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   תקנת השוק ברכוש גנוב|  גניבה סימן שנו
 1סעיף א

 איסור קניה מגנב 
אסור לקנות מהגנב החפץ שגנב, ועון גדול הוא, שהרי    -.  קיח: קיטרמב"ם טור מבואר משנה וגמ' ב"ק  

 שו"ע. –מחזיק ידי עוברי עבירה 
אינו  שאם לא ימצא לוקח,    ת;רווגורם לו לגנוב גנבות אח  -  עכברא גנב אלא חורא גנבאמרינן לאו    נו:קידושין  

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

כברא גנב אלא חורא גנב עוד כ' שם  מפתחות בהסתר פנים מהבעל שראוי אותו הנפח ליענש על בלי הגיד לבעל וכו' דלאו ע
עלים מבעלה עשו איסור אע"פ שהית' נושאת  ה סחורה בזול פחות משליש בערכה והיתה אומרת לה מנמ  ואותם שהיו קוני' 

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

 תקנת השוק
 2סעיף ב

 תקנה לטובת הקונה 
הגונב ומכר    - רשב"א    שם מב.רי"ף    שם ר' ינאי דאמר הכין באוקימתא דרב פפאנן מ וח י   פסק כרבי  קטו.רמב"ם שם  

ואח"כ הוכר הגנב ובאו עדים שזה החפץ שמכר פלוני    )וע"ל סימן שסח(,  ולא נתייאשו הבעלים
הוא גנבו בפנינו, חוזר החפץ לבעלים והבעלים נותנים ללוקח דמים שנתן לגנב, מפני תקנת  

עשו    דאפי' בדברים העשוים להשאיל ולהשכיר  שו"ע.  –  ועושים דין עם הגנב  יםזרהשוק, והבעלים חו

 תקנת השוק דאם אי אתה אומר כן אין אדם קונה דברי' העשוים להשאיל ולהשכיר 

 קנה מגנב מפורסם 
ואם גנב מפורסם הוא, לא עשו    -  שם ד"ה והלכתא תוס'    קטו.ב"ק    מימרא דרבא טור מרי"ף רמב"ם   .א

הבעלים נותנים ללוקח כלום, אלא חוזר הלוקח ועושה דין עם הגנב    ןיא ו  בו תקנת השוק,
 שו"ע.  –  ציא ממנו דמים שנתן לוומו

בגנב מפורסם   אף   -והגהות מיימוניות בשם ר' יודה    שם סי' קסומרדכי    פ"י סי' יטור רא"ש   .ב
עשו תקנת השוק וצריך להחזיר ללוקח מעותיו, אלא אם כן ידע הלוקח שזה הדבר שקנה  

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

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

 . ש"ך -איפרסם 

 ח הגנב מחזיר מעות ללוק
הואיל  ואפילו הגנב אין צריך להחזיר לו מעותיו, דודאי נתן לו לשם מתנה,    -ד"מ    שם  מרדכי .א

 סמ"ע.  -  ב"מ טו:למ"ד הכיר בה שאינה שלו ולקחה אפי' מעות אין לו וכו'  .רמ"א –וידע שאינו שלו וקנאה 

 
 סעיף א  1

גדול הוא, שהרי מחזיק ידי עוברי עבירה וגורם לו לגנוב גנבות אחרות;    אסור לקנות מהגנב החפץ שגנב, ועון

 מן ק"ח(.  )וכן אסור לסייע לגנב בשום דבר כדי שיגנוב( )ב"י בשם ריב"ש סי שאם לא ימצא לוקח, אינו גונב. 

 

 סעיף ב  2

שמכר פלוני הוא  ואח"כ הוכר הגנב ובאו עדים שזה החפץ וע"ל סימן שס"ח(,) הגונב ומכר ולא נתייאשו הבעלים

גנבו בפנינו, חוזר החפץ לבעלים והבעלים נותנים ללוקח דמים שנתן לגנב, מפני תקנת השוק, והבעלים חוזרים  

הבעלים    ואין  )טור ס"ד בשם רי"ף ורמב"ם(   לא עשו בו תקנת השוק,ועושים דין עם הגנב. ואם גנב מפורסם הוא,  

בגנב    עם הגנב ומוציא ממנו דמים שנתן לו.  נותנים ללוקח כלום, אלא חוזר הלוקח ועושה דין וי"א דאף  הגה: 
זיר בלא דמים  מפורסם עשו תקנת השוק וצריך להחזיר ללוקח מעותיו, אלא אם כן ידע הלוקח שזה הדבר שקנה גנוב, שאז צריך להח

וידע שאינו שלו וקנאה )מרדכי    צריך להחזיר לו מעותיו, דודאי נתן לו לשם מתנה, הואיל )טור בשם הרא"ש ור"י(. ואפילו הגנב אין  
פרק הגוזל בתרא(. ואם אמר הלוקח: לטובה נתכוונתי, נאמן וצריך להחזיר לו מעותיו אפילו בגנב מפורסם, לכ"ע )מרדכי ותוספות  

 הגהות מיימוני פ"ה דגניבה(.  פרק הנ"ל ו
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שיטת  מעות היינו ל   ירחזכתב שאין צריך לה   שהמרדכיכתב דהוי שגגה בהבנת המרדכי  ו  מחזיר לו מעותיו.  –ש"ך   .ב

שפסק שמעות יש לו, ועוד שאפשר דאף אבל אנן דקי"ל כרב    שאינה שלו המעות מתנה,  הכיר בה שסובר ש  שםשמואל  
לקמן בסי' שעג    בדין לקח שדה מגזלן  מחזיר לו הדמים וכן הואשוכ"פ הפוסקים  מודה הכא לרב, ע"ש בש"ך.    שמואל 

שנפסק כשמואל שאדם יודע שאין קידושין תופסים    באבה"ע סי' נ סעי' בו  חותוע"ע בדין מקדש א  באה"ג.  ש"ך  –  א עי'  ס
 באחותו וגמר ונתן לשלם מתנה וכדעת שמואל, ע"ש בש"ך.

]חו"מ[ סימן צ"ו שכתב לישב דברי הרמ"א ז"ל וגם דברי הסמ"ע בזה. ומסיים, בהא נחתא ובהא סלקא    תשובת כנסת יחזקאל

גנוב  הדבה שב מפורסם והכיר בעת הקניבקונה מגנ ולא מהני  ר  גניבה צריכין להחזיר  ובזמן הזה דכל 
  "ש.פת - יאוש, יפה פסק הרמ"א בלי פקפוק דאין צריך הגנב לשלם,

שטר ואחריות טעות סופר והוי    דכותביןמחלק בין קרקעות  וישב דברי הרמ"א  י  -ח"ג סי' קפ"א    תשובת שבות יעקב

וליכא למימר גבייהו   דלאו בני שטרא  לטלין ן מטובי   לא אמרינן מעות מתנה,  כאילו כתב בה אחריות

בלי אחריות, בזה מעות מתנה, ומסיק דכן נ"ל ברור להלכה    בפירוש אחריות טעות סופר, וה"ה במקרקעי היכא דכתב  

תיבות המשפט ]משה"א סק"ב[ ובספר דברי משפט ]סק"א[ שכתבו ג"כ  צ"ע. ועיין בנאך כתב שדבריו    פת"ש  –ולמעשה  

 ל באופנים אחרים ע"ש:א ז"הרמ"לישב דברי 

 טוען להציל התכוונתי 
,  ואם אמר הלוקח: לטובה נתכוונתי  - והגהות מיימוניות ד"מ    הנ"ל קיד: ד"ה המכירתוס'    שםמרדכי  

 רמ"א.  –נאמן וצריך להחזיר לו מעותיו אפילו בגנב מפורסם, לכ"ע 

 בעבדים
ותי"ד    תשובת רשד"ם .א ודחה שאין דבריו ש"ך  –וק  ת השבעבדים ובהמה לא עשו תקנ  -סי' רי"ב   .

 מוכרחים.

בפלפולו להוכיח האריך ו ש"ך.  – עבדי כמטלטלי בענין תקנת השוק -  סי' רי"ח  ששון  תשובת מהר"א .ב

בטעמא  הנ"י )ב"ב נו, ב בדפי הרי"ף(  אינו מוכרח לפי מ"ש  אך בקצוה"ח כתב ש  הרא"ש פ"ק דב"ק )סי' י"ד(שם בדברי  
 ב"בהרשב"ם  ה שיכול להבריחם ע"ש, וכ"כ  ום דלא סמיך הבע"ח דעתו עליו משהיינדבע"ח אינו גובה מעבדי דיתמי  

כדברי הרשב"ם והנ"י ע"ש, וא"כ אין לחלק כלל   ן שס"ג )סק"ב(הש"ך בסימוע"ש, וכן העלה    )קכח, א ד"ה ור"נ אמר(
 בין מילי דאורייתא למילי דרבנן. 

 במתנה
 ושנ"י' סבכמ"ש  ב"י. - .במתנה לא שייך תקנת השוק -רשב"א 

בתשובה   הרא"ש ממה שכתב  דרכי משה. – במתנה נמי עשו תקנת השוק  -בתשובה כלל עט סי' ד' רא"ש   .א

שכבר נהגו בכל הארץ הזאת שאין מגבין לב"ח ממטלטלין שמכר או שנתן הלוה מפני תקנת השוק משמע דס"ל דבמתנה  
טעמם מפני שלא ראו חולק עליו  שר ששאפ  נמי איכא משום תקנת השוק ומ"מ סוגיין דעלמ' בהא כהרא"ש ואף על פי

דבריו נכונים דודאי הרא"ש מודה כאן   אך בש"ך כתב שאיןם  מ"מ כדאי הוא הרא"ש לסמוך עליו כו' עכ"ל ומביאו ד"מ ש
דבמתנה לא שייך תקנת השוק דהיאך יעלה על הדעת שעשו תקנת השוק דהא אפי' במכר צריך להחזיר מדינ' בלא כלום 

לא יקנה אדם מחבירו מחשש גנבה וזה לא שייך במתנ' וגם תימה דודאי מתנ' גרע מגנב    אל"כוק ד אלא שעשו תקנת הש
רע בחובו או בהיקפו דלא עשו תקנת השוק )וכ"כ הבית חדש בי"ד בקונטרס אחרון סי' קע"ז סעיף כ"א דנתנו במתנ'  ופ

שובו' מיימוני לס' משפטים סי'  בת ו  עה סי' תש  רש"י שבמרדכי שבועותגרע מגנב ופרע בהיקפו וכן מוכח להדיא בתשו'  
 ת השוק ע"ש  ב' ומביאו ב"י לעיל סי' ע"ב מחו' ב' דבמתנה לא עשו תקנ 

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

נתן דאל"כ לא ם אלא בשעבד לו מטלטלי אג"ק דנהגו עכשיו דאין מגבין לב"ח ממטלטלי שמכר או  הרא"ש התאמר  ק
שגם הסמ"ע שם ס"ק ו' כ' בפשיטו' דבמתנה שייך תקנ' השוק    סי' רנ"ביקנה אדם שום מטלטלים מחבירו ועיין לעיל  

יות סי' ג' ריש דף ק"ח שכ' דהרא"ש מודה השנ לו'  ח"ב בשא  בתשובת מבי"טוכן כתב  והשגתי שם עליו באריכות ע"ש  
 :ש"ך  –ו א"ש ע"ש ולא הבנתי דברי לדינו של הרשב"א והרשב"א אינו מודה לדברי הר

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

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

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

 בספרים ]תקנת השוק/כבוד הספרים[
 שם"ג בסי' קסב"ק  )סי' ז'( מרדכי    ב"ק פ"וגהת אשר"י  ה  )פ"י מגזילה אות א'(הגהת מיימוני   .א

, כיון  וכו' רש"י )גיטין נח, ב ד"ה אין בו(אפילו לפירוש אם קנאם אחד יחזיר לו דמים שנתן    -ראבי"ה  
לביזויינהו   ניחא  דלא  נותנין  דמיהן  בכדי  הא  דמיהן  מכדי  יותר  ספרים  לוקחין  דאין 

כדי  פודה בואם לא יקנה כו' ויש בזיון בכתבי הקודש הלכך ה  גיטין מה, ב,ב  כדאיתאבאנפייהו  



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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וא"כ בספרים אפילו קנה אותן לעצמו ולא נתכוין להשיב אבידה נוטל  יהן צריך להחזיר לו הדמים עכ"ל. דמ

 קצוה"ח.  – כל מה שנתן בכדי דמיהן משום תקנת הספרים.
בספרים והיה גנב מפורסם צריך להחזיר בחנם ע"ש.   -דפוס קרימונה סי' קצ"ו  תשובת מוהר"ם   .ב

 .קצוה"ח – וכ"כ שם סי' קצ"ז. רים,הספ ומשמע שם דלית ליה כלל תקנת 

מיימוני  ומיהו    -קצוה"ח   להגהת  כיון  אף  מטלטלין  לשאר  ספרים  בין  חילוק  אין  הישראל  מן  בקונה 
 דישראל הוא בודאי יחוש לכבודן. 

מיימוני ובהגהת אשר"י ובמרדכי כתבו דספרים צריך להחזיר הדמים שנתן  בהגהת  כיון ש  –קצוה"ח  
פקינן מיד הלוקח הספרים בלא דמים אפילו היכא דלית  לא מ  ם א"כאם קנה אותן מעכו"

 ם תקנת ספרים:ביה משום תקנת השוק ומשו 
 3סעיף ג 

 שינוי רשות ואח"כ יאוש 
הבעלים מהגניבה, בין שנתייאשו ואחר כך מכר, בין שנתיאשו    נתייאשו -טור בשם רמב"ם  .א

תב ה"ה שם ומה שהשיגו  ה שכהבדוקוכנוסחא    שו"ע.  –רשות  אחר שמכר, קנה לוקח ביאוש ושינוי  

הנוסחא שהעתיק הטור כמ"ש הכ"מ שם ובבית וע"פ הנוסחא משובש' משיבוש המעתיק ספרו והיא  ]הוא[  הראב"ד שם  
כ' ה"ה היא גירסת ספרינו והשתא אתי שפיר דכיון דאיכא יאוש ושנוי רשות ודאי קנה מיהו  יוסף וכנוסחא הבדוקה ש

ינו צריך להחזיר הכלי דמים מיהא צריך להחזיר ואם קנה מגנב שאינו  ין שאה לענאם קנה מגנב מפורסם אע"פ שקנ
לוקח הדמים אלא שמנכה הלוקח צריך להחזיר והב"ח הוכיח בראיו' דמחזיר ה   מפורס' מפני תקנת השוק אפי' דמים אינו

   ג.באה" –  תקנת השוקמן דמי החפץ שנותן לבעלים דמיו שנתן לגנב מפני 

ושינוי    דאין יאוש  אם נתייאש לאחר שמכר לא קנה לוקח,  - ד"מ    יח סי'  ב"ק פ"י    טור בשם רא"ש .ב

 סעי' ג.  ג נסימן שוע"ל ת וכן נ"ל להורו רמ"א בי"א. –רשות קונה אלא אם כן נתייאש קודם שמכר 

 ביאוש ושינוי רשות אם מחזיר הדמים
  ם לקחואינו מחזיר הגניבה עצמה לבעלים, אלא נותן להם הדמים א  -טור בשם רמב"ם   .א

 –  אם לא היה זה המוכר גנב מפורסם  מפורסם; או אינו נותן כלל, לא חפץ ולא דמים,  מגנב
פירוש, דהרי הבעלים צריכין ליתן ללוקח דמי המקח משום תקנת השוק, ולכך המותר מדמי המקח צריך ליתן    שו"ע.

"א מאהבת הקצור שהרמכ'  ש  ע' סמ"כן פירש ד"מ דברי רמב"ם שהעתיק טור ולאפוקי ב"י ועי  מ"אר  –  לו לפי סברא זו
כתב סברתו מדברי המחבר מאחר די"ל דגם הב"י והמחבר מודי' לזה לדינא אלא שהם מיירי בלוקח שלא קנה אותו  

שיות בטור ובדברי הרמב"ם שבסברא זו שכתב מוהר"ם שיחזור המותר מיושבים כמה קו תי בפחות משוויו ובפריש' כתב
 . שהביא' הטור בשם הרמב"ם ואכמ"לנוסח ירת ה עכ"ל והכ"מ האריך ביותר שם בסת

  רמ"א  –יאוש ושינוי רשות קונה לגמרי ואין צריך ליתן לו אפילו הדמים.  -טור בשם ר"י   .ב
 ג סעי' ג וע"ל סימן שנ .בי"א

 4סעיף ד

 חיוב שבועה ללוקח 
בזמן שהלוקח עושה דין עם בעל הבית, אם אין עדים    - :  מדטור בשם רמב"ם מגיד משנה שבועות  

שהוא מדמה ונראה    שו"ע.  –  מהבעליםשבע הלוקח בנקיטת חפץ בכמה לקח, ונוטל  נה, נכמה קב

 באה"ג.  –  כיון שיש בו תקנת השוק במשנה אותו לחנוני על פנקסו 
 5סעיף ה

 
 סעיף ג  3

ר שמכר, קנה לוקח ביאוש ושינוי ם מהגניבה, בין שנתייאשו ואחר כך מכר, בין שנתיאשו אחנתייאשו הבעלי

)וי"א דאם נתייאש לאחר שמכר לא קנה לוקח, דאין יאוש ושינוי רשות קונה אלא אם כן נתייאש קודם שמכר )טור סימן    )רשות(.

הגניבה עצמה לבעלים, אלא נותן להם הדמים אם  ואינו מחזיר    "ש(, וכן נ"ל להורות(, )וע"ל סימן שס"ג(שנ"ג בשם הרא

הגה: פירוש, דהרי    מפורסם; או אינו נותן כלל, לא חפץ ולא דמים, אם לא היה זה המוכר גנב מפורסם.לקח מגנב  
מי המקח צריך ליתן לו לפי סברא זו, אלא דיש חולקין  הבעלים צריכין ליתן ללוקח דמי המקח משום תקנת השוק, ולכך המותר מד 

 ן לו אפילו הדמים. וע"ל סימן שנ"ג.  בירא להו דיאוש ושינוי רשות קונה לגמרי ואין צריך לית וס

 

 סעיף ד  4

בזמן שהלוקח עושה דין עם בעל הבית, אם אין עדים בכמה קנה, נשבע הלוקח בנקיטת חפץ בכמה לקח, ונוטל 

 מהבעלים.  
 

 יף ה סע 5

כך לקחתי ממך, והוא אומר: לא מכרתי לך אלא בפחות  בזמן שהלוקח עושה דין עם הגנב, והוא אומר: בכך ו

 מזה, הלוקח נשבע בנקיטת חפץ, ונוטל מהגנב.  
 



 דיינות 
 ידין' ין'יד  הסמכה לקבלת הכשרת

 

 7 תוכן העניינים |  מכון תורת המשפט 

 

עושה דין עם הגנב, והוא אומר: בכך וכך לקחתי ממך, והוא אומר: לא  בזמן שהלוקח    -רמב"ם  
וסיים שם שאין    שו"ע.  –  טת חפץ, ונוטל מהגנבבנקי  נשבע  מכרתי לך אלא בפחות מזה, הלוקח

 זה מבואר משנה שם  מגידהגנב יכול לישבע שהוא חשוד על השבוע' 
 6סעיף ו 

 תקנת השוק למלווה 
גנב ופרע בחובו, גנב ופרע בהקיפו, אין בזה    -  מטעמא דלאו אדעתא דהכי יהיב לי'.  קטורמב"ם מימרא ב"ק  

  בלא דמים וישאר חוב אלו על הגנב, כמו שהיהניבה  ים הגתקנת השוק, אלא הבעלים נוטל
דלא תיקנו אלא היכא שנתן לו עתה בשעה שבא לידו דמים בעדו, משא"כ זה דאמרינן כמו שהאמינו כבר   שו"ע.  –

  :סמ"ע –  ם עתה יאמינו ג
 7סעיף ז 

 תקנת השוק במשכון 
ים  , הבעלמדמיהפחות  יתר על דמיה או במשכן הגניבה, בין שמשכנה    -  קטו.רמב"ם שם ב"ק   .א

וחוזרים ועושים דין עם הגנב, אלא אם כן היה גנב מפורסם,   )מעותיו(  נותנים לבעל המשכון
פירוש, ואין דרך העולם להלוות על משכון יותר על דמיה כיון דאסור להשתמש בו דנימא    שו"ע.  –  כמו שנתבאר

לידו נתן לו הדמים, אמרינן שלא נתן לו באמנה  שבא    בשעה   חביב היה עליו כמו במכר דסעיף שאחר זה, מ"מ כיון דעכשיו 
 :סמ"ע –  אלא מפני שידע בו שלא יניח המשכון ויפדהו, ושייך בו תקנת השוק שלא ימנעו בני אדם להלוות זה לזה 

ובאמת בגמ' לא הוזכר )שם( אלא שוה מאה במאה אבל אפשר  מגיד  הרב ה  –בכדי דמיה.  דווקא    –ראב"ד   .ב

בתר הכי זביני שוה מאה במאתן וכו' ואסיקנא בכולהו עשו בה תקנת השוק אף משכונא  דאמר  כיון  שסוב' הרב ז"ל ד
אפ"ה אסיקנא דעשו בו תקנת השוק הוא הדין להלוה  וכמכר ויש לחלק והכ"מ תירץ כיון שאין דרך להלוות שוה בשוה  
שלא נתן  ל דאמרינן  ' די"מ"ע כדברים נקטיה ע"כ והס  עליו יותר משוויו וטעמא דמילתא משום דאית לן למימר לזכרון

 . לו באמנה אלא מפני שידע בו שלא יניח המשכון

 תקנת השוק בשבח כלי/ריבית
הבעלים ליתן לו מעותיו אבל    וכן אומן שנותנין לו כלים לתקן, והשכינם, צריכין  -תרומת הדשן ד"מ  

 רמ"א.  – וע"ל סימן ש"ו ס"ב דלא עשו תקנת השוק על הריבית  לא הריבית שעולה עליו,

ואפילו למאן דאמר: אומן קונה בשבח כלי, לא נאמר דהרי הוא של אומן ולא של בעלים,    -דרכי משה  
עכשיו להחזיר כל גניבה אפילו    דהכי נהיגי  דמכל מקום צריך להחזירו לבעלים מכח דינא דמלכותא,

דמלכותא.   דינא  מכח  רשות  ושינוי  יאוש  ללאחר  צריך  הריבית,  לו  שיתן  שנהגו  לובמקום  גם יתן  ו 
  רמ"א. – ט סעי' ב בהגהועיין לקמן סי' שס . הריבית

 8סעיף ח

 מגנב שאינו מפורסם 
שוה  הלוקח מגנב שאינו מפורסם, בין שלקח ממנו    -  שם קטו. מסקנת הגמ' שם והלכתא וכו' כרבא  רמב"ם  

מאה במאתים או שוה מאתים במאה, הרי זה נוטל הדמים מבעל הבית ואחר כך מחזיר  
ולא אמרינן דבמתנה נתן לו כיון דנתן לו כ"כ הרבה,   שו"ע.  –  וק, כמו שנתבאר נת השני תקהגניבה, מפ 

בידו כיון דזבנו כ"כ בזול, אלא כיון דדרך העולם הוא לפעמים  וכן בלקח שוה מאתים במאה לא אמרינן שהבין שגנוב הוא  
  –   "ה עשו בו תקנת השוק, משושויו   כשאדם צריך למעות מוזיל במכירתו, או כשצריך לחפץ כזה מוסיף טובא על דמי

 :סמ"ע
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גנב ופרע בחובו, גנב ופרע בהקיפו, אין בזה תקנת השוק, אלא הבעלים נוטלים הגניבה בלא דמים וישאר חוב  

 ו שהיה.  ב, כמאלו על הגנ
 

 סעיף ז  7

וחוזרים   )מעותיו(  על דמיה או בפחות מדמיה, הבעלים נותנים לבעל המשכון  משכן הגניבה, בין שמשכנה יתר

הגה: וכן אומן שנותנין לו כלים לתקן, והשכינם, צריכין    ועושים דין עם הגנב, אלא אם כן היה גנב מפורסם, כמו שנתבאר.
אפילו למאן דאמר: אומן קונה בשבח כלי,  בית שעולה עליו, דלא עשו תקנת השוק על הריבית. וא הרי הבעלים ליתן לו מעותיו אבל ל

לא נאמר דהרי הוא של אומן ולא של בעלים, דמכל מקום צריך להחזירו לבעלים מכח דינא דמלכותא, דהכי נהיגי עכשיו להחזיר כל  
ליתן לו גם    ימן ש"ו ס"ב( ובמקום שנהגו שיתן לו הריבית, צריךע"ל ס גניבה אפילו לאחר יאוש ושינוי רשות מכח דינא דמלכותא. )ו

 הריבית )ת"ה סימן ש"ע /ש"ט/ וע"ש סימן קל"ו( )ועיין לקמן סי' שס"ח(.  

 

 סעיף ח  8

הלוקח מגנב שאינו מפורסם, בין שלקח ממנו שוה מאה במאתים או שוה מאתים במאה, הרי זה נוטל הדמים  

 , מפני תקנת השוק, כמו שנתבאר.  גניבהמבעל הבית ואחר כך מחזיר ה
 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 9סעיף ט 

 לוה, גנב, משכן, ולוה 
היה נושה בגנב מאה זוז, וגנב הביא לבעל    -  רבי אבהו שם  וכאתקפתא דרב כהנא וכדפסיקשם קטו.  רמב"ם עובדא  

לך ותבע הגנב במאתים,   )לו(:  חובו ונתן לו מאה אחרים, הרי הגניבה חוזרת לבעליה ואומרים
נתת   המשלא  הא לו  שהביאאה  החפץ  מפני  בראשונה    חרים  שהאמנתו  כשם  בלבד  לך 

 שו"ע.  –  האמנתו באחרונה
והני מילי כשנתן לו החפץ סתם, אבל אם פירש ואמר: הלוני על חפץ זה מנה, ודאי זו    - מגיד  הרב ה

 שו"ע.  – היא משכונא שעשו בה תקנת השוק
 . "יב – לבכי הא מי שהחפץ בידו נאמן בשבועה עכ" ו -הרב המגיד  .א
מה מקום לשבועה זו כאן שמאחר שהקשה על הרב המגיד ש  שו"ע.  –  יחרימו סתם שכך היה  -  כסף משנה .ב

קיים דכיון שצריך לישבע כמה נתן צריך המגיד  שדין    אך באה"ג כתבשאין הלה טוענו ברי אין כאן אלא חרם סתם ע"כ  
 .לכלול בשבועתו שבפירו' א"ל הלויני ע"ז

 10סעיף י 

 ווח ר בריקנה מגנב ומכ
לקח מגנב שאינו מפורסם, במאה, ומכר לאחד    -א  עובדא דנרשאה גנב ספרא וכו' וכדא"ל רב  קטו.שם  רמב"ם  

גניבתו,   ונוטל  נותן לזה האחרון מאה ועשרים,  במאה ועשרים, והוכר הגנב, בעל הגניבה 
"פ  בה עכהגני  ס"ל דבעל  שו"ע.  –  וחוזר הבעל ונוטל מהמוכר עשרים שהרויח, ונוטל המאה מהגנב

צריך ליתן לשמעון לוקח השני ק"ך זהובים מפני תקנת השוק, דהא לא ידע שראובן לוקח הראשון קנהו מהגנב מפורסם,  
 . סמ"ע  –  וחוזר ונוטל כל הק"ך זהובים מראובן שהוא ידע שגנב מפורסם הוא

  ואם גנב מפורסם הוא, נוטל המאה ועשרים מהתגר שלקח מהגנב, והולך התגר   - רמב"ם   .א
אפילו מאה,  ב במאה של קרן. והוא הדין אם מכר השני לשלישי והשלישי לרביעי,  ע הגנותוב

יאוש, כמו שנתבאר וכל הדברים האלו לפני  ונוטל הקרן מהגנב.  נוטל מכל אחד ואחד מה שנשכר,  ג    שהוא   –סעי' ב 
לוקח מן התגר ותן לבעל נדין זה לא נזכר בגמ' לוקח מלוקח מגנב מפורסם אבל מתוך לשון רבינו ז"ל נרא' שה   שו"ע.

תקנת השוק בגנב מפורסם אלא בלוקח ממנו בדוקא מפני  ק"כ וחוזר וגובה אותם מן התגר דע"כ לא קאמרי דלא עשו  
 ים יר החפץ בלא דמשלא היה לו ליקח אבל לוקח שני שאינו יודע זה ממי לקחו אינו מחז

כל הדמים  אשון  וקח רזה בעל החפץ נוטל מהלוקח שני בלא דמים, והוא נוטל מל ב  -טור   .ב
כיון דמן הדין אין צריך להחזיר  ם הגנב במה שנתן לו, עכ"ל.  שנתן לו, ולוקח ראשון עושה דין ע

לא תיקנוהו, ובפרט כיון שהוכר   להלוקח דמיו אפילו בלוקח מגנב שאינו מפורסם אלא מפני תקנת השוק מחזירין, ובכה"ג
   ]שם[ ישה רפ - הגנב ויכול הלוקח להוציא מידו מה שנתן לו: 

 תקנת השוק בגוי
ישראל שקנה מן הגנב ומכרו לישראל אחר, ובא עובד כוכבים ואמר שנגנב    -ד"מ   ב"ק סי' קסה מרדכי

ממנו, והוציאו מלוקח שני בדיניהם, אם הגנב מפורסם צריך הישראל ראשון להחזיר לשני  
 –  רד כוכבים משקהעוב  : שמא לשני מעותיו, דיכול לומר  מעותיו; ואם אינו מפורסם, אין צריך להחזיר

 . סעי' ט בהגה כדסימן רועיין לעיל  .רמ"א
  

 
 סעיף ט  9

 )לו(:  ושה בגנב מאה זוז, וגנב הביא לבעל חובו ונתן לו מאה אחרים, הרי הגניבה חוזרת לבעליה ואומריםהיה נ

לך ותבע הגנב במאתים, שלא נתת לו המאה האחרים מפני החפץ שהביא לך בלבד כשם שהאמנתו בראשונה 

פץ זה מנה, ודאי זו היא שנתן לו החפץ סתם, אבל אם פירש ואמר: הלוני על חילי כ האמנתו באחרונה. והני מ

 משכונא שעשו בה תקנת השוק, ויחרימו סתם שכך היה.  

 

 סעיף י  10

לקח מגנב שאינו מפורסם, במאה, ומכר לאחד במאה ועשרים, והוכר הגנב, בעל הגניבה נותן לזה האחרון מאה 

ם גנב מפורסם הוא, נוטל מהמוכר עשרים שהרויח, ונוטל המאה מהגנב. וא בעל וועשרים, ונוטל גניבתו, וחוזר ה

נוטל המאה ועשרים מהתגר שלקח מהגנב, והולך התגר ותובע הגנב במאה של קרן. והוא הדין אם מכר השני  

וכל   מהגנב.  הקרן  ונוטל  מה שנשכר,  ואחד  אחד  מכל  נוטל  מאה, שהוא  אפילו  לרביעי,  והשלישי  לשלישי 

ב ומכרו לישראל אחר, ובא עובד כוכבים ואמר שנגנב  הגה: ישראל שקנה מן הגנ   לפני יאוש, כמו שנתבאר.  האלו  הדברים
ממנו, והוציאו מלוקח שני בדיניהם, אם הגנב מפורסם צריך הישראל ראשון להחזיר לשני מעותיו; ואם אינו מפורסם, אין צריך להחזיר  

 ד. קר )מרדכי פרק הגוזל בתרא(. ועיין לעיל סימן רכ"ים משלשני מעותיו, דיכול לומר: שמא העובד כוכב
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   ביד אחר המכיר כליו |  גניבה סימן שנז
 1סעיף א

 בכלים העשויים להשאיל ולהשכיר
כדמסיק רב אשי    ב"ק קיד:בשם רמב"ם ממשנה ומימרא דרבא    ב"ק מ"א ע"בנמוקי יוסף  טור   .א

היינו דוקא שהוא צועק   גניבה בעיריצא לו שם  יו, ואת כל בעל הבית שאינו עשוי למכור    -.  קטושם  

כלי )של( פלוני שסימנו כך וכך אבדתי, ואח"כ רואה כלי כזה ביד בעה"ב אחר, וז"ש והכיר כליו כו', שהכל רואין שיש  

, והכיר כליו וספריו ביד אחרים, או שהיה  פרישה ]סעיף א'[  -לכלי זה אותן סימנים שצעק עליו שנגנב מידו:  
מכלים העשויים להשאיל ולהשכיר, אם באו עדים שזה  אלו שהכיר    והיו כליו   למכור עשוי  

כליו של זה, ישבע זה שהם בידו, בנקיטת חפץ, בכמה לקח, ויטול מבעל הבית ויחזיר לו  
ה ביצא לו שם גניבה בעיר לא סגי, דדילמא ראה אותן ביד זה בסימניו ועשה ערמדוקא שבאו עדים אך  ד  שו"ע.  –  כליו

נו כדי להוציאו מידו, ומ"מ צריכין ג"כ שיצא לו שם גניבה בעיר, דאל"כ יש לחוש דילמא אף שאינו  ך שנגנב ממוק אילצע
דמאי דאמר רבא שם דלא צריך לאהדורי עליה כולי האי דביצא לו  .  סמ"ע  –  רגיל למכור שמא היה צריך למעות ומכרו

דלא בעי   ד"ה לא צריךשפרש"י שם ולא כמו  בתוך ביתו דלנו ב"א  רב אשי ואפי' לא באו שם גניבה בלחוד סגי וכדמסיק
 כסף משנה   - פר פלוני ס מרלו

להשאיל   כיון שהוא טוען גנובים אתרע ליה חזקה דעשויין - יסי'  זפ"שבועות טור בשם רא"ש  .ב
ועי' בש"ך ביאור    .בי"א  רמ"א  –  ולהשכיר, שהרי הוא אינו טוען כן, ולכן חיישינן שמא מכרן

[ מדפי הרי"ף  הנמוקי יוסף ]ב"ק מ"א ע"בהו בכלים העשויין להשאיל ולהשכיר כתב הטור ]סעיף א'[ וגם  ימ   תם. מחלוק
בשם הרמב"ם דאף אם לא יצא לו שם גניבה בעיר נשבע שהן שלו ולא מכרן לו ומוציאן מיד הלוקח, והב"י כתב שהוא  

הראב"ד ]בהשגות שם[ כתב דאפילו בלא    . וגםר קאיטעות בידו, ודגם זה אמ"ש הרמב"ם ברישא דיצא לו שם גניבה בעי
רן אלא גנובין הן מידו, והביאו גם כן הדרכי משה ]סעיף א'[  יצא לו שם גניבה דינא הכי, אלא שאז צריך לישבע שלא מכ

 ע"ש:

 בכלים שאין עשויים להשאיל ולהשכיר
הדברים  היו מולא    יה בעל הבית עשוי למכור את כליוה  -: במשנה ובגמ'  קיד  שםרמב"ם ומבואר  

  ל ולהשכיר, אף על פי שיצא לו שם גניבה בעיר והוכרו כליו, אינו מחזירן העשויים להשאי
רש"י ]שם קט"ו ע"א ד"ה לא צריך[ והתוס' ]שם  ועי'    שו"ע.  –  מיד לקוחות, שמא הוא מכרן לאחרים 

  קי"ד ע"ב ד"ה דקאמרי[ והרא"ש ]שם פ"י סי' י"ז[
אבל אם באו בני אדם ולנו בתוך ביתו, ועמד וזעק בלילה: נגנבו    -רב    דה אמראוקימתא דרב יהומ  שםרמב"ם  

חתורה ובני אדם שלנו בתוך ביתו יוצאים וצרורות  כלי וספרי, ובאו בני אדם ומצאו מחתרת  
והכל אומרים: הללו כליו וספריו של פלוני, הרי זה נאמן, וישבע זה    של כלים על כתפיהם

 שו"ע.  – ול מבעל הגניבה ויחזיר לו כליוא, ויטה הוצישהכלים בידו בנקיטת חפץ כמ
 2סעיף ב

 . סעי' יא יד  דין מי שנכנס לבית חבירו והוציא כלים תחת בגדיו נתבאר בסימן צ - שו"ע
 3סעיף ג 

ראובן שנגנבו כליו או נאבדו או נטלוהו לסטים, ובאו ליד עובד כוכבים, וקנאם ישראל אחר   - שו"ע
 . מיד זה שקנאם, יתבאר בסימן שסחתבעום  עלים ובפחות משוויו, ובאו הב 

 
 סעיף א  1

בעל הבית שאינו עשוי למכור את כליו, ויצא לו שם גניבה בעיר, והכיר כליו וספריו ביד אחרים, או שהיה  

עשוי למכור והיו כליו אלו שהכיר מכלים העשויים להשאיל ולהשכיר, אם באו עדים שזה כליו של זה, ישבע  

)וי"א דכיון שהוא טוען גנובים אתרע ליה    זיר לו כליו.ידו, בנקיטת חפץ, בכמה לקח, ויטול מבעל הבית ויחשהם ב זה  

היה בעל הבית עשוי    חזקה דעשויין להשאיל ולהשכיר, שהרי הוא אינו טוען כן, ולכן חיישינן שמא מכרן( )טור בשם הרא"ש(.

ולהשכיר, אף על פי שיצא לו שם גניבה בעיר והוכרו    למכור את כליו ולא היו מהדברים העשויים להשאיל

ו, אינו מחזירן מיד לקוחות, שמא הוא מכרן לאחרים. אבל אם באו בני אדם ולנו בתוך ביתו, ועמד וזעק כלי

חתורה ובני אדם שלנו בתוך ביתו יוצאים וצרורות של בלילה: נגנבו כלי וספרי, ובאו בני אדם ומצאו מחתרת  

, וישבע זה שהכלים בידו בנקיטת  והכל אומרים: הללו כליו וספריו של פלוני, הרי זה נאמןכלים על כתפיהם  

 חפץ כמה הוציא, ויטול מבעל הגניבה ויחזיר לו כליו. 

 

 סעיף ב  2

 בסימן צ'.  דין מי שנכנס לבית חבירו והוציא כלים תחת בגדיו נתבאר 
 

 סעיף ג  3

ו,  , ובאו ליד עובד כוכבים, וקנאם ישראל אחר בפחות משוויראובן שנגנבו כליו או נאבדו או נטלוהו לסטים

 ובאו הבעלים ותבעום מיד זה שקנאם, יתבאר בסימן שס"ח. 
 



 דיינות 
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   | איסור קניית דבר שחזקתו גנוב  גניבה סימן שנח 
 1סעיף א

 צמר, חלב, גדיים, מרועים 
וכן אם רוב אותו    כל דבר שחזקתו שהוא גנוב, אסור ליקח אותו   -.  שם קיטכרב  קיח:  רמב"ם משנה ב"ק  

ר עד שיהא רוב משלו ואיכא דגרסי התם אורי  מארב ד  כשיטת  שו"ע.  –  דבר שהוא גנוב, אין לוקחין אותו

כדברי האומר אפי' מיעט משלו הוא פסק ז"ל כרב דהלכתא כוותי' באיסור וכ"כ ר"מ בשם רבותיו   רב יהודה לאדא דליא 
והגאונים ויש תימה קצת בל' הרב כשאומר וכן אם רוב אותו דבר וכו' דלדברי רב עד שיהי' הרוב היתר אסור וסיים שם  

 ט. סי' שסבאר ע"כ שם פ"ה וע"ל ה"ג יתלמט' בו
לפיכך אין לוקחין מהרועים צמר או חלב או גדיים, אבל    -  ק ולא כרבי יהודהכת"קיח:  משנה וברייתא שם  

 שו"ע.   – לוקחים מהם חלב וגבינה
 .לפי שאין דרך לבעלים לילך שם וליטלם והרוע' נטלן שו"ע -  במדבר אבל לא ביישוב - שם ד"ה חלברש"י 

מהרועים ד' צאן או ד' גיזות של צמר    ומותר ליקח  -כדמפרש ליה רב חסדא שם בלישנא בתרא    רייתא שם בב
 שו"ע.  – מעדר קטן, או חמשה מעדר גדול, שאין חזקתו שהוא גנוב

כללו של דבר, כל שהרועה מוכרו, אם היה בעל הבית מרגיש בו מותר ללוקחו;    -  שם בבברייתא.רמב"ם  
שבעל הבית מרגיש בהן והרב סמך  ומות( אפי' שלש מותר  פט בגמ' אמרו )שם( שאם היה )  שו"ע.  –   ואם לאו, אסור

 הרב המגיד.  –  לו על הכלל שכ' וכו' והכל לפי מה שהוא ענין לפי המקום
 2סעיף ב

 פירות משומרי פירות 
  ות אין לוקחין עצים או פירות משומרי פיר  -.  קיט  שם: וברייתא  קיח במשנה ב"ק    שםרמב"ם מבואר  

, שהרי הדבר  מאזנים ומשקלפירוש,    והפלס בפניהםמן שהם יושבים ומוכרים והסלים  בז  אלא
 שו"ע.  – נהיגלוי ויש לו קול; והוא שיהיה על פתח הג

 3סעיף ג 

 כשאומר לו 'הטמן' 
 .  שו"ע – וכולם שאמרו: הטמן, אסור לקחת מהם  -: קיח  שםרמב"ם משנה 

 4סעיף ד

 מאריס
 – מותר ליקח מהאריס, שהרי יש לו חלק בפירות ובעצים - דרבועובדא  שם קיט.משנה רמב"ם  .א

  שו"ע.
"מ פ"ב סי' ג  רא"ש ב  ד"ה מר זוטרא  שםתוס'  מעובדא דמר זוטרא ואמימר דרב אשי וכמר זוטרא  כב.ב"מ  טור   .ב

, שלו הוא מוכר; אבל קודם חלוקה אסור דוקא לאחר שחלקו, דסתמא - שםהגהות אשר"י 

ולשון    ב"ח.  –  כל שמביא מביתו תלינן לומר שכבר חלקוו.  בי"א  רמ"א  – נגד מה שנטל  דחיישינן שלא יתן לבעל הבית  

במה דברים אמורים בסתם שתלינן לומר שכבר חלקו ומחלקו מכר, אבל אם ידוע לו שלא חלקו   הטור אינו כן דז"ל:
  ה בשום מקום א מצאתיבר חלקו, והיא דיעה שלישית למשמע דמסתם אסור ולא תלינן לומר שכ  א "רמאסור כו'. ומדברי  

 :סמ"ע, ובש"ך כתב דכן דעת הרמ"א כסמ"ע –

 
 סעיף א  1

אותו. וכן אם רוב אותו דבר שהוא גנוב, אין לוקחין אותו. לפיכך אין   כל דבר שחזקתו שהוא גנוב, אסור ליקח

ח קחים מהם חלב וגבינה, במדבר אבל לא ביישוב. ומותר ליקלוקחין מהרועים צמר או חלב או גדיים, אבל לו

מהרועים ד' צאן או ד' גיזות של צמר מעדר קטן, או חמשה מעדר גדול, שאין חזקתו שהוא גנוב. כללו של  

 , כל שהרועה מוכרו, אם היה בעל הבית מרגיש בו מותר ללוקחו; ואם לאו, אסור. דבר
 

 סעיף ב  2

הפלס בפניהם, שהרי  משומרי פירות, אלא בזמן שהם יושבים ומוכרים והסלים ו  אין לוקחין עצים או פירות

 הדבר גלוי ויש לו קול; והוא שיהיה על פתח הגנה.  
 

 סעיף ג  3

 לקחת מהם.   וכולם שאמרו: הטמן, אסור
 

 סעיף ד  4

הוא מוכר; אבל    הגה: וי"א דדוקא לאחר שחלקו, דסתמא שלו   מותר ליקח מהאריס, שהרי יש לו חלק בפירות ובעצים.
 על הבית נגד מה שנטל )טור סכ"א(.  קודם חלוקה אסור, דחיישינן שלא יתן לב

 



 דיינות 
 ידין' ין'יד  הסמכה לקבלת הכשרת

 

 11גניבה סימן שנח  |  מכון תורת המשפט 

 

 5סעיף ה

 מנשים ועבדים
שם   משנה  שם   :קיח רמב"ם  כרשב"ג.  קיטוברייתא  ולא  שאול  כאבא  ולא  דברייתא  כת"ק  לוקחין    -  פסק  אין 

הבע מדעת  שלהם  שהם  שחזקתן  דברים  אלא  ומהקטנים,  ומהעבדים  כגון    ליםמהנשים 
]ב"קלשון שני  ל  שו"ע.  –בשרון.ן בגליל, או עגלים  נשים שמכרו כלי פשת  קי"ח ע"ב ד"ה   דפרש"י 

ה"ק, גליל היה מקום שגדל וצמח שם פשתן הרבה והיה בזול, ודרך אנשים של גליל שלא להקפיד על נשותיהן    ועגלים[
מות הרבה והיו הנשים  וכן שרון היה מקום גידול לבה לקנות לעצמן פשתן ולעשות ממנו בגד פשתן ]ולמוכרו[ לצורך עצמן,  

 :סמ"ע  –   וכן נראה שהוא פירוש דברי הרמב"ם ושל המחבר שהעתיק לשון הרמב"ם   מוכרין לנפשם ברשות בעליהן,קונין ו 

 . וה"ה בכל מקום לפי מה שהוא ענין -הרב המגיד 
 שו"ע.  – מכל אדם  צים ותרנגולים בכל מקוםיולוקחים ב  -רמב"ם טור 

 שו"ע. – אסור רו: הטמן, וכולם שאמ -במשנה וברייתא   םש
ישא    -   ת הדשן ד"ממפסקי מהרא"י תרו וגזרו שלא  יתומים,  מעשה באשה אחת שהחזיקה בשל 

 )והביאו גם כן לעיל סימן טו(.   רמ"א. –אותה שום אדם, כדי שלא להחזיק ידי עוברי עבירה 
 6סעיף ו 

 מבית הבד
במדה  זיתים  ,  הרב המגיד   –   רין אותן לעשות בו שמן פי' בעלי בית הבד ושוכ  בדדיםלוקחים מה  - .  קיטרמב"ם ברייתא  

  שו"ע.  –  ושמן במדה, אבל לא זיתים מועטים ושמן מועט שחזקתן גניבה, וכן כל כיוצא בזה
 ב"ק קיט. ד"ה והבבדיןורש"י  -  פירוש בעלי בית הבד שתגרין הן בשמן ולוקחים מן נשיהן במדה שהיא בפרהסיא

 יםרשות כשיודע שחבירו יסכללא  לקיחה
אם אדם נותן  מבואר    -  סי' תכהשם  מרדכי    שם פ"ב סי' ג'והגהת אשר"י    ב"מ כב. ד"ה מר זוטרא תוס'   .א

לאכול לחברו מדבר שאינו שלו אלא של חברו אף על פי שיודע שחברו יתרצה אסור לאכלו  
 . מעיקרא לא הוי ניח' ליה דהלכה כאביי דיאוש ש"מ לא הוי יאוש ואף על גב דהשתא ניח' ליה 

שגם אח"כ אינו מייאש אלא משום    מותר ויאוש שלא מדעת שאניר שואי לאו דמסתפינ' הייתי אומ  -ש"ך   .ב

שאינו יודע היכן הוא ובע"כ הוא מתייאש א"כ אמרי' מעיקרא באיסורא אתי לידי' דבמה יקנה אי ביאוש הא השת' אינו  

מתייא לא  אצלו  שהוא  יודע  הי'  ואלו  שיתרצ  משא"כש  מתייאש  שידוע  כיון  נמי  הכא  השתא  א"כ   '
דמסתמ' אינו מקפיד על זה ואף על גב דבש"ס שם מדמה תרומה וטומא' ליאוש שלא מדעת    דיהא אתי ליבהיתר

 טעמ' אחרינ' איכא התם דלענין תרומה וטומא' ידיעה ממש בעינן  
מ  –קצוה"ח   הראשונים  דעת  על  בדין  כתובותהקשה  י  מח.  ב"ד  שנשתטה  וזנ מי  לנכסיו  ין  ורדין 

אמר ליה רבינא לרב אשי מאי שנא מהא דתניא מי שהלך למדינת  אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר,    ומפרנסין 

הים ואשתו תובעת מזונות ב"ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין אשתו אבל לא בניו ובנותיו ודבר אחר, אמר ליה ולא שאני  
מן העולם מסתמא ניחא ליה שיזונו בניו    ארש רש"י דנשתטה דשלא לדעת יצ לך בין יוצא מדעת ליוצא שלא מדעת, ופי

וכיון דאפילו היכא דידוע לנא שבודאי יתרצה הו"ל יאוש שלא מדעת וא"כ  ובנותיו משלו ע"ש,  
כיון דגבי בניו ובנותיו אפילו    ואפשר  היכי זנין בניו ובנותיו, נהי דניחא ליה השתא מיהא לא ידע.

דאע"ג   וניחותא דמצוה שאניכמבואר שם דף )מ"ח( ]מ"ט[,    ה יהא הוי אף על גב דלא כפינן לביותר משש מצוה מי

 דהשתא לא ידע מהני וכמ"ש הב"י ביו"ד סימן ) ]של"א[ )רעד, ע"א ד"ה התורם משל חבירו(, ועיין בסימן רס"ב סק"א:

 שייכים לאומן החומרים 
 7סעיף ז 

 
 סעיף ה  5

מהנשים ומהעבדים ומהקטנים, אלא דברים שחזקתן שהם שלהם מדעת הבעלים; כגון נשים שמכרו    אין לוקחין

אדם(; וכולם שאמרו: הטמן,  כלי פשתן בגליל, או עגלים בשרון. ולוקחים בצים ותרנגולים בכל מקום, )מכל  

א להחזיק ידי עוברי עבירה )פסקי  החזיקה בשל יתומים, וגזרו שלא ישא אותה שום אדם, כדי של הגה: מעשה באשה אחת ש  אסור.
 מהרא"י סימן ר"ס, ורס"א( )והביאו גם כן לעיל סימן ט"ו(.  

 

 סעיף ו  6

ן  עשות בו שמן, ורש"י פירוש בעלי בית הבד שתגרין הן בשמ )וכתב ה"ה פי' בעלי בית הבד ושוכרין אותן ל  לוקחים מהבדדים

ן במדה, אבל לא זיתים מועטים ושמן מועט שחזקתן  זיתים במדה ושמ  ולוקחים מן נשיהן במדה שהיא בפרהסיא(,

 גניבה, וכן כל כיוצא בזה. 

 

 סעיף ז  7



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 מוכין של כובס והסריקה של בעה"ב
פירוש,    שו"ע.  –  אלו של בעל הבית ושהסורק מוציא הרי    מוציא הרי אלו שלו;  שהכובסין  מוכ  -רמב"ם  

 מגיד הרב ה   –  קיט. פי' כובס הצמר ומוכין הן פסולת הגיזה ומבואר במשנה ובריית' שם 
   רמ"א. –  דכל מה שמקפיד עליו בעל הבית הוא שלו -טור 

 8סעיף ח

 ג' חוטין שבסוף האריגה 
ם היה שחור על  ; יתר מכאן, של בעל הבית. ואהכובס נוטל ג' חוטין והם שלו  -  קיט. שם    משנהרמב"ם  

שדרך האורגי' שאורגי' בסוף הבגד ב' ג' חוטין רחוק מן    ,ופירושה   שו"ע.  –  גב לבן, נוטל את הכל והם שלו

שמטין משם  ]ואותן החוטין אם נאריגתו בסוף הבגד ע"י הכביסה    האריגה ועושי' זה כדי להציל הבגד כדי שלא תסתר
  - הכובס נוטלן שאין בעל הבגד מקפיד עליהם ואם היו שחור וכו' דלמשקל הוה קיימי  א[  רשב"ע"פ    -יסה  השעת הכב

 א.רשב"
 9סעיף ט 

 חוטין של חייט
  ששייר מהחוט כדי משיכת מחט החייט    -  שם קיט.משנה    שם מו.רי"ף  ב"ק פ"י הי"א  שלמי  ורמב"ם מיר 

ירה לבעלים; חז בעות על שלשה אצבעות, חייב להושייר מהבגד מטלית שהוא שלשה אצ
מלא מחט וחוץ למחט כמלא מחט    קיט.( בגמ' )שם  ופירשו    כדי לתפור בובמשנה איתא    שו"ע.   –   פחות מכאן, שלו

 ם.מב"מחט בירושלמי ומפני שהל' ההוא מבואר כתבו הרפי' כמלא ב' מחטין שבכך יכול לתפור בו מעט וזה שיעור משיכת  
 10סעיף י 

 נגרשל ה נסורת
פרש"י   שו"ע.  –  במעצד, שלו; בכשיל, של בעל הביתנסורת שהחרש מוציא    -  .קיטרמב"ם שם במשנה  

שהוא משוה דקי' והכשיל הוא קרדום    דלדייר בלע"ז קטנ' ומחלק בה הנסרים והשפאיםשם ד"ה מעצד וד"ה בכשיל  
 ומפיל שפאים גסים 

  –   בית של בעל ה  אף הנסורתפירוש, שכיר יום.    ית ואם היה עושה אצל בעל הב  -   ד"ה אצל. רש"י  שם  משנה
 שו"ע.  -]ע"ש קיט: ובגמ'[ דק דק היוצא מתחת המקדח או הנגרר במגרה   ד"ה נסורת, רש"י שםפירש  שו"ע.

מלאכות כל שבעל הבית מקפיד עליו, הוא של בעל הבית; שאינו מקפיד, הוא של  וכן בשאר    -טור  
   רמ"א. –  פועל

 11סעיף יא 

 במקום מנהג
  –   בכל הדברים וכיוצא בהם, הולכים אחר מנהג המדינה  -  :קיטשם  טור בשם רמב"ם וברייתא וגמ'  

 שו"ע. 
 12סעיף יב 

 
מה שמקפיד עליו בעל הבית הוא    )דכל  מוכין שהכובס מוציא הרי אלו שלו; ושהסורק מוציא הרי אלו של בעל הבית,

 שלו( )טור ס"ב(.  

 

 יף ח סע 8

 והם שלו; יתר מכאן, של בעל הבית. ואם היה שחור על גב לבן, נוטל את הכל והם שלו.  הכובס נוטל ג' חוטין
 

 סעיף ט  9

החייט ששייר מהחוט כדי משיכת מחט, ושייר מהבגד מטלית שהוא שלשה אצבעות על שלשה אצבעות, חייב  

 זירה לבעלים; פחות מכאן, שלו. להח
 

 סעיף י  10

, של בעל הבית. ואם היה עושה אצל בעל הבית, אף הנסורת של  מוציא במעצד, שלו; בכשיל  נסורת שהחרש

 )וכן בשאר מלאכות כל שבעל הבית מקפיד עליו, הוא של בעל הבית; שאינו מקפיד, הוא של פועל( )טור שם(.   בעל הבית.

 

 סעיף יא  11

 ם וכיוצא בהם, הולכים אחר מנהג המדינה.  בכל הדברי
 

 סעיף יב  12

ל אומן שמכר דבר מהדברים שאינם שלו בהלכות מדינה, כגון מוכין שמכרן הסורק במקום שנהגו שיהיה של  כ

)דהוי נשתנה ביד הגנב; ואף על גב דשינוי החוזר אינו    בעל הבית, אסור ליקח ממנו; אבל לוקחים ממנו כר מלא מוכין. 

ואם מכר האומן דברים שהם שלו    ה( )המגיד פ"ו דגניבה(.זכל מקום בספק גניבה מותר בכי האי גוונא, וכל כיוצא בקונה, מ

 בהלכות המדינה, לוקחים ממנו. ואם אמר: הטמן, אסור. 

 



 דיינות 
 ידין' ין'יד  הסמכה לקבלת הכשרת

 

 13סימן שנח  גניבה |  מכון תורת המשפט 

 

 איסור קניה מהאומן 
כל אומן שמכר דבר מהדברים שאינם שלו בהלכות מדינה, כגון מוכין    -:  קיט  שםרמב"ם ברייתא  

; אבל לוקחים ממנו  שמכרן הסורק במקום שנהגו שיהיה של בעל הבית, אסור ליקח ממנו
 שו"ע.  – יןכר מלא מוכ 

גניבה    דהוי נשתנה ביד הגנב; ואף על גב דשינוי החוזר אינו קונה, מכל מקום בספק  -מגיד  הרב  
שאין זה גזל ודאי אלא מספק אתה  מגיד הרב ה וביאר שם    רמ"א.  –  בכי האי גוונא, וכל כיוצא בזהמותר  

 . כך תירצו המפרשיםבא לאוסרו וכיון שכן בשינוי כל שהוא מותר 

  ואם אמר: הטמן, אסור  כר האומן דברים שהם שלו בהלכות המדינה, לוקחים ממנומ  אם  -רמב"ם  
 ומשמע דכלל' הוא  קיט.ומברייתא דשומרי פירות שם   קיח:זה למד ממשנה שם  שו"ע. –



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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, גדר גזל, לא תחמוד, לא גזל על מנת להחזיר |  הלכות גזילה סימן שנט
 תתאווה 

 1סעיף א

 משווה פרוטה  ותפח
  – מישראל בין מעובד כוכביםאסור לגזול או לעשוק אפילו כל שהוא, בין  -. נזרין הדסנטור רמב"ם 

 שו"ע. 
ואם הוא דבר דליכא מאן דקפיד ביה, שרי; כגון ליטול מהחבילה   -מגיד בשם קצת מפרשים ה הרב

 שו"ע.  –או מהגדר לחצות בו שיניו;
יאר שם שאילו היה כל אחד ואחד עושה כן, בו  שו"ע.  –   ממידת חסידותאוסר   ואף זה  - דמאי פ"ג ה"ב    ירושלמי

 .החבילה כולה כלה והגדר נהרסנמצא 
 2סעיף ב

 לגנוב על מנת לשלם טוב יותר
בגמרא ]ב"ק ס'   שו"ע. –  לשלם דבר יפה ממנואסור לגזול, אפי' על מנת   - ס:ב"ק : סא טור ברייתא ב"מ 

ישלם רשע מיקרי, עיין פרישה   גב דגזילה ישלם, ר"ל אף על  "ג ט"ו[ חבול ישיב רשע גזילה  ע"ב[ יליף לה מדכתיב ]יחזקאל ל
 ]סעיף ג'[:

התשלומין    )אין(  היינו אם  -רבינו ירוחם  מהא דאמרו רבנן וכו' גדישין דשעורים דישראל וכו'    "ק פ"ו סי' יבב  רא"ש
אח"כ,    בעין לו במה לשלם  יהיה  לא  הם    ש שם,רא"  -הטעם, שמא  כיו שאם  יפים מהדבר בעין  ן שהם 
]אנשי[ דוד צריכין   ופירוש, והן מין אחר, והגזלן צריך למין זה שגוזל, כעין מעשה שהיה ]ב"ק ס' ע"ב[ שהיקח  שלו

זכות הוא להם ויזכה    :סמ"ע  –  שעורים לבהמתן והיו רוצים לשלם תחתיהם עדשים שלא היו ראויים לבהמתם 
אדם  רינן מסתמא ניחא ליה וזכין לפירוש, אם אין הבעלים כאן אמ  .בי"א  שו"ע  –   אותם לבעלים על ידי אחר

 סמ"ע.   –  שלא בפניו

כשאינו בעין, אף שקיבל אנפשו ליתן לו דבר הטוב ממנו, מסתמא לא ניחא לבעלים לירד    - סמ"ע  
ואם היו הבעלים כאן ואומרים ניחא לנו בשלנו  , ולפעמים לא יהיה לו במה לשלם.  עמו בדינא ודיינא

 וט דלכו"ע אסור:בר אחר אף הטוב ממנו, נראה פשולא בד

 צורף שקיבל זהב של חבירו ומשלם לו זהב אחר 
אומן שנתנו לו עצים או כסף וזהב לעשות מהם כלי, והאומן יש לו    - בית אפרים חלק חו"מ סי' מ"ט  

בשלו  ג"כ כסף או עצים כיוצא בזה, ויש לו כעת צורך בזה שניתן לו מבעה"ב, שרי להחליף  
באה"ע לכאורה יש ללמוד זה ממ"ש הבית שמואל    או זהב אחר.  פידא לבעה"ב בזהב שלון שאין קכיו

כשקידשה במעות המשלח בדבר שאין קפידא ויש לשליח להחליף, לא הוי גזל, וכ"כ שם לעיל ס"ק    סימן ל"ה ס"ק כ"א 
כו'. אלא    קפידא אם יחליף  דכששולח כסף איןהשלטי גבורים ]קדושין דף ט"ז ע"ב מדפי הרי"ף אות א'[  ט"ו בשם  

קים, ודוקא בהפקיד מעות מותרים  טרס אחרון שם ]סי' ל"ה סעיף ט'[ כתב דלא משמע כן מדברי הפוספר המקנה בקונדבס
סק"ח, ואפשר דהבית שמואל מיירי    הש"ך בסימן רצ"בבענין דרשאי הנפקד להשתמש בהם יכול נמי להחליף כמ"ש  

בורים  השלטי ג שהבית שמואל הוציא זה מדברי    יפו, עכ"ל. ודבריו צ"ע, דמשמעשנתן לו המשלח רשות להוציאו ולהחל
דכל כה"ג מצי ליקח אותם מדין זה נהנה וזה וע"ש שכתב  נתן לו רשות להשתמש בהם.    שהביא לעיל ואיהו מיירי אף שלא

מטעם   שרי  שולחני  באינו  דה"ה  נראה  ]לפ"ז  דוקא  זה  במעות  לבעלים  קפידא  כיון שאין  חסר,  אם זה[.  לא  ומ"מ 
]ב"ק , כמבואר מהא דקיי"ל  מת זה נהנה וזה לא חסרידים אינו יכול לזכות מחהבעלים כאן ומקפ

בדר בחצר חבירו דלא קיימא לאגרא א"צ להעלות לו שכר דהוי זה נהנה וזה לא חסר, ומ"מ לכתחילה יכול   "א ע"א[כ
  ב סי' ו'[ והג"א פ"ד"ה הא,  ב"ק דף כ' ]ע"ב תוס'  התוס' והגהות אשר"י בבעה"ב למונעו שלא ידור אף שלא חסר כמ"ש  

זה נהנה וזה לא חסר, ואין זה ענין להיתר שימוש כלל, ומ"מ    וכו'. וגם כאן יכול הוא להחליף ולתת אחרים תמורתן מטעם
הרא"ש בב"ק דף ס'  אם זה בכאן ומוחה שלא להחליף אינו יכול לעשות בעל כרחו מחמת זה נהנה וזה לא חסר. ומ"ש  

דשים  עדשים מזומנים יכול לעשות ולזכות העדשים על ידי אחר דע  ראל כו' שאם יש לו גבי גדישין של יש  "ו סי' י"ב[ ]פ
עדיפי טפי, וכ"כ בטור ]סעיף ג'[ ושו"ע סימן שנ"ט דדוקא כשרוצה לשלם בדבר יפה ממנו דזכות הוא לו, נראה דשאני  

להסתחר   לא נהירא וכי שריעל הרא"ש וכתב ו  ' כ"ז[שם ]סיביש"ש  התם שהתשלומין הם ממין אחר. ומהאי טעמא חולק  
או לא ניחא ליה למכור את שלו, ולא אמרינן זכין אלא במידי דזכיה   בממון חבירו שלא מדעתו, ודילמא חביב אליו שעורין 

 
 סעיף א  1

,  אסור לגזול או לעשוק אפילו כל שהוא, בין מישראל בין מעובד כוכבים; ואם הוא דבר דליכא מאן דקפיד ביה

 ואף זה אוסר בירושלמי, ממידת חסידות.   שרי; כגון ליטול מהחבילה או מהגדר לחצות בו שיניו;
 

 סעיף ב  2

התשלומין בעין, שאם הם בעין    )אין(  אסור לגזול, אפי' על מנת לשלם דבר יפה ממנו. ויש מי שאומר דהיינו אם

 ידי אחר.    כיון שהם יפים מהדבר שלוקח זכות הוא להם ויזכה אותם לבעלים על

 



 דיינות 
 ידין' ין'יד  הסמכה לקבלת הכשרת
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לו, ואין    ואין שום צד חסרון כו'. והרא"ש ודעימיה ס"ל דאפילו בכה"ג שרי, כיון שהתשלומין הם יפין סתמא זכות הוא
כות ואסור. אבל אין התשלומין יפין מזה נמצא יש צד חוב בלא זשהזכות יתר על החוב, אבל אם    לחוש לצד חובה כיון

אם נותן לו תמורתו דבר כזה ממש ואין קפידא לבעל הבית בזה או בזה, אם כן נהי דאין כאן צד זכות מ"מ גם צד חוב  
ב"ב דף ס  ם להדיא. וראיה ברורה לזה מש"דמי כל כמה שאין הבעלים מוחי   אין כאן, וזה נהנה וזה לא חסר הוא, ושפיר

כו', ואף לדברי מפרשים אחרים  וברשב"ם שם ]ד"ה אמאי[  ברת בתוך שדהו  גבי מי שהיתה דרך הרבים עו  צ"ט ע"ב
נראה ובשיטמ"ק שם החולקים על הרשב"ם דסבירא להו שאין כח בידו להחליף,    שהובא בנ"י ]מ"ט ע"א מדפי הרי"ף[ 

זה נהנה ט פיזרא, בהא שפיר השיגו דלא אמרינן  ך לינקובאים להחזיק בדרך שלהם כדפרי  דדוקא התם דמיירי שהרבים
וזה לא חסר בעל כרחם של הבעלים כו', אבל סתמא שאין כאן מוחה לכו"ע יכול להחליף כשצריך לו מטעם זה נהנה וזה 

ב"מ כאן גזל כו'. והא דאמרינן ]  ין קפידא ויש בידו להחליף איןלא חסר, וזהו דעת הבית שמואל הנ"ל דאם הוא דבר שא 
[ משמע  סימן רצ"ב סעיף י"ח רמב"ם ]פ"ז משאלה ה"ג[ והפוסקים ]לעיל  רוצה אדם בקב שלו כו', ומדברי ה ל"ח ע"א[  

זבן שיהיו  דבכל פקדונות אמרינן הכי, נראה דדוקא בפירות וכן שאר פקדונות דומיא דפירות דאפשר דלא מיתרמי ליה למי
ו רק מחליפו בחפץ  י לא שייך לומר רוצה אדם בקב שלו, כיון שאינפידא, אבל בדבר דלא קפדי אינשטובים כשלו ואיכא ק

 פת"ש - שהוא ממש כשלו הרי קב שלו לפניו כו'.
 3סעיף ג 

 הגוזל כרוצח
.  שו"ע –  נפשו כל הגוזל את חבירו, אפי' שוה פרוטה, כאילו נוטל  -. קיטטור מימרא דרבי יוחנן ב"ק  

דיש פלוגתא בזה אם נפשו    לעיל בסימן שמ"ח ושל"ט ]סק"ג[עי' סמ"ע  ובעיהם נפש. וכ"ג[ וקבע את ק  שנאמר ]משלי כ"ב
 של גזלן או נפשו של נגזל קאמר:

 4סעיף ד

 לגנוב במקום פיקוח נפש 
את  מות וצריך לגזול  אפילו הוא בסכנת    -גדישי' דשעורים דישראל וכו'    ב"ק ס:דא"ר הונא  שם אהא  טור רא"ש  

 . שו"ע – סי' ש"פ ס"ג( )וע"ל ריך שלא יקחנו אלא על דעת לשלםלהציל נפשו, צחבירו כדי 

כתב   סמ"ע.  –, דאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש.  אבל על דעת לשלם מותר כיון שהוא בסכנת נפש  -טור  

ני פיקוח היא ואין לך דבר שעומד בפ  שיטאהא לא מיבעיא ליה אי שרי למקלינהו להצלת ישראל דמלת' דפהרא"ש שם  
 . בעיא ליה מהו למקל להו אדעתא דליפטר מתשלומין וא"ל דאסורנפש אלא הכי קא מ

 5סעיף ה

 שואל שלא מדעת 
  אפילו הלוקח בשאלה, שלא מדעת הבעלים, נקרא גזלן   -  ב"מ כג:רי"ף    כחכמים .  פח ב"ב  מטור רמב"ם  

   שו"ע. –
 6סעיף ו 

 החוטף משכון
החוטף  -  עידין אותו שנכנס לביתו למשכנו שלא ברשות וכו' ע"כצד היו מנגזל כי  מד:  שבועות  ה משנם  רמב"טור בשם  

בריש עיין לעיל   שו"ע.  –  גזלן, אף על פי שהוא חייב לו  ה"זמשכון מיד הלוה שלא ברשות ב"ד,  

 בדברי הטור והמחבר: סימן צ' 
גזיגזלן  נקראטור כתוב  ב  -סמ"ע   אבל עיקר הגזילה  .  בועה לה וגם הוא פסול לעדות ולש, ר"ל שהוא בכלל איסור 

, אלא כמ"ש המחבר בסעיף שאחר זה דאזהר הכתוב עליה לא מיירי בחוטף למשכנו על מה שחייב לו

 ז"ל, איזה גזלן כו', 
 יא[ בחוץ תעמוד שנאמר ]דברים כד . שו"ע – ואין צ"ל אם נכנס לתוך בית חבירו ומשכנו  - משםרמב"ם 

 7סעיף ז 

 
 סעיף ג  3

 וטה, כאילו נוטל נפשו. , אפי' שוה פרכל הגוזל את חבירו
 

 סעיף ד  4

)וע"ל סי'    אפילו הוא בסכנת מות וצריך לגזול את חבירו כדי להציל נפשו, צריך שלא יקחנו אלא על דעת לשלם
 ש"פ ס"ג(.  

 

 סעיף ה  5

 אפילו הלוקח בשאלה, שלא מדעת הבעלים, נקרא גזלן.  
 

 יף ו סע 6

אף על פי שהוא חייב לו. ואין צ"ל אם נכנס לתוך בית  ד, ה"ז גזלן,  החוטף משכון מיד הלוה שלא ברשות ב"

 חבירו ומשכנו. 
 

 סעיף ז  7



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 תוכן העניינים  16

 

 ןגדר גזל
כדכתיב ]שמואל ב' כ"ג כ"א[    ן שחטף מידו מטלטליםמון האדם בחזקה, כגואיזהו גזלן, הלוקח מ  -רמב"ם  

, או שנכנס לרשותו שלא לרצון הבעלים ונטל משם כלים, או  :גמ' שם   –  ויגזול את החנית מיד המצרי
שירד לתוך שדהו ואכל פירותיה וכל כיוצא שתקף בעבדו או בבהמתו ונשתמש בהם, או  

 .  שו"ע – בזה
 8סעיף ח

 גדר עושק
לתוך ידו ברצון הבעלים, וכיון שתבעוהו כבש הממון    איזהו עושק, זה שבא ממון חבירו  -רמב"ם  

בחזקה ולא החזירו, כגון שהיה לו ביד חבירו הלואה או שכירות, והוא תובעו ואינו יכול  
דמסיק רבא זה הוא גזל זהו   .ב"מ קיא זהו דלא כסוגיא    שו"ע.   –  להוציא ממנו מפני שהוא אלם וקשה 

היכי דמי גזלן כעין ויגזול את    :דבבא קמא עטן אלא הרב סמך על סוגיא  ו בב' לאוישק ולמה חלקן הכתוב לעבור עליעו
הרב המגיד. ועי' גר"א שכוונת רבא שאין חילוק ביניהם היינו דווקא לעניין שאפשר ללמוד אחד   –  שמואל ב כג כא  החנית

 ר. לידו בהיתטף ועושק הוא בשבא ממון חבירו א יוצא מידי פשוטו וגזל הוא חומבחירו אך אין מקר
 9סעיף ט 

 הכופה את חבירו למכור 
הכופה את חבירו למכור את שלו, ונותן לו דמיו, אסור    -  כדאמר רב אשי לרב אדא בריה דרב אויא סב.  ב"ק  טור  

ב"מ מהא דאמרינן  שו"ע. –  אלא מדרבנן, כמו שנתבאר אבל אין לו דין גזלן ליפסל מדאורייתא

 בלא דמי משמע להו  מוד לאינשי תח   לא ה:

מ"מ אינו נפסל לעדות    []וכמ"ש בסעיף שאחר זה   הוא עובר בלאו דלא תחמודאך    –סמ"ע מטור   .א
   ]ב"מ ה' ע"ב[., דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ולשבועה

 מ"ש עוד מזה ]ראה שם סקל"ב[:  לעיל סימן ל"דועיין  אינו עובר על לאו דאורייתא. -עיר שושן  .ב

 10סעיף י 

 תחמוד/תתאווה לא 
כל החומד עבדו או אמתו או ביתו או כליו של חבירו או כל   -פסו' יד פרק כ רמב"ם ממכילתא דרשב"י 

שיקנהו ממנו, והכביד עליו רעים והפציר בו עד שלקחו ממנו, הרי זה עובר    דבר שאיפשר
עבר בלאו דלא  היבנא ואמר והא קא מורי ואמר דמי קא י ב"מ ה: ינן ואמר  שו"ע. –  בלא תחמוד )שמות כ, יד( 

לא    תחמוד אלמא שהקונה בדמים כל זמן שלא היה בדעת המוכר למכור וזה לקחו שהפציר כמו שכ' הרב עובר משום
 תחמוד וכו' אף שנטילת החפץ היה ברצון המוכר וכו' 

קנה  וצא בזה, כיון שחשב בלבו איך יכל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כי  -רמב"ם  
בלבו בדבר, עבר בלא תעשה של לא תתאוה )דברים ה, יח(, ואין תאוה אלא    דבר זה ונפתה

 מגיד ה  הרב - התאוה בפני עצמה ועל החימוד בפני עצמו מבואר במכילתא שם לחייב על שו"ע. – בלב בלבד
 11סעיף יא 

 
איזהו גזלן, הלוקח ממון האדם בחזקה, כגון שחטף מידו מטלטלים, או שנכנס לרשותו שלא לרצון הבעלים  

א ונשתמש בהם, או שירד לתוך שדהו ואכל פירותיה וכל כיוצונטל משם כלים, או שתקף בעבדו או בבהמתו  

 בזה. 
 

 סעיף ח  8

ון שתבעוהו כבש הממון בחזקה ולא החזירו, איזהו עושק, זה שבא ממון חבירו לתוך ידו ברצון הבעלים, וכי 

 . כגון שהיה לו ביד חבירו הלואה או שכירות, והוא תובעו ואינו יכול להוציא ממנו מפני שהוא אלם וקשה
 

 סעיף ט  9

דמיו, אסור אבל אין לו דין גזלן ליפסל מדאורייתא, אלא מדרבנן, הכופה את חבירו למכור את שלו, ונותן לו  

 כמו שנתבאר.  
 

 סעיף י  10

כל החומד עבדו או אמתו או ביתו או כליו של חבירו או כל דבר שאיפשר שיקנהו ממנו, והכביד עליו רעים  

אשתו וכליו של זה עובר בלא תחמוד )שמות כ, יד(. כל המתאוה ביתו או    והפציר בו עד שלקחו ממנו, הרי

בו בדבר, עבר בלא תעשה של לא תתאוה חבירו וכל כיוצא בזה, כיון שחשב בלבו איך יקנה דבר זה ונפתה בל

 )דברים ה, יח(, ואין תאוה אלא בלב בלבד.  
 

 סעיף יא  11



 דיינות 
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הבעלים למכור   א רצושאם לל;  , והחמוד מביא לידי גזהתאוה מביא לידי חימוד  -  שםרמב"ם מגיד מכילתא  

ב(.   ב,  )מיכה  וגזלו  וחמדו בתים  גזל, שנאמר:  לידי  יבא  ברעים,  והפציר  פי שהרבה להם בדמים  על  ואם עמדו  אף 
הבעלים בפניו להציל ממונם או מנעוהו מלגזול יבא לידי שפיכות דמים, צא ולמד ממעשה  

 רסו והביא הברייתות הנאמרות על זה רסה    ת ל"ת ו בספר המצוו ב"ם דינין אלוכבר ביאר רמ  שו"ע.  –  אחאב ונבות 
 12סעיף יב 

הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד, והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים עובר    - רמב"ם  
בשני לאוין, לכך נאמר: לא תחמוד )שמות כ, יד( ולא תתאוה )דברים ה, יח( ואם גזל, עובר  

 "ע. שו – בשלשה לאוין

 
אם לא רצו הבעלים למכור אף על פי שהרבה להם בדמים  , והחמוד מביא לידי גזל; שהתאוה מביא לידי חימוד

ציר ברעים, יבא לידי גזל, שנאמר: וחמדו בתים וגזלו )מיכה ב, ב(. ואם עמדו הבעלים בפניו להציל ממונם  והפ

 או מנעוהו מלגזול יבא לידי שפיכות דמים, צא ולמד ממעשה אחאב ונבות.  
 

 סעיף יב  12

ן, לכך  הקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים עובר בשני לאוישהמתאוה עובר בלאו אחד, ו  הא למדת

 נאמר: לא תחמוד )שמות כ, יד( ולא תתאוה )דברים ה, יח( ואם גזל, עובר בשלשה לאוין. 
 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 ת הגזילהמצוות השב |גזילה סימן שס
 1סעיף א

 חיוב השבת החפץ 
כל הגוזל חייב להחזיר הגזילה עצמה שנאמר: והשיב את    - : ובהרבה מקומות  צדרמב"ם מגיד ב"ק  

הגזילה אשר גזל )ויקרא ה, כג(. ואם אבדה או נשתנית, משלם דמיה, בין שהודה מפי עצמו 
 . שו"ע  – עליו עדים שגזלבין שבאו 

 גזל קורה ובנאה ]תקנת השבים[
אפילו גזל קורה ובנאה בבירה גדולה, הואיל ולא נשתנית, דין תורה הוא    -.  צה. ב"ק  נהמשנה גיטין  

ויחזור הקורה לבעלים; אבל תקנו חכמים, מפני תקנת השבים, שיהיה    שיהרוס כל הבנין
 שו"ע.  –  נותן את דמיה ולא יפסיד הבנין

החג,  חג, ובא בעל הקורה ותובעה בתוך  אפילו גזל קורה ועשאה בסוכות ה  -מימרא דרבינא  .  לא סוכה  
הקורה  אבל אחר החג, הואיל ולא נשתנית ולא בנאה בטיט, מחזיר את    נותן לו את דמיה

 הרב המגיד.  –  לפי שאם בנאה בטיט אינו מחזיר אלא דמיה שהרי הוא כגזל קורה ובנאה  שו"ע. – עצמה

 תקנת השבים בקרקע 
דלא   ר הכל ולהשיב קרקע לבעלים,גדולים, צריך לסתו  ובנה עליה בניינים  קרקע גזל    -מ  מישרים ד"

  רמ"א. –עשו תקנת השבים בקרקע 

, דטעמא מאי עשו תקנת השבים כדי שלא יעלים הגזלן שגזל ולא יעשה  תקנת השבים בקרקעלא עשו  הטעם ש   –לבוש  

 . "שפת  -דאי אפשר להעלימה תשובה, ובקרקע לא שייך זה 

סי' קמ"ג    תשובת המבי"ט .א גבול מדעתול  אם  -ח"ג  נעשה ההשגת  חצי אמה    א  הכניסו  רק שהבנאים 

עשו בו תקנת  שלא מדעתו, אפשר שגם הגאונים ]מקור דברי רבינו ירוחם המובא בציונים אות ב'[ יודו ש  מקרקע חבירו
על לא תסיג גבול רעך ]דברים ויפרע לבעל הקרקע מה ששוה החצי אמה, כי לא החמירו אלא מפני מה שעבר    השבים

 פת"ש.  – לע, עכ"י"ד[, והכא לא עבר כיון שלא יד י"ט
רשמי  וכן בתשובת  "ש.פת - כלל  דברי המבי"טאין נראים  –כות גניבה הלכה י"א פ"ז מהל משנה למלך .ב

סי' קמ"ב סעיף   ]שהובא לעיל  נידון דידיה  נ"ו שהביא דברי המשנה למלך הנ"ל על  ]חו"מ[ סוף סי'  ב'[  שאלה  ב' ס"ק 
 ומסיים דצ"ע ע"ש.  

במי שהיה לו נחיל של דבורים ויצאו    רע"דבסימן  האי דינא תליא בפלוגתא שהביא הרמ"א    -]סק"א[    ער משפטש

וישבו על אילן חבירו, אי יכול לקוץ הענף כו', וכן בשנים שהיו באים בדרך זה בחבית של יין וזה בכד של דבש ונסדק הכד  
פני השבת אבידה כמבואר  ש של חבירו וישלם לו דמי היין מייב לשפוך את יינו כדי להציל דבשל דבש, אי בעל היין ח 

 :"שפת  -כו'  רס"ד סעיף ה' בהגה  בסימן

 2סעיף ב

 השבה בפחות משווה פרוטה
הגוזל פחות משוה פרוטה, אף על פי שעבר, אינו    -  ארשב"גבי הא דגזל שלש אגודות,  .  קהב"ק  מרמב"ם טור  

שם ד"ה  הוליכו אחריו למדי קאמר וכדמשמע מפי' רש"י ין לדלענואע"ג דאיכא לאפרושי    שו"ע.  –  בתורת השבה

 ב"י  - .מח   ב"מסובר רבינו דלענין חזרה בעלמא מיפרשא וכן משמע חייב 
 3סעיף ג 

 
 סעיף א  1

א  כג(. ואם  ה,  )ויקרא  גזל  הגזילה אשר  את  והשיב  הגזילה עצמה שנאמר:  להחזיר  חייב  הגוזל  או  כל  בדה 

גזל קורה ובנאה בבירה גדולה,  בין שהודה מפי עצמו בין שבאו עליו עדים שגזל. אפילו    נשתנית, משלם דמיה, 

הואיל ולא נשתנית, דין תורה הוא שיהרוס כל הבנין ויחזור הקורה לבעלים; אבל תקנו חכמים, מפני תקנת  

הקורה ותובעה    ועשאה בסוכות החג, ובא בעל השבים, שיהיה נותן את דמיה ולא יפסיד הבנין. אפילו גזל קורה  

הגה:    ג, הואיל ולא נשתנית ולא בנאה בטיט, מחזיר את הקורה עצמה.בתוך החג, נותן לו את דמיה. אבל אחר הח
 גזל קרקע ובנה עליה בניינים גדולים, צריך לסתור הכל ולהשיב קרקע לבעלים, דלא עשו תקנת השבים בקרקע )ר' ירוחם נל"א ח"ו(.  

 

 סעיף ב  2

 רוטה, אף על פי שעבר, אינו בתורת השבה. הגוזל פחות משוה פ
 

 סעיף ג  3

ל ג' אגודות שוות שלשה פרוטות, והוזלו והרי שלשתן שוות ב' פרוטות, והחזיר לו שתים, חייב להחזיר  גז

 השלישית הואיל ובתחלתה היתה שוה פרוטה.  
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 ג' אגודות שוות ג' פרוטות והוזלו
גזל ג' אגודות שוות שלשה פרוטות, והוזלו והרי שלשתן שוות    -  קה. מימרא דרבא.רמב"ם ושם בגמ' ב"ק  

  –   רוטהת, והחזיר לו שתים, חייב להחזיר השלישית הואיל ובתחלתה היתה שוה פב' פרוטו
 מגיד ה הרב  –. ופירוש אגודות דברים הנאגדים כמו ירק שו"ע.

וכ"ש אם גזל אחת שוה פרוטה והוזלה דצריך להשיב אותה או דמיה    -  []ב"ק ק"ה ע"א ד"ה אמרתוס'  
דאע"ג דכבר קיים מצות השבה במה   ' אגודות כו',אלא לרבותא נקט גשוה פרוטה כמו שהיתה מתחילה,  

 סמ"ע. -שהחזיר שתים אפ"ה צריך להחזיר השלישית, 
וכ"ש אם גזל שתי אגודות שוות שתי פרוטות והוזלו ועמדו על אחת והחזיר לו אחת,    -טור ]סעיף א'[  

 :עסמ" – ת השבה כלל, עכ"לשהרי לא קיים מצושצריך להחזיר לו גם השניה  
 4סעיף ד

 ב' שוות פרוטה והשיב אחתל גז
  על פי שגזילה אין כאן  אחת, אף  גזל שתים שוות פרוטה, והחזיר   -והדר פשטא  בעיא  .  קהב"ק  רמב"ם  

 שו"ע.  –  מצות השבת גזילה אין כאן
]דאין ב"ד  אף על פי שאין כאן גזילה ואין ב"ד נזקקין לכופו בתורת ממון פירוש ש  –טור בשם הרמ"ה 

מצות השבה אין כאן ומכין  כמו שכתבו הטור והמחבר לעיל בסימן ו'[,    בתחילת דין לפחות משוה פרוטה   נזקקין
 סמ"ע. –עכ"ל. שתצא נפשו או מקיים מצות השבה,  אותו עד

 5סעיף ה

 השבה לאחר שינוי/גדר שינוי
לא דמיה  הבעלים, אין צריך להחזיר א נשתנית הגזילה, אף על פי שלא נתיאשו -: צגטור משנה ב"ק 

 שו"ע.  –  כמו שהיתה שוה בשעת הגזילה, והוא שלא יהא שינוי החוזר לברייתו
כיצד, הגוזל עצים ודבקם במסמרים ועשה מהם תיבה, אינו שינוי,    -  שםרב אשי  רמב"ם כאוקימתא  

 שו"ע.  – שהרי אפשר לפורקן וחוזרים לוחות כשהיו
  לא קנה, שאם ידוק הלבינה תחזור עפר כשהיתה גזל עפר ועשאו לבינה,    -  פאמימרא דרב פצו:  רמב"ם שם  

 שו"ע.  –
וכן כל כיוצא  שאם יתיך המטבע יחזור לשון כשהיה;  גזל לשון של מתכת ועשאו מטבע, לא קנה,    -  שםמרמב"ם  

 ח עי' ס בסי' שסבהרמ"א   ועיין מ"ש. שו"ע – בזה
 6סעיף ו 

 גדר שינוי
אבל הגוזל עצים ושיפן וקצצן    - .  קנה  משנה חולין: וכאוקימתא דרב אשי שם  צג  רמב"ם משנה ב"ק

או נפצו  טור    -ל להעביר הצבע  ומוקי לה רבא בשאינו יכווצבעו  או חקק בהם ועשה כלים, או שגזל צמר  
דרבנן בכברי'   ליכא למ"ד דנפצו לבדו דלהוי שינוי ובלבנו מוקי לה בגמ' רב חייא בר אבין אליבאב"ק שם  בגמ'  או לבנו  

טור איתא בגד ובכ"מ ובב"י הקשה ע"ז הא  ב או עשאו לבדיםרמב"ם איתא או נפצו ולבנו בגפרית להתלבן יפה טור 

לבדי' שאינו    המחבר או עשאו  לברייתו הוא והא דקני מוקי לה רב אשי שם בנמטי וזה הוא שכתב  אמרינן שם שינוי החוזר

ה ועשאה עפר, או אבנים  , או שגזל לבינחוזר עוד לברייתו להיות כל נימא ונימא בפני עצמו כמו שפירש שם
ן כל  וסתתן, או מעות והתיכן, ה"ז שינוי בידו, שאם יעשה מעות אחרות פנים חדשות הן, וכ 

 שו"ע.  –- שו"ע. – כיוצא בזה

 
 

 סעיף ד  4

 שבת גזילה אין כאן.  פי שגזילה אין כאן, מצות ה גזל שתים שוות פרוטה, והחזיר אחת, אף על
 

 סעיף ה  5

פי שלא נתיאשו הבעלים, אין צריך להחזיר אלא דמיה כמו שהיתה שוה בשעת הגזילה,  נשתנית הגזילה, אף על  

והוא שלא יהא שינוי החוזר לברייתו. כיצד, הגוזל עצים ודבקם במסמרים ועשה מהם תיבה, אינו שינוי, שהרי  

פר כשהיתה.  זל עפר ועשאו לבינה, לא קנה, שאם ידוק הלבינה תחזור ערקן וחוזרים לוחות כשהיו. גאפשר לפו

 גזל לשון של מתכת ועשאו מטבע, לא קנה, שאם יתיך המטבע יחזור לשון כשהיה; וכן כל כיוצא בזה. 
 

 סעיף ו  6

ם,  נפצו או לבנו או עשאו לבדי  אבל הגוזל עצים ושיפן וקצצן או חקק בהם ועשה כלים, או שגזל צמר וצבעו או

והתיכן, ה"ז שינוי בידו, שאם יעשה מעות אחרות    או שגזל לבינה ועשאה עפר, או אבנים וסתתן, או מעות

 )ואין נקרא שינוי אא"כ נשתנה שם הגזילה מכח השינוי( )טור סי"ד(.   פנים חדשות הן, וכן כל כיוצא בזה.
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   רמ"א. – הגזילה מכח השינוי שםואין נקרא שינוי אא"כ נשתנה   -טור 
 7סעיף ז 

דשן, לא קנה, שהרי מתישנין וחוזרים  הגוזל מעות ישנות ושיפן וח  -:  צורמב"ם מימרא דרב פפא ב"ק  
 . שו"ע – כשהיו. גזל מעות חדשים וישנן, קנה, שאם יחדשם פנים חדשות הם

כבר   רמ"א.  –  גזל אבנים וסתתן, קנה. צמר, וצבעו או לבנו בענין שאינו חוזר לברייתו, קנה  - טור  

לא מ"ש בטור בענין שאינו חוזר לברייתו  ולא היה לו להוסיף א  לעילנתבארו דינים אלו בדברי הרמב"ם שהעתיק המחבר  
 הטור אשתמיטי' מ"ש המחבר לפני זה חר דברי  בהיותו נמשך הרב רמ"א אכתב, דסמ"ע  באה"ג וב  –ומבואר במ"ש לעיל.  

 8סעיף ח

 דקל מחובר וקצצו 
גזל דקל מחובר וקצצו, לא קנה; אפילו כרתו חוליות חוליות. עשאו    -  שםרמב"ם מימרא דרב פפא  

 וביאר שם מפני שעדיין שמא דדיקלא עליו  שו"ע. – הקורות, קנ
 9סעיף ט 

ד שנשתנה שמם,  נות, לא קנה. קצצן לוחות עגזל קורות גדולות ועשאן קט  -  שםרמב"ם במימרא  
 שו"ע.  – קנה

 10סעיף י 

 לולב שהפריד עליו/טלה ונעשה איל
שחלק העלין לשנים    פי' חופיא  אחופיגזל לולב והפריד עליו, קנה העלין. גזל עלים ועשאן    -  שםמימרא דרבא  

על שם  מפני שאין הענין נקראו    ע.ו"ש  –  , קנההרב המגיד  –  ועשה מהן כסוי לכלים שזה שינוי שאינו חוזר לברייתו

 מגיד הרב ה  – הלולב לאחר שהפרידן

 רמ"א.  – טלה ונעשה איל, עגל ונעשה שור, קנה -טור 

 
 סעיף ז  7

זרים כשהיו. גזל מעות חדשים וישנן, קנה, שאם  הגוזל מעות ישנות ושיפן וחדשן, לא קנה, שהרי מתישנין וחו

 )גזל אבנים וסתתן, קנה. צמר, וצבעו או לבנו בענין שאינו חוזר לברייתו, קנה( )טור שם(.   ים חדשות הם.יחדשם פנ

 

 סעיף ח  8

 ות חוליות. עשאו קורות, קנה.  גזל דקל מחובר וקצצו, לא קנה; אפילו כרתו חולי
 

 סעיף ט  9

 ה.  ת ועשאן קטנות, לא קנה. קצצן לוחות עד שנשתנה שמם, קנגזל קורות גדולו
 

 סעיף י  10

 )טלה ונעשה איל, עגל ונעשה שור, קנה( )טור שם(.  גזל לולב והפריד עליו, קנה העלין. גזל עלים ועשאן חופיא, קנה.

 



 דיינות 
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   ושינוי רשות/שם | יאוש  גזילה סימן שסא

 רועשינוי ג
 1סעיף א

 מבואר במ"ש לעיל סי' שנג סעי' ב .יאוש לחוד לא קנה  - שו"ע
 2סעיף ב

קונה ואינו צריך להחזיר אלא    י השם גרוע שחוזר לברייתום שינו יאוש ע  - טור בשם רמב"ם   .א
 . בי"א שו"ע –ה דמי

 מבואר במ"ש לעיל סי' שנג סעי' ב  חולק. –ר"י שם  .ב
 3סעיף ג 

   סתם גזילה אי הוי יאוש
פלוגתא    שו"ע.  –  בד"א, בידוע שנתייאשו הבעלים. אבל סתם גזילה לא הוי יאוש בעלים  -:  סוב"ק  מטור  

ור"ש במ  ויוציאנו ממנו    ,והטעם  וידוע דהלכתא כת"ק דאמר הכיו  שנה כלים משנה פרק כדת"ק  גוזלו  מי  יודע  שהרי 
ימן  בריש סין לקמן בטור ובדברי המחבר  במשפט, משא"כ בסתם גניבה דכיון דלא ידעו הבעלים מי גנבו מייאשי ממנו, ועי

 סמ"ע.   - דמחלק בין גזלן ישראל לגזלן גוי: שס"ח 

 4סעיף ד

   עם שינוי רשות, קנה, ונתבארו משפטיו בסימן שנג  יאוש  - שו"ע
 5סעיף ה

 'רשות'גדר שינוי 

 צד ג' נו לנת/מכרו
 שו"ע.  – לא הוי שינוי אלא אם כן מכרו או נתנו לאחר -ראב"ד טור רשב"א 

, וכן אפילו אם ידע הלוקח או המקבל שגזילה היא אפ"ה מיקרי שינוי רשות וקנאונראה ד  -סמ"ע  

]דרישה סעיף ז' ובסמ"ע סק"ח[, וכן מוכח נמי ממה שמסקי הטור ]סעיף ו'[ והמחבר    לקמן סימן שס"ט   בסמ"ע  ח יהוכ
גזול ביד הגזלן לא שנא לא ידע, מכלל בא אחר ונטלו מבית הגזלן, דלא שנא אם ידע השני שהוא  כאן אדין שאחר זה אם

דברישא במכרו הגזלן לאחר הוי שינוי רשות אפילו ידע ]שהוא גזול ביד[ הגזלן, דאי הרישא בלא ידע מיירי, לא הוצרך 
ב"י שם ]סימן שס"ט סעיף ז'[  מוכח מדברי  לכתוב בסיפא האי לא שנא הנ"ל דהא על לא ידע דרישא קאי, וזהו דלא כד

 , ועיין פרישה ]כאן סעיף ו'[:א מיקרי שינוי רשותדס"ל דבכה"ג ל

 מכרו באחריות 
אם מכרו    -ד"מ  תשובת רשב"א  בשם רשב"ם    ב"ב מד. ד"ה דוקא תוס'    ב כג: כד.ב" יוסף  נימוקי   .א

 רמ"א.  –או נתנו בטעות או בעל כרחו, לא מקרי שינוי רשות באחריות 
  ע"ש   סי' ל"ז סעיף י"ז ס"ק כ"טל  לעי  וכפי שהשיג עליו הש"ך אף שהנ"י כ"כ לא נהירא    -ש"ך   .ב

האידנא אין דין של יאוש ושיוי רשות שבכל מקרה מכח תקנת השוק חוזר הלוקח על המוכר לקבל מעותיו    שלפי הנ"י
 :אך בקנה באחריות וקח כה הלזי רשות  דאי כל שהיה יאוש ושינו אלא ו

 
 סעיף א  1

 יאוש לחוד לא קנה.
 

 סעיף ב  2

 ואינו צריך להחזיר אלא דמיה.   יאוש עם שינוי השם גרוע שחוזר לברייתו, י"א שקונה
 

 סעיף ג  3

 שנתייאשו הבעלים. אבל סתם גזילה לא הוי יאוש בעלים.   בד"א, בידוע
 

 סעיף ד  4

 עם שינוי רשות, קנה, ונתבארו משפטיו בסימן שנ"ג.   יאוש
 

 סעיף ה  5

נתנו בטעות או בעל כרחו, לא    )י"א )נ"י פ' חז"ה( דאם מכרו באחריות או   לא הוי שינוי אלא אם כן מכרו או נתנו לאחר.

ילו נטלו מבית  אבל אם בא אחר ונטלו מבית הגזלן שלא מרצונו, כא   רשב"א סימן תתקס"ח(,  מקרי שינוי רשות( )תשובת

הבעלים, אם ירצה הנגזל גובה מהראשון או מהשני, או אם ירצה יגבה חצי מזה וחצי מזה. ואם פרעו השני  

אם ידע השני    י, אינו כלום, כי אין דינו של שני אלא עם הבעלים, ל"ש לראשון, או שהגזלן הראשון מחל לשנ

 חייב לשלם לבעלים.    שהוא גזול ביד הגזלן ל"ש שלא ידע; ואפילו אם אכלו השני,

 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 גזלן בכוח מה הנטל
ם ירצה הנגזל  א  , כאילו נטלו מבית הבעליםאבל אם בא אחר ונטלו מבית הגזלן שלא מרצונו  -טור  

חצי מזה. ואם פרעו השני לראשון,  גובה מהראשון או מהשני, או אם ירצה יגבה חצי מזה ו
ו כלום, כי אין דינו של שני אלא עם הבעלים, ל"ש אם או שהגזלן הראשון מחל לשני, אינ

 שו"ע.  – ידע השני שהוא גזול ביד הגזלן ל"ש שלא ידע
  –   ואפילו אם אכלו השני, חייב לשלם לבעלים  -גזל ולא נתייאשו הבעלים וכו'    מימרא דרב חסדא  :א קיב"ק  טור  

   שו"ע.

 . אפילו האכילו הגזלן אם רצה הנגזל גובה מזה שאכל - קצת מפרשים הרב המגיד מ
 6סעיף ו 

 אחר ואכלו לאחר יאוש  בא
, שלא נתייאשו. אבל אם נתייאשו  ד"אב  -רמב"ם    וכדמוקי לה רב חסדא לאחר יאוש:  קיא טור משנה ב"ק  

 . שו"ע – תה שאכלו, פטורנהי שאם היה בעין היה חייב להחזירו, עובא אחר ואכלו, פטור; 
 7סעיף ז 

 שינוי רשות אינה ירושה, 
מת והוריש הגזילה לבניו, לא הוי שינוי רשות, אלא הוי    -  : וכדתני רב אושעיא שם קיא כרבא דאמר הכי  טור  

  ין ולא נשתנית צריכים להחזירה אפילו נתייאשו הבעלים שאם הוא בעכאילו אביהם קיים,  
 שו"ע.  –ואם נשתנית והיא קיימת, נותנים דמיה. 

 תשלומים ליורשים שאכלו הגזילהחיוב 
  אבל אם אכלוה, בין בחיי האב בין לאחר מותו   -  א   עי'בסי' שנג סבואר במ"ש  מ חסדא שם  כמימרא דרב    משםר  טו

 –  לאחר יאוש פטורים, אם לא הניח אביהם נכסים  יבים לשלםאם קודם יאוש אכלוה חי 
 שו"ע. 

ו אכלוה אחר יאוש חייבים  אבל אם הניח אביהם נכסים, אפיל   -וכדמפרש לה רבא שם    שםממשנה  טור  
 שו"ע. – לשלם

פשוט הוא מהטעם    ו"ע.ש  – חייבים לשלם    וכן אם מכרה האב או נתנה לאחר, אם הניח נכסים  - טור  

 ב"י -  שנתבאר
ואם אמרו הגדולים: יודעים אנו  ואין חילוק בזה בין גדולים לקטנים    –   קיב.  טור ברייתא וגמ' שם 

  ברייתא שם וכדמפרש לה רבא.  שו"ע.  –  שעשה אבינו חשבון עמך ולא נשאר לך כלום בידו, נאמנים 

 . סמ"ע - ת ברירבינו ירוחם והוא שיטעון טענוכת 

הני מילי כשאין ידוע שגזלה אביהם, אלא על פיהם; אבל    -  ו' וכתירוץ השני  בולא פש  שם בד"ה  תוס'  טור  
 .  בי"א שו"ע – אם היו עדים שגזלה, אינם נאמנים

 8סעיף ח

ה .א בשםהרב  הד   מגיד  הריב"שורות,  חכמי  בשם  משנה  מהמורים    כסף  הרבה  השיב   רמ"הבשם 

הגוזל את   -מ  ד"  ר"ן בשבועות כט. כתב אלו שתי דעות  . להרמב"ן כן וכתב עליו הרמב"ן שפתים ישק
ר"ן בשבועות כט. הביא השני דעות אההוא דחטף   שו"ע.  –   אינו צריך להחזיר לו בעדים  חבירו בעדים 

 . נסכא מחבריה וכו' ב"ב שם

 
 סעיף ו  6

בד"א, שלא נתייאשו. אבל אם נתייאשו ובא אחר ואכלו, פטור; נהי שאם היה בעין היה חייב להחזירו, עתה  

 שאכלו, פטור. 
 

 סעיף ז  7

אלא הוי כאילו אביהם קיים, שאם הוא בעין ולא נשתנית    מת והוריש הגזילה לבניו, לא הוי שינוי רשות,

אפילו נתייאשו הבעלים; ואם נשתנית והיא קיימת, נותנים דמיה. אבל אם אכלוה, בין בחיי  צריכים להחזירה  

וש פטורים, אם לא הניח אביהם נכסים;  האב בין לאחר מותו, אם קודם יאוש אכלוה חייבים לשלם; לאחר יא 

לאחר, אם    ם נכסים, אפילו אכלוה אחר יאוש חייבים לשלם. וכן אם מכרה האב או נתנהאבל אם הניח אביה

 הניח נכסים  

ואם אמרו הגדולים: יודעים אנו שעשה אבינו חשבון עמך ולא נשאר לך כלום בידו, נאמנים. וי"א דהני מילי  

   ם, אלא על פיהם; אבל אם היו עדים שגזלה, אינם נאמנים.כשאין ידוע שגזלה אביה
 

 סעיף ח  8

 עדים, ויש אומרים שצריך. הגוזל את חבירו בעדים, יש אומרים שאינו צריך להחזיר לו ב
 



 דיינות 
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שצב כתבו שרבינו סובר  שר' ירוחם והריב"ש בסי'  כתב כסף משנה וכן ב שו"ע. –  צריך  - מגיד לדעת הרמב"ם  .ב

 כן



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 יד הגזלן השביחה הגזילה ב |   גזילה סימן שסב
 1סעיף א

 גזילה ללא שינוי
אף על פי    הגזילה שלא נשתנית, אלא הרי היא כמו שהיתה  -  צג: צו.:וגמ'  רמב"ם מגיד ב"ק משנה  

שנתיאשו הבעלים ממנה ואף על פי שמת הגזלן והרי היא ביד בניו, הרי זו חוזרת לבעליה  
 דלעיל סעי' ז עי' שם וכמ"ש בסי' וכרבי אוש אמשנה וגמ' קיא: דק"ל כרבמבואר שם   שו"ע. – בעצמה

בי  -:  צגב"ק   נשתנית  עלואם  אף  הגזלן,  בשינוי,  י  פ   ד  קנאה  הבעלים ממנה,  נתייאשו  לא  שעדיין 
 בסי' שס סעי' ה ובסי' שנג מבואר כ ו"ע.ש –  ומשלם דמיה כשעת הגזילה

 2סעיף ב

 שבח שלאחר יאוש 
רבה בר משדה ענין ומחצה וא"כ  ורב יוסף הלכה כ כל היכא דפליגי רבה    שם ד"ה והלכתא   ותוס' קיד:ב"ק  ם  רמב" .א

א קני אלא בשינוי שאינו חוזר לברייתו וכמ"ש לעיל בסימן שס סעיף ו וניחא  דל א ב"ק צג:יאוש לחודי' קנה וקי"ל בסוגי 
ליה לרבינו הרמב"ם דהא דס"ל לרבה דיאוש לחודיה קני היינו לשבח שהשביח ומ"ש דלא קני אלא בשינוי גמור היא 

ביח אחר  כל השבח שהשנתיאשו הבעלים ממנה ולא נשתנית, קנה הגזלן    -  כל גוף הגזילה   לקנות 
. שו"ע.  –   יהם, מפני תקנת השביםש, ואינו משלם אלא כשעת הגזילה; ודבר זה מדבריאו

עינה, פירוש, אם הוא בענין שאינו צריך להחזיר הגזילה בעינה אזי משלם הוא להנגזל דמי הגזילה. אבל על הרוב מחזירה ב
צריך   ן דבגזלן עצמו מיירי דמוציאין מידו, דאין וע"ז מסיק וכתב ז"ל, וכשמחזיר כו' שמין לו השבח ונוטל מהנגזל, כיו

ליתן הנגזל לגזלן אלא שבחו. ובסעיף ד' דמיירי שם בדמכרו לאחר, שם לאו דוקא קאמר דנוטל דמי השבח מהנגזל, דהא 
 ע. סמ" –  אפילו דמי שבחו נוטל מהנגזל וכ"ש דמי קרנוגם קרנו נוטל מהנגזל, אלא לרבותא קאמר ד

אפילו לא נתיאש ג"כ דינא הכי.    - וסיעתייהו  [  סימן שנ"ד סעיף א'] והטור    [ב"ק פ"ט סי' ג'רא"ש ] .ב
 ע. סמ"  – סוף סעיף ח' דיש חולקין, וקאי גם אזה שכתב המחבר כאן. רמ"אוכ"כ 

לר"ש כו' בדמי   התם צה:דכי אמרינן  שו"ע. – הנגזל לו השבח ונוטל מןוכשמחזיר לו הגזילה שמין  -רמב"ם 

 ים שרי בכך מפני תקנת השבים וכו' משום דלר' יהודה פשיטא דדינו בדממסלקינן ליה או בגופא 
 3סעיף ג 

 יאוש לאחר שינוי רשות 
ת  מכרה הגזלן או נתנה במתנה, אף על פי שלא נשתני  - עי' ג וסי' שסא סעי' דסי' שנג סומבואר במ"ש רמב"ם 

מכירה ונתינה  הגזילה, אינה חוזרת בעצמה מיד הלוקח, הואיל ונתיאשו הבעלים, בין לפני  
 שו"ע.  –

בסי' שנג  מבואר  כ  שו"ע.  –  בין לאחר מכירה ונתינה, קנאה הלוקח ביאוש ושינוי רשות   -רמב"ם   .א

 ג סעי' 
  רמ"א. – סעי' ג  סימן שנג, ועיין לעיל חולק - ב"ק פ"י סי' יח טור בשם רא"ש  .ב

 4ף דסעי

 
 סעיף א  1

הגזלן  הגזילה שלא נשתנית, אלא הרי היא כמו שהיתה, אף על פי שנתיאשו הבעלים ממנה ואף על פי שמת  

ן, אף על פי שעדיין לא נתייאשו יה בעצמה. ואם נשתנית ביד הגזלניו, הרי זו חוזרת לבעל והרי היא ביד ב

 הבעלים ממנה, קנאה בשינוי, ומשלם דמיה כשעת הגזילה. 
 סעיף ב  2

כשעת   אלא  משלם  ואינו  יאוש,  אחר  השבח שהשביח  כל  הגזלן  קנה  נשתנית,  ולא  ממנה  הבעלים  נתיאשו 

 ן הנגזל.  ו הגזילה שמין לו השבח ונוטל מתקנת השבים. וכשמחזיר לבר זה מדבריהם, מפני הגזילה; וד

 

 סעיף ג  3

מכרה הגזלן או נתנה במתנה, אף על פי שלא נשתנית הגזילה, אינה חוזרת בעצמה מיד הלוקח, הואיל ונתיאשו 

חולקין, ועיין  ) ויש    ושינוי רשות.  הבעלים, בין לפני מכירה ונתינה בין לאחר מכירה ונתינה, קנאה הלוקח ביאוש 
 א"ש(.  ן שנ"ג(. )טור סי' שנ"ג בשם הרלעיל סימ 

 

 סעיף ד  4

הגוזל והשביח ומכר או הוריש לפני יאוש, מה שהשביח הוריש, ומה שהשביח מכר, וקנה לוקח או יורש את  

  , שהרי לא נתיאש. וכן השבח, ונוטל דמי השבח מנגזל, ומחזיר הגזילה, וחוזר הנגזל ונוטל דמי השבח מהגזלן 

 רש, נוטל השבח מהנגזל.  אם השביח הלוקח או היו

 



 דיינות 
 ידין' ין'יד  הסמכה לקבלת הכשרת
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 שלפני יאוש שבח 
ח הוריש, ומה  ריש לפני יאוש, מה שהשביהגוזל והשביח ומכר או הו   -.  צו  שםרמב"ם מימרא דרבא  

ונוטל דמי השבח מנגזל  או  שהשביח מכר, וקנה לוקח ומחזיר הגזילה,    יורש את השבח, 
יאוש אין    לשיטתו דקודם  "םבמהר  שו"ע.  – וחוזר הנגזל ונוטל דמי השבח מהגזלן, שהרי לא נתיאש

 המגיד.הרב  –  לגזלן דבר ומפני כך כתב וחוזר הנגזל ונוטל דמי השבח מהגזלן
וכן אם השביח הלוקח או היורש, נוטל השבח    -   )שם( מהמכר וכו'  והדר פשטא  בעיא דרבא  שם"ם מגמ'  רמב

אח"כ השביח ו כשם שאין השביח גזלן ואח"כ מכר השבח של לוקח כך כשמכר תחלה וולדעת רבינ  שו"ע.  –  מהנגזל

 מגידה הרב  –  לוקח השבח של לוקח 
 5סעיף ה

 ח  והשבילגוי מכר 
ח העובד  ובד כוכבים, והשבימכר הגזלן לע  -  ואנן תקנתא וכו'  רבינאחא מדפתי לכדא"ל רב א.  צוב"ק  רמב"ם  

 שו"ע.  – שבח חוזרת לבעליםכוכבים, ה
 6סעיף ו 

מכר העובד כוכבים לישראל אחר    -  ממוןופסק בזה כדין כל ספק  ועלתא בתיקו,  בעיא דרבא    שםרמב"ם  
ו השבח.  קנה  ישראל,  שבידו  וזה  ישראל  והגזלן  הואיל  אין  שהשביח,  הנגזל,  תפס  אם 

   שו"ע. – מוציאין מידו
 7סעיף ז 

 שבח לאחר יאוש/שינוי 
שם  רמב"ם   בבריית'  התנאים  כדבריצה מחלוקת  ודבריו  לג:  רי"ף  .  יהודה    שם  דרבי  ואליבא  פפא  כרב  בר כ  -  :צהשפסק 

או אחר שנשתנית, השבח לגזלן אף על   מבואר בס' שסבכאחר יאוש  זילה שהשביחה  נתבאר שהג
ם שתבעו בדין בין שעדיין לא ילדה, גזל רחל  ה אצלו, בין שילדה קודכיצד, גזל פרה ונתעבר חה מאיליה פי שהשבי

ואם    הבעלים משלם כשעת הגזילה.הואיל ונתייאשו    ונטענה אצלו, בין שגזזה קודם שתבעה בדין, בין שעדיין לא גזזה 
ין לו, ונוטל השבח , שמלא ילדה ולא גזזה  ות של גזלן. ואם עדייןילדה וגזזה, הגזות והולד 

   שו"ע. – מהנגזל ומחזיר הבהמה עצמה
 8סעיף ח

 לאחר יאוש ילדה ברשותו 
ו שאין הגזלן קונה  בסעיף ב' בשם מגיד שדעת רבינ  מבואר במ"ש  גזל פרה מעוברת   -:  צגרמב"ם מפורש שם במשנה  

לים  ו הבע תייאשונתייאשו הבעלים ואחר כך ילדה; רחל טעונה ונ  דבר אף לא השבח קודם יאוש
דין השינוי    שו"ע.  –ומדת לילד ודמי רחל העומדת ליגזז.  ואחר כך גזזה, משלם דמי פרה הע 

 בבהמה מפורש בריש סי' שנג 

 
 ף ה סעי 5

 מכר הגזלן לעובד כוכבים, והשביח העובד כוכבים, השבח חוזרת לבעלים.  

 

 סעיף ו  6

מכר העובד כוכבים לישראל אחר שהשביח, הואיל והגזלן ישראל וזה שבידו ישראל, קנה השבח. ואם תפס  

 הנגזל, אין מוציאין מידו.  

 

 סעיף ז  7

השבח לגזלן אף על פי שהשביחה מאיליה.  יחה אחר יאוש או אחר שנשתנית,  כבר נתבאר שהגזילה שהשב

שתבעו בדין בין שעדיין לא ילדה, גזל רחל ונטענה אצלו, בין  כיצד, גזל פרה ונתעברה אצלו, בין שילדה קודם  

כשעת הגזילה. ואם ילדה  שגזזה קודם שתבעה בדין, בין שעדיין לא גזזה, הואיל ונתייאשו הבעלים משלם  

ואם עדיין לא ילדה ולא גזזה, שמין לו, ונוטל השבח מהנגזל ומחזיר הבהמה    וגזזה, הגזות והולדות של גזלן.

 עצמה.  

 

 סעיף ח  8

גזל פרה מעוברת, ונתייאשו הבעלים ואחר כך ילדה; רחל טעונה ונתייאשו הבעלים ואחר כך גזזה, משלם דמי  

רחל ודמי  לילד  העומדת  לפנ  פרה  ואם  ליגזז.  או  העומדת  ילדה  וקודם שנשתנית  יאוש  הגיזות  י  הרי  גזזה, 

נתייאשו הבעלים ולא נשתנית הגזילה    והולדות של בעלים, ואעפ"י שנתעברה או נטענה ביד הגזלן, הואיל ולא 

נתבאר ריש סימן  הגה: כל אלה דברי הרמב"ם, אבל יש חולקין, וכמו ש  היא ברשות בעליה אף על פי שהגזלן חייב באונסים.
  תו, כגון עפר ועשאו לבנים, אף על גב דלא קנה כדלעיל סימן ש"ס, שבח מיהא קני, וצריך נ"ו. ואפילו שינוי החוזר לבריי שנ"ד וש

 להחזיר לו שבחו )טור ס"א(.  

 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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, הרי הגיזות והולדות של בעלים, ואעפ"י  או גזזה דהילשנשתנית  וקודם ואם לפני יאוש - שם  ראב"ד
הבעלים נתייאשו  ולא  הואיל  הגזלן,  ביד  נטענה  או  היא    שנתעברה  הגזילה  נשתנית  ולא 

  . טור  –דאין השינוי יותר גדולה מלידה וגיזה    שו"ע.  –  פי שהגזלן חייב באונסיםברשות בעליה אף על  

 מגידה הרב  –  וכבר כתבתי למעלה שדבריהם בחלוק היאוש צ"ע
  בהגה ' ג  עיס  ושנו  סעי' א בהגה   סימן שנדוכמו שנתבאר ריש  כל אלה דברי הרמב"ם, אבל יש חולקין,    - דרכי משה  

סימן שנ"ג ]סעיף ג' בהג"ה[ ושנ"ו ש דוקא קודם שינוי רשות, וכמ"ש בסוף  פירוש, דס"ל דבעינן שיהא היאו  רמ"א.  –

 ע. סמ"  - ]סעיף ג' בהג"ה[ )ושס"ה( ]ושס"א, בטור סעיף ה'[:

  שבח מיהא ,  סעי' ה  , כגון עפר ועשאו לבנים, אף על גב דלא קנה כדלעיל סימן שסואפילו שינוי החוזר לברייתו  - טור  
   רמ"א. –קני, וצריך להחזיר לו שבחו  

 9סעיף ט 

 ה שבח מחמת הוצא
במה    -  סעי' א סי' שנד  . בברייתא[ וכמש"ל  סה   שםדאתא ממילא והרי הוא כשאר גזלנין ]ומבואר ג"כ    .צהב"ק  מרמב"ם  

דברים אמורים, בשבח הבא מאיליו, כגון גיזות וולדות. אבל אם היתה כחושה והוציא עליה  
שי   מהופט משבח  בזה  כיוצא  כל  וכן  הפטום,  שבח  מהנגזל  נוטל  יאוש,  לפני  בו  אפילו  ש 

 המגיד.הרב  – ת דו זה דבר נכון שלא יעשה הגזלן הוצאה לתועלת הנגזל ולא אמרו אלא בגיזות וול שו"ע. – הוצאה
 10סעיף י 

 הגזלן  בידהוקרה 
תנית והוקרה, אף על פי שנתייאשו הבעלים ממנה,  שלא נשגזילה    -   . מג  וב"ממימרא דרבא  סה.    ב"קרמב"ם  

שלא תקנו לגזלן את השבח אחר יאוש אלא כגון שבח גיזות  הרי זו חוזרת לבעלים ואין לגזלן בה כלום,  

 שו"ע.  – זרת בעיניה אינו זוכה בה חו תה הגזילה וולדות, אבל שבח היוקר, אם הי 
הגוזל חבית של יין מחבירו והרי היא שוה דינר    -  כתיוכדמפרש שם ובכמה דו  מימרא דרבאסה.    שםרמב"ם  

בשעת הגזילה, והוקרה אצלו ועמדה מארבעה, שיבר החבית או שתה אותה או מכרה או  
 ע. שו" – העולם נתנה במתנה אחר שהוקרה, משלם ארבעה כשעת הוצאה מן

  שעת הגזילהשאילו הניחה היתה חוזרת בעצמה. נשברה מעצמה או אבדה, משלם דינר כ  -.  מגב"מ  
   שו"ע. –

 11סעיף יא 

 גזלן בידהוזלה 
ובמשנתינו  סהרמב"ם ב"ק   הגזלנים משלמים כשעת הגזילה.  כל  היתה שוה בשעת הגזילה ארבעה,    -  מג: 

, בין ששברה או שתאה בין  ילהכשעת הגזובשעת הוצאה מן העולם דינר, משלם ארבעה  
 שו"ע.  –  שנשברה או אבדה מאיליה, וכן כל כיוצא בזה

 12ב ף יסעי

 
 סעיף ט  9

ה, אפילו  במה דברים אמורים, בשבח הבא מאיליו, כגון גיזות וולדות. אבל אם היתה כחושה והוציא עליה ופטמ

 יוצא בזה משבח שיש בו הוצאה.  טל מהנגזל שבח הפטום, וכן כל כלפני יאוש, נו

 

 סעיף י  10

שו הבעלים ממנה, הרי זו חוזרת לבעלים ואין לגזלן בה כלום, גזילה שלא נשתנית והוקרה, אף על פי שנתייא 

רת  קר, אם היתה הגזילה חוזשלא תקנו לגזלן את השבח אחר יאוש אלא כגון שבח גיזות וולדות, אבל שבח היו

חבית של יין מחבירו והרי היא שוה דינר בשעת הגזילה, והוקרה אצלו ועמדה   בעיניה אינו זוכה בה. הגוזל

בר החבית או שתה אותה או מכרה או נתנה במתנה אחר שהוקרה, משלם ארבעה כשעת הוצאה מארבעה, שי

 כשעת הגזילה. מה או אבדה, משלם דינר מן העולם, שאילו הניחה היתה חוזרת בעצמה. נשברה מעצ
 סעיף יא  11

ברה  וה בשעת הגזילה ארבעה, ובשעת הוצאה מן העולם דינר, משלם ארבעה כשעת הגזילה, בין ששהיתה ש

 או שתאה בין שנשברה או אבדה מאיליה, וכן כל כיוצא בזה. 

 

 סעיף יב 12

ואם ימכרו כל אחת נו שוה אלא מ"ט פרוטות  הגוזל אשכול של תמרים, ובו ג' תמרים, ואם ימכרו כולם ביחד אי

   וו חמשים, אינו משלם אלא מ"ט.  בפני עצמה יש



 דיינות 
 ידין' ין'יד  הסמכה לקבלת הכשרת
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 גזילה שיש לה ב' מחירים 
הגוזל אשכול של תמרים, ובו ג' תמרים, ואם ימכרו כולם    -:  צטטור רמב"ם מימרא דשמואל ב"מ  

ם, אינו משלם אלא מ"ט פרוטות ואם ימכרו כל אחת בפני עצמה ישוו חמשי  ביחד אינו שוה
 שו"ע.  – א מ"טאל

 13סעיף יג 

 שומה לגזלן
עי'  )ס  בסימן שנדם עליהם, ודינו כמו שנתבאר  ומרים יתן השברים וישליהגוזל כלי ושברו, אין א  -  שו"ע

   ה ע"ש(
  

 
 סעיף יג 13

   )ס"ה ע"ש(.  הגוזל כלי ושברו, אין אומרים יתן השברים וישלים עליהם, ודינו כמו שנתבאר בסימן שנ"ד



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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   גזילה שהזקינה, דר בחצר חבירו שלא מדעתו |  זילה סימן שסגג
 1סעיף א

 ' לפניךהרי שלך  '

 לבהמה שהזקינה/מטבע שנפס
ל לחזור, כגון  או כחשה כחש שאינו יכו גזל בהמה והזקינה  -כדמפרש רב פפא שם : צו"ק  משנה ב רמב"ם 

או אוקימתא דרב פפא שם צח:  כ  כולםאו שגזל פירות והרקיבו    אין להם רפואות תעלהחלאים ש
 שו"ע.  – שגזל יין והחמיץ, הרי זה כמו שגזל כלי ושברו, ומשלם כשעת הגזילה

 שו"ע.  –או שגזל מטבע ונסדק  -ה במשנ שםרמב"ם 
  ר' יהודההרמב"ם כופסק    ה רב הונא ורב יהוד  וקתמחל  שו"ע.  –  פסלו המלך מטבע ש וכן    –  ז.צב"ק  רמב"ם   .א

 דפסלתו מלכות היינו נסדק דמתני' 
מטבע אפילו פסלה המלך אומר   -  ד"ה המלוה שם צז: סוף  תוס'  שם    ב"ק פ"ט סי' יטור בשם רא"ש   .ב

ועוד דרב כרב הונא    ופסק  .בי"א  רמ"א   –  לפניך  לו: הרי שלך  וביאר שם משום דרב הונא הוא רביה דר"י 

ונא דאי הוי סברי דפסלינהו מלכות הוי כנסדק לא הוי מצי למיתב  ושמואל דפליגי )שם( במלוה על המטבע סבר' כרב ה 
 למלוה מטבע שנסדק  

 נאהבהמה וכחשה/איסורי ה
בי מאיר שם במשנה וכתב ה"ה טעם העבדים מפני שדינן כדין הקרקע שאינה  פסק כר צו: אמימרא דרב פפא בסוגיא דגמ' שם 

או שגזל עבדים   אבל אם גזל בהמות וכחשו כחש שאפשר לחזור  -  והכי פסק רב שם בגמ'נגזלת  
דינה אחרת, או שגזל פירות  י הוא יוצא במבמדינה זו והר או שגזל מטבע ונפסל    והזקינו

צזוהרקיבו   שם  יהודה  רב  לה  צח:מקצתם  .  כדמפרש  שם  שם   ברייתא  פפא  רב  לה  תרומה    וכדמוקי  או 
נרבעה או נעבדה  פירוש,  ונעבדה בה עבירה  ועבר עליו הפסח, או בהמה    ונטמאה, או שגזל חמץ

 רש"י  -  ן שבעיןבמום שאינו ניכר כגון בדוקיפירוש,    או נפסלה מליקרב  רש"י שם ד"ה ונעבדה  -  דפסולה לקרבן

  -   את ליסקל, אומר לו: הרי שלך לפניך, ומחזיר אותה בעצמה, או שהיתה יוצד"ה שנפסלה
 שו"ע. 

 2סעיף ב

 רףץ ונשחמ גזל
ם נשרפה  במה דברים אמורים, בשהחזיר הגזילה. אבל א  -  צח:  שם: ומפורש בגמ'  צומשנה ב"ק  רמב"ם  

 שו"ע.  - או אבדה אחר שנאסרה בהנאה, חייב להחזיר לו דמיה כשעת הגזילה הגזילה
 3סעיף ג 

 
 סעיף א  1

שגזל מטבע ן להם רפואות תעלה, או  גזל בהמה והזקינה או כחשה כחש שאינו יכול לחזור, כגון חלאים שאי

או שגזל פירות    ) וי"א דמטבע אפילו פסלה המלך אומר לו: הרי שלך לפניך( )טור ס"א בשם הרא"ש(,  ונסדק או פסלו המלך

ברו, ומשלם כשעת הגזילה. אבל אם גזל בהמות והרקיבו כולם, או שגזל יין והחמיץ, הרי זה כמו שגזל כלי וש

זו והרי הוא יוצא במדינה   נו, או שגזל מטבע ונפסל במדינהר, או שגזל עבדים והזקיוכחשו כחש שאפשר לחזו

אחרת, או שגזל פירות והרקיבו מקצתם, או תרומה ונטמאה, או שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, או בהמה ונעבדה  

 עצמה.  , או שהיתה יוצאת ליסקל, אומר לו: הרי שלך לפניך, ומחזיר אותה בבה עבירה או נפסלה מליקרב

 

 סעיף ב  2

אבל אם נשרפה הגזילה או אבדה אחר שנאסרה בהנאה, חייב להחזיר  ברים אמורים, בשהחזיר הגזילה.  במה ד

 לו דמיה כשעת הגזילה.  

 סעיף ג  3

כיוצא בזה והחזירה לבעליה, אף על פי שעבר  הגוזל בהמה ונשא עליה משא או רכב עליה או חרש או דש בה ו

ה לגזול או לעשות דה ולא הכחישה. ואם הוחזק אדם זשלם כלום, שהרי לא הפסיבלא תעשה, אינו חייב ל

מעשים אלו פעם אחר פעם, קונסין אותו, ואפילו בח"ל, ושמין השכר או השבח שהשביח בבהמה ומשלם 

 לנגזל.  
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 נגזלכשאין הפסד לשבה חיוב ה
הגוזל בהמה ונשא עליה משא או רכב עליה או חרש או דש בה   -  מבואר במעשה דרב נחמן  :צושם  רמב"ם  

לא    וכיוצא בזה והחזירה לבעליה, אף על פי שעבר בלא תעשה, אינו חייב לשלם כלום, שהרי
 ע.שו" –הפסידה ולא הכחישה. 

שים אלו פעם אחר פעם, קונסין אותו, ואפילו בח"ל,  ואם הוחזק אדם זה לגזול או לעשות מע  -שם 
 "ע. שו  – שהשביח בבהמה ומשלם לנגזלהשכר או השבח ושמין  

 4סעיף ד

 השתמש בעבדו של חבירו 
התוקף עבדו של חבירו ועשה בו מלאכה, ולא בטלו    -רב    דרב דניאל בר רב קטינא אמרמימרא  .  צז  שםרמב"ם  

 שו"ע.  – א ילמד עבדו דרכי הבטלהממלאכה אחרת, פטור, שנוח לו לאדם של
ואם בטלו ממלאכה אחרת,    -  עמא דעבדא כמקרקעי דמי וברשותי' דמריה קאיטמ  שם  רמב"ם ממסקנת הגמ' 

 שו"ע.  - משלם לו כפועל 
 5סעיף ה

 השתמש בספינתו של חבירו
ועשה בה    חבירו התוקף ספינתו של -מר רב פפא דלא פליגי וכלשון אחרון וכדאאל מימרא דרב ושמו . צזשם רמב"ם 

ומשלם. ואם היא עשויה לשכר, אם ירד חתה  מלאכה, אם אינה עשויה לשכר, שמין כמה פי
הואיל וירד שלא ברשות, אם רצה הבעל ליטול שכרה, נוטל; רצה ליטול  לה בתורת שכירות,  

 מב"םוסובר הר  שו"ע.  –  פחתה, נוטל. ואם ירד לה בתורת גזל, נותן הפחת וכן כל כיוצא בזה

נותן פחתדאם   ז"ל אפי'  ה דהא  אינה עשויה למלאכה אע"ג דנחית לה בתורת שכירות  ודברי הרב  גזלן הוא וכן עיקר 
 מגידב ה הר - כשהשכר יותר על הפחת

בסימן  ה שנתבאר  ופשוט הוא ע"פ מ  שו"ע.  –  על דעת שאלה שלא מדעת, גזלן הוים נטלה  וה"ה א  -טור ב"י  

 דשואל שלא מדעת גזלן הוא  שצט
הואיל ועומדת   ואם שכרה הגזלן לאחר, צריך להחזיר השכר לבעלים,  - רמ"ה  טור בשם   .א

גזלן משתכר על ידי הגזילה ולקתה  טעם הדבר דאל"כ פעמים שה   רמ"א.  –.  וע"ל סוף סי' ש"ח מדינין אלו  .להשכר

 המרשים. הרב  –מידת הדין.  

ירה עשה בה מלאכה בעצמו או השכן משלמין כשעת הגזלה מה לי  קי"ל כל הגזלניהא  ד   ר לגזלןשכהמחזיר    – ב"י   .ב

 '. לאחר וכו
כל ממון שלא נקנה ביד מי שהוא הרי   -  והסכמת הגדולים הר"א ממיץ  בשם '' קמב כב"ק סי מרדכי

וכו' והאריך בראיות ברורות   מו השכירוהוצהוא ברשות הבעלים ונמצא דהשכירות שלו כאלו הבעלים ע

 . יוצא בזה בכ ש"ז ס"ה  מןסי וע"ל  חב" –וכו' והני נקטינן 

 
 סעיף ד  4

מד עבדו  עשה בו מלאכה, ולא בטלו ממלאכה אחרת, פטור, שנוח לו לאדם שלא ילהתוקף עבדו של חבירו ו

 ועל.  ם בטלו ממלאכה אחרת, משלם לו כפדרכי הבטלה. וא 

 

 סעיף ה  5

התוקף ספינתו של חבירו ועשה בה מלאכה, אם אינה עשויה לשכר, שמין כמה פיחתה ומשלם. ואם היא עשויה 

ל וירד שלא ברשות, אם רצה הבעל ליטול שכרה, נוטל; רצה ליטול  לשכר, אם ירד לה בתורת שכירות, הואי

א בזה. וה"ה אם נטלה על דעת שאלה שלא מדעת,  ורת גזל, נותן הפחת וכן כל כיוצה, נוטל. ואם ירד לה בתפחת

ע"ל סוף סי'  הגה: ואם שכרה הגזלן לאחר, צריך להחזיר השכר לבעלים, הואיל ועומדת להשכר )טור ס"ה בשם הרמ"ה. ו גזלן הוי.
 ש"ח מדינין אלו(.  
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