א.   –  וןלשמע   ווהחזיר
 א היה מחזירו לו אין ראובן חייב להציל נטל' מבית לוי מחמת תביעה שיש לו עליו וכו' ואם יתפוס שמעון משל ראובן ל

 ממון לוי בממונו 
 רמ"א.  – ששמעון יש לו שום טענה נגד לוי ודוקא -טור 

 רק גנבה וזה יודע ראובן, אם אין לו טענה עליהם    בלא  - ד"מ וכן משמע מתשובת רא"ש    ב"ב סי' תקסדמרדכי  
 רמ"א. –לבעלים , דהוי ליה להשיב האבידה אם החזירה לשמעון הגנב, חייב לשלם ללוי

 סעיף ח 

 פעולת הגניבה ל מסייע
ראובן תבע לשמעון שנכנס לחדרו וגנב ספריו והוציאם מרשותו, והשיב    -טור בשם תשובת רא"ש  

בקשתני קרובתי כלתך להוציאם כי  בל כך היה המעשה ששמעון: אמת היה שהוצאתים א
ידעתי של מי היו וגם לא הגבהתים אך   ונתנתם לי,    היא הגביהתםלא יכלה שאתם ולא 

הספרים, וניכר הדבר שכיון לסייע לגזול חמיה. ומה שטוען  כי מה לו ליכנס לחדרו להוציא  להחזירם,    חייב  שמעון
יכלה שאתם, וכיון שלא יכלה להוציאם משם אם לא סייעה,    ען שהיו כבדים ולאשהיא הגביהתם ונתנתם לו, מ"מ הרי טו

  –   לו שהם ברשותה; ואם ירצה, יגבה משמעוןודית  תו שההוה ליה כאילו הוציאם הוא, ויגבה ראובן ממי שירצה, מכל 
 שו"ע. 
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 עבירה[ שליח לגנוב ]אין שליח לדבר  
 , עד שאינו יכול להבריח הגניבהבה והוצרך לצאת מן העיר  וכן אם הטמין הגנב הגני  -ד"מ    ב"ב סי' תקסדמרדכי  

ר שידע שהוא  דהוא עיקר הגנב, מאחושלח אח"כ איש אחד להביא לו הגניבה, השליח חייב לשלם,  

 רמ"א.  – גניבה
 רמ"א. –אין המשלח חייב המראה לחבירו לגנוב  -ד"מ  תרומת הדשן

 – , דאין שליח לדבר עבירה  רמ"א.  –המשלח חייב    שלחו לגנוב, אין  אםוכן    –נימוקי יוסף ב"ק כט. ד"מ  
 רמ"א. 

 קטן/שוגג כשהשליח 
רלז  מב"  מרדכי .א השלי  -ד"מ    סי'  אם  חיומיהו  בר  אינו  חייב  באח   . בי"א  אמ"ר  –  .המשלח 

בל' י"א דהא לא הביא בד"מ מי   הרמ"א  בת לא ידענא למה כובש"ך כתב ד  בי' קפס ולעיל  ב"ק י:  מאוקימתא דרבינא  
שם דמה שהוציא הר"ב כן מהגהת מיי' ומרדכי אינו   "ךועי' שכ' הרב"י כן בפשיטות    יל ר"ס קפ"בע לשחולק ע"ז גם  

 תוס' וכ"כ    . ע"ש  שם לדינא דאין חילוק בין השליח בר חיובא או לא ולעולם אין שלד"ע רק גבי חצר  המוכרח והעל

סעי' בא"ע סימן פו  ועיין    שהוא גנוב המשלח חייב  לא ידע  דהשליחהיכא  מבואר    -  ,בידבד"ה אי בעי לא ע
  . ובאשה שמכרה או משכנה והבעל אומר שגנבה ממנ בהגה  ב

 הדרכי משה   ומ"ש  ך.ש"  –  אין שלד"ע אפי' במקום שאין השליח יודע אם עשה איסור  -  שםנ"י   .ב
  בשם הנ"י דהשליח חייב ליתא דלא כתב הנ"י שם רק דמ"מ המשלח פטור אבל שיהא השליח חייב אין לזה טעם כלל וכן 

 ך. ש" –א ידע מבואר להדיא ביש"ש פרק מרובה סי' ל"ג דלכ"ע השליח פטור בשל

עיקר כדעת נ"י דמ"ש  אך בש"ך דחהו וכתב שה  ך.ש"  –   ותוס' הנ"ל  כהמרדכיופסק  השיג על הנ"י    -שם  מהרש"ל  
יובא הוא חייב  התוס' פרק מרובה ואחריהם נמשך מהרש"ל שם דכיון דלא ידע הוי כמו חצר דבין למ"ד דהיכא דלאו בר ח 

גם מ"ש מהרש"ל דיואב מזיד הוי לא משמע כן מפשטא דקרא ומפשטא  ע"ש.  אה  ובין למ"ד דבע"כ מותיב לה חייב אינו נר
מרי' בפ' האיש מקדש דמורד במלכות הוי א"כ מה היה לו ליואב לעשות כיון שכ' לו דוד כן היה דש"ס ומכ"ש לפי מה דא 

הרגו כדין כי אולי היה מורד במלכות ומה שהמציא לו התחבולה להורגו ולא הרגו  מוכרח לעשות כן לפי שהיה סבור שדוד  
שלא יחשדהו שהרגו בשביל אשתו גם מ"ש   שר באמת היה לו טעםכפשוטו ע"פ סנהדרין אולי היה לו לדוד איזה טעם כא

לא נענש היינו מטעם מהרש"ל שם דהלא למסקנא לפי שמאי הזקן באמת נענש דוד והוה כאלו הרגו בחרבו ולת"ק דסבר ד 
 ע"ש שהאריך. דמורד במלכות הוה כו' 

 שגנבו ואין לאחד לשלם שנים 
שני גנבים שאחד עלה בסולם ונכנס דרך חלון וגנב מהבית והשני עמד ברחוב, וזה   -סי' רי"ב   ירחות יא

י שנתנה  ויכול הנגנב להוציא כל גניבתו ממנו אף על פ זרקו לתוך חיקו וברח. פשוט שזה השני עיקר הגנב

 פת"ש. -וף סימן שמ"ח, לגנב הראשון, וזה מוכח מהגה בחו"מ ס 
  אי אפשר להוציא משני מצי לתבוע לראשון שגנב בפועל ממש, אך צ"ע אם  -חוות יאיר שם  .א

וס"ל דמן הדין שנים שהזיקו ואי אפשר להפרע מאחד השני אינו משלם רק    דיש חולקין  סעיף ל"ז  ת"י  בסימן

   ת"ש.פ – שנים שגנבו כו' החצי, וא"כ הוא הדין

לא זה שמדמה שנים שגנבו לשנים שהזיקו, ובאמת  חולק על החות יאיר ב   -ח"א סי' קע"ח    תשובת שבות יעקב .ב
דמי כלל, דשנים שהזיקו שלא עשו משום הנאת עצמן לא הוו ערבים זה לזה, אבל שנים 

ן וערבאין זה  שגנבו בשותפות להנאת עצמן והתעסקו בשותפות לגנוב, ודאי נעשו אחראי
ים שגנבו ביחד וברח אחד מהם השני חייב לשלם  כמו בשנים שלוו כאחד בסימן ע"ז ]סעיף א'[ כו', וא"כ פשוט דשנ לזה

 ש. פת" –הכל, עש"ה. 

יכול להוציא מידו   -יאיר שם    חות  תשובת אם נפרע מאחד הכל וזה תובע מחבירו הגנב החצי, אינו 
  וזה שבא לידו הגניבה לא רצה ליתן לחבירו כלום, פסו על הגניבה אפילו כל הגניבה בידו, וכן אם לא נת

לזה הגנב רק  ואפילו בדין שמים אינו מתחייב שהרי אין הממון שלו כו',  להוציא ממנו בדין אינו יכול

 פת"ש.  -לזה שממנו נגנב, משא"כ בשעשו שותפות בשטר כו', 
ועכשיו   מפלוני שק צמר מחמת דוחק,   גנבו  וא ופלוני השמתוך תשובה    הודה  -חלק חו"מ סי' קל"ג    תשובת חתם סופר

, ועכשיו  ר רוצה לשלם חציה, וכששאלו לחבירו הודה גם הוא אלא שאין לו מה לשלםשהעשי

]ר"ל,   אם אחד מהם הוציא השק מרשות בעלים או הגביהותובע הבע"ד דמי כל השק צמר מזה שיש לו.  
תחילה לילך ולגנוב וגם חלקו בסוף, מ"מ כיון  השני[ אף על פי שנשתתפו בוהוא באופן שהוא לבדו יכול להוליכה בלי סיוע  

ואם שניהם  או בהוצאה מרשות בעלים,    בהגבהה  אין כאן גנב אלא זה שקנאושאין שליח לדבר עבירה  
בשותפות כשנים אוחזין בטלית כמבואר בכל הראשונים    קנאו   שניהם או הוציאו מרשות בעלים,    כאחד הגביהו

, האחד הוציאה מרשות בעלים לדעתו ולדעת חבירו כו', רק ירש שותפין שגנבוש רש"י שם ]דפ , דלא כפירובב"מ ח' ע"א 
דפירשו שהגביהו שניהם[, ועיין בהרב המגיד פ"ב מגניבה הלכה י"ד ]דכתב ג"כ, פירוש,    כהתוספות שם ]ד"ה ושותפין[

אינן אחראין וערבאין    מעמד אזי אם בשותפות גנבושגנבו שניהם כאחד[, וכל זה ברגע הקנין, ואם אז מיד חלקו באותו  
זה לזה וכל אחד ישלם חלקו, ]משמע שדעתו כדעת החות יאיר דלעיל שמדמה שנים שגנבו לשנים שהזיקו, ולא כהשבות  
יעקב הנ"ל[, אך אם אחד הוציאו ונתן החצי לחבירו, נמצא ה"ל כגזל ולא נתיאשו הבעלים ובא אחר ונטלו ממנו רצה מזה 

ותו שאין לו לשלם הוציא כל השק ונתן לאידך החצי, אין לו ]ר"ל זה שיש לו[ לשלם אלא  רצה מזה גובה, נמצא אם א   גובה
בטור חו"מ ודרכי משה  החצי שקיבל מהגנב, אך אם זה שיש לו הוציא וחלק עם אידך, גובה כולו משל זה שיש לו, ועיין 

  .שמ"ח סימן 
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  עבד וקטן שגנבו  אשה|   גניבה סימן שמט
 סעיף א 

 אשה שגנבה 
אחד האיש ואחד  - טו.מימרא דרבי יהודה אמר רב ותנא דרבי רבי ישמעאל וכו' ב"ק מטור רמב"ם 

בעין או חלופיו אין לה הקרן  אם איןהאשה שגנבו חייבים לשלם, אלא שאשת איש שגנבה 
עי  בד"ה אי ב ושם בתוס' בי' קפס ולעיל י:  ב"קב כמבואר  שו"ע. –ש עד שתתאלמן או תתגרממה לשלם 

 ב. ליח לא ידע שהוא גנוב המשלח חייהיכא דהש מבואר ד , לא עביד
 סעיף ב 

 חפץ שאול שנגנב מאשה 
שנגנבו, אם    אשת ראובן השאילה לאשת שמעון חפצים, ויצא קול בעיר  -טור בשם תשובת רא"ש  

יודע מה נעשה בהם צריך לישבע שאינם ברשותו  שמעון מודה שהחפצים באו לרשותו ואינו  
ותה, ויכתבו עליה פסק דין שחייבת לשלם  שאינם ברש  האשה תשבע  ושלא שלח בהם יד, וגם 

  (.ו ס"ס צ" )וע"ל שו"ע. – חפצים לכשתתאלמן או תתגרשלה ה

 סעיף ג 

 טן שגנב ק
ואם אינו בעין, פטור אף   בעלים אם הוא בעיןקטן שגנב, מחזירין קרן ל  -  פז.במשנה  שם  טור  רמב"ם  

מע  הגדיל הקטן חייב לשלם כדרך שהזכיר גבי אשה נתגרשה האשה וכו' מש  הזכירדלא    שו"ע.   –  לאחר שיגדיל
 ג. באה"  –ר גדיל פטודאפי' ה

שנשלח ממשתה ושמחה להביא יין לשתות ונתנו לו ממון שישלם, והלך הנער ומצא  נער קטן    -  ח"א סימן קע"זשבות יעקב  

בעל היין ותובע לקטן אחר שהגדיל  נשמע ל ואח"כ וגם נשפך הרבה לאיבוד,  ולקח יין הרבה    ף פתוחהמרת

דוקא היכי שנאבד, משא"כ היכא שנהנה מהממון  , דכשיגדילחייב לשלם    שישלם לו היזקו ודמי יינו. 
. וגדולה  וכן מבואר שם בסמ"ע ]סקמ"ג[, וזה ברור  בחו"מ סימן רל"ה סוף סעיף ט"ווכמבואר ודאי חייב לשלם 

וכדאיתא באו"ח סימן  י שמים ג"כ חייב לשלם,  את ידצה לצאפילו מה שאזיל לאיבוד אם רמזו  
שמ"ג והוא מפסקי מהרא"י ]תרומת הדשן[ סימן ס"ב דקטן שעבר עבירה בקטנותו צריך לעשות תשובה כשיגדיל, ובין  

המוחל לא  ועי' שם ש  .אדם לחבירו עיקר התשובה לפייס חבירו ולשלם היזקו, אך שאין כופין על זה בדיני אדם
 יס במה דיפייס משום תקנת השבים כאלו שרוצים לצאת ידי שמים. פו וייהיה אכזרי 

משמע שחייב לשלם הכל כשהגדיל, ואולי ממדת חסידות קאמר, או   -חסידים סי' תרצ"ב    בספר
. ועיין לעיל סימן צ"ו סעיף ג', ועיין בתשובת רבי  "ששבות יעקב שם פת -שהיה ממון הגניבה תחת ידו, 

 קמ"ז:  עקיבא איגר זצ"ל סוף סי'

 עיף ד ס

 שגנב עבד  
מחזירין קרן לבעליו אם הוא בעין; ואם אינו  עבד שגנב,    -  .דב"ק    ז'משנה  דפ"משנה ידים    רמב"םטור  

שמזיק כיון שהוא בן דעת ובעלים אינם יכולים לשומרו   דבר אר כלולא ש שו"ע. – אין בעליו חייב לשלם בעין
   . את רבושאם יכעיסנו רבו ידליק גדישו של חבירו ומחייב 

 שו"ע.   – ונשתחרר העבד, חייב לשלם, אם יש ל - .פז ב"קמשנה 
 סעיף ה 

 גנב הענשת קטן ש
  –   , כדי שלא יהיו רגילים בהים כפי כח הקטן על הגניבהראוי לבית דין להכות הקטנ -רמב"ם טור  

להפרישו הני   "ד מצוויןב קטן אוכל נבילות אין ]יבמות קיד.[ זה לא מצאתי מבואר אלא נראה פשוט ואפי' למ"ד  שו"ע.
  –   מילי בעבירות שבין אדם למקום אבל בעבירות שבין אדם לחבירו ודאי מפרישין אותו כדי שלא יארע תקלה על ידו

 מגיד ההרב 
ו מכה רבה, שלא יהיו משולחים  הזיקהעבדים אם  וכן מכים    וכן אם הזיקו שאר נזקים.   -רמב"ם  

 שו"ע.  – להזיק
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   בכרת מינה  בדרבה קים ליה  |  גניבה סימן שנ
 סעיף א 

 ואכלו  גנב חלב
גנב חלבו של חבירו ואכלו, משלם לו דמי   -בו הקנה  ר' נחוניאדרב חסדא מודה  מימרא  ל:כתובות  טור רמב"ם

 שו"ע.  –ו חלב
ת אאכילת חלב יפטור ממנו, כדין כיון דחייב מלקות וכרולא אמרינן דקים ליה בדרבה מיניה    -עיר שושן  סמ"ע  

, דהכא ש הטור והמחבר בריש סימן שאחר זה, דלא דמיבשבת וגררו לרה"ר דפטור מתשלומי ממון וכמ" הגונב כיס  
]אח"כ[ בשעת  חיוב ממון בא מיד שהגביה החלב לגונבו, וחיוב מלקות וכרת לא חל עליו אלא  

 אכילה. 
  דלא קי"ל כרבי נחוניא הכא לדידן  בי כריתות פטור מתשלומין אבללא אמרינן הכי אלא לרבי נחוניא בן הקנה דס"ל דחיי -ש"ך 

ואפי' הכי כאן משלם    דקי"ל דאין לוקה ומשלםבלא"ה חייב ומ"מ נ"מ מטעם זה אלו התרו בו  
 . דמשעת הגבהה חייב בכפל ומלקי לא לקי עד שעת אכילה וכה"ג אמרינן לעיל סי' של"ח ס"ד ופשוטולוקה 

 בשבת /ע"י שליח טבח  נב וג
אם גנב ואמר לשלוחו צא טבחו או מכרו המשלח  ין זה אין שליח לדבר עבירה, בדאף על גב דקי"ל בעלמא ד -ור  ט

. והטעם, דטביחה דומיא דמכירה, והמכירה א"א אם לא ע"י אחר דהיינו הלוקח, והגנב חייב, ה"נ בטביחה ע"י חייב
]ב"ק  ן הסנדלר דאמר  אף על גב דלענין איסור שבת לא קי"ל כר' יוחנשליח, וכמ"ש הטור בסעיף ד' ע"ש בפרישה. הב',  

המבשל בשבת בשוגג לא יאכל הוא אפילו במוצאי שבת אלא אחרים, ובמזיד אפילו לאחרים ואפילו למוצאי   ע"א ע"א[
ביחה ומכירה  שבת איסור עולמית, אלא כר' מאיר או כר' יודא דפליגי וכמ"ש באו"ח סימן שי"ח ]סעיף א'[, בכאן לענין ט

. והטעם כתבתי בדרישה סעיף י"ח, לשחיטה שאינה ראויה ופטור מינה בד' וה'ליה    קי"ל כר' יוחנן הסנדלר ומחשבינן
משום דזה תליא בפלוגתא דרבינא ורב אחא ]שם[, וקי"ל ]חולין צ"ג ע"ב[ בכל מקום שפליגי הלכה כדברי המיקל מהן, 

 . ומשו"ה אזלינן בזה ובזה לקולא

יוחנן אע"ג דקי"ל ב   -ב"ק פ"ז סי' ו'.  הרא"שוכ"כ  מטור  סמ"ע   .א וה' בשחיטה שאינה    זה כר'  הסנדלר לפוטרו מד' 

, משום דיש לחלק בין  וכמ"ש הטור בסעיף י"ג. והטעםמ"מ בשחטה ונמצאת טריפה חייב בד' וה'  ראויה,  
ידע מטריפות בשעת שחיטה והוה אז שחיטה ראויה נוחר[  , לבין שוחט בשבת  נמצאת טריפה אחר שחיטה דלא  ]ולבין 

  . פרישה -דידע מינייהו בשעת שחיטה, ע"ש. ומעקר או עשאה נבילה 

כר'    לג:מכתובות  ו  עא.מב"ק    הקשה  –  ש"ך .ב בשבת סבר לה  ע"י אחר  דפטר בטובח  דמאן 
יוחנן  שמעון   דאמר השוחט את הטרפה פטור ולא כרבנן דמתני' א"כ אנן דקי"ל כרבנן חייב והא דפסק הרא"ש כר' 

רבי יוחנן הסנדלר    בשבת אסורה אבל מ"מ לענין גניבה דלא מיירי  ר היינו לענין מבשל בשבת דאסור וה"ה דהשוחטהסנדל
קי"ל כרבנן דמתני' ובאמת נראה שהטור לא עיין בש"ס ול' הרא"ש אטעייה שכ' הרא"ש וז"ל גנב ומכר בשבת דליכ' חיוב  

ר וכי זה חוטא  "ל דאינו לוקה ומשלם ומוקי לה בטובח ע"י אחמיתה במכיר' פטור גנב וטבח ביה"כ חייב בש"ס פריך והקי
וטבחו או מכרו מה מכירה ע"י אחר אף טביחה ע"י אחר ואפ"ה בשבת פטור דשחיטה  וזה מתחייב אמר רבא אמר קרא 

ור  שאינה ראויה היא כר"י הסנדלר עכ"ל והבין הטור דכוונת הרא"ש לו' דמתני' מיירי בטובח ע"י אחר וחייב ביה"כ ופט 
   ע"ש שהאריך.  בקצור פסקי הרא"ש להדיאבשבת מטעם שחיטה שאינה ראויה וכ"כ הטור 
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 הגונב כיס בשבת |   גניבה סימן שנא
 סעיף א 

 רבה מינה קים ליה בד
יש גנב שפטור מלשלם, ואיזה זה שבא עם התשלומין    -.  עבסנהדרין  .  לאברייתא כתובות  טור רמב"ם  

ים  ו מרשות הבעלים לרשות הרב גון הגונב כיס בשבת ולא הגביהו ברשות הבעלים אלא היה מגררו ומוציא כ   חיוב מיתה

 שו"ע.  – גניבה והיזק באים כאחד שבת ואיסורן, שאיסור הרי זה פטור מתשלומי דו שםואב 
הרבים   -רמב"ם   לרשות  הוציאו  כך  ואחר  היחיד,  ברשות  שם  והגביהו  בשבת  כיס  גנב  אם  אבל 

קילה; ב לשלם, שהרי נתחייב באיסור גניבה קודם שיתחייב באיסור סוהשליכו לנהר, חיי
 שו"ע. – וכן כל כיוצא בזה

  - במלחמות שם יז. שים רמ"ה רמב"ן  ד"מ טור בשם ר' ישעיה פסקי הרי"ד מגיד בשם יש מפר .א
שלא פטרו אלא כשהיה    רמ"א.  –חייב להחזירו  אם עדיין הוא בעין  אחר כך חייב, וכל שכן  אבל אם אבדו  

 ג. אה"ב  – כללתו מד ברשוליכו ולא עהנהר סמוך לרשות בעלים ומיד כשהוציאו הש
  רמ"א.   –אם אינו בעין בכל ענין פטור מלשלם    - ד"מ  רמב"ם    מסתברא  שם ד"הסנהדרין  רש"י   .ב

 ש"י ורמב"ם עיקר ררחוק ושדעת  מגיד שפירוש ראשון דברהרב ה בוכת 
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   נב| טוען טענת ג סימן שנבגניבה 
 סעיף א 

בין שניהם משלמים    באו עדים  הפקיד לשנים וטענו: נגנב, והודה האחד ועל השני  -טור בשם רמב"ם  
בעו וצ"ל  ן תיבת ונש וט שחסר כא פש   ראהונ   המגיד. הרב    –המחבר לכתבו  דין זה הוא פשוט ולא הוצרך    שו"ע.  –  הקרן

ב"ם ואף  שאינם משלמין אלא הקרן לא הכפל כדעת הרמונשבעו והודה אחד מהם וכו' ופסק המחבר לקולא כדעת שניהם  
 . גבאה" – רלא החומש כדעת הטו

גניבה דין ז'  פ"ד מה  רמב"ם .א נשבעו יהודה האחד והשני באו עליו עדים שניהם משלמין את    -' 
וכתב   פל אין מוציאין מידו וזה שהודה משלם החומשקדון את הכתפס בעל הפהקרן ואם  

 וצא בזה וכו' רבינו ז"ל בה כדרכו בכל כי ופסק  (ח.ב"ק קדלא איפשטא )בעי' דרבינא   ה"ה דין הכפל בעיא

 . כפל פשיטא דמשל' ובחומש מיבעיא -טור  .ב
 . בצ"ע דין זה הניח –כסף משנה 
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   | יאוש ושינוי מראה גניבה סימן שנג
 סעיף א 

 חוזר לברייתו[  ]אין גנב טלה ונעשה איל
נשתנה שם הגניבה ביד הגנב, כגון שגנב טלה ונעשה   -:  סהטור רמב"ם מימרא דרבי אילעאי ב"ק  
שם, ואין להחזיר אלא דמיה ומשלם כמו שהיתה שוה י הינואיל; עגל ונעשה שור, קנאה בש

 שו"ע.  – בשעת הגניבה
וכן כל שינוי כיוצא בזה, שאינו חוזר   -  ו:צוכו' ב"ק  רמב"ם מימרא דרב פפא האי מאן דגזל נסכא  

יתבאר איזה    [ מסעי' ה ואילך] , אינו קונה אפילו מדרבנן. ובסימן שס  לברייתו; אבל שינוי החוזר
   שו"ע. – רשינוי החוז

 סעיף ב 

 יאוש אם קונה 
ים הבעל  יאשותנ  -  דבין לפני יאוש בין לאחר יאוש וכו'  סח. שם  ורב נחמן  שפסק כר' יוחנן    ב"ק כז.טור רמב"ם רי"ף  

 שו"ע.  –גניבה, אינו קונה, וצריך להחזירה.מה
ואם יש עם    -  ה לא קני וכו'מרינן מי איכא למ"ד שינוי מעשדא   מהא  שם סו: ד"ה מי איכאתוס'    שם סי' בטור רא"ש  

 . בי"א שו"ע – קונה ואינו צריך להחזיר אלא דמיה היאוש שינוי השם שחוזר לברייתו
 עיף ג ס

 רשות[  וש לאחר שינוי]יא  יאוש ושינוי רשות
 קנה.  היאוש שינוי רשות ש עםאם י - פלוגתא דאמוראי וכאוקימתא דר' זביד  :קטושם ב"ם טור בשם רמ

דהא   וקשה  שו"ע.  –  בין שנתיאשו אחר שמכר, קנההגנב    ואח"כ מכר  בין שנתיאשו  -רמב"ם   .א
דשינוי רשות קודם יאוש לא קנה ושמא הוא סובר כיון דרב פפא דהוא בתרא אוקי  ביד רבי יוחנן ס"ל  באוקימתא דרב ז 

היו שניהם  לל הדרין לכללין דיאוש ושינוי רשות קני איזה מהם יהיה קודם כיון שי נתייאשו כ חריתי בשלאבאוקימתא א
 המגיד. הרב  –ת וש ושינוי רשו דאמר שנתיאשו הבעלים בי לוקח דה"ל יא  ח.ס בב"ק וקצת נראה כן מההוא 

 בי"א. רמ"א – חולקין -לט סי' ק שם ימרדכא ב"י בשם רשב" ב"ק פ"י סי' יח טור בשם רא"ש .ב
 ]ד"ה לפני יאוש[  דף קט"ו ע"א ב"קרש"י דעת ב  ךלמד הש"וכן   .סעי' ג  סי' שנווע"ל בעינן היאוש קודם שינוי רשות  ד

יאוש לבדו בלא שינוי רשות אחר היאוש עכ"ל וכן  שכתב ש  ד"ה יאוש כדי  דף נ"ה ע"א  גיטיןמפירש"י  ע"ש וכן משמע  
הגהות  כו' וכ"כ ב : סוף ד"ה אמר עולא"ק סזב התוס' וכן נראה דעת   ב"ק סי' קלד והאגודהב"ק סי' קלט המרדכי דעת 

וכן עיקר וכ"פ    ב"ק מא.  והרמב"ן בס' המלחמות  ב"ק מא.  בשם ר"י וכן דעת הרז"ה בס' המאור  סי' ב'  פ"ז  ב"ק  אשר"י
 . ומהרש"ל פ' מרובה סי' ז' והגוזל בתרא סי' כ"ז ול"א לקמן סימן שנ"ז ס"ג מ"אהר

 ושינוי רשות[  דמי הגזילה ]כשקנה ביאושחובת החזרת  
לענין שאין הקונה  והיינו    -ב"א בשם ראב"ד  שר  במלחמות סוכה יד:טור בשם רמב"ם רמב"ן   .א

 שו"ע.  – מפורסםאבל מחזיר דמים אם לקח מגנב צריך להחזיר גוף הגניבה 
מהא דאמר רב הונא וכו'    סוכה ל:והביא ראיה   רשב"א  "ק קיד: ד"ה נשבעבי  "י בשם רש"טור בשם ר"י ב .ב

 . בי"א "ארמ – אין צריך ליתן לו דמים, דקנה לגמרי -כי זבינתו אסא וכו', 
שיתבאר    כמוואם לא היה גנב מפורסם, אינו נותן כלל, לא חפץ ולא דמים, מפני תקנת השוק,    -  עו"ש

   .ו סעי' ג בסימן שנ 
 

 ד  סעיף 

 שינוי רשות בירושה 
אין נקרא שינוי רשות אלא במוכר או נותן; אבל אם    - :ב"ק קיאדהלכתא כרבא דאמר הכי שם  טור רמב"ם  

סעי'  . ושם יתבאר עוד סעי' ז בסי' שסאת לוקח דמי. ויתבאר דרשות יורש לאו כרשו, מת והורישוהו לבניו, לא 

 שו"ע. – אי זה קרא שינוי רשותה ו 
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   הגניבה ביד הגנבהשביחה    |דבה סימן שנ גני 
 סעיף א 

 שבח דממילא 
כגון   היתה הגניבה ביד הגנב והשביחה מאיליה  -  .צהשם    תאובריי  צג:ב"ק  ממשנה דטור בשם רמב"ם  

משלם אותה ואת ולדותיה.    גניבה, וגזזה  טעונה בשעת  ; או שהיתהיבה, וילדה שהיתה מעוברת בשעת גנ  כבשה
 המגיד. הרב  – נו ואין כאן מקום להשגה שהשיג הראב"דך כוונת רבי פשוט שכ שו"ע.  –

כשעת משלם    זהואם אחר יאוש ילדה וגז  - כרב פפא אליבא דרב יהודה    שם לג:: רי"ף  צהשם בברייתא  רמב"ם  
 דעת הרב לומר שקודם יאוש אין הגנב קונה כלום  שו"ע. – הגניבה

  וכל שכן אם גנב כבשה ונתעברה אצל גנב דהשבח של גנב, אפילו תבעוה הבעלים קודם שילדה,  -  טור

קאי אהיכא דגזזה וילדה ומ"ש הטור ולא עוד וכו' הוא מ"ש הרמ"א אח"כ אפילו תביעה   רמ"א.  –  ה ריקניתהואיל וגנב
 ובבאה"ג דחהו.  בצ"עשהניח דין זה "ע סמועי' ' וכו

 זלןוצאת הגשבח מחמת ה
הרי השבח  כגון שפטמה,  הוציא עליה והשביחה,    -   בגמ' סה.  יא ב"קגברייתא וסורמב"ם מגיד   .א

 עיין לחם משנה  ע. שו" –  וכשמחזיר הגניבה נוטל השבח מהבעליםשל גנב אפילו לפני יאוש, 
הוא של גנב, אפי' קודם    אפילו שבחה מאליה  -בהשגות    םשראב"ד    גסי'    טפ"טור בשם רא"ש   .ב

 דגזזה וילדה קנאה בשינוי  .בי"א רמ"א –יאוש 
 יף ב עס

 ינוי החזרת הגניבה לאחר ש
חוזרת לבעלים בין לפני יאוש    ד הגנב, ולא נשתנית,הגניבה עצמה שהיא בי   -.  צהב"ק  רמב"ם מגיד  

דכל היכא שהגזילה קיימת    שו"ע.   –  נתבארהשבח לגנב, כמו ש   בין לאחר יאוש, אלא שלאחר יאוש
 ' שם. גמ – דהדרא בלא פסידא שחוזרת בעיני' לעולם ודין הגזל והגניבה בזה אחד

נשתנית הגניבה ביד הגנב, קנאה וקנה שבחה,    -ד"מ    ג  ש ב"ק פ"ט סי'רא"ילעאי  א דרבי אמרמי:  סה  שם
 . שו"ע – ו בסימן שסבאלויתבארו פרטי דינין  . אפילו לפני יאוש, ואינו משלם אלא דמים

 סעיף ג 

 ול בגניבה ר וזיוק
ובשעת הם,  י וכיוצא בגנב בהמה או כל  -  ר' שוה זוזא וכו'וכדמפרש לה שם כגון דמעיקמימרא דרב  סה.  שם  רמב"ם  

גניבה כשעת  בעת העמדה בדין שוה שנים, משלם קרן  ועכשיו  היה שוה ארבעה   –  גניבה 
 שו"ע. 

ובשעת העמדה בדין ארבעה, אם שחט   יבה שניםבשעת גנ  היתה שוה  -   בסוגיא ממימירא דרבהמבואר שם  
ד הכלי או מכר או שבר הכלי או אבדו, משלם כשעת העמדה בדין; ואם מתה הבהמה או אב

   שו"ע. – שעת הגניבהיו, משלם כמאל
 סעיף ד 

 חושה והשמינה גזל כ
ם כשעת  ו שמינה והכחישה, משלגנב כחושה והשמינה, א   -מבואר שם בברייתות וסוגיא    ב"ק סה:שם  רמב"ם  

 ע. ו"ש – ניבהג
והא דגנב כחושה והשמינה משלם כשעת הגניבה, דוקא שהוציא עליה הוצאות, אבל נתפטמה   - טור 

  רמ"א. –העמדה בדין  משלם כשעת , ואם שחטהממילא הוי כאילו הוקרה
 סעיף ה 

 אין שמין השברים לגנב 
פחתו או  גנב כלי, ושברו או    -   ולא לגזלן וכו'מין לא לגנב  והלכתא אין ש  יא.  טור רמב"ם ממסקנת הגמ' ב"ק

אין אומרים יתן לבעלים השברים וישלים עליהם, אלא הוא יטול    מאיליו  בר או נפחתנש
 .שו"ע – ב לקמן סי' שס""כ וכ או דמיו השברים ויתן לבעלים כלי שלם 

גריעי שברים אלו משאר   ודוקא דאית ליה מעות, אבל אי לית ליה לא   -ד"מ    ב"ק ד:נימוקי יוסף  
 רמ"א.  –מטלטלין 

שזו שם,  וביאר שו"ע.- הפחת, שומעין להם לי השבור וישלם להםואם רצו הבעלים ליטול הכ -רמב"ם 
גזלן  וכ' ה"ה נראה שדעת הרב ז"ל לומר שבע"כ של  וכן כל כיוצא בזה  תקנה היא לבעלים ואם לא רצו הרשות בידן 
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 ן שהם מתרצים וצ"ע למה לא קנה הגזלן בשינוי מעשה ואולי בששמו עליו פשיטא כיו   דאי לרצונונו השברים מוציאין ממ 
 המגיד. הרב  –

 סעיף ו 

 לפני יאוש  ת הגניבההקדש
ש  קדייכולים לה  הבעלים, אינם  גנב או גזל ולא נתייאשו  -  ז.ב"מ  ע.    שם טור רמב"ם מימרא דרב יוחנן  

ג עדי  להם  יש  אם  אפילו  הבעלים,  ולא  והגזלן  הגנב  להוציאו  לא  שיכולים  וגזילה  ניבה 
 שו"ע.  – בדיינים

במה דברים אמורים,   - סברת כו'ותיב ממימרא דרבי יוחנן ומהדר מי בעובדא דמסותא ומימרא דרב נחמן דמ שם בב"מ 
, יכולים הבעלים  ניםהוציא בדיידים שיכולים לבמטלטלים; אבל בקרקע, אם יש לבעלים ע

 שו"ע.  – להקדישו
מוקי ריש לקיש הא דתנן גנב והקדיש, שהקדישו בעלים ביד גנב, ופריך   סח:  ב"ק  בגמ'  – קצות החושן  

ניהן אין יכולין להקדישו כו', הוא  ומי קדוש והאמר ר' יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים ש
דאמר כצנועין דתנן והצנועין מניחין את המעות ואומרים כל הנלקט מזה יהא מחולל על 

יכול לחלל מעשר שני   על הראיה מצנועין הריהקשו  (הוא דאמר שם )ד"ה המעות האלו. ובתוס' 
ה עבדים וקרקעות ממעות מעשר שני ואם לקח יאכל  אין לוקחין בהמה טמא   נ"ו[ )ע"א(  קידושיןבדאמרינן  של חבירו  

, וי"ל דהתם הוי כנגדן בירושלים ופריך ואמאי יחזרו דמים למקומן ומשני כשברח אלמא מחללין מעות שביד מוכר
הוי המקח חוזר והוי כמו גזל ולא נתייאשו הבעלים וכצנועין דהכא ו גזלן דאי לא ברח  כמ

  דושין כתב בקי  ריטב"אאך הוע"ש.    דכל היכא דלא ידע הו"ל דבר שאינו ברשותו אף על גב דציית דינאהיינו  
כר  ואילו הוי ידע המו דהך דאין לוקחין בהמה טמאה לא הוי כמו גזלן כיון דבטעות מקח בא לידו  

מהדר והוי ציית דינא אילו אמרינן ליה דליהדר אלא דלא ידע לכן הוי כמו פקדון שביד חבירו דיכול    שהמקח חוזר הוי
אמר ר' יוחנן צנועין ור' דוסא אמרו    מב"ק סט. עת תוס'  . ועי' בקצוה"ח שהוכיח כדלהקדישו משום דהוי ברשותו וע"ש

הפקר וע"ש, והתם לעתותי ערב אומר כל שלקטו עניים יהא  דוסא אומר    ]דתניא[ ר'  דבר אחד, צנועין הא דאמרן, ר' דוסא
גבי לקט דאמר ר' דוסא לאו בתורת גזילה אתי ליד עניים אלא משום דאין בקיאין בדין דשנים לקט ושלשה אינו לקט  

ין בהלכה, ( ע"ש שכתב לפי שאין כל עניים בקיארש"י שם )ד"ה רבי דוסאועניים סברי דשלשה נמי לקט, וכמו שפירש  
 אינו ברשותו.  אפ"ה חשיב ליהובודאי נמי צייתי דינא ו
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   השבה שלא מדעת בעלים | גניבה סימן שנה
 סעיף א 

 לא ידעו שהחזיר אך ידעו שנגנב 
  -   כו'דלאו בעל חי כרבי יוחנן לדעת מנין פוטר ובמידי  פלוגתא דאמוראי אמתני' דהגונב טלה וכו'  שם מה.רי"ף .  קיחב"ק  טור 

ץ מבית חבירו והחזירו למקומו, ולא ידעו הבעלים שהחזירו, אם ידעו הבעלים  פב חהגונ
הבעלים, כגון שימנה חפציו    והוא באחריותו עד שידעושנגנב מהם, אף על פי שהחזירו הגנב, לא נפטר  

נפטר  וימצאם שלמים ומיהו כשמנאם  יד .  מע  עו הבעלים בשעה שהחזירו. אעפ"י שלא  לו  גנב  ות  לפיכך 
שאדם עשוי למשמש בו בכל  יודע מנין המעות שלו, יצא,  ונתנם לתוך כיסו, אםבון בחשלו והבליע 

 שו"ע.  – שעה והרי מצא שהחזיר לו בכלל מעותיו
רשב"א שפירוש    . וכן עיקר  "ף שםודבריו בפי' כפי' הרימגיד    שם בגמ' קיח:וקימתא בתרייתא  רמב"ם ברייתא וא

ן המעות כמה הוא בכיס שכתבו כיון שאדם עשוי למשמש בכל שעה הרי  י נמ   י' לא ידעוולדבריהם אפ   . הרי"ף עיקר ע"כ
והטור ובסיפא כפי' הרי"ף  ת ליה  ד"ה אימצא לאחר שהחזירו בכלל מעותיו וצ"ע שהמחבר ברישא נקט אליבא דפי' רש"י  

שאין בו כלום, לא יצא, וחייב באחריות אבל אם זרקן לכיסו    -  והרמב"ם גם הרב סמ"ע העיר בזה
 שו"ע.  – ד שיודיענו שהחזיר לכיס פלוניהגזלה ע

הבעלים שנגנב מהם, מיד כשהחזירם    א ידעוואם ל  -  מאוקימתא דרב זביד משמיה דרבא שםטור רמב"ם  
 שו"ע.   – שלא מנאום הבעליםלמקומם יצא אף על פי 

 סעיף ב 

 בדבר שיש בו רוח חיים
הגונב טלה מן העדר, וידעו בו חיים. אבל    בד"א, בדבר שאין בו רוח  -  דאכרב חסשם מה.  רי"ף    .קיחשם  רמב"ם  

ין טלה לא  דע.  שו"  –  חייב באחריותו.  או נגנב, ומת  הבעלים, והחזירו לעדר שלא מדעת בעלים,  
נשתנה מדין גונב מעות הנ"ל כי אם בלא ידעו הבעלים לא מהגניבה ולא מהחזרה, שבשאר דברים שאין ]בהן[ רוח חיים  

]ב"ק קי"ח ע"ב[, וכדמסיק נפטר מיד בהחזרה, משא"כ בדברים   נגרי ברייתא  שיש בהן רוח חיים משום דאנקטא להו 
 : עסמ"  – המחבר בטעמו, וק"ל

כיון דידעו מהגניבה ידעו שלמדו לילך דרך אחר וישמרנו  ד  ע.שו"  –פטור.  ואם מנו את הצאן והיא שלימה,    -שם  
 סמ"ע.  -שמירה מעליא יותר משאר הצאן: 

ימה, חייב  אן והיא של שמנו את הצאף על פי  בגניבתו ולא בחזרתו,    ואם לא ידעו הבעלים לא  -שם  
שהרי למדו דרך אחרת חוץ מדרך  ם כדי שישמרו את הטלה הגנוב, באחריותו עד שיודיע את הבעלי

 בבעלי חיים דהא רבה כוותיה ס"ל ועוד דטעמיה מסתבר  שו"ע. – שאר הצאן שבעדר זה

בתו והחזירו לעדר  גני כמותו בעדר אם ידעו הבעלים באם היה השה נקוד וטלוי ואין    -מי"א    ב"י
ב )מודה ר   קיח:שם שהרי הוא ניכר כן נראה מן הסוגיא    אע"פ שלא מנו את הצאן הרי הוא כמנוי ופטור

 משה סמ"ע.דרכי  – . ( אעתוברק 
 סעיף ג 

 בשומרים 
בד"א שנפטר כשמחזיר    -  רי"ף שם מה.ד משמיה דרבא  וכאוקימתא דרב זביכר' עקיבא    שם קיח:בברייתא  טור רמב"ם  

ויש עדים  כגון שהופקד אתו כיס או טלה נב מרשות עצמו, שומר שגאבל ת הבעלים. הגונב מבי למקומו, בגנב
שהרי כלתה שמירתו    בעלים, עד שיודיע ל, אף על פי שיש עדים שהחזירו למקומו חייב באחריותו  שגנבו

פירוש, אף שגנב דבר שאין בו רוח חיים,  שו"ע. – עליםדיע לב עד שיו  כאילו לא החזירו ואינו עוד שומר עליו והרי הוא
רו למקומו והוא ידע שגנבה ישמרנו  דגם בגנב )ב(דבר שיש בו רוח חיים אין שייך טעם דלמדו דרך אחרת, שכיון שהחזי

ויתאבד, משו"ה הוצרך גם בטלה לטעם אחר, והוא, כיון דגנבו מסתמא לא ניח ילך בדרך אחרת  א מעצמו טובא שלא 
  לבעל הבהמה שיהא הוא שומר עליה שאינו נאמן בעיניו, נמצא אף שמחזירה למקומה לא מחשב חזרה:

ותירץ    ע"ש  מדוע כתב הרמב"ם שיש עדים שגנבוהקשה    –   ]ב"מ כ"ג ע"ב מדפי הרי"ף אות א'[  שלטי גבורים
אומרים שלא ניחא לבעלים להיות דאי לאו הכי כיון שהחזיר הגניבה מעצמו הרי ראינו שעשה תשובה ולא היינו  הפרישה 

, אך בש"ך כתב דהוא הדין כשאין  עסמ"  –.  ה אמרינן דהחזירו מיראת העדים שומר עליה עוד, משא"כ כשראו עדים שנגנב
 . עדים שגנבו
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   קניה מגנב/מפורסם|   סימן שנו גניבה
 א  סעיף 

 איסור קניה מגנב 
שגנב, ועון גדול הוא, שהרי  מהגנב החפץ  אסור לקנות    -.  קיח: קיטר משנה וגמ' ב"ק  ור מבוא רמב"ם ט

 שו"ע. –מחזיק ידי עוברי עבירה 
וגורם לו לגנוב גנבות אחרות; שאם לא ימצא לוקח, אינו  -  חורא גנב   כברא גנב אלאאמרינן לאו ע נו: קידושין 

 שו"ע  – גונב
עשה לה ב' שהנפח המעשה שם  שהיה רמ"א. – וכן אסור לסייע לגנב בשום דבר כדי שיגנוב -ד"מ ריב"ש ב"י 

מפתחות בהסתר פנים מהבעל שראוי אותו הנפח ליענש על בלי הגיד לבעל וכו' דלאו עכברא גנב אלא חורא גנב עוד כ' שם  
שליש בערכה והיתה אומרת להעלים מבעלה עשו איסור אע"פ שהית' נושאת ' ממנה סחורה בזול פחות מואותם שהיו קוני

ל ואמרה להעלים מבעלה ואפי' דברים שמותר ליקח מן הנשים אם אמרה הטמן  בזו  לחנם מכרה  בתוך הבית שלא  [ ונותנת] 
 שם.  – אסור

 תקנת השוק
 עיף ב ס

 קונה תקנה לטובת ה
הגונב ומכר    -רשב"א    שם מב.רי"ף    באוקימתא דרב פפאפסק כרבי יוחנן משם ר' ינאי דאמר הכין    קטו.שם  רמב"ם  

נב ובאו עדים שזה החפץ שמכר פלוני  הוכר הגואח"כ    וע"ל סימן שסח(, )   ולא נתייאשו הבעלים
גנב, מפני תקנת  מים שנתן לים ללוקח דהוא גנבו בפנינו, חוזר החפץ לבעלים והבעלים נותנ

ברים העשוים להשאיל ולהשכיר עשו  ' בדדאפי  שו"ע.  –  השוק, והבעלים חוזרים ועושים דין עם הגנב
 העשוים להשאיל ולהשכיר תקנת השוק דאם אי אתה אומר כן אין אדם קונה דברי' 

 מפורסם גנב  מ  קנה
ואם גנב מפורסם הוא, לא עשו    -  שם ד"ה והלכתא  תוס'  טו.קב"ק    מימרא דרבארי"ף רמב"ם  מטור   .א

ואין הבעלים נותנים ללוקח כלום, אלא חוזר הלוקח ועושה דין עם הגנב   תקנת השוק,  בו
 שו"ע.  – ומוציא ממנו דמים שנתן לו

בגנב מפורסם   אף  -והגהות מיימוניות בשם ר' יודה    שם סי' קסוכי  מרד   י  פ"י סי'"ש  ראטור   .ב
ר שקנה א אם כן ידע הלוקח שזה הדבמעותיו, אלזיר ללוקח  עשו תקנת השוק וצריך להח

  .בי"א רמ"א –שאז צריך להחזיר בלא דמים גנוב, 

הואיל וידע שאינו    שם מתנה,ואפילו הגנב אין צריך להחזיר לו מעותיו, דודאי נתן לו ל  -ד"מ   שם  מרדכי

ונלע"ד שכוונתו למ"ד הכיר בה    ב"מ טו:אין לו וכו'    למ"ד הכיר בה שאינה שלו ולקחה אפי' מעות  . רמ"א  –שלו וקנאה  
 ג. באה"  – אעי' שעג ס לקמן בסי'  ים וכן הואהוי דינא הכי אבל אנן דקי"ל כרב וכ"פ הפוסקים מחזיר לו הדמ

לרשע בדברים אחרים   מפורסםאבל אם אינו גנב מפורסם רק    -  במשפטי שבועו' שער י"טרב האי גאון  
דמים   ליתן  לא    ב"ק קטו.  הכי מוכח בש"סצריך  לגניבותא  לבישותא  דאיפרסם  נהי  בישא  בחנן  גבי הא דמשני 

 . ש"ך -איפרסם 

 הציל התכוונתי טוען ל
נתכוונתי,  ואם אמר הלוקח: לטובה    -והגהות מיימוניות ד"מ    ד"ה המכירהנ"ל קיד:  '  תוס  שםמרדכי  

 רמ"א. –סם, לכ"ע  בגנב מפור החזיר לו מעותיו אפילונאמן וצריך ל

 בעבדים 
ודחה שאין דברי ךש"  –בעבדים ובהמה לא עשו תקנת השוק    -סי' רי"ב ותי"ד    תשובת רשד"ם .א ו . 

 רחים. מוכ 

בפלפולו  להוכיח האריך ו ך.ש" – עבדי כמטלטלי בענין תקנת השוק - סי' רי"ח ששון "אתשובת מהר .ב
בטעמא  ב"ב נו, ב בדפי הרי"ף(  )הנ"י  אינו מוכרח לפי מ"ש  כתב ש  אך בקצוה"ח  הרא"ש פ"ק דב"ק )סי' י"ד(בדברי    שם

וכ"כ   גובה מעבדי דיתמי היינו משום דלא סמיך הבע"ח דעתו עליה שיכול להבריחם ע"ש,   ב"ב הרשב"ם  דבע"ח אינו 
כדברי הרשב"ם והנ"י ע"ש, וא"כ אין לחלק כלל   "ב(הש"ך בסימן שס"ג )סקוע"ש, וכן העלה    )קכח, א ד"ה ור"נ אמר(

 בין מילי דאורייתא למילי דרבנן. 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה   לקבלת הכשרת 
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 במתנה 
 בסי' שנ"ו כמ"ש  ב"י. - .במתנה לא שייך תקנת השוק -רשב"א 

שובה  הרא"ש בת ממה שכתב משה.דרכי  – במתנה נמי עשו תקנת השוק - שובה כלל עט סי' ד' בתרא"ש  .א
ני תקנת השוק משמע דס"ל דבמתנה  ין לב"ח ממטלטלין שמכר או שנתן הלוה מפ שכבר נהגו בכל הארץ הזאת שאין מגב 

ומ"מ סוגיין דעלמ' בהא כהרא"ש ואף על פי שאפשר שטעמם מפני שלא ראו חולק עליו  נמי איכא משום תקנת השוק  
א"ש מודה כאן  דבריו נכונים דודאי הר  אך בש"ך כתב שאיןסמוך עליו כו' עכ"ל ומביאו ד"מ שם  מ"מ כדאי הוא הרא"ש ל

שייך תקנת השוק דהיאך יעלה על הדעת שעשו תקנת השוק דהא אפי' במכר צריך להחזיר מדינ' בלא כלום    דבמתנה לא
אי מתנ' גרע מגנב אלא שעשו תקנת השוק דאל"כ לא יקנה אדם מחבירו מחשש גנבה וזה לא שייך במתנ' וגם תימה דוד

'  "כ הבית חדש בי"ד בקונטרס אחרון סי' קע"ז סעיף כ"א דנתנו במתנופרע בחובו או בהיקפו דלא עשו תקנת השוק )וכ 
ובתשובו' מיימוני לס' משפטים סי'   סי' תשעה  שבועותרש"י שבמרדכי  גרע מגנב ופרע בהיקפו וכן מוכח להדיא בתשו'  

 ב' דבמתנה לא עשו תקנת השוק ע"ש  ב' ומביאו ב"י לעיל סי' ע"ב מחו'

במתנה לא עשו ולא כלום דבהקדש ומתנ' לא שייך או נתנו  הקדישו    -סי' אלף י"ח    ראבי"ה .ב
ולא    עכ"ל ופשוט הואתקנת השוק דהוי כגנב ופרע בחובו או בהיקפו דלא עשו בו תקנת השוק  

לי אג"ק דנהגו עכשיו דאין מגבין לב"ח ממטלטלי שמכר או נתן דאל"כ לא  קאמר הרא"ש התם אלא בשעבד לו מטלט
שגם הסמ"ע שם ס"ק ו' כ' בפשיטו' דבמתנה שייך תקנ' השוק    סי' רנ"בועיין לעיל    יקנה אדם שום מטלטלים מחבירו

בשאלו' השניות סי' ג' ריש דף ק"ח שכ' דהרא"ש מודה    ח"ב  בתשובת מבי"טוכן כתב  והשגתי שם עליו באריכות ע"ש  
 : ךש" –ו דברי  לדינו של הרשב"א והרשב"א אינו מודה לדברי הרא"ש ע"ש ולא הבנתי

 י בלוקח מגו
 ך. ש"  –לוקח מעכו"ם לא עשו תקנת השוקב  -תשובת הגאונים סי' רצ"ו    ב"ק שםבעל המאור   .א
דין תקנת השוק כלוקח מעכו"ם וכ'    ך.ש"  – חולק    -תשובה לרבינו שרירא גאון  שם  בס' המלחמות  רמב"ן   .ב

ד"ה   דף קי"ד ע"ב  ב"קהתוס'  וא"צ לפנים עכ"ל וכן הוא בהגהות מיימוני רפ"ה מהל' גניבה וכן משמע לכאורה מדברי  
וכן נראה להד  ב"ק סי' קסהשבמרדכי  וכן משמע מדברי ראב"ן    המכיר יא מדברי תשובת רבינו  ומביאו ב"י ס"ס זה 
וכן משמע להדיא בתרומות הדשן סי' ש"ט וכן נראה משאר פוסקים שלא חילקו וכן עיקר   סי' רנזב"מ שבמרדכי גרשום 

 ש"ך.  - :עשו תקנת השוק בלוקח מאומן אי ועיין בתשובת רא"ן ששון 
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