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 הדר בחצר חבירו שלא מדעתו 
 1עיף ו ס

 ר חס אל הז ו הנהנ הז
הדר בחצר חבירו שלא מדעתו, שאמר לו: צא, ולא יצא,   -  ופשוט הוא וכן כתב ר' ירוחם בשם הר"ר יונהור ב"י  ט

 שו"ע.  – חייב ליתן לו כל שכרו
ה לשכר, אינו  ואם לא אמר לו: צא, אם אותה חצר אינה עשוי  -  כ: כא.רמב"ם טור מסקנת הגמ' ב"ק  
 אף על פי שדרך זה הדר לשכור מקום לעצמו, שזה נהנה וזה אינו חסר  צריך להעלות לו שכר

 שו"ע.  –
 רמ"א.  –ואף על פי שהוציא את בעל הבית בעל כרחו מן הבית והוא דר בו    -ד"מ    ב"ק סי' טז מרדכי  

נ"ד שאע"פ שאין דרך הדר לשכור חייב  שאין זה אלא גרמא בעלמא ואם הוצרך בע"ה לשכור לעצמו דירה נלע שם  וביאר
י' ו בפסקיו על דין הבא בסמוך ושכן משמע בגמ' ב"ק כ: מה חסרו ומה הזיקו משמע הא  לשלם ממה שכתב הרא"ש שם ס

לחיובי מפני שאכל חסרונו של זה וכו' והביאו הב"י    חסרו והזיקו פשיטא שחייב וכו' ואי איכא לחיובי מהאי טעמא איכא
 . ג"ה אב – בשם הראב"ן דבזמן הזה כל הבתים קיימא לאגרא והביאו הרמ"א בסמוך המרדכי שם סי' יזבסעיף ו' וכתב 

רגיל להשכיר, רק שעכשיו לא עביד למיגר, בתר  ואפילו היה -בשם הרמ"ה ד"מ  ב"ק ט.נימוקי יוסף 
 רמ"א.  – האי שעתא אזלינן

 [ ם ודס תדי מעל   ןיפוכ]  םילעבה  לש םחרכ  לעב  רודל
לכתחילה שיניחנו לדור    לא יוכל לכופוודוקא שכבר דר בו, אבל    -ד"מ    ח: מדפי רי"ףכ.  וקי יוסף  נימ  שםמרדכי  

 רמ"א. – בו
במקום שזה נהנה וזה אינו חסר, הני מילי בדבר דאי בעי   אף על פי דכופין על מדת סדום  -ד"מ    שם די"א כןמרדכי  

ו היה  ר ליהנות ולהרויח להשכיר חצירבכי האי גוונא דאי בעי בעל חצליהנות לא יוכל ליהנות. אבל  
 רמ"א.  –אותו לעשות בחנם יכול, אלא שאינו רוצה, אין כופין 

 ר גי מל וכר ד יןא ךא  ארגא ל אדיבע

ואם החצר עשויה לשכר, אף על    -  פ"ב סי' וטור בשמו רא"ש    לפי שמדה זו לא נזכרה בגמ' כלל  ט.רי"ף   .א
   שו"ע.  – י חסרו ממוןפי שאין דרך זה לשכור, צריך להעלות לו שכר, שהר

 ד"ה זה אין ב"ק כ.  תוס' וראה  . י"ב – .קלוח –ר"י  םשב םש ש"אר .ב
 –מיהו אם לא היה דר בו, אלא שגזלו ממנו, פטור לשלם השכירות    -  שםונ"י  ור בשם ר"ש שם  ט

 טור  -  קלוח שלאפוקי רמ"ה  רמ"א.

רא ואף על גב דעדיין לא וסתם בתים בזמן הזה קיימי לאג  -  והגהות מיימוני ד"מ  שם סי' יז  מרדכי
   .ועיין תרומת הדשן רמ"א –מעולם  השכירו

 2סעיף ז 

 [ ותי ב ילתכ  ריחשה כ]  טועמר ב ד רוחס
אהא דבעי למפשט מהא דתנן ר' יהודה אומר אף זה  כדמשני שם בגמ'כ: ב"ק  מטור מגיד בשם יש מפרשים   .א

העלות לו שכר, אם חסרו  שאין החצר עומד לשכר דאמרינן דאינו צריך לכ  -  הדר בחצר חבירו וכו'
הפסד אותו שחרורית אלא מועט,  כגון שהיה הבית חדש וזה חסרו במה שהשחירו, אף על פי שאין  אפילו דבר מועט,  
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 סעיף ו  

לו כל שכרו. ואם לא אמר לו: צא, אם אותה    חייב ליתן  הדר בחצר חבירו שלא מדעתו, שאמר לו: צא, ולא יצא, 

ית בעל כרחו מן הבית והוא  פי שהוציא את בעל הב  )ואף על  עשויה לשכר, אינו צריך להעלות לו שכר.   חצר אינה 
דר בו )מרדכי פרק כיצד הרגל(. ואפילו היה רגיל להשכיר, רק שעכשיו לא עביד למיגר, בתר האי שעתא אזלינן( )נ"י פ'  

הגה: ודוקא שכבר דר בו, אבל לא   אינו חסר. ל פי שדרך זה הדר לשכור מקום לעצמו, שזה נהנה וזה אף ע נ"ל(,ה
ן על מדת סדום במקום שזה נהנה וזה אינו חסר, הני מילי בדבר  ו לדור בו, אף על פי דכופילכופו לכתחילה שיניחניוכל 

חצר ליהנות ולהרויח להשכיר חצירו היה יכול, אלא  י בעי בעל  דאי בעי ליהנות לא יוכל ליהנות. אבל בכי האי גוונא דא

אין דרך זה  צר עשויה לשכר, אף על פי שואם הח  "י פרק הנ"ל(. ינו רוצה, אין כופין אותו לעשות בחנם )מרדכי ונשא

הגה: מיהו אם לא היה דר בו, אלא שגזלו ממנו, פטור לשלם    לשכור, צריך להעלות לו שכר, שהרי חסרו ממון.
הזה קיימי לאגרא ואף על גב דעדיין לא השכירו  ר ס"ו בשם הרא"ש ולאפוקי מהרמ"ה(. וסתם בתים בזמן שכירות )טוה

 גזילה ועיין בת"ה סימן שי"ז(.  הרגל והגהות מיימוני פ"ג דולם )מרדכי פרק כיצד מע
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ו דבר מועט, כגון  חסרו אפיל  יש אומרים דכשאין החצר עומד לשכר דאמרינן דאינו צריך להעלות לו שכר, אם 

, ע"י מגלגלין  ירו, אף על פי שאין הפסד אותו שחרורית אלא מועטשהיה הבית חדש וזה חסרו במה שהשח

)ואם כן אם אין דרך זה לשכור, פטור, דהא לא נהנה ויש חולקים( )ר' ירוחם ני"ב שתי    שנהנה. ל השכר כפי מה  עליו כ
 הדעות(.  
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ואם כן אם אין דרך זה לשכור, פטור, דהא לא  .א"יב שו"ע – מגלגלין עליו כל השכר כפי מה שנהנה  ע"י 
 א "מ ר םחור י 'ר – נהנה

 . א"יב רמ"א – יש חולקים -ד"מ  ת כתב ב' דעורבינו ירוחם  .ב
 3עיף ח ס

 ם לשל ןכומש  ותע ד  הליג  ריידה
הא דאמרינן דכשהחצר אינו עומד לשכר   -  וכו'  שם ב"ק כ: בד"ה טעמא דניקף הא מקיףהתוס'  שתירצו  טור ממה  

שכר אם לא    אינו צריך להעלות לו שכר, דוקא שלא גילה הדר בדעתו שהיה רצונו ליתן לו  
   .א"יב שו"ע – ה בדעתו כן, צריך ליתן לו שכרבחנם. אבל אם גיליניחנו לדור בו 

 4סעיף ט 

 ן ועמ של ןבו אר רצ ח רי כשה
השוכר בית מראובן מעלה שכר    כא.  ק"במהא דאמרי'  בשם הרמ"ה    שם ט.  נימוקי יוסף  וריטב"א  ד"בארטור  

  - א וכו' בארע  ן דשקל בידק'ממעשה דרב ענ ב"ב מא. כן משמע וכו' ומוקי לה שם בגמ' בחצר דקיימא לאגרא  לשמעון

לשכר אינו צריך להעלות לו שכר, אפילו אם שכרו מאחר  הא דאמרינן דבחצר שאינו עומד  
שהיה סבור שהוא שלו, ונמצא שאינו שלו, אין צריך ליתן לו שכר, אף על פי שנכנס על דעת 

דלא נחית אדעתא דאגרא   הא דנחית אדעתא דאגרא הא  .אמ  ב" בבמדלא קא משנינן    .א "יב  שו"ע  –ליתן לו שכר.
  גרא לגבי בעלים אע"ג דנחית זה אדעתא למיהב אגר לאינש אחרינא וכו' כי היכא דגבי מעינן כל היכא דלא קיימא לאש

משכיר מקח טעות הוא ואין צריך ליתן לו כלום שהרי נתברר שאינו שלו לגבי שוכר נמי מקח טעות הוא וכמאן דלא אגר  
 . גידמ הב רה – 'בטעות וכו דמי ואפי' נתן לו הוי כמחילה

ואם נתן לו השכר,   חזירוואפילו אם נתנו לזה ששכרו ממנו, צריך לה   - ד"מ   ט.  שםב"י בשם נימוקי יוסף  

 –חזר וכתב דין זה כדי לבאר טעם הדין דהוי נתינה בטעות.  שו"ע  – שבטעות יהב ליה, חייב להחזירוכיון שהוא ברור 
 . מנה"

 5סעיף י 

 ן ועמש  לשר צ ח ןבו ארמשכר  
יד: שחייב הלוקח להחזיר שדה פירותיו לבעלים   דומיא הלוקח שדה מחבירו ונמצא שאינו שלו ב"ק  ב"ק ט. טור נימוקי יוסף  

יש אומרים שזה שאמרנו בחצר העשויה לשכר   -א  זלן וכן כתבו הראה וריטב"ואין לבעלים דין ודברי' עם הג
לו השכר,   ונתן  לו שכר, אפילו שכרו מראובן  של  חייב להעלות  שלו אלא  ונמצאת שאינו 

 שו"ע.   – ויחזור ויתבע מראובן מה שנתן לו שמעון, צריך ליתן לשמעון שכרו
אינו בעיר  ודוקא ששמעון או שלוחיו בכאן שהיו משתדלין להשכירו. אבל אם    -ד"מ    מיימוניהגהות  

, ואף על פי ששכרו מראובן אין ואין מי שמשתדל להשכירו, הוי כחצר דלא קיימא לאגרא
 רמ"א. – בסעי' ט , וכמו שנתבארצריך ליתן לשמעון כלום 

 
3

 סעיף ח  

א שלא גילה הדר בדעתו  החצר אינו עומד לשכר אינו צריך להעלות לו שכר, דוקאמרינן דכשיש אומרים דהא ד

 ילה בדעתו כן, צריך ליתן לו שכר.  בחנם. אבל אם גם לא יניחנו לדור בו שהיה רצונו ליתן לו שכר א

 

4
 סעיף ט  

סבור   מאחר שהיה  י"א דהא דאמרינן דבחצר שאינו עומד לשכר אינו צריך להעלות לו שכר, אפילו אם שכרו

ילו אם  ו שכר, אף על פי שנכנס על דעת ליתן לו שכר. ואפשהוא שלו, ונמצא שאינו שלו, אין צריך ליתן ל

 החזירו. ואם נתן לו השכר, כיון שהוא ברור שבטעות יהב ליה, חייב להחזירו.  ו ממנו, צריך ל נתנו לזה ששכר

 

5
 סעיף י  

ת לו שכר, אפילו שכרו מראובן ונתן לו השכר,  חייב להעלויש אומרים שזה שאמרנו בחצר העשויה לשכר  

ן שהיו משתדלין  או שלוחיו בכא  הגה: ודוקא ששמעון   ו. שאינו שלו אלא של שמעון, צריך ליתן לשמעון שכר  ונמצאת 
להשכירו. אבל אם אינו בעיר ואין מי שמשתדל להשכירו, הוי כחצר דלא קיימא לאגרא, ואף על פי ששכרו מראובן אין  

  ויחזור ויתבע מראובן מה שנתן לו. ואפילו   זילה(, שמעון כלום, וכמו שנתבאר )הגהות מיימוני פרק ג' דגריך ליתן לצ

ליתן לשמעון כל השכר הראוי ליתן לו, ויחזור ויתבע מראובן מה שנתן    כדי דמיו, צריךשכרו מראובן בפחות מ

אלא כפי מה ששוכרים אחרים.  א יפרע לו  לו. ואם שכרו מראובן בדמים יקרים, ונמצא הבית של שמעון, ל

ליד שמעון,  ומיהו אם באו הדמים    בן, אינו נוטל שמעון אלא כפי מה ששוכרים אחרים. ואפילו אם נתן כבר לראו

הגה: ישראל שברח מן העיר, ולקח )השר( ביתו    א טוען שלא היה שוכרה בפחות, מספיקא לא מפקינן מיניה. והו
ישראל השני דר בו    שכר לבעלים, דהא לא קיימא לאגרא, דאי לא הוי דר בויך להעלות  והשאילו לישראל אחר, אין צר
מחבירו וחזר והשכירו לאחרים ביותר ממה ששכרו,  ל(. השוכר בית ה ומרדכי פ' כיצד הרגעובד כוכבים )הג"מ פ"ג דגזיל

ו רשות להשכירו,  ם לא היה לאם היה לו רשות להשכירו לאחרים בענין שנתבאר לעיל סי' שט"ז, המותר הוא שלו. וא 
ותפין בבית,  י בשם הרשב"ץ(. שני שר לחבירו: דור בחצרי, אין צריך ליתן לו שכר )ב"המותר לבעלים )נ"י פ' הנ"ל(. האומ

שכיר אחד מן השותפין כל הבית שלא מדעת שותפו, צריך השוכר ליתן לשותף השני חלקו )ב"י בשם הרשב"א(; אבל אם  וה
 שהשכיר לו, אין צריך ליתן לשני כלום )ד"ע(.    חלק השותף לא שכר כל הבית, רק

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה   לקבלת הכשרת 

 

 מכון תורת המשפט |  תוכן העניינים 6

 

ואפילו שכרו מראובן בפחות מכדי    -  :אכ  ק" במ   "אריטב  שם נ"י  ה"ר יונה    םש  הרא"ש  תופסותמטור  
 –  הראוי ליתן לו, ויחזור ויתבע מראובן מה שנתן לודמיו, צריך ליתן לשמעון כל השכר  

 . ןלשמעון ולא נקט משלם שכר לשמעו  בית של שמעון מעלה שכרמדנקט ]שם בב"ק כא:[ נמצא ה הנ וי  'ר קדקדש שו"ע.
מצא הבית של שמעון, לא  ואם שכרו מראובן בדמים יקרים, ונ  - ד"מ    ב"ק ט.ב"י בשם נימוקי יוסף  

 שו"ע.  – א כפי מה ששוכרים אחריםיפרע לו אל
מעון אלא כפי מה ששוכרים אחרים.  לראובן, אינו נוטל שואפילו אם נתן כבר    -  םשף  וסיי  קומינ

לא מפקינן  ומיהו אם באו הדמים ליד שמעון, והוא טוען שלא היה שוכרה בפחות, מספיקא  
 שעשה עם ראובן בטעות הוא ולאו כלום הוא  וביאר שם דשכירות שו"ע. – מיניה
, ולקח )השר( ביתו והשאילו לישראל  ישראל שברח מן העיר  -ד"מ    סי' יז  ב"קמרדכי    הגהות מיימוני

, דהא לא קיימא לאגרא, דאי לא הוי דר בו ישראל השני דר בו עובד  בעליםאחר, אין צריך להעלות שכר ל 

 רמ"א.  –כוכבים 

 ים רחאל רי כשה שר  כוש
וחזר והשכירו לאחרים ביותר ממה ששכרו, ת מחבירו  השוכר בי  -ד"מ    שםב"י בשם נימוקי יוסף  

לא    שלו. ואם  המותר הוא, סעי' א ין שנתבאר לעיל סי' שטזבענ  אם היה לו רשות להשכירו לאחרים
 רמ"א.  –היה לו רשות להשכירו, המותר לבעלים 

כל הבית שלא מדעת   כיר אחד מן השותפיןבבית, והש שני שותפין  -ב"י בשם רשב"א בתשובה ד"מ 
 רמ"א.  –שותפו, צריך השוכר ליתן לשותף השני חלקו 

   רמ"א. –כלום  אבל אם לא שכר כל הבית, רק חלק השותף שהשכיר לו, אין צריך ליתן לשני -ד"מ 

 ם לשלב י יח אםה 'ימע  רוד'
 רמ"א.  –האומר לחבירו: דור בחצרי, אין צריך ליתן לו שכר  - ב"י בשם רשב"ץ .א
 .ח"ב  –אפי' מדעת נמי אינו מוחל חסרונו  היכא דזה נהנה וזה חסר    -  ק"ירמהתרומת הדשן   .ב

) ו אכול עמי ואכל עמו חייב לשלם וכוים על מי שאומר לחביר רבינו אפר מע"ש   ב"י בשם תלמידי   לעיל סוף סי' רמו(' 
הרשב"א דבחצר דקיימא לאגרא והלוהו ודר בחצירו דאע"ג דאבק רבית הוא אינה יוצאה בדייני' וכו' מ"מ חייב להעלו'  

 כר דחסרי' ממונא וכו' לו ש
מימר קים לי  לי כרשב"ץ ואם בעה"ב מוחזק מצי ל ואם הדר בו מוחזק מצי למימר קיםבפלוגתא דרבוותא המע"ה    -  ח"ב

 י כמהרי"ק ומהרא" 
 6סעיף יא 

 ו לזוהו ןעב צ  ,רמצ ו עב צ לזג
מי שהיה לו   -   שם ופסק בה כדין ספיקא דממונא דמפרש לה שם בגמ' כלישנא קמא ולא איפשטאבעיא שם  .  קאב"ק  טור  

צמר וסמנים שרויין, ובא אחד וגזלן וצבע הצמר בסמנים, והוזל צמר הצבוע בענין שאינו  
 שו"ע.  – שהיה שוה בהיותו לבן, ושואל הנגזל מהגזלן דמי סמנים, פטורשוה אלא כמו 

   שו"ע. – ואם תפס הנגזל, אין מוציאין מידו - ם"במר .א
ובכמה    ב"ק סי' בכמ"ש הרא"ש    אם תפס מוציאין מידו  -  ב  'י ס  ב"פ  ק"ברא"ש    יקאו וכתובות כ. תוד"ה  ר"י   .ב

כ'  גי  ק"ס  בסש 'יסב והסמ"ע  .ג"האב –  סי' שסב סעי' וש בדוכתי והביאו הטור ורמ"א ג"כ בכמה דוכתי. וכצ"ל במ"
 בענין אחר 

  

 
6

 עיף יא ס 

הצבוע בענין שאינו שוה  ים, והוזל צמר  וגזלן וצבע הצמר בסמנמי שהיה לו צמר וסמנים שרויין, ובא אחד  

 אלא כמו שהיה שוה בהיותו לבן, ושואל הנגזל מהגזלן דמי סמנים, פטור. ואם תפס הנגזל, אין מוציאין מידו. 
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   'יתקח לי  לש'ן ועטו רוי בח ל ש  חקל  | גזילה סימן שסד
 1סעיף א 

בארו משפטיו כלים, ואין ידוע כמה נטל, נתמי שהעידו עליו שנכנס לביתו של פלוני בפניו ונטל    -  שו"ע
 . בסימן צ

 2סעיף ב 

 ' ולש םדא די ת חתה ש מ ה קזח'
שנכנס לתוך בית חבירו, שלא בפני בע"ה, ונטל    עדיםראוהו    -  ארוכהיאר דין זה בב  שבועות כח.  רי"ףרמב"ם  

משם כלים, אף על פי שהוציאם מגולים, ואף על פי שהבעל הבית הזה עשוי למכור את כליו,  
או: בחוב  ואתה מכרתם לי או: נתתם לי, רשותך באתי ב ומרטען ואמר: דרך גזל לקחם, והלה אאם 

שכל הנכנס לבית חבירו שלא בפניו ונטל כלים משם והוציאם בפני עדים הרי זה  אינו נאמן,  ,  שיש לי אצלך תפסתים

ואחר שיחזיר    שהרי העדים ראו מה גזל;שבועה,    לפיכך מחזיר הכלי לבע"ה ואין כאןבחזקת גזלן;  
 ו"ע. ש - ה בכל מה שיטעון, והדין ביניהםחוזר ותובע את בע"

 3ג סעיף  

 ר' אבא[ כנגדו ]נסכא ד  עד'דידי חטפי' ו
אחד    עדוכן אם היה שם    -  שבועות כח.רי"ף  הבא בסעיף הסמוך  ונלמד מעובד' דנסכא דרבי אבא    :לג   ב"ברמב"ם  

וב גביתיו, או: שלי היה ופקדון  בידו, והלה אומר: לקוח הוא בידי, או: בחובעל הבית טוען שגזול הוא כלי זה  בלבד,  

שאילו היו שני עדים היה חייב לשלם, ועכשיו חייב להחזיר הכלי לבעליו בלא שבועה,  זה    , הריהוא אצלך
בע  העד, וכל המחוייב שבועה ואינו יכול ליש  ואינו יכול לישבע שהרי אינו מכחיש אתה,  חייב שבועשאין שם אלא עד אחד  

 ע. "וש –משלם. 
כלום, הואיל ואין שם אלא עד   לפיכך אם כפר ואמר: לא נכנסתי לביתו ולא נטלתי  -שם  ם  "מבר

ועיין    שו"ע.  –הרי זה נשבע שבועת התורה שלא לקח מביתו כלום, ונפטר  אחד והוא מכחישו,
 לעיל סי' צ סעי' ג 

ואולי נאמר אחר שימצאנה בידו ענת ברי  ט דמאחר שבעל הבית לא היה שם אין כאן    הקשה  -ראב"ד  
ראה כשהוציא מביתו אלא   הוא אף ע"פ שלא  ברי    "א יש   ץרי ת  ידמג ה  ברהו   שהעד מעידטענת 

 . ' מחייבו שבועהוא דבכל מקום ששנים מחייבין אותו ממון אששבועת עד אחד אפי' על טענת שמא ה 
 4סעיף ד 

חבירו בפני עד אחד, ואמר:   -  ב"ב לג: שבועות מז.היינו עובד' דנסכא דר' אבא  רמב"ם   כסף מיד  חטף לשון 
   ע.שו" – חטפתי ודידי חטפתי, חייב להחזיר

 5סעיף ה 
חטף ממנו זהובים בפני עד אחד, והוא אומר: שלי חטפתי ועשרים היו, אף על פי שאין העד    - רמב"ם  

ונמצא שהוא   בודאי שזהובים חטף,  ידע  זה משלם העשרים, שהרי  הרי  כמה חטף,  יודע 

 
1

 סעיף א  

 צ'.  כלים, ואין ידוע כמה נטל, נתבארו משפטיו בסימן מי שהעידו עליו שנכנס לביתו של פלוני בפניו ונטל 

 

2
 סעיף ב  

עדים שנכנס לתוך בית חבירו, שלא בפני בע"ה, ונטל משם כלים, אף על פי שהוציאם מגולים, ואף על   ראוהו

ך גזל לקחם, והלה אומר: ברשותך באתי ואתה  ן ואמר: דרפי שהבעל הבית הזה עשוי למכור את כליו, אם טע

בית חבירו שלא בפניו ונטל  כנס לנו נאמן, שכל הנ או: נתתם לי, או: בחוב שיש לי אצלך תפסתים, אי  מכרתם לי

כלים משם והוציאם בפני עדים הרי זה בחזקת גזלן; לפיכך מחזיר הכלי לבע"ה ואין כאן שבועה, שהרי העדים  

 .  ר חוזר ותובע את בע"ה בכל מה שיטעון, והדין ביניהםואחר שיחזיראו מה גזל; 

 

3
 סעיף ג  

כלי זה בידו, והלה אומר: לקוח הוא בידי, או:  הוא    הבית טוען שגזול וכן אם היה שם עד אחד בלבד, ובעל  

היו שני  בחוב גביתיו, או: שלי היה ופקדון הוא אצלך, הרי זה חייב להחזיר הכלי לבעליו בלא שבועה, שאילו  

שבועה, ואינו יכול לישבע שהרי אינו מכחיש את    ים היה חייב לשלם, ועכשיו שאין שם אלא עד אחד חייבעד

ה ואינו יכול לישבע משלם. לפיכך אם כפר ואמר: לא נכנסתי לביתו ולא נטלתי כלום,  שבוע   עד, וכל המחוייבה

)ע"ל   קח מביתו כלום, ונפטר. תורה שלא להואיל ואין שם אלא עד אחד והוא מכחישו, הרי זה נשבע שבועת ה
 סי' צ' ס"ג(.  

 

4
 ד  סעיף 

 ייב להחזיר.  תי, חחטפתי ודידי חטפחטף לשון כסף מיד חבירו בפני עד אחד, ואמר: 

 

5
 סעיף ה  

חטף ממנו זהובים בפני עד אחד, והוא אומר: שלי חטפתי ועשרים היו, אף על פי שאין העד יודע כמה חטף,  

ינו יכול לישבע,  דע בודאי שזהובים חטף, ונמצא שהוא מחוייב שבועה שאים, שהרי יהרי זה משלם העשר

 ומשלם.  

 



 דיינות
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זאת וכן  ל הוא דין פשוטבזה אינו מבואר מן הגמ' א. שו"ע –  מחוייב שבועה שאינו יכול לישבע, ומשלם
 מגיד ה ברה –  אמר החוטףסעי' ו הבבא 

 6סעיף ו 
ומר: מאה חטף, משלם העשרים שהודה י הם, והנגזל א רים חטפתי ושלאמר החוטף: עש  -רמב"ם  

 שו"ע.  – בהם
 . מגידב הרה  – שהרי לא הודה לו כלום אלא אמר שלי חטפתי שו"ע. – ועל השאר נשבע היסת - םרמב"

 7סעיף ז 
ונטל משם כלים בפני עד אחד, ואין העד יודע כ  של חבירו  נכנס לביתו  -רמב"ם   .א בעל הבית  מה נטל,  שלא בפניו 

ר: לא נטלתי אלא עשרה והם שלי, חייב להחזיר אומר: עשרים כלים היו בביתי, גזלן אומ
מפני   , ואינו נשבע על השאר אפילו שבועת היסתהעשרה, מפני שהוא מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע

 שו"ע.  – טענת ודאי לטעון על הגזלן שאינו יכול
זה    , שםה  הי  אל ול  איוה  לז גי שרב וען  טנו  אי שן  ו וכי אם טענת בעל הבית אינה טענה    -ראב"ד   .ב היאך 

  . בי יח א וה ת מקצב  הדוה ש ןו וי כשם  "מברת העד ב ישי  מגידב הרוב . י"ב –ישלם  מחויב שבועה ולמה
 8סעיף ח 

 [ ה ע 'יס 'עי]  ןלזגל  העבו שוב יח
א  האומר לחבירו: גזלתני מאה, אם אמר: ל  -  ( חעי'  לעיל סי' עה ס)כפול  מתקנת חכמים    מ:ת  שבועורמב"ם  

 שו"ע.  –נשבע היסת; גזלתי
 ונשבע שבועת התורה על השאר, כשאר הנשבעים  ואם הודה שגזלו חמשים, משלם חמשים  -ם  "מבר

 . דימג הב רה  – בהרבה מקומותפשוט  שו"ע. – שהרי לא הוחזק גזלן בעדים
 9ט סעיף 

שנכנס לביתו וגזלו כלים, והוא אומר: דרך משכון לקחתי   וכן הטוען את חבירו  -:  מדשבועות  רמב"ם  
בחובי שיש לי אצלך, ובעל הבית אומר: אין לך בידי כלום, אף על פי שהודה שמשכנו שלא  

 שו"ע.  –  ןמשכווגובה חובו מההרי זה נשבע    ן שם עדים מעידים שגזלברשות, הואיל ואי
וביאר שם רמב"ם   . גידמה בר ה – אט הווים ופשי ראוהו דוקא דאיכא עדשם מתברר דין זה דקתנ  אוהסוגימתוך המשנה 

ונים שאפי' מי שבידו משכון שהוא נאמן עד  הפה שאסר הוא הפה שהתיר ונשבע בנקיט' חפץ מגיד זה דבר מוסכם מן הגא 
 . דיג מ הב רה – סי' עב סעי' יז[כדי דמיו הרי זה נשבע בנק"ח כדין הנשבעין ונוטלין ]ומבואר לעיל 

 
6

 סעיף ו  

והנגזל אומר: מאה חטף, משלם העשרים שהודה בהם, ועל השאר נשבע    י הם, עשרים חטפתי ושלאמר החוטף:  

 היסת.  

 

7
 סעיף ז  

יודע כמה נטל, בעל הבית אומר:  ואין העד    נכנס לביתו של חבירו שלא בפניו ונטל משם כלים בפני עד אחד,

שהוא מחוייב  מפני  להחזיר העשרה,    י, גזלן אומר: לא נטלתי אלא עשרה והם שלי, חייבעשרים כלים היו בבית

שבועה ואינו יכול לישבע, ואינו נשבע על השאר אפילו שבועת היסת, מפני שאינו יכול לטעון על הגזלן טענת  

 ודאי.  

 

8
 סעיף ח  

ל ס"ח(עיל סי' ע")כפול  י, נשבע היסת; ואם הודה שגזלו  האומר לחבירו: גזלתני מאה, אם אמר: לא גזלת  ה 

 על השאר, כשאר הנשבעים, שהרי לא הוחזק גזלן בעדים.   ם, ונשבע שבועת התורה חמשים, משלם חמשי 

 

9
 סעיף ט  

אצלך, ובעל    ובי שיש ליוכן הטוען את חבירו שנכנס לביתו וגזלו כלים, והוא אומר: דרך משכון לקחתי בח

מעידים שגזל,  י שהודה שמשכנו שלא ברשות, הואיל ואין שם עדים הבית אומר: אין לך בידי כלום, אף על פ

 נשבע וגובה חובו מהמשכון. הרי זה  

 



 דיינות
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 אינו יודע ממי גזל  | גזילה סימן שסה 
 1סעיף א 

 [ ' ירב'  ןעוט לזגנה]  הש ימח מ דחא לזג
הגוזל אחד מחמשה ואינו יודע לאיזה מהם גזל, כל אחד    -  מחלוקת דרבי טרפון ור"עקיא:    שנה יבמותמטור  

 . דיג מה  ברה – ויבא מחביר ופסקו כר"ע דידוע דהלכה כרבי עק שו"ע.  – גזלמהם אומר: אותי 
 שו"ע.  – אף על פי שאין שם עדים שגזל -טור בשם רמב"ם 

משום דכלל הוא   שו"ע.  –  שלם גזילה לכל אחד ואחדהרי כל אחד מהם נשבע שזה גזלו, ומ  -טור רמב"ם  
נוטל מעות מחבירו שהוא צריך לישבע א"נ דכיון דמדינ' פטור אלא דמשום דעבד איסורא אתה קונסו א ין ראוי  דכל 

 י "ב  משנה כסף  - לקונסו לשלם בלא שבועה
 2סעיף ב 

 [ 'אמש ' לזגנ ה]  'והזאי עוד י יניאו םכמ  דחא יתלזג'
אמר לשנים: גזלתי את אחד   -  כ: רי"ףואוקימנא לה בגמ' בבא לצאת ידי שמים   לז.ב"מ רמב"ם טור מגיד משנה 

מאחר שהם לא היו יודעים שנגזלו,   מכם ואיני יודע איזהו, אינו נותן אלא מנה, והם חולקים ביניהם,

 שו"ע. – חד ואחדצאת ידי שמים, חייב לשלם כל הגזילה לכל אאם בא לאלא על פיו; ועם כל זה 
אבל שנים שתבעו את אחד, וכל אחד מהם אמר ליה: גזלתני    -  שם ומוקי לה בגמ' דקא תבע ליהברייתא  

יודע לאיזה מכם, חייב לשלם מנה, והוא משיב: אמת שגזלתי את אחד מכם מנה אבל איני 
 שו"ע.  – לכל אחד מהם מנה

וכן אם גזל לשנים, לאחד מנה ולאחד מאתים, וכל אחד מהם תובעו    -  שםגמרא  סוגיא דמבואר בטור  
 רמ"א.  – מאתים, והוא אינו יודע למי גזל מאתים, נותן לכל אחד מאתים

 ' ךיתל זג םא עודי יניא'
  ר לו, אף על פי שאין תובע אותו, חייב לשלם לו אם בא לצאת ידי שמים. ו יודע אם החזיגזל לאחד, ואינ   -  :קיחמשנה ב"ק  טור  

ר לאחד: איני יודע אם גזלתיך אם לאו, אפילו בבא לצאת ידי שמים אינו חייב אם אמאבל  
 רמ"א.  –לשלם לו 

 
1

 סעיף א  

הגוזל אחד מחמשה ואינו יודע לאיזה מהם גזל, כל אחד מהם אומר: אותי גזל, אף על פי שאין שם עדים שגזל,  

 הם נשבע שזה גזלו, ומשלם גזילה לכל אחד ואחד.  מ רי כל אחד ה

 

2
 סעיף ב  

לא מנה, והם חולקים ביניהם, מאחר שהם לא  ע איזהו, אינו נותן א אמר לשנים: גזלתי את אחד מכם ואיני יוד

.  היו יודעים שנגזלו, אלא על פיו; ועם כל זה אם בא לצאת ידי שמים, חייב לשלם כל הגזילה לכל אחד ואחד

והוא משיב: אמת שגזלתי את אחד מכם מנה  שתבעו את אחד, וכל אחד מהם אמר ליה: גזלתני מנה,    אבל שנים 

הגה: וכן אם גזל לשנים, לאחד מנה ולאחד מאתים,    ב לשלם לכל אחד מהם מנה.יודע לאיזה מכם, חיי  אבל איני
גזל לאחד, ואינו יודע אם החזיר   אחד מאתים. וכל אחד מהם תובעו מאתים, והוא אינו יודע למי גזל מאתים, נותן לכל 

ני יודע אם גזלתיך אם  אבל אם אמר לאחד: אי  תובע אותו, חייב לשלם לו אם בא לצאת ידי שמים.  לו, אף על פי שאין 
 לאו, אפילו בבא לצאת ידי שמים אינו חייב לשלם לו )טור(. 

 



 דיינות
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 גזלן שבא לעשות תשובה  | גזילה סימן שסו
 1סעיף א 

 מפורסם  ןלזג
בא ש  רמ"א.   –  שעסקיו בכך ותשובתו קשה  -  טור  גזלן מפורסם  -  צה.שם  גמ'    ד: ד"ה בימיב"ק צטור בשם ר"י בתוס'  

  –   כדי שלא ימנע מלעשות תשובה  אם אין הגזילה קיימת אין מקבלין ממנו  לעשות תשובה מעצמו
 שו"ע. 

ידי  ה לצאת  ואם רצ  -שם צג:    זילה וכו'לא פריך שם ממתני' כל הגזלנין משלמין כשעת הג  דלהכיתוס' שם בשם ר"י  
 שו"ע.  – שמים והחזיר, אין מוחין ביד הנגזל מלקבלו

שבועות  מנסכא דרבי אבא  ו ע"אטדף קנרשאה גנב סיפרא  ביג םשו  שם צו:בההיא דגזל פדני דתורא  שם פ"ט סי' בטור רא"ש 

יוצ  דרעיא ב"מ ה. ואמרינן ב"מ סא:מז. וההיא   ה וכן אם לא בא לעשות תשוב  -  אה בדיניםריבית קצוצה 
 רמ"א. –לתבעו, מחייבים אותו להחזיר  מעצמו, רק שהנגזל צריך

 2סעיף ב 

 , גבאים, מוכסים תשובת הרועים
הרועים והגבאים והמוכסים, תשובתן קשה מפני שגזלו    -  כדמפרש רב חסדא שםצד:  טור ברייתא שם ב"ק  

 –  ומערות  כגון בורות שיחין  לפיכך יעשו בו צרכי רביםאת הרבים ואין יודעים למי יחזרו,  
 שו"ע. 

   לעיל סימן שנה.ועיין  רמ"א. –גזלן שהחזיר, אם צריך דעת בעלים, דינו כמו בגנב  -טור 
 3סעיף ג 

 לקטן  שואל שלא מדעת שהחזיר
היה כלי ביד בנו של בעל הבית    -פח.  וכדאמר רבא אני וארי שבחבורה תרגמינא וכו' שם    פז: וכחכ'רמב"ם משנה ב"ב  

אח ולקחו  עבדו,  ביד  ברשותאו  ונעשה  מדעת  שלא  שואל  זה  הרי  בו,  ונשתמש  מהם  ו  ד 
ונתחייב באונסין עד שיחזירנו לבעלים. לפיכך אם החזירו לקטן שהיה בידו, ואבד ממנו או 

   "ע. שו  – נשבר, חייב לשלם

 וזה ברור  העבד דינו כקטן כל זמן שלא החזירו ליד בעלים -מגיד  ה  ברה
 4סעיף ד 

 ה ליזגה  תב שמקום ה 
לא   ואם ירצה הנגזלא יצא;  ובא להחזיר לו במדבר, להגוזל את חבירו בישוב,   -.  קיח"ק  טור משנה ב

 . ידגמ ה ברה  – ואם לקחו שוב אין לגזלן עסק בו אם גזלוהו ממנו שו"ע.  –יקחנו עד שיגיע ליישוב;
ר אלא  תנן לא יחזי   מדלא  שו"ע.   –  אפילו אינו באותו מקום שגזלו, יצא  אבל אם מחזירו ביישוב  -  שםמ  רוט 

 שגזלו במקום 

 
1

 סעיף א

אם אין הגזילה קיימת אין מקבלין ממנו,    ובה מעצמו,הבא לעשות תש   )שעסקיו בכך ותשובתו קשה(  גזלן מפורסם 

הגה: וכן אם    ל מלקבלו. , אין מוחין ביד הנגז נע מלעשות תשובה; ואם רצה לצאת ידי שמים והחזירכדי שלא ימ
 לא בא לעשות תשובה מעצמו, רק שהנגזל צריך לתבעו, מחייבים אותו להחזיר )טור ס"א(.  

  
2

 סעיף ב  

לפיכך יעשו בו צרכי  קשה מפני שגזלו את הרבים ואין יודעים למי יחזרו,    ים, תשובתןהגבאים והמוכסהרועים ו

ר, אם צריך דעת בעלים, דינו כמו בגנב )טור ס"ג(. ועיין לעיל  הגה: גזלן שהחזי  רות. רבים, כגון בורות שיחין ומע
 סימן שנ"ה.  

 

3
 סעיף ג  

ו, הרי זה שואל שלא מדעת ונעשה  ם ונשתמש בולקחו אחד מה   היה כלי ביד בנו של בעל הבית או ביד עבדו, 

ו או נשבר, חייב  שהיה בידו, ואבד ממנ  נסין עד שיחזירנו לבעלים. לפיכך אם החזירו לקטןברשותו ונתחייב באו

 לשלם.  

 

4
 סעיף ד  

שוב; אבל  הגוזל את חבירו בישוב, ובא להחזיר לו במדבר, לא יצא; ואם ירצה הנגזל לא יקחנו עד שיגיע ליי

 וב, אפילו אינו באותו מקום שגזלו, יצא. חזירו בייש אם מ
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 ר גמ או   ויבא מ  בנג שכ ו ה לי זגה  תב ש ה  בו יחי רדג   | גזילה סימן שסז
 1סעיף א 

 ים עלבה  םוקמל  ךליל יביח אםה
. כיון דידע מאן דגזלי' ואודי ליה הוי כמאן דא"ל יהיו לי בידך פקדון וכפי' קדשם    וכאוקימת' דרגא.  קגרמב"ם משנה ב"ק  

חזר    כפר בו, הואיל ולא נשבע, אםרו, אף על פי שאת חביהגוזל    -  התו' שם ד"ה אמר שלא הודה בפניו
ויודיע    -טור    והודה אינו חייב לרדוף אחר הבעלים להחזיר להם, אלא יהא בידו עד שיבואו

 שו"ע.   – ויטלו את שלהם רמ"א.  – אותם
ם,  ב לרדוף אחר הבעלים עד שיחזיר להאבל אם נשבע על שוה פרוטה ומעלה, חיי  -  שם  'מגו  במשנה

כיון דבעי כפרה לא  שו"ע.  – מאחר שנשבע, ואינם באים עוד לתובעו מפני שכבר נתייאשוהם באיי הים,  ו  ילאפ
 . םש 'מג  – סגי עד דמטא לידיה

   .י"ב – ויכול להביא כפרהאם הודה בפניו אפי' נשבע א"צ להוליכו אחריו למדי  - שםתוס' 
 2סעיף ב 

 ל זגנ ה חילשל  הרזחה
 שו"ע.  – נגזל ולא לשלוחוא לבנו של  ולא יתן ל -נה שם במש

שה  אלא אם כן ע  -  וכ"פ כל הפוסקיםכרב חסדא ור' יוחנן ור"א דאמרי שליח שעשאו בעדים הוי שליח    .קדשם    ם"מבר
ר אם  בעדים, ונתן לו, יצא; ואין צריך לומיח בעדים. וכן אם עשו בית דין שליח הנגזל השל

 שו"ע.  – נתן לבית דין, שיצא

 ה ט ורפה וושמ  ץו ח הליזגה  רזיחה
ן להוליכה אחר חוץ משוה פרוטה, חייב הגזלאפילו החזיר הגזילה כולה,    -. שם  קגרמב"ם משנה  
 שו"ע.  – הנגזל

 3סעיף ג 
החזיר לו כל הגזילה, או שמחל לו עליה, חוץ מפחות שוה פרוטה, אינו צריך  -. קגרמב"ם משנה שם 

 שו"ע.  – השאר אלא יבא הנגזל ויטוללהוליך אחריו 
עצמה קיימת אין חוששין שמא תתייקר   ואף על פי שהגזילה  -'  כלישנא בתרא דרב פפא בגמ.  קהשם    ם"במר

 שו"ע.  – ונמצא הנשאר שוה פרוטה
 4סעיף ד 

 ל זגני השרו יל הרזחה
ב"ק   טור רמב"ם הגזילה    -  ג.ק משנה  ליורשיו, אם  יחזיר  הגזלן לעשות תשובה  כשבא  מת הנגזל, 

 שו"ע.  –בעין.
ידוע שהיורש    שו"ע.   –  יחזיר להם דמיה כשם שהיה מחזיר למורישם  )או שנשתנית(   ואם אינה בעין  -ם  ש

 להחזיר למורישו מחזיר ליורשיו עומד וכל מה שמחויב  במקום מורישו
 5סעיף ה 

 
1

 סעיף א  

נו חייב לרדוף אחר הבעלים להחזיר  שבע, אם חזר והודה איהגוזל את חבירו, אף על פי שכפר בו, הואיל ולא נ

ס"א(  להם, אלא יהא בידו עד שיבואו,  )טור  אותם(  ויטלו את שלהם. אבל אם נשבע על שוה פרוטה    )ויודיע 

י שכבר נתייאשו מאחר שנשבע,  אחר הבעלים עד שיחזיר להם, אפילו הם באיי הים, מפנייב לרדוף ומעלה, ח

 בעו. ואינם באים עוד לתו

2
 סעיף ב  

החזיר הגזילה כולה, חוץ משוה פרוטה, חייב הגזלן להוליכה אחר הנגזל. ולא יתן לא לבנו של נגזל ולא  אפילו 

ו בית דין שליח בעדים, ונתן לו, יצא; ואין צריך  וכן אם עש לשלוחו, אלא אם כן עשה הנגזל השליח בעדים.

 מר אם נתן לבית דין, שיצא.  לו

 

3
 סעיף ג  

לו עליה, חוץ מפחות שוה פרוטה, אינו צריך להוליך אחריו אלא יבא הנגזל  שמחל    כל הגזילה, או   החזיר לו

 וה פרוטה.  צא הנשאר שויטול השאר, ואף על פי שהגזילה עצמה קיימת אין חוששין שמא תתייקר ונמ

 

4
 סעיף ד  

יחזיר  נית(,  בעין )או שנשת  תשובה יחזיר ליורשיו, אם הגזילה בעין. ואם אינה מת הנגזל, כשבא הגזלן לעשות  

 להם דמיה כשם שהיה מחזיר למורישם.  

 

5
 סעיף ה  

אחיו  חשבון עם    הגוזל את אביו ונשבע לו, מת האב, אם אין הגזילה קיימת או נשתנית עושה  )טור הביאו בס"ח(

שה עמהם  לה עצמה מתחת ידו, לפיכך נותן הגזילה לאחיו ועו על הקרן; ואם הגזילה קיימת, חייב להוציא הגזי

דאינו נוטל כלום נגד הגזילה. ואם הוא עני ולא יכול לוותר חלקו, לוה מאחרים והם באים ונפרעים    )וי"א  חשבון. 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה   לקבלת הכשרת 
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 ו יבאמ  לזגשכ  הר זחה בויח
ו  הגוזל את אביו ונשבע לו, מת האב, אם אין הגזילה קיימת א   -  שם קח:טור רמב"ם משנה   .א

ה חשבון עם אחיו על הקרן; ואם הגזילה קיימת, חייב להוציא הגזילה עצמה  נשתנית עוש
מפרש משלם  ם"במ רהש הארנ .שו"ע  – פיכך נותן הגזילה לאחיו ועושה עמהם חשבון מתחת ידו, ל

זהו  פי מה שיהיה בהם מקרן וחומש שנתן להם וקרן וחומש ומ"מ מעכב בידו משאר נכסים יותר מחלקו המגיע בהן כ 
לתת חלקו ומה שאמרו במשנה שאין לו ר"ל שאין לו לא אחים ולא בנים    עושה עמהם חשבון וזה אם אינו רוצהשכתב  

לאחיו הרי קיים מצות השבת כיון שנתן כל הגזילה לבניו או  ד  םעטהש  הא רנוכ.  ואין שם ראוי לירש לוה ופורעם בחובו ע" 
לבניו בניו של   פירשוש  תוס' שם ד"ה לבניו תעד   הא רנן כו   . די גמ הב  ר ה  –   . מעתה למה לא יתבע חלקו בנכסי אביוגזילה ו

 . ב"י וכ"מ -גזלן וכו' 
אינו נוטל כלום נגד הגזילה. ואם הוא עני ולא יכול    -  שם ד"ה הרי וד"ה אין לו  פי' רש"יכטור   .ב

 . א"יב רמ"א – ונפרעים מחלקולוותר חלקו, לוה מאחרים והם באים  

  – גזילה מתחת ידו לבניו.מוציא הא זה הגזלן לבדו הוא היורש,  מצשנואם אין לו אחים,    -ם  "מבר .א
 שו"ע. 

לבעל חובו  לן, נותנם  ואם אין בנים לזה הבן הגז  -מימרא דרב פפא שם  ממימרא דרב יוסף  מ  שם קט.  ם"מבר
והוא   עצמה מתחת ידו נפטר אף על פי שנתנה מתנה או פרעה בחובו   הואיל ויצאה גזילהאו לצדקה,  בהלואתו  

 שו"ע.  – : זה גזל אבאיעם ויאמרשיוד
 רמ"א. – אין לגזלן )אחים( נותן לאחי אביואם  -  שם קח: ד"ה הריפי' רש"י כ טור .ב

 6סעיף ו 

 ר ג ה תא ל זגשכ  הר זחה בויח
ונשבע לו, ומת הגר בלא הגוזל את הגר  -ופסק כר"ע וכו' מחלוקת ר"ע ור' יוסי הגלילי  . טקם ש אתיירברמב"ם 

ה, אף על פי שזכה בגזילה, חייב להוציאה מתחת במלור וזקפו עליו  אפילו הודה לגיורשים,  
נה לכהנים נראה לי דלר"ע לא שנא זקפן ול"ש לא זוקפן בהוצאת הגזילה מתחת ידו סגי אע"פ שאינה נות   שו"ע.   –  ידו

 . דימג ההרב   – וציא הגזילה מתחת ידו ע"כונקט זוקפן לרבותא דאפילו זקפן בעי לה
 לצדקה.  חייב ליתנה ו -טור 

 כמו שהיו מחלקין האשם המושב לכהנים )בפ' נשא במדבר ה ח( בזמן הבית  וההעניים בשו יש לחלקה לכל  -סמ"ע 
  לא נשבע וכו' נשבע דנקט בדינים דלעיל אפשר ה"ה אם -ב"י 

 
ו הוא היורש, מוציא הגזילה מתחת ידו לבניו. ואם  הגזלן לבד ואם אין לו אחים, שנמצא זה   מחלקו( )טור ס"ה(. 

אה גזילה עצמה מתחת ידו נפטר אף  יל ויצאו לצדקה, הוא  ן בנים לזה הבן הגזלן, נותנם לבעל חובו בהלואתו אי

)ויש חולקין וסבירא להו דאם אין לגזלן    על פי שנתנה מתנה או פרעה בחובו, והוא שיודיעם ויאמר: זה גזל אבא.
 לאחי אביו( )טור(.   אחים( נותן)

 

6
 סעיף ו  

י שזכה בגזילה,  ף על פעליו במלוה, א לו, ומת הגר בלא יורשים, אפילו הודה לגר וזקפו הגוזל את הגר ונשבע

 חייב להוציאה מתחת ידו. 

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה   לקבלת הכשרת 
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 ש ו אי ר חא ל ה בי נגה   תרז חה  |  גזילה סימן שסח
 1סעיף א 

 יוג/לארש י ןלזג  דימ  ליצמה
המציל מיד לסטים ישראל,    -  ילוק בין לסטים ישראל ללסטים עכו"ם( מבואר הח רא )שםגמוב קיד.    משנה ב"קם  רמב"

שלו  אלו  הבעלים.    הרי  שנתייאשו  הדבר  שסתם  ידע  מפני  אבל  ואם  להחזיר.  חייב  נתייאשו,  שלא 
ל מיד  כוכבים, כוכבים  עובד  סטים  המציל  עובד  מוכס  להחזיר,    או  נתיאשו  חייב  שלא  הדבר  שסתם 

 . ע "וש  – הרי אלו שלו. ייאשו,ואם נתהבעלים; 
הבעלים  -  .דיק   ק"ב  'מג נתייאשו  ישראל  לסטים  סתם  אמרו:  מה  לא   ומפני  כוכבים  עובד  וסתם 

מחזירין מיד הגזלן אף על פי שאין שם  נתייאשו, מפני שהבעלים יודעים שעובדי כוכבים  
 שו"ע.  – באומד הדעתלא בראיות רעועות ועדים שגזל א

לא איירי אלא  ד  ל"יוסי' כח ובמ"ש שם(    )מבואר בא"ה  )דבגזל ישראל( וכו' בעי יאוש  ב:ידושין נקמ  השקו  –ב"ח  
  אשי מחלק בין לסטים וי קידושין דאורייתא עד דשמעינן דמייאש והא דרב ולא ה  לענין קידושין דאורייתא וכו'

לן ישראל וכן לענין קידושין קני  עכו"ם ללסטים ישראל אינו אלא מדרבנן וכו' ולגבי ממונא יאוש כדי קני מדרבנן לגבי גז 
   בתשובה האריך יותר ע"כמדרבנן ובעיא גם ו

 [ ש ואי יוה  הבינג  םתס]  בנג  דימ  ליצמה
, ואם כן הקונה מן הגנב לא היה צריך  אפילו בעובד כוכביםוסתם גניבה הוי יאוש    -טור   .א

לעיל סי'  מו שנתבאר  , דהא קנאה ביאוש ושינוי רשות, כדלא נתיאש  להחזיר הגניבה אלא אם כן ידעינן

 סתמא   בגנב  אבל  לישראל  ם"עכו  בין  חילוק  יש  ובזה  גזלן  היינו  דלסטים  הטור  אחרי  נמשך  א"מהר  .רמ"א  –  סעי' ג  שנג
 ס " הש אלא  העתיק  לא ש"הרא   שהרי תמוהים הטור דברי  באמת אבל ש"הרא   לדעת הטור כתב כן ם"בעכו ' אפי  יאוש הוי 
' אפי  ובגזלן יאוש  סתמיה  הוי  לא  ם" דבעכו  לישראל  ם"עכו   בין  חילוק  יש  גנבב ד  א"י   בשם  הטור  ש"כמ '  לו  מוכרח  כ"ובע 

 . ך"ש – ש"ע  יאוש הוי לא סתמא ישראל
 היינו   דהתם דלסטים  להדיא  .ד יק   ק"במ  מוכח  וכן  גנב  היינוים  ט יסל  –  פוסקים   ושאר(  ג"וסמ)  ם"רמב .ב

  הכי  ל" קי ולא  גזלן  היינו דלסטים למימר בעי דרבה  אלא סכ ומ ה "ד  שם י"רש ' פי  וכן  גנב קשיא  שמעון' ר אי דקאמר גנב
 מנטרי   דלא  והא גנבי מחמת  דמנטרי  הא  קשיא  לא  התם דקאמר  גנב  היינו סתמא  דלסטים  . וט  ביצהב   נמי  אשכחן והכי) 

  אלו   ם"הרמב  מדברי'  הוכחו  בכמה  מוכח  וכן(  כ"ע   ל"קמ   בהו  מזלזלי  ולא  נינהו  ישראל גנבי רוב  דתימא  מהו  גנבי  מחמת
 . ך"ש – ודוק שם  ס" בש' וכדאי גזלן  היינו ומוכסין גנב היינו דלסטים כאן רהמחב שהעתיק

 ה ב ינג  כל רי זחהל גה נמה
סעי'   סימן שנווכמו שנתבאר לעיל  . ואין לשנות מן המנהג  .יר כל גניבהמיהו נהגו להחז  - תרומת הדשן ד"מ  

הקונה    סימן רל"ונראה לי. ועיין לעיל    ענין מחזיר דמיו ונוטל את שלו, כן  , דבכלואין חלוק בזה בין גנב לגזלן  .ה

 רמ"א.  – קרקע גזולה

 
1

 סעיף א  

שו, חייב  המציל מיד לסטים ישראל, הרי אלו שלו, מפני שסתם הדבר שנתייאשו הבעלים. ואם ידע שלא נתייא

  ובד כוכבים, חייב להחזיר, שסתם הדבר שלא נתיאשו החזיר. אבל המציל מיד לסטים עובד כוכבים או מוכס על

נ ואם  הבעלים וסתם עובד  תייאשו הבעלים;  נתייאשו  מה אמרו: סתם לסטים ישראל  ומפני  הרי אלו שלו.   ,

ף על פי שאין שם עדים  יד הגזלן א כוכבים לא נתייאשו, מפני שהבעלים יודעים שעובדי כוכבים מחזירין מ

ה מן הגנב  ן הקונכוכבים, ואם כ  הגה: וסתם גניבה הוי יאוש אפילו בעובד  מד הדעת. שגזל אלא בראיות רעועות ובאו 
לא היה צריך להחזיר הגניבה אלא אם כן ידעינן דלא נתיאש, דהא קנאה ביאוש ושינוי רשות, כמו שנתבאר לעיל סי'  

שנתבאר לעיל סימן שנ"ו. ואין  )ת"ה סי' ש"ט(, ואין לשנות מן המנהג )טור(, וכמו    ר כל גניבה שנ"ג. מיהו נהגו להחזי
 יר דמיו ונוטל את שלו, כן נראה לי. ועיין לעיל סימן רל"ו הקונה קרקע גזולה. ין מחזלגזלן, דבכל ענחלוק בזה בין גנב 

 



 דיינות
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   א תוכל מא ד נידו , בנגמ   יהנק  רוסיא   |שסטגזילה סימן  
 1סעיף א 

 איסור קניה מגנב ]עי' סי' שנו[ 
אסור לקנות דבר הגזול מהגזלן, ואסור לסעדו על שינויו   - ומבואר במ"ש בסי' שנו סעי' אקיג. ב"ק רמב"ם 

א תתן מכשול )ויקרא  בהם מחזיק ידי עוברי עבירה ועובר על ולפני עור לה דברים אלו וכיוצא  העוששכל  כדי שיקנהו,  

 . ע"שו – יט, יד( 
לפני שעל זו דמכיר     שו"ע.  –ו  והלוקח ממנו מטלטלין, דינו כלוקח מהגנב, שנתבאר בסימן שנ  -רמב"ם  

ה גובה שם יאשו הבעלים ובא אחר ואכלו רצה מזהביאו ההיא דרב חסדא גזל ולא נתי  )שם קטו.(כליו וספריו ביד אחר 
וצא לגזלה וגם בזה אין ראיה  ין לומר דגזלן מסתמא הרי הוא כגנב מפורסם דקול יאע"פ שאין ראיה ויש חולק  דף קיא:

 . גידמהב  רה – םמיד הלוקח בלא הדמים אם אינו מפורס  פץוהעיקר שלא להוציא ח
 2סעיף ב 

 איסור הנאה מגזל 
הגזול, ואפילו לאחר יאוש, והוא שידע בודאי שדבר זה הוא הגזילה    נות בדבראסור ליה  -רמב"ם  

זה פשוט יאוש כדי   שו"ע.   –  או לחרוש בהמה. כיצד, ידע שבהמה זו גזולה, אסור לרכוב עליה  עצ
התם  מא מייאשי מרותייהו מינייהו נא דלתא דיגבי דינא דמלכו  וכה ל: והא דאמרי' ב"ק קיג:ס( ולעיל סי' שנגלא קני ) 
 . דהמגי ב ר ה – יאוש ושינוי רשות שנמסר לרבים שכל זמן שיש בדבר יאוש ושינוי רשות מותר ליהנות בו וזה ברורדאיכא 

ובגשמים מפני    -רמב"ם   בחמה מפני החמה  בה  ליכנס  בתוכה או  גזל בית או שדה, אסור לעבור 
 ד מגיההרב  –  וכחכמים שם קיז:רקע אינה נגזלת כדאיתא דק שו"ע. – הגשמים

ומבואר לעיל    שו"ע.  –  אם היתה עשויה לשכרואם דר בה חייב להעלות שכר לבעלים    -  שם כא.מ  ם"רמב
 סי' שסג סעי' ו 

 שו"ע.  –  גזל דקלים ועשה מהם גשר, אסור לעבור עליו, וכן כל כיוצא בזה  -  קיג:  ב"קמ   מגידרב הה
 ח(עי' ולעיל סי' שס סלברייתו ) אע"ג דשינוי מעשים בלבד קונה זה שינוי החוזר וביאר שם, 

 רמ"א.  – הוי יאוש עם שינוי רשותמיהו אם מסרו לרבים, מותר ליהנות ממנו, דהא  -מ מגיד ד"

 א תוכלמדינא ד

 ו יניתנון ממ ע י קפהמלך ש 
 –  אבל מלך שכרת אילנות של בעלי בתים ועשה מהם גשר, מותר לעבור עליו  - קיג: שם  םשמרמב"ם  

 שו"ע. 
יבעי להו דאינקוט מכולי  שלוחא דמלכא כמלכא ולא טרח ואינהו הוא דאפסידו אנפשייהו דא   פרש שם טעמאדמ וכבגמ'  טור ושם  

ולמשקל דמי והלכו הם   המלך לעבדיו לכרות מכל אחדשצוה    אפילו  -  באגי  ידוע,  דבר  ואחד 
 שו"ע.  – וכרתו הכל מאחד, מותר

ה, וכן כל כיוצא בזה, שדין המלך  וכן אם הרס בתים ועשה דרך או חומה, מותר ליהנות ב  -רמב"ם  
 שו"ע.  – דין

 ' ךלמ'  רתד גה
ו בני אותה הארץ וסמכה  מטבעו יוצא באותם הארצות, שהרי הסכימו עלי  שיהא  והוא  -רמב"ם  

 שו"ע. - אדוניהם והם לו עבדים, שאם לא כן הרי הוא כגזלן בעל זרוע דעתם שהוא
 3סעיף ג 

 
1

 סעיף א  

ו, שכל העושה דברים אלו וכיוצא בהם  כדי שיקנה  אסור לקנות דבר הגזול מהגזלן, ואסור לסעדו על שינויו 

ולפני עור לא תתן מכשול )ויקרמחזיק ידי עובר נו מטלטלין, דינו  וקח ממא יט, יד(. והלי עבירה ועובר על 

 כלוקח מהגנב, שנתבאר בסימן שנ"ו.  

 

2
 סעיף ב  

כיצד, ידע  ילה עצמה.  אסור ליהנות בדבר הגזול, ואפילו לאחר יאוש, והוא שידע בודאי שדבר זה הוא הגז

בחמה  כנס בה  וש בה; גזל בית או שדה, אסור לעבור בתוכה או לישבהמה זו גזולה, אסור לרכוב עליה או לחר

ה ובגשמים מפני הגשמים, ואם דר בה חייב להעלות שכר לבעלים אם היתה עשויה לשכר; גזל דקלים  מפני החמ

מסרו לרבים, מותר ליהנות ממנו, דהא הוי יאוש   )מיהו אם  .ועשה מהם גשר, אסור לעבור עליו, וכן כל כיוצא בזה 

גשר, מותר לעבור עליו, אפילו    ל בעלי בתים ועשה מהםאבל מלך שכרת אילנות ש  ינוי רשות( )המגיד פ"ה(. עם ש

שצוה המלך לעבדיו לכרות מכל אחד ואחד דבר ידוע, והלכו הם וכרתו הכל מאחד, מותר. וכן אם הרס בתים  

ם  וא שיהא מטבעו יוצא באותר ליהנות בה, וכן כל כיוצא בזה, שדין המלך דין; והחומה, מות  ועשה דרך או

סמכה דעתם שהוא אדוניהם והם לו עבדים, שאם לא כן הרי  עליו בני אותה הארץ והארצות, שהרי הסכימו  

 הוא כגזלן בעל זרוע. 

3
 סעיף ג  
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 ן לזג דיבש ן וממ מ  האנה רסויא
ואם    רמ"א.   –  ממונו שבא בגזילה  חזקשהו   -טור    אסור ליהנות מהגזלן  -  פסק כשמואל דאמר הכי )שם קיט.(רמב"ם  

דאי שדבר זה  היה מיעוט שלו, אף על פי שרוב ממונו גזול, מותר ליהנות ממנו, עד שידע בו
סי'  המחבר ב)וכ"כ    רמב"ם במקום אחר פסק וכן אם רוב אותו דבר שהו' גנוב אין לוקחיןוה  שו"ע.  –  גזול בידו

  –  אסור וברוב הממון מותר וזה עיקרוא בין רוב דבר ובין רוב ממון דרוב הדבר ( נראה שפסק כרב וכו' או החילוק השנח
 . די גמ הב רה

 4סעיף ד 

 ם יטסילום סיכומ  תבי תמ  האנה רוסיא
בני אדם שחזקתם גזלנים וחזקת כל ממונם גזל מפני שמלאכתם מלאכת    -  קיג:  ב"קשנה  רמב"ם מ
 שו"ע.  –  שהיא גזלזלנים, כגון המוכסים והלסטים, אסור ליהנות מהם, שחזקת מלאכה זו  ג

ד"ה ופירש"י  שו"ע.  – גזילה ואין מצרפים דינרים מהתיבה שלהם, שהכל בחזקת -ואין פורטין   שםמשנה 
 ת להחליף סלעין בפרוטואין  
 שו"ע. – תר לצרףומ אבל ממה שיש לו בבית או בשוק שלא בתיבת המוכסים - שםטור משנה 

אם הוא    ואפילו מתיבתו,  -  שם ד"ה אבלרש"י  השאר כמו שפי'  אבל נותן לו הדינר ונותן לו את    שםברייתא  מטור  
דינר אפילו מתיבת  חייב לת חצי  ולוקח ממנו  לו  נותנו  דינר,  לו אלא  ואין  דינר  חצי  לו  ת 

   שו"ע. -  המוכסין, מפני שהוא כמציל מידו
 5סעיף ה 

 ר אח ץ פחו לר יזחוה נוממ  לטנש סוכמ
מפני שזו כמכירה היא וחזקתה    נטלו מוכסין כסותו והחזירו לו אחרת, הרי אלו שלו  -.  קידרמב"ם משנה שם  

תא  כדי לא קנה אע"פ דכי א אע"ג דקי"ל יאושפירוש,  .שו"ע – שזו גזילהממנה, ואינו יודע בודאי  שנתייאשו הבעלים
שאני שהיא כמכירה שהרי נאנה לו תמורת כסותו נמצא רא אתא לידיה הכא  וי רשות מ"מ באיסולידיה ה"ל יאוש ושינ 

 שו"ע.   –-כסף משנה  שאינו נהנה מן הגזילה ובשעה שנתנו לו לא ידע שהיא גזולה 
ומחמיר על עצמו,    רש"י ברכות ט: ד"ה ותיקין אנשים ענוים ומחבבים את המצות  פירוש,  ותיק  ם היה  או  -  םש  אתיירב

 שו"ע.   – וניםמחזירו לבעלים הראש
  א.רמ" – זירו לבעלים בחנםעלים, צריך להחנתיאשו הב ובידוע שלא -ד"מ  ב"ק סי' קמאמרדכי  

 6סעיף ו 

   סמ  תמל עה רוסיא
בזמן שהמוכס עובד כוכבים, או מוכס העומד מאליו, או מוכס העומד מחמת המלך ואין לו  שהמוכס כלסטים,    "אבד  -רמב"ם  

אבל   שירצה.  מה  לוקח  אלא  קצובומקצבה  דבר  ליטול  המלך  שפסקו  ישראל    כס  מוכס  והעמיד 

 
מיעוט שלו, אף על פי שרוב ממונו גזול,    ואם היה  (.)שהוחזק ממונו שבא בגזילה( )טור ס"ה   אסור ליהנות מהגזלן 

 דבר זה גזול בידו.  ת ממנו, עד שידע בודאי שמותר ליהנו

 

4
 סעיף ד  

ם גזלנים וחזקת כל ממונם גזל מפני שמלאכתם מלאכת גזלנים, כגון המוכסים והלסטים, אסור  בני אדם שחזקת

ה שלהם, שהכל בחזקת גזילה. אבל  נרים מהתיב ליהנות מהם, שחזקת מלאכה זו שהיא גזל. ואין מצרפים די

ת לו חצי  יבתו, אם הוא חייב לת, מותר לצרף. ואפילו מתבשוק שלא בתיבת המוכסים   ממה שיש לו בבית או

 דינר ואין לו אלא דינר, נותנו לו ולוקח ממנו חצי דינר אפילו מתיבת המוכסין, מפני שהוא כמציל מידו.  

 

5
 סעיף ה  

נתייאשו הבעלים ממנה,  אחרת, הרי אלו שלו, מפני שזו כמכירה היא וחזקתה ש  והחזירו לונטלו מוכסין כסותו  

)ובידוע שלא נתיאשו   מיר על עצמו, מחזירו לבעלים הראשונים. לה. ואם היה ותיק ומחינו יודע בודאי שזו גזיוא
 הבעלים, צריך להחזירו לבעלים בחנם( )מרדכי ר"פ הגוזל בתרא(.  

 

6
 סעיף ו  

המלך  או מוכס העומד מחמת  , בזמן שהמוכס עובד כוכבים, או מוכס העומד מאליו,  וכס כלסטים בד"א שהמ

)ואפילו צוה שישראל יתן יותר    שפסקו המלך ליטול דבר קצוב, מה שירצה. אבל מוכס    ואין לו קצבה אלא לוקח 

אל לגבותו  ד מוכס ישרוהעמי  מעובד כוכבים, מכל מקום מקרי דבר קצוב לכל איש( )מהרי"ק שורש קצ"ה /קצ"ד/(, 

ינא דמלכותא  , אינו בחזקת גזלן, משום דדלום על מה שגזר המלךלמלך, ונודע שאדם זה נאמן ואינו מוסיף כ

מפני שהוא גוזל מנת המלך, בין    )על לא תגזול( )ויקרא יט, יג(,   א עוד אלא שהמבריח ממכס זה, עוברדינא. ול

ל קנה המכס מהמלך, המבריח עצמו הרי זה גוזל  כן אם ישראשהיה מלך ישראל בין שהיה מלך עובד כוכבים. ו

ריח ממנו דבר הקצוב, דהוי כגוזל  הקצבה, מ"מ אסור להב  ידוע דהישראל לוקח יותר מן   )וי"א דאפילו  שקנאו. ישראל  

אבל אם קנאו עובד כוכבים, מותר, משום דהוי כהפקעת הלואתו דשרי במקום דליכא    מן הגזלן, דאסור( )ב"י(. 

ב דאסור להבריח מכח  למלך עו"ג, אף על ג  י"א דאפילו המוכס ישראל, אם לא קנאו לעצמו רק גובה הגה: ו  שם. חלול ה 
ריח אין למוכס לכוף אותו ליתן, דהוי כהפקעת הלוואתו דשרי. מיהו אם יש בזה משום  לכותא, מ"מ אם אדם מבדינא דמ

 יראת המלך, ודאי יכול לכוף אותו )ר"ן פרק ארבעה נדרים(.  
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לגבותו למלך, ונודע שאדם זה נאמן ואינו מוסיף כלום על מה שגזר המלך, אינו בחזקת  
. במוכס  ב"ק קיגופי' רבינו אוקמתא בתרייתא דרבי אשי שם    שו"ע.  –   גזלן, משום דדינא דמלכותא דינא

כשהמוכס עכו"ם אע"פ   ם" מבדעת הר ו  . י' שאר מפרשיםקימתא ולא כן פ פליגי אשאר או  עכו"ם אסקינן אף במתני' ולא
 מגיד  - שהוא עומד מחמת המלך מסתמא הרי הוא כמוכס שאין לו קצבה שסתמו יותר מן הדין הוא נוטל

 אישוכבים, מכל מקום מקרי דבר קצוב לכל ואפילו צוה שישראל יתן יותר מעובד כ -מהרי"ק ד"מ 
 רמ"א. –

)על    ה, עוברולא עוד אלא שהמבריח ממכס ז   -  וכו' הבריח מכס מי שרי והאמר שמואל דינאלום שגמ'  מם  "מבר

 שו"ע.  – מנת המלךא גוזל מפני שהו לא תגזול( )ויקרא יט, יג(, 
 שו"ע.  – בין שהיה מלך ישראל בין שהיה מלך עובד כוכבים -רמב"ם טור 

 ך למהמ  סמה  תא  הנקש  יממ

וכן אם ישראל קנה המכס מהמלך,   -בשם התוס'    . ד"ה במוכס העומדכח   נדריםר"ן    ב"ק פ"י סי' יטור רא"ש  
 שו"ע.  – אל שקנאוהמבריח עצמו הרי זה גוזל ישר

, דהוי מן הקצבה, מ"מ אסור להבריח ממנו דבר הקצוב  ישראל לוקח יותראפילו ידוע דה  -ב"י ד"מ  

 . רמ"א – כגוזל מן הגזלן, דאסור
אבל אם קנאו עובד כוכבים,   -  שם קיג.:ב"ק  בגמ'  כדמסיק  וס  הש"   ונותר בחס  שםר"ן    שם סי' יבטור רא"ש  
רש"י ד"ה ופי'    שו"ע.  –   שםלול היכא חדשרי במקום דלתר, משום דהוי כהפקעת הלואתו  מו

יך ומת דלא ידע  ם לאבנתתי  ממש שרי כי ליכא חילול השם כגון היכא דטען הפקעת הלואתו שאין גוזלבהפקעת הלואתו 
מפסיד בזה ואם יודע לא יהיה בדבר הקפדה וסכנת נפשות   הוא במכס וכ' ה"ה מאחר שאין המלך  עכו"ם דמשקר וכה"ג

 . הוא שאמרו שמותר להברית המכס דהוי כהפקעת הלאותו
אפילו המוכס ישראל, אם לא קנאו לעצמו רק   -ד"מ מובא בחסרונות הש"ס    נדרים כח. ד"ה במוכס העומדר"ן  

 אין   מבריח  אדם  אם  מ"מ  להבריח מכח דינא דמלכותאגובה למלך עו"ג, אף על גב דאסור  
, המלך  יראת  משום  בזה  יש  אם  מיהו.  דשרי  הלוואתו  כהפקעת  דהוי,  ליתן  אותו  לכוף  למוכס

דדינא רומה דליכא אונס' כיון  שכתב שאסור לישבע שהן תע"ש בר"ן    ."איב  רמ"א  –  אותו  לכוף  יכול  ודאי
 . דינאדמלכות' 

 7סעיף ז 

 שונים יסים מ  ליטהל סמכות המלך
ם מס  וכן מלך שש - ומבואר שם שאין למשכון האריסמאן דאשתכח בבי' דרי' וכו' מימרא דרבא  שם קיג:מטור רמב"ם 

על כל שדה ושדה דבר קצוב,   י העיר או על כל איש ואיש, דבר קצוב משנה לשנה; אועל בנ
דה ששימצא ב  או כל מי  כסיו לבית המלךר על דבר זה ילקחו כל נאו שגזר שכל מי שיעבו

השדה, וכל ן המס שעליה בין שהיה הוא בעל השדה בין שאינו בעל  ורן הוא יתבשעת הג
קת גזלן, והרי הוא כשר,  גבה אותם למלך אינו בחזכיוצא בדברים אלו, אינו גזל, וישראל ש

 שו"ע.   – והוא שלא יוסיף ולא ישנה ולא יקח לעצמו כלום
 8סעיף ח 

 ת וכלמה  קו ח פ"ע אלש םיסמ
או חצירו, אינו גזל,  ד מעבדיו ושמשיו מבני המדינה ולקח שדהו כעס על אח וכן מלך ש - שם מ םרמב"

כ"כ    ואין הבעלים מוציאין אותה מידו  והלוקחה מהמלך הרי היא שלו  ומותר ליהנות בה;

רלו   וזה מבואר ש  שו"ע.  –לעיל סוף סי'  למטה  וכמ"ש  כדין החקוק  כדאיתא פי'  למלך  נכסיהן    הרי הרוגי מלכות 
 . ידג מה  ברה - הדרין מח:סנ

 
7

 סעיף ז  

על כל שדה ושדה דבר קצוב,  קצוב משנה לשנה; או  ן מלך ששם מס על בני העיר או על כל איש ואיש, דבר  וכ

על דבר זה ילקחו כל נכסיו לבית המלך, או כל מי שימצא בשדה בשעת הגורן הוא    ו שגזר שכל מי שיעבור א

ם אלו, אינו גזל, וישראל  יוצא בדברייתן המס שעליה בין שהיה הוא בעל השדה בין שאינו בעל השדה, וכל כ

   ולא יקח לעצמו כלום.  ר, והוא שלא יוסיף ולא ישנה ת גזלן, והרי הוא כששגבה אותם למלך אינו בחזק
 

8
 סעיף ח  

וכן מלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיו מבני המדינה ולקח שדהו או חצירו, אינו גזל, ומותר ליהנות בה;  

חד מבני  מוציאין אותה מידו. אבל מלך שלקח שדה או חצר של א  אין הבעלים והלוקחה מהמלך הרי היא שלו, ו

הבעלים מידו. כללו של דבר, כל דין שיחקוק  והלוקח ממנו מוציאין בדינים שחקק, הרי זה גזלן, המדינה שלא 

,  אותו המלך לכל ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו, אינו גזל; וכל שיקח מאיש זה בלבד, שלא כדת הידוע לכל 

וה בריבית איזה דבר, י"א  אחד, כגון שחקק למל  הגה: ואם המלך חקק לבעל אומנות   את זה, הרי זה גזל.אלא חמס  
לכותא דינא, הואיל ואינו חקוק לכל )מהרי"ק שורש ס"ו(. י"א דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא  א אמרינן ביה דינא דמדל

ו כי אם בדרך זה, אבל בשאר דברים, לא )הרא"ש  ידורו בארצאלא במסים ומכסים התלוים בקרקע, כי המלך גוזר שלא 
ד' רינן בכל דבר דינא דמלכותא דינא  ולקין וסבירא להו דאמ דכי פרק הגוזל בתרא(. ויש חנדרים בשם הר"מ ומר   פ' 

  )מרדכי שם בשם התוס' ות"ה סי' ש"ט(, ולכן המלוה על המשכון יכול למכרו אחר שנה, הואיל וכן דינא דמלכותא )שם 
 סעיף ז'.    ר פרץ(; וכן הוא עיקר, וכמו שנתבאר לעיל סימן שנ"ובשם ר"י ב
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שחקק, הרי זה גזלן,    אחד מבני המדינה שלא בדינים   אבל מלך שלקח שדה או חצר של   -רמב"ם  
וק אותו המלך לכל ולא יהיה לאדם אחד  כללו של דבר, כל דין שיחקמוציאין הבעלים מידו.    והלוקח ממנו

  כבר הודו  שו"ע.  – גזל ת זה, הרי זה  כל, אלא חמס אעצמו, אינו גזל; וכל שיקח מאיש זה בלבד, שלא כדת הידוע ל  בפני
גזלת מלכותא לאו דינא והרי היא גזל גמור וקרקע אינה נעלי הוראה וכן עיקר דינא דמלכותא דינא אבל גזלנותא דלו כל ב

נשו  ך יענש כך ועושהמלך יכול לעשות דין חדש ולומר כל העושה כבותינו  לים היא וכו' ודעת רבינו ורולעולם ברשות בע
 . ידג מה ב רה – דיןעונש מן ה 

 [ ת חא תו נמוא ילעבל  סמ]  הלפמה  קיקח
לא אמרינן ביה    כגון שחקק למלוה בריבית איזה דבר, על אומנות אחד,  ך חקק לבואם המל   -מהרי"ק ד"מ  

 .א" יב רמ"א –ו חקוק לכל דינא דמלכותא דינא, הואיל ואינ
לא אמרינן דינא דמלכותא   - ד"מ  "ק סי' קנב דכירמ שם סי' יא בשם רא"מ יא' י ס  פ"ד נדרים רא"ש .א

אר  ש כי המלך גוזר שלא ידורו בארצו כי אם בדרך זה, אבל ב  בקרקע,  דינא אלא במסים ומכסים התלוים

 –   . אלר יש  םעל  כ ל  תכיי שי  " אי  ר הש  לארישך  למב   אניד א  תוכ למ דא  ניד ן  איו  ז  הט ישלו  .א"יב  רמ"א  –דברים, לא  
 . א" רג

 רמ"א  –דמלכותא דינא    בכל דבר דינא  -ס' תרומת הדשן ד"מ  התושם  בב"ק סי' קנד    מרדכי .ב
 .א"יב

יכול למכרו    סי' עג סעי' ידל  פירוש לישראל כ"כ לעי המשכון  ולכן המלוה על    - בשם ר"י בר פרץ    שםמרדכי  
  רמ"א.   –  סימן שנו סעיף זתבאר לעיל  וכמו שנ עיקר,    הוא  ןכורמ"א.  –  נא דמלכותאאחר שנה, הואיל וכן די

 9עיף ט ס

 ב ייחה יסכנ  רוכמ ל ךל מה  תוכמס
יכך גבאי  פל  -  והני זהרורי דזבני ארעא לטסקא וכו' אבל לכרגא לא מ"ט כרגא אקרקפתא דגברא מנח.  נהב"ב  מרמב"ם  

ממכרן ממכר. אבל מס שעל כל  המלך ושוטריו שמוכרים השדות במס הקצובה על השדות, 
זה אינו  על הראש, הרי  ו השדה במס שצמו. ואם מכראלא מן האדם עאיש ואיש, אינו גובה  

מדין  מדינא דמלכותא, גם בסי' קד סעיף ב   סי' א,  סימן סחוע"ל    שו"ע.   –  ממכר אא"כ היה דין המלך כך
 . רמ"א – הז

 10סעיף י 

 ב ייחה תו ריפל כו א, סמה  םלשמה
ג ע"ב ארעא לטסקא  ע"   דף  דב"ממדאמרינן בפ"ה    סקא ליכול ארעא אי נמי דאמר מלכא מאן דיהיב ט  נד: ב"ב  רמב"ם מ

מלך שהיו דיניו שכל שלא יתן המס שעל השדה תהיה השדה לנותן המס, וברח בעל   -  משתעבד'
ונותן   אלא אוכל פירותאין זה גזל,    השדה מפני המס ובא זה ונתן מס שעליה למלך ואכל פירותיה

ממכר עולם אלא שזה  מכרו גזב'  ר"ל בשלמא    שו"ע.   –  , שדין המלך דין הוא, כמו שאמרנוהמס עד שיחזרו הבעלים
   . די מגה ברה  – רע מנת המלךהחזיק מעצמו ופ

שיכול  מהם או    בעד בני הבקעה והוא יחזור ויגבה  וכן הוא חוק המלך שכל מי שימצא בשדה יתן  -טור  
 . כבר כתבו המחבר לעיל סעי' ז  רמ"א.  –מאחר  לגבות מס השנה

 11סעיף יא 

 
9

 ט סעיף  

צובה על השדות, ממכרן ממכר. אבל מס שעל כל איש  שמוכרים השדות במס הק לפיכך גבאי המלך ושוטריו  

דין  ואיש, אינו גובה אלא מן האדם עצמו. ואם מכרו השדה במס שעל הראש, הרי זה אינו ממכר אא"כ היה  

 ף ב' מדין זה(.  )וע"ל סימן ס"ח מדינא דמלכותא, גם בסי' ק"ד סעי  ך.המלך כ

 

10
 סעיף י  

תהיה השדה לנותן המס, וברח בעל השדה מפני המס ובא זה   שלא יתן המס שעל השדה מלך שהיו דיניו שכל 

ן המלך  בעלים, שדיונתן מס שעליה למלך ואכל פירותיה, אין זה גזל, אלא אוכל פירות ונותן המס עד שיחזרו ה

זור ויגבה מהם או  יתן בעד בני הבקעה והוא יח ך שכל מי שימצא בשדההגה: וכן הוא חוק המל דין הוא, כמו שאמרנו. 
 ול לגבות מס השנה מאחר )טור ס"ט(.  שיכ

 

11
 סעיף יא  

אל  וכן מלך שגזר שכל מי שיתן מס הקצוב על האיש ישתעבד בזה שלא נתן, ובא ישראל ונתן המס שעל ישר

הגה: ישראל שהיה חייב לעובד    כעבד. ינו עובד בו  , הרי זה עובד בו יותר מדאי, שדין המלך דין, אבל אזה העני 
ם מכר השטר לישראל, אעפ"י שאסור לדון עם ישראל חבירו בפני עובד כוכבים, ואף על פי שבא  כוכבים, והעובד כוכבי

ה העובד כוכבים מרויח לפני דייני עובד כוכבים,  זה מה שהי מכח עובד כוכבים, מכל מקום דייני ישראל יפסקו לישראל 
יני עובדי כוכבים שהוא דינא דמלכותא  ה יכול לזכות לפני דיבא מכחו הרי הוא כמוהו בכל מה שהי  יל וישראל זה הוא

א יוכל  )תשובת הרא"ש כלל י"ח סי' א' וכנ"ל ס"ס כ"ו(. הנושא אשה במקום שדנין בדיני עובדי כוכבים, ומתה אשתו, ל
ם מתה  ונדון הדבר בדיני עובדי כוכבים דא   נהג הוא נושא אשתו או שאר יורשיה לומר: כל הנושא אשה על דעת המ  אבי

או כדומה לזה, וליכא בזה משום דינא דמלכותא )ב"י בסימן כ"ו בשם תשובת הרשב"א(, דלא אמרינן  לא יורשה בעלה  
המדינה, אבל לא שידונו בדיני עובדי כוכבים, דאם    לתקנת בני  דינא דמלכותא אלא בדבר שיש בו הנאה למלך או שהוא 

 (.ני ישראל )מהרי"ק שורש קפ"ח /קפ"ז/ן בטלו כל דיכ
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 ו רו בע  ערפ ש ימל סמה  בי יח תא דב עשל
וכן מלך שגזר שכל מי שיתן מס הקצוב על האיש ישתעבד בזה שלא נתן,   -   .מו: יבמות  עגרמב"ם ב"מ  

 - עובד בו יותר מדאי, שדין המלך דין,  ובא ישראל ונתן המס שעל ישראל זה העני, הרי זה  
 . ע"וש

שהם מיוחדים לעשות רי' להעביד העבד עברי בדב  טעמו משום הא דקי"ל ודאסור שו"ע. – אבל אינו עובד בו כעבד - םש
שנאמר ]ויקרא כה לט[ לא תעבוד בו עבודת עבד    שוםליך כליו אחריו לבית המרחץ או לחלוץ לו מנעליו מהעבדים כגון להו

ה"מ עבד עברי שנפשו שפלה מפני שנמכר אבל ישראל שלא נמכר מותר להשתמש בו כעבד כמבואר בפ"א מהל' עבדים, 
 .  הנמש ף סכ – "ל כמכורים ודינם כדין ע"עא דיהיב עלייהו ה משתעבדי בהו משום כרג י כיון דבדינא דמלכותאקמ"ל דהנ 

 שו"ע.  –-  י ב"ק הרבה פרטי דדיני דמלכותא דינא ]קיג:[ וריב"שרדכבמהרי"ק במ

 ל ארשי  לש רט ש יוגמ  הנק
וכבים,  ובד כישראל שהיה חייב לע -כ"כ בהגהות שו"ע  בהגה ובמ"ש שם א לעיל סי' קכח סעיףועיין  תשובת רא"ש

ו בפני עובד כוכבים, ואף על פי שבא סור לדון עם ישראל חביר, אעפ"י שאהשטר לישראל  והעובד כוכבים מכר 

דייני ישראל יפסקו לישראל זה מה שהיה העובד כוכבים מרויח לפני מכח עובד כוכבים, מכל מקום  
ובדי כוכבים  יכול לזכות לפני דייני ע  שהיה  רי הוא כמוהו בכל מה הואיל וישראל זה בא מכחו ה  כוכבים,  דייני עובד

 רמ"א. –דמלכותא שהוא דינא 

 םייוגה  ניידפ  "עון דל  גהנמ
בדיני עובדי כוכבים, ומתה אשתו, לא    הנושא אשה במקום שדנין  -ב"י בשם תשובת רשב"א ד"מ  

דיני  ונדון הדבר ב  המנהג הוא נושאלומר: כל הנושא אשה על דעת  או שאר יורשיה    יוכל אבי אשתו

 ל"ר  רמ"א.  – כותא  וליכא בזה משום דינא דמלרשה בעלה או כדומה לזה,  כבים דאם מתה לא יו עובדי כו
  הבעל   אין ובגוים  גוים  בדיני בו דנו שם שדרו  במקום  הלא  מ"מ דהכי  אדעתא  נשאה  שמתחילה נאמר שלא אף תימא שלא
  זה   דדין  כיון  כתב  ז"ע,  דינא  דמלכותא  דינא  מכח  םדינ  לקיים  ועלינו  כן  להן  ידונו  לדין  עתה  וכשיבואו,  אשתו  את  יורש

  דמלכותא  דינא אין כי גוים  דייני לפני אשתו אבי עם  לירד הבעל צריך אין, אשתו את יורש שבעל תורה מדין ועומד  פסוק
 : עסמ"  – ל"וק  גוים דייני לפני ילך שלא אשתו לאבי יכופו ד"והב ', כו אלא דינא

דלא אמרינן דינא דמלכותא אלא בדבר שיש בו   -ד"מ  מהרי"ק  ,  [ ד"נר'  סי  ו"ח] ב"י בשם תשובת רשב"א  
דאם כן בטלו   לא שידונו בדיני עובדי כוכבים,  הנאה למלך או שהוא לתקנת בני המדינה, אבל

  רמ"א. –כל דיני ישראל 

  גוים   בדיני  לדון  שנהגו  במקום  צואה  עשה  ואם  :ל"ז  בתכש  חמר  'יס  שירב  א"מרמ  השקה  –  ע"סמ
, ב"נ'  סי  ש" מהריב  והוא,  ל"עכ,  הפסק  לה  אין  דירושה  אמרינן  לא,  ישראל  בדיני  לדון  כ"אח  ובאו

  מקום   אחר  שנלך  פסק  ה" ואפ,  ישראל  בדיני  בו  שדנין  אחר  למקום  לירש  הבא  זה  שיצא  דאיירי  מפורש  בתשובה  ושם
  יני דב  שדנין  מקום  באותו  מת  דהמצוה  כיון  התם  דשאני  ל"וי.  גוים  בדיני  וידונו  הצואה  בו  שנעשתה

 הבריות  בפי  שמורגל  כמו  היה  דעתו  דודאי  אמרינן,  לפלוני  ואחריו  סתם  צואה  ועשה  גוים
  כאן   כ "משא  , גוים  בדיני  שדנין  פסק  ה "ומשו ,  לירש  ראוי  הראשון  אם  ואפילו  כפשוטו  לפלוני  ואחריו  דמפרשים
 דעת  גילוי  שום  אז  היה  ולא  הירושה  שעת  היה  לא  זו  את  זה  שנשאו  דבשעה  אשה  בהנושא

  דעת  על   לישא  אז  דעתו  היתה  שלא  ואומר  לפנינו  עתה  עומד  והבעל,  דמנהגא  אדעתא  השאשנ
 . תורה דין עקרי לא ודאי דבזה, יירשנה שלא  תמות שאם
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 ['דכ ו  איב וקב  קח שמ ]  ןנבר ד  לזג  | שע גזילה סימן  
 1עיף א ס

   םניויי חירפמ
 שו"ע.  – בריהםמד  יש דברים שאסרו חכמים משום גזל, והעובר עליהם הרי זה גזלן -רמב"ם 

בקוב  - :  כדמשנה סנהדרין   יונים ומשחקים  יונים    יאמפריחי  יפריח אדם  מפריחי  בתוך  כיצד, לא 
, מפני שמשלח  שהרי לוקח ממון אחרים שלא כדין  ,התם כה:לומר שבמדבר מותר והכין מוכח    היישוב

ה כזה  ושולא יונים בלבד, אלא כל הע  נקבה ותביא זכרזכר ויביא נקבה משובך אחר, או  
 שו"ע.  – המה, הרי זה גזלן מדבריהםבשאר עופות או חיה או ב

 2סעיף ב 

   איבו קבם  קיחשמ
כיצד, אלו שמשחקים בעצים או בצרורות או    המשחקים בקוביא -  שם כה:רמב"ם ברייתא   .א

ב  בעצמות, תנאי  הנוצועושים  שכל  שיניהם  באותו  חבירו  את  ו ח  כך  יקח  וכן  חוק  כך. 
תנאי שכל שתנצח בהמתו או תרוץ יותר   המשחקים בבהמה או בחיה או בעופות ועושים

 שו"ע.  – וגזל מדבריהם הוא כיוצא בדברים אלו, הכל אסורכך וכך, וכל יקח מחבירו 
ין  בו של עולם וכגון שאעדות מפני שאין עוסקין ביישוהטעם שהן פסולים ל  -מגיד  ה  ברה .ב

לעיל סי' עצמו פסק )ומבואר  ב  ם" מברהוכ"ש ש  ולא שנא עכו"ם ול"ש ישראל  ת אלא הואלהם אומנו

דהא משמע שם כד: דההיא אוקימתא תמה בזה    .י"ב  –חק נפסל אלא בשאין לו אומנות אלא הוא  שאין המש   לד סעי' טז(
א היא דהא מדעתיה קא  "ג לאו אסמכת' ששת דאמר כהואסמכתא לא קניא אידחו לה וקי"ל כרדאמר אסמכתא היא  

אסור מ"ט משום    ומנה גדולה כנגד מנה קטנה אף בחול  שבת קמא:ממ"ש    ם"מבר הלדברי    נראה סיועם  נמא  יהיב לו
 . ם"ב מרה ב דברי ובכסף משנה האריך לייש . דיג מה בר ה –קוביא 

 3עיף ג ס

 י וג  עם איבקו בק  משח
ד כוכבים אין בו משום גזל, אבל יש בו איסור  העובעם    ביאמשחק בקוה  -טור בשם רמב"ם   .א

כמה ויישובו של א בדברי ח בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלעוסק  
 . א"יב שו"ע – עולם

 -   שהביא דברי רב ששת והשמיט אוקימתא דרמי בר חמא  שם ד: רי"ף  וכן נראה  טור    סנהדרין פ"ג סי' ז רא"ש   .ב
 . א"יב שו"ע – לו אומנות אחרת  סול אלא אם כן איןו פאינ

 א."מר  –וע"ל סימן ר"ז סעיף י"ג.    . לנות אחרת, אפילו משחק עם ישראל אינו פסוש לו אומאבל אם י  -ור  ט
, ואין פסול אלא מי שאין לו אומנות אלא הוא. ואם לשחוק בקוביא כבר פשט המנהג כסברא האחרונה -ה מש כירד

 רמ"א. – גרז סעיף י  מןסי שחק עמו באמנה אם חייב לשלם, ע"ל 

 4סעיף ד 

 
1

 סעיף א  

ם שאסרו חכמים משום גזל, והעובר עליהם הרי זה גזלן מדבריהם: מפריחי יונים ומשחקים בקוביא.  יש דברי

מון אחרים שלא כדין, מפני שמשלח זכר ויביא  הרי לוקח ממפריחי יונים כיצד, לא יפריח אדם בתוך היישוב, ש 

עופות או חיה או בהמה,   לא כל העושה כזה בשארנקבה ותביא זכר; ולא יונים בלבד, אובך אחר, או נקבה מש 

 הרי זה גזלן מדבריהם.  

 

2
 סעיף ב  

ח  ם שכל הנוצהמשחקים בקוביא כיצד, אלו שמשחקים בעצים או בצרורות או בעצמות, ועושים תנאי ביניה

או בעופות ועושים תנאי שכל שתנצח  המה או בחיה  את חבירו באותו שחוק יקח כך וכך. וכן המשחקים בב 

 ח מחבירו כך וכך, וכל כיוצא בדברים אלו, הכל אסור, וגזל מדבריהם הוא.  המתו או תרוץ יותר יקב

 

3
 סעיף ג  

משום גזל, אבל יש בו איסור עוסק    בים אין בו יש מי שאומר שהמשחק בקוביא עם העובד כוכ   )טור הביאו בס"ו(

וי  ין ראוי לאדם בדברים בטלים, שא עליו לומר    ישובו של עולם. וחלקושיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה 

הגה: אבל אם יש לו אומנות אחרת, אפילו משחק עם ישראל אינו    שאינו פסול אלא אם כן אין לו אומנות אחרת. 
שאין לו   פסול אלא מי  וכבר פשט המנהג כסברא האחרונה לשחוק בקוביא, ואין  סעיף י"ג.   פסול )טור(. וע"ל סימן ר"ז 

 לם, ע"ל סימן ר"ז סעיף י"ג.  עמו באמנה אם חייב לשאומנות אלא הוא. ואם שחק 

 

4
 סעיף ד  

ש  )ואם י  הפורש מצודה שאין לה בית קבול, וצד חיה או עוף או דגים, ובא אחר ונטלה, הרי זה גזל מדבריהם.
 בול, הרי זה גזל דאורייתא( )טור ס"ט(.  לו בית ק
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 ל וביקת  יב  הלאין ש ורי בחת ד וצמ מ לטונה
הפורש מצודה שאין לה בית קבול, וצד    -  פסקו הפוסקים  דר' יוסי וכן  וכת"קנט: סא.  ר משנה וגמ' גיטין  טו

כפול לעיל סי' רעג סעי' יג    שו"ע.  –  ובא אחר ונטלה, הרי זה גזל מדבריהם  חיה או עוף או דגים,
 יד 

 ומבואר לעיל סי' רעג סעי' יג  רמ"א. –  אם יש לו בית קבול, הרי זה גזל דאורייתא -בגמ'  שםר טו

 5סעיף ה 
של שכחה, ונפלו לארץ, עד   עני המנקף בראש הזית זתים  -  םשכפול לעיל סי' רעד סעי' טז ומבואר  ם  ב"רמ

 שו"ע.  –  שלא נטלם בידו אם בא אחר ונטלם הרי זה גזל מדבריהם
  ר ו ט  - מן רעגנטלם אחר ומבואר במ"ש שם בסי  קודם שנפלו לארץ וכשנפלו לארץפירוש,  ואם כבר באו לידו -טור רמב"ם 

   רמ"א. – הרי זה גזל גמור ומוציאין מידו
 6סעיף ו 

 ם ריובד ל יחנ לזוגה
יו, אם באו  הגוזל נחיל דבורים או שמנעם מבעל -  דקנין דרבנן הםדא"ל רב אשי לרבינא   אמהקיד:  ב"ק  רמב"ם  

   שו"ע. – בריהםלרשותו הרי זה גזל מד
 7ף ז סעי

 נים יידב אצו ינו יא ןנברד מ לזג
   שו"ע. – ודבריהם אינו יוצא מידכל מי שיש בידו גזל מ - סא. כדמפרש רב חסדארמב"ם גיטין 

 
5

 סעיף ה  

זה גזל    עד שלא נטלם בידו אם   אש הזית זתים של שכחה, ונפלו לארץ, עני המנקף בר ונטלם הרי  בא אחר 

 )ואם כבר באו לידו( )הרי זה גזל גמור ומוציאין מידו( )טור ס"י(.   מדבריהם. 

 

6
 סעיף ו  

 ם באו לרשותו הרי זה גזל מדבריהם.  מבעליו, א  הגוזל נחיל דבורים או שמנעם 

 

7
 סעיף ז  

 י שיש בידו גזל מדבריהם אינו יוצא מידו  כל מ
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 קרקע אינה נגזלת |   זילה סימן שעאג
 1סעיף א 

 ת ועק רק ב שואיאין 
אלא    קרקע אינה נגזלת לעולם  -  . ד"ה פרהשם קיח  רש"י  ק כרבנןספקיז:    ב"קמשנה וברייתא  מרמב"ם  

הרי זה חוזרת    חר זה, ונתייאשו הבעלים,אפילו נמכרה לאלף, זה א  ברשות בעליה עומדת.
דמים. וכל מי שיצאה מתחת ידו, חוזר על זה שמכרה לו וחוזר המוכר השני על   לנגזל בלא

אם לקחה    סימן רל"ווע"ל    "ע.שו-  זלן ויטול ממנוהמוכר הראשון עד שיחזור הלוקח מהגזלן על הג
 כבים גזלן מה דינו. מעובד כו

 2ף ב סעי

 [ ך ינפל ךל ש ריה ]  ביד הגזלן עק רק ה  הלקל קתה
אין כגון ששטפה נהר,  לפיכך אם אירע בה קלקול הבא מאיליו,    -  שם קיח: במשנה ובברייתא וכרבנןטור רמב"ם  

אבל אם הפסידה הגזלן  הרי שלך לפניך.  מדת, ואומר לו:  שבחזקת בעליה עו אחריות ההפסד על הגזלן,  
אתכגבידו,   ושחת  האילנות  את  שקצץ  או  ומערות,  שיחין  בורות,  בה  שחפר  הבנין,   ון  את  והרס  חייב    המעיינות 

 שו"ע.  – שדה כמו שהיו בשעת הגזילה, או ישלם דמי מה שהפסיד להעמיד לו בית או

 [ ג ' יעס גסש  'יע]  יםלוזג  טלטליןמ/ע קרק ב  שומי שה  לע םולתש
דאע"ג    וכשם שהקרקע בחזקת הנגזל שיכול לומר: הרי שלך לפניך, כן הוא ברשותו לטובתו,   -רמב"ם  

שתמש ואכל פירותיה צריך לשלם אם נלטלין אינו משלם אלא כשעת גזילה, גבי קרקע אינו כן, אלא  דלגבי מט 
  א."רמ –מה שנהנה ממנה 

 : ג" ס ג"שס ' סי וכדלעיל פטור לאגרא קיימא 'אפי ונהנה בכלי מלאכה עשה ואם - ך"ש
 3סעיף ג 

 כשהמלך הפקיע השדה מהגזלן 
גזל שדה ונטלוה מציקין בכח המלך, אם מכת מדינה היא כגון שלקח    -:  קטזרמב"ם משנה ב"ק  

 שו"ע.  – ךהמלך שדות או בתים של כל אנשי המדינה, אומר לו: הרי שלך לפני
קרקעותיו    ופירושו כגון שאנסו כל  שו"ע.  –  דה אחרתואם מחמת הגזלן נלקחה, חייב להעמיד לו ש  -  שםמשנה  

 מגיד ה הרב  – בכללןוזו 
 4סעיף ד 

 ו ריבח  עקר ק  רסומה
לא צריכ' דאחוי אחויה וזה פירשה. מגיד. ובש"ס שלפנינו הוא כלישנ' אחרינא מפורש    ב"ק קטז:זה מפורש בגמרא שם  רמב"ם  

 הראהו שדה זו את כל מה שיש לך, ו  ן ואמר לו: הראה לנואת הגזל  אנס המלך  -  שם בגמרא
 –  שדה אחרת כמותה, או נותן דמיהבכלל שדותיו, ונטלה המלך, חייב להעמיד לו  שגזל  
 שו"ע. 

 
1

 ף א סעי 

לעולם, אלא ברשות בעליה עומדת. אפילו נמכרה לאלף, זה אחר זה, ונתייאשו הבעלים, הרי  קרקע אינה נגזלת  

ה לו וחוזר המוכר השני על המוכר  על זה שמכרדמים. וכל מי שיצאה מתחת ידו, חוזר  זה חוזרת לנגזל בלא  

 וכבים גזלן מה דינו(.  רל"ו אם לקחה מעובד כ)וע"ל סימן    הלוקח מהגזלן על הגזלן ויטול ממנו.הראשון עד שיחזור  

 

2
 סעיף ב  

על הגזלן, שבחזקת בעליה    לפיכך אם אירע בה קלקול הבא מאיליו, כגון ששטפה נהר, אין אחריות ההפסד

בה בורות, שיחין ומערות, או  שלך לפניך. אבל אם הפסידה הגזלן בידו, כגון שחפר    מר לו: הריעומדת, ואו 

וש בית או שדה כמו שהיו בשעת  חת את המעיינות והרס  שקצץ את האילנות  לו  חייב להעמיד  את הבנין, 

ברשותו   יך, כן הואחזקת הנגזל שיכול לומר: הרי שלך לפנהגה: וכשם שהקרקע ב הגזילה, או ישלם דמי מה שהפסיד. 
ואכל פירותיה צריך  א כשעת גזילה, גבי קרקע אינו כן, אלא אם נשתמש לטובתו, דאע"ג דלגבי מטלטלין אינו משלם אל

 לם מה שנהנה ממנה )טור(.  לש

 

3
 סעיף ג  

המלך   כגון שלקח  מדינה היא  מציקין בכח המלך, אם מכת  ונטלוה  כל אנשי  גזל שדה  או בתים של  שדות 

 שדה אחרת.   שלך לפניך, ואם מחמת הגזלן נלקחה, חייב להעמיד לו מר לו: הריהמדינה, או

4
 סעיף ד  

ונטלה  : הראה לנו את כל מה  אנס המלך את הגזלן ואמר לו שיש לך, והראהו שדה זו שגזל בכלל שדותיו, 

 דמיה. המלך, חייב להעמיד לו שדה אחרת כמותה, או נותן 
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 גזלן שהפסיד השדה גבית תשלום מ |   גזילה סימן שעב
 1א  סעיף 

 ין דממשועב /ןריו חני במ  היבג
דה בידו או שאכל פירותיה, כשבעל והפסי  ל קרקעזג  -  אוקימתא דרבא אברייתאמ  :ד י  מ"ברמב"ם טור  
פירות שאכלהש דמי  הגזלן או  דמי מה שהפסיד  גובה  חורין, מפני   דה  בני  גובה מנכסים 

 שו"ע.  – שהיא כמלוה על פה
 תחייב לשלם, ואחר כך מכר, גובה מנכסים משועבדיםן ונואם עמד הגזלן בדי  -  :טושם    'מגמ  ם"במר

 שו"ע.  –
  ני להיות טורף ממשעבדי אחד מהם, אינו מועיל לש  עמד בדין אלא עללא    ואם  -   :טושם    'מגמ  ם"במר

 שו"ע.  –
 2סעיף ב 

 ר כ מו  דיןב  בייחתה
ד  מ עוהוא הדין אם גזלוהו מהגזלן מחמתו, שחייב להעמיד לו שדה, אם  -  בסי' דלעיל סעי' ג דמבואר  טור 

 שו"ע. – בדין ואחר כך מכר, גובה הנגזל ממה שמכר
 3סעיף ג 

 ה ל יזגה  חבש  תמוש
ביחה, והנגזל השו גזל שדה -  ד: ד"ה ויש בדין היורד לשדה חבירו שלא ברשותשם י תוס' שם יד: 'מגמ ב"ם טור מר

ההוצאה בלבד  וצאה נוטל  יתר על הה  בא לטורפה, שמין לו וידו על התחתונה, אם השבח 
יתר   דאם השבח  שו"ע.  –השבח, אין לו מההוצאה אלא שיעור  וצאה יתירה על  מהנגזל; ואם הה

 בסי' שעה סעי' א ההוצאה נותן לו ההוצאה וכו' ומבואר  על 

 
1

 סעיף א  

רות שאכל  ה, כשבעל השדה גובה דמי מה שהפסיד הגזלן או דמי פיאכל פירותי גזל קרקע והפסידה בידו או ש

זלן בדין ונתחייב לשלם, ואחר כך מכר, גובה  וה על פה. ואם עמד הג גובה מנכסים בני חורין, מפני שהיא כמל

 ינו מועיל לשני להיות טורף ממשעבדי.  מנכסים משועבדים. ואם לא עמד בדין אלא על אחד מהם, א

 

2
 ף ב סעי 

אם עמד בדין ואחר כך מכר, גובה הנגזל ממה   דין אם גזלוהו מהגזלן מחמתו, שחייב להעמיד לו שדה, והוא ה

 .  שמכר

 

3
 סעיף ג  

והשביחה, והנגזל בא לטורפה, שמין לו וידו על התחתונה, אם השבח יתר על ההוצאה נוטל ההוצאה   גזל שדה 

 א שיעור  מההוצאה אלמהנגזל; ואם ההוצאה יתירה על השבח, אין לו   בלבד
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 1סעיף א 

 ה לוזגש  אצמ נו החיבש הו  הדש  חקולה
גזל שדה ומכרה והשביחה הלוקח, אם השבח יותר    -ות ויש לו שבח וכו'  מעו  כתא יש ל הל   טו:  ב"ממרמב"ם  

החילוק   שו"ע. – הקרן עם שאר השבח נוטל מהגזלןו השדהל על ההוצאה נוטל ההוצאה מבע
 . דיג מה בר ה -ב"מ ח: "ף יבר איזה יותר אם השבח אם ההוצא' מבואר  ם" במר השכתב 

כגון שהכסיפה  פא מבשעה שגזלה,  דיע  לא היתה  אפילו  -"מ  בשם ראב"ד ד ב"מ ח:נימוקי יוסף   .א

 .א"יב  רמ"א –הכי נוטל היציאה מהנגזל , אפילו הגזלן
 .א"בי רמ"א – חולקין -  שם יד: ד"ה ויש לו שבחבשם רש"י  שםקי יוסף מוני .ב

  -   ויש  שם יד: ד"ה  'תוס  מ ז:ב"  רי"ף  :[שם טוכרב    ופסק רבא הלכתא  שם יד:ושמואל    ]פלוגתא דרב  שם  מ"ברמב"ם  
 שו"ע.  – הקרן, גובה מנכסים משועבדים, ושאר השבח מנכסים בני חורין

 ה חיבשוה  הל וזגש  הב  ריכה
היא  ואם הכיר בה ש  -  ופסק רבא הלכתא כרב דשבח אין לו מעות יש לו פלוגתא דרב ושמואל    טו:שם    'מגמ  ם"במר

כשלק מגזולה  נוטל  אינו  שחה,  ומפסיד  בלבד,  הקרן  אלא  היהגזלן  השבח  על  אר  תר 
 שו"ע.  –אה.ההוצ

הכיר, בין שהכיר בה שהיתה גזולה בין שלא יתירה על השבח, ההוצאה היתה  -  שם ח: "ףרי .א
  –   והקרן נוטל מהגזלן מנכסים משועבדים  בח, ונוטלו מבעל השדה אין לו מההוצאה אלא שיעור הש 

 . מגידה ברה –. הוא ופשוט שו"ע.

סיד אפילו  ינו שלו הפהואיל וידע שא   - פ"א סי' לט  ב"מרא"ש    . תוס' ד"ה כלצו   ב"קטור בשם ר"י   .ב
 רמ"א.  –ההוצאה 

 ח בש ה  על תו ירחא לביק  אך הל וזגש  ריכה
שם טו: ד"ה מעות יש תוס'  "א ריב"ש מגיד בשם יש אומרים ד"מ  ה תשובת רשבטור בשם רמ" .א

 .רמ"א –עליו בהדיא צריך ליתן כפי מה שקבל  אחריות אם קבל - ב"ח הרז"ה לו.

חולקין   -  ,ם ש  במלחמות  רמב"ן    שם ח: נימוקי יוסף    ב"מ טו: ד"ה הכירר"ן    שםטור בשם רא"ש   .ב
 . םש  ש"אר – הא וול ה אאל  אןכין א  הלו זג שה ב רי כוה ל אי וה . א"יב רמ"א –

 . דדינא אין מוציאין מיד המוחזקלפיכך בספיקא  - ג"האב
 2סעיף ב 

 ת ו ריפל כאו הל וזג עק רק  הנק
זלן בהם עם הג  בעוד שהיתה בידו, צריך לשלם אותם לנגזל, ודינושאכל לוקח    רותהפי -טור רמב"ם  

 שו"ע.  –  זלן מנכסים בני חוריןאותם מהגלה גובה  זוג  של שבח, שאם לא ידע שהיתה כדינו  
מדלא    תא קמייתא ב"מ יד:באוקימושכן משמע   לאכילת פירות מח:  טין במשנהגי   רש"י שםמפי  ןכ   הארנ ן  אי ש  הומ תו

וכו' מכל מקום דבריו עיקר כדמוכח ב"ק דאמר התם ואי אמרת עבדי   מוקי לה שגזל שדה ומכרה ואכל הלוקח פירו' 
( השב לה את כל לכים ב ח ות וכתיב )מאע"ג דנחית לה בתורת גזלנו וס' שם צז. ד"ה ומיבת סק כו' וכן פכמקרקעי דמי ו

הדרא ארעא והדרי פירי כשמחזיקין אותו שאכלה בגזל וכן ההיא    בבא בתרא לג: ום עזבה וגו' ומבואר  מיה  תבואת השד
 . ט"הא ב דיג מה בר ה – סי' שסג סעי' ודהדר בחצר של חבירו שלא מדעתו שנתבאר לעיל 

 שו"ע.  –  גזולה אינו גובה מהם כלום  ואם ידע שהיתה  -  ממ"ש שם אי למ"ד דניחא ליה וכו'  :  עבב"מ  מ  ם"במר
 3סעיף ג 

 
1

 סעיף א  

וי"א אפילו לא היתה    אם השבח יותר על ההוצאה נוטל ההוצאה מבעל השדה,גזל שדה ומכרה והשביחה הלוקח,  
עדיפא מבשעה שגזלה, כגון שהכסיפה הגזלן, אפילו הכי נוטל היציאה מהנגזל )נ"י בפ"ק דמציעא בשם הר"ן, ויש חולקין,  

נכסים בני  מהגזלן. הקרן, גובה מנכסים משועבדים, ושאר השבח מ   השבח נוטל  והקרן עם שאר  שם בשם רש"י(,

אלא הקרן בלבד, ומפסיד שאר השבח היתר על  ה, אינו נוטל מהגזלן חורין. ואם הכיר בה שהיא גזולה כשלקח

ההוצאה. היתה ההוצאה יתירה על השבח, בין שהכיר בה שהיתה גזולה בין שלא הכיר, אין לו מההוצאה אלא  

יד אפילו ההוצאה )טור ס"א בשם ר"י והרא"ש(.  וי"א דהואיל וידע שאינו שלו הפס  ונוטלו מבעל השדה  יעור השבח,ש
יא צריך ליתן כפי מה שקבל עליו )שם בשם הרמ"ה ותשובת הרשב"א בסימן אלף קנ"ה וכן  א דאם קבל אחריות בהדוי"

קין )שם בשם אביו הרא"ש והמגיד פרק ט'  (. ויש חולכתב הריב"ש בסימן ר"ן בשמו והמ"מ פ"ט דגזילה בשם יש אומרים

 מנכסים משועבדים.   והקרן נוטל מהגזלן  (.פרק קמא דמציעא וגם הר"ן כתב דלא מחוור בעיניו דגזילה ונ"י

 

2
 סעיף ב  

הפירות שאכל לוקח בעוד שהיתה בידו, צריך לשלם אותם לנגזל, ודינו בהם עם הגזלן כדינו של שבח, שאם  

 זולה אינו גובה מהם כלום.  בה אותם מהגזלן מנכסים בני חורין, ואם ידע שהיתה ג ה גזולה גולא ידע שהית 

 

3
 סעיף ג  
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 ב ל  וםבת  הנקש  ןעוטשכ  חקו לה תונמאנ
המוכר א ידע, על  וקח טען שלגזולה, והלאם טען המוכר שהלוקח ידע שהיתה    -טור בשם רמ"ה מגיד  
  'דף  יע ס דעש  ןמי ס א" מרב  'יוע רור ב  נואי זה   יןד ו  ע. "מס  – יד כב  יזו ז  שינ יא י ד ש אל  הקזחד שו"ע. – להביא ראיה 

 . א"רג –

 
 ל המוכר להביא ראיה. גזולה, והלוקח טען שלא ידע, ע וכר שהלוקח ידע שהיתה אם טען המ 
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 25עד גזילה סימן ש|  מכון תורת המשפט

 

 מכרה הגזלן וחזר וקנאה   | גזילה סימן שעד
 1סעיף א 

 ה רי כמב ין ינועמש ן לזגת ה ע ד יוליג
 אם שאין מעשיו כלום כמו שנתבאראו נתנה לאחר,  הגוזל שדה ומכרה - ט.רי"ף  אשי שםכרב  טו:רמב"ם טור 

שמפני זה או ביד המקבל המתנה ממנו,    הלוקח מהגזלןמהנגזל, נתקיימה ביד    חר כך קנאה הגזלןא

 שו"ע.  –.וטרח הגזלן לקנותה, כדי לעמוד בנאמנות
דה שאינה  כגון שמכר לו שלפיכך אם לא קנאה עד שתבע הלוקח את הגזלן,    -  פסק כרב פפא  טז.שם    ם"במר

ן כדי להגבות מהם ללוקח, ואחר כריז על נכסי הגזלוהתחיל בית דין להלשלם   ונתחייב לוש
הוציאה  מעותיו ול  שיו לתת לוהלוקח ויכול הגזלן עצמו או יורלא נתקיימה ביד    זלן מהנגזלכך קנאה הג

 לו לקחם אחר שהרי לא חשש לעמוד בנאמנותו והרי הוא במקום הבעלי' כא שו"ע. – מידו
 2סעיף ב 

 ' ג דצ ל הש ירוהו  א הרכ מו ן לזגהר זח
לקחה הגזלן מהנגזל אחר שמכרה כשהיא    -  ד"בארמם  ש   ף"יר  טז.ב"ם פשוט שם בגמ'  מר .א

וחזר   הורישהגזולה,  נתנה במתנה או  רוצה    ומכרה לאחר או  דעתו שאינו  גילה  זה  הרי 
  ה לגזלן בירושה, לא נתקיימה וכן אם נפלתה גזולה.  להעמידה ביד זה שלקחה ממנו כשהי

ן דהב"ע כגו   ם"מב רה דיש לומר לדעת  תקיימה ביד הלוקח  נ  ' דמיד שקנאהדהא דלא אמרי  שו"ע.  -  ביד הלוקח
וקח ראשון לקחה וכן פי' הרב  תיכף שלקחה גלי דעתיה דלאו לאוקמא קמי לקחה מיד זבנה או אורתא דהא  שלאחר של

עלמא  דעתו ב   ' אומדןמ טז. ד"ה פשיטא בשם הראב"ד ועוד י"ל דהא דאמרינן דניחא ליה דליקום בהימנותי"סים ב רבינו ני
הוא מוחזק בקנין השדה  הא גלי דעתיה וכו' וכיון ש  א או אורת'היכא דזבנ  הוא ונ"מ להיכ' דמית גזלן בתר הכי אבל כל

לא זבנה או אורתא אלא שהוא בא לערער להוציאה מיד קתו עליו הראיה לפי זה אפי'  מבעליו זה שבא להוציאו מחז 
 ה משנ כסף  - הלוקח וטוען שלעצמו קנאה מהימן

הלוקח ראשון קנה. אבל אם  אם מכרה או נתנה לאחר שקנאה,    -  שם טז. ד"ה זבנהטור ב"י בשם רש"י   .ב
 רמ"א. –קנה לוקח ראשון מכרה או נתנה קודם שקנאה, לא 

לא  א מיירי אוכל זה ל - "מ טו.: ד"ה חזרמ ר"ן שם בף שם ח. ד"מגיד תוס' שם טו: ד"ה חזר נימוקי יוס

  רמ"א. –לא קנה לוקח אם הכיר בה וקנאה, ה, וקנאה. אבל בשלא הכיר בה שהיא גזול 
 3סעיף ג 

  ובו חב לזגנ המן  לזגה  האבג
ובה קע אחרת ואמר ליה הגזלן: זו אני גגבאה הגזלן בחובו, אם יש לנגזל קר -. טזם שגמ' רמב"ם מ

גבות חובו הוא  ואם אין לנגזל קרקע אלא זו, להלוקח.    מידה בידהעל  בחובי, הרי זה מתכוין
 .  שו"ע – שנתכוון

 4סעיף ד 

 
1

 סעיף א  

ל, נתקיימה  גזלן מהנגזהגוזל שדה ומכרה או נתנה לאחר, שאין מעשיו כלום כמו שנתבאר, אם אחר כך קנאה ה

מנותו. לפיכך  מנו, שמפני זה טרח הגזלן לקנותה, כדי לעמוד בנאביד הלוקח מהגזלן או ביד המקבל המתנה מ 

גון שמכר לו שדה שאינה שלו ונתחייב לשלם והתחיל בית דין  נאה עד שתבע הלוקח את הגזלן, כאם לא ק

ן מהנגזל, לא נתקיימה ביד הלוקח ויכול  קנאה הגזל  להכריז על נכסי הגזלן כדי להגבות מהם ללוקח, ואחר כך 

 או יורשיו לתת לו מעותיו ולהוציאה מידו.  הגזלן עצמו 

 

2
 יף ב סע 

ר ומכרה לאחר או נתנה במתנה או הורישה, הרי זה גילה  זל אחר שמכרה כשהיא גזולה, וחזלקחה הגזלן מהנג

פלה לגזלן בירושה, לא נתקיימה  . וכן אם נדעתו שאינו רוצה להעמידה ביד זה שלקחה ממנו כשהיתה גזולה

מכרה או נתנה קודם    קח ראשון קנה. אבל אםחולקין וס"ל דאם מכרה או נתנה לאחר שקנאה, הלו  הגה: ויש   ביד הלוקח. 
קנה לוקח ראשון )טור ס"ב וב"י בשם רש"י(. וכל זה לא מיירי אלא בשלא הכיר בה שהיא גזולה, וקנאה. אבל  שקנאה, לא  

 פרק קמא דבבא מציעא(. לא קנה לוקח )המגיד פ"ט דגזילה ור"ן ונימוקי יוסף בה וקנאה, אם הכיר 

3
 סעיף ג  

ובה בחובי, הרי זה מתכוין להעמידה  אחרת ואמר ליה הגזלן: זו אני גו, אם יש לנגזל קרקע  גבאה הגזלן בחוב

 ביד הלוקח. ואם אין לנגזל קרקע אלא זו, לגבות חובו הוא שנתכוון.  

 

4
 ד סעיף  

ם לא היו נותנים לו במתנה, ומפני זה טרח,  עלים לגזלן, מתנה, קנאה הלוקח, שאילו לא טרח לבעלינתנוה הב

הגה: ויש חולקין וס"ל דעל הלוקח להביא ראיה שכיון    הלוקח.בנאמנתו ותתקיים ביד  יזכה בה בדין ויעמוד  כדי ש
 א"ש ונ"י פ"ק דמציעא והמגיד פ"ט דגזילה(.  ס"ד בשם הרלהעמידה בידו, ואין מוציא מיד הגזלן. וכן נראה לי עיקר )טור  
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 ן לזלגה נ תמב  הנ תנ לזגנ השכ
נה,  ם לגזלן, מתנתנוה הבעלי  -מחלוקת רב אחא ורבינא וכו'    טז.  שם  'מגמרמב"ם טור בשם רמ"ה   .א

ה ומפני זה טרח, כדי שיזכה,  ים לו במתנם לא היו נותנקנאה הלוקח, שאילו לא טרח לבעלי
פסק דמתנה כמכר ואולי משום  ם  "במ רהו  שו"ע.  –  יעמוד בנאמנתו ותתקיים ביד הלוקחבה בדין ו

ספק מוציא   איןמוכר ספק ומוחזק ודאי ו   טור בשם הרמ"ה וביאר משום דלוקח   -לדעתו    דמסתבר טעמא דמ"ד כמכר
דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המקיל   :[פסחים עד: חולין צג משום דקי"ל ]   הארנד  "כ עומידי ודאי ע

 . ט"האב  – ווה"נ קולא היא לנתבע דהיינו הלוקח מהגזלן שהקרקע עתה ביד
הלוקח    על  - מגיד בשם ר"ח ורשב"א ב"מ  שם ט.  נימוקי יוסף    ב"מ פ"א סי' מטור בשם רא"ש   .ב

 .א"יב רמ"א –ר ראה לי עיקוכן נ איה שכיון להעמידה בידו, ואין מוציא מיד הגזלן.להביא ר
 5עיף ה ס

 .  שו"ע –סעי' ג  נתבאר בסימן קנא שלקח שדה מהנגזל, םדין גזלן שמביא עדי
 6סעיף ו 

 שו"ע.  –ו עובד כוכבים שאנס שדה מישראל ומכרה לישראל אחר, נתבאר בסימן רל

 
5

 ה   סעיף 

 בסימן קנ"א.   דין גזלן שמביא עדים שלקח שדה מהנגזל, נתבאר

 

6
 ף ו סעי 

 כוכבים שאנס שדה מישראל ומכרה לישראל אחר, נתבאר בסימן רל"ו. עובד 
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 היורד לשדה חבירו  |  גזילה סימן שעה
 1סעיף א 

 ע טילה י ושעה  הד שב
היורד לתוך שדה חבירו    -פליגי וכו'    ושמואל היורד לתוך שדה וכו' וכדאמר רב פפא ולא  מימרא דרב  . קאב"מ  רמב"ם  

דם רוצה ליתן בשדה זו  שלא ברשות ונטעה, אם היתה שדה העשויה ליטע, אומדין כמה א
פי'   שו"ע.  –  ידו על התחתונה ומין לו  יה ליטע, שלנוטעה, ונוטל מבעל השדה. ואם אינה עשו

 בח ן לו הוצאה שיעור שאה נוטל ההוצאה ואם ההוצאה יתירה על השבח נותרה על ההוצאם השבח יתי 
 א. "רמ – סתם כרם עשוי ליטע -ריב"ש 

וכן הלומד עם חבירו בלא דעת    .שות, עיין לעיל סימן רס"דהעושה טובה לחבירו שלא בר  -א  "רמ
 . סעיף אל"ה ע"ל סימן שהאב, 

 2סעיף ב 

 ' ךלו ךנ ליא רוקע'
  שו"ע.   –ולך, שומעין לו.  אמר ליה בעל השדה: עקור אילנך    -  .שם פ"ח סי' כב   בשם רא"ש  רמב"ם טור

רמ"ה ולא עוד אלא דמחייבי' לבעל אילנות למיגר אגורי לאפוקינהו מארעא   -שיכול לו' לדידי ניחא לי טפי בשדה לבן  
 דהאיך. 

הוא עובדא לקמיה  איה לזה מהרו ןואין הוכחה בדברי ההלכות הכי נקטינשפשטו דברי הרמב"ם    כיון -ב"י  
 . ג" הא ב – רב שםד

כלישנא בתרא  'מגמ  ם"במר הריני עוקר אילני  -  שם קא:  הנוטע:  לו, מפני    אבל אם אמר  שומעין  אין 
 שו"ע.  – ש הארץשמכחי

י אף על פ לעשות,  יכול בעל האילן  ך ולך,  עקור אילנ  מיהו אם א"ל תחלה:  -. ד"מ נחנימוקי יוסף ב"מ  

 רמ"א. – דה אחר כךשחוזר בעל הש
 3סעיף ג 

 [ ה ילא חינד ותע ד  הליג]  ןינבה ם ילשה
היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטע או בנה, ואח"כ בא בעל    - . בעובדא דרבקאומפורש שם  רמב"ם  

ששמר הנטיעות וכיוצא באלו הדברים שמראה שדעתו נוטה למה  השדה והשלים הבנין, או  
  עשו"  – וידו על העליונהשמין בא הדבר,  זה וברצונושעשה 

 4סעיף ד 

 
1

 סעיף א

דין כמה אדם רוצה ליתן בשדה  ליטע, אומ  היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטעה, אם היתה שדה העשויה

ע  עשוי ליט הגה: סתם כרם תחתונה.השדה. ואם אינה עשויה ליטע, שמין לו וידו על ה זו לנוטעה, ונוטל מבעל
)ריב"ש סימן תתקט"ו /תקט"ו/(. העושה טובה לחבירו שלא ברשות, עיין לעיל סימן רס"ד. וכן הלומד עם חבירו בלא  

 .  "ה סעיף א'דעת האב, ע"ל סימן של

  
2

 סעיף ב  

, אין שומעין לו,  שומעין לו. אבל אם אמר הנוטע: הריני עוקר אילניאמר ליה בעל השדה: עקור אילנך ולך,  

 הארץ.  י שמכחיש מפנ

 

3
 סעיף ג  

היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטע או בנה, ואח"כ בא בעל השדה והשלים הבנין, או ששמר הנטיעות  

הגה:    ו על העליונה.שדעתו נוטה למה שעשה זה וברצונו בא הדבר, שמין וידרים שמראה  וכיוצא באלו הדב
 אף על פי שחוזר בעל השדה אחר כך )נ"י פרק השואל(.   לן לעשות, נך ולך, יכול בעל האימיהו אם א"ל תחלה: עקור איל

 

4
 סעיף ד  

ליונה, שאם היתה  וידו על העהיורד לשדה חבירו ברשות, אפילו נטע שדה שאינה עשויה ליטע, שמין לו  

על השדה הוא  )ואם ב  ; ואם השבח יתירה על ההוצאה, נוטל השבח. ההוצאה יתירה על השבח נוטל ההוצאה
ס, חזר להיות דינו כאינו עשוי ליטע, רק ששמין כמה רוצה ליתן שלא יצטרך לטרוח בעצמו( )נ"י פרק האשה  עצמו ארי
 שנפלו(.  
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 ת ו שרב  דיר
מר ]רב נחמן כו'[ שותף כיורד ברשות דמי שנוטל בשד' שאינה העשוי' ליטע כשדה העשוי' ליטע נראה שכר  א ד:  מבב"ב  מרמב"ם  

לשדה    -  דינו ברשותהיורד  ליטע,  חבירו  עשויה  נטע שדה שאינה  אפילו  וידו  ,  לו  על  שמין 
שהעליונה נוטל,  השבח  על  יתירה  ההוצאה  היתה  על   אם  יתירה  השבח  ואם  ההוצאה; 
 שו"ע.  – השבח, נוטל ההוצאה

  ואם בעל השדה הוא עצמו אריס, חזר להיות דינו כאינו עשוי ליטע, רק ששמין  -. ד"מ  לטר"ן כתובות  
  רמ"א. – צטרך לטרוח בעצמוליתן שלא יכמה רוצה 

 5סעיף ה 

 ו תש אי סכנ ב לעב
ה , והשותף בשדקטנהאשתו  סי מלוגבעל בנכ - מימרא דר' יעקב]פ.[  כתובותמ "א בתשובהבשר רמב"ם

ח וס"ס ע ס"ס קוע"ל    שו"ע.   –  בה, כיורד ברשות הן ושמין להם וידם על העליונה  שיש לו חלק 
 . דת

 6עיף ו ס

 ו ריבח  תבר וח הנב
  שלא ברשות היורד לתוך חורבתו של חבירו ובנאה    -:  נח רי"ף  ם  פלוגתא דאמוראי וברייתא ש  . קאב"מ  רמב"ם  

 . די גמ ה ברה – ויה ליטעדה"ל כשדה שאינה עש  שו"ע. – שמין לו וידו על התחתונה
ואם אמר בעל הבנין: עצי ואבני אני נוטל, שומעין לו. אמר  - ן"מבר שם נח.מוקי יוסף ני: קא םש 'מג

חל' הריני נותן דמיה' שאם אמר בעל החורבה מת שו"ע.  – ליה בעל הקרקע: טול מה שבנית, שומעין לו 
 ן " מבא ושכ"נ דעת הרבשם הרשב" ב"י בשם א רשב"   -בחידושיו  קנתה לו חצירו כדאיתאדנוח לו במה שעשה 

עשויה   אםודווקא אם החורבה אינה עשויה לבנות; אבל    -ד"מ    שפא  ב"מכי  ב"י בשם תלמידי רשב"א רמב"ם מרד
 רמ"א.  –, שיתבאר בסמוך ו כמו חצירותדינ נות,ום שסתם חורבה עומדת לבות, או במקלבנ

 7סעיף ז 

 ה בחצר חבירו נב
ולהוסיף בהם בתים ועליות, לפיכך הבונה   ראוים לבניןהחצרות הרי הם  - רמב"ם בשם גאונים טור 

כ זה  הרי  חבירו  זה  בחצר  בנין  ליתן  רוצה  כמה אדם  לו  ליטע, ושמין  נוטע שדה העשויה 
 שו"ע.  –בנותו,ל

  שו"ע.   –  כמנהג אותו מקוםין המועיל הראוי לאותה חצר א שיבנה בנוהו  -ב"י בשם ר"י בן הרא"ש  
והעכו"ם ואמרו הקהל יצ"ו לסופר בנה בית  רש היהודים  שנשאל על ראובן שהלך למרחוק ונפל הבית ונעשית פרצה בין מג

ם לא  ר מתה ובניכי אשתו כב מאותה פרצה וכן עשה ומת ראובן והלך א' שם וקנה הבית מחורגתוזה לעצמך ולא נתנזק  
גמ' וכו' ויותר  ותה המוכרת והשיב מדין ה ו ונכנס בבית והשוכר טוען שיביא ראיה שהבית של אהיו לו ובא זה בכח שטר 

חבירו שלא ברשות וישאר ביד מי שקנאו וישימו לו בדין היורד לחורבת  םמי שודאי ירד שלא ברשות בעלי נכון שיסתלק
 כהלכתה ע"כ  העדים חותמין אם לא שנעשי' אחזקה דאיןנסמוך קצת ו ממי שאפש' שירשתו מאמה 

 שו"ע.  – טלניני אני נוולא יוכל הבונה לומר: ב -ד"מ   שפא סי' ב"ממרדכי  

 
5

 סעיף ה  

  וידם על העליונה.   ותף בשדה שיש לו חלק בה, כיורד ברשות הן ושמין להם קטנה, והש  בעל בנכסי מלוג אשתו
 ת"ד(.  )וע"ל ס"ס קע"ח וס"ס 

 

6
 סעיף ו  

חורבתו של חבירו ובנאה שלא ברשות, שמין לו וידו על התחתונה. ואם אמר בעל הבנין: עצי ואבני    היורד לתוך 

הגה: ודווקא אם החורבה אינה עשויה   ומעין לו.ה שבנית, ש אני נוטל, שומעין לו. אמר ליה בעל הקרקע: טול מ
דינו כמו חרבה עומ ; אבל אם עשויה לבנות, או במקום שסתם חולבנות צירות, שיתבאר בסמוך )ב"י בשם  דת לבנות, 

 תלמידי רשב"א והרמב"ם פ"ו דגזילה ומרדכי פרק השואל(.  

 

7
 סעיף ז  

ולהוסיף בהם בתים לבנין  הם ראוים  ל  החצרות הרי  כנוטע שדה  ועליות,  זה  הרי  הבונה בחצר חבירו  פיכך 

ועיל הראוי לאותה חצר  , והוא שיבנה בנין המ לבנותו  טע, ושמין לו כמה אדם רוצה ליתן בנין זההעשויה לי

הגה: ולא יוכל הבונה לומר: בניני אני נוטל. השכירה הבונה לאחרים וקבל שכר, מנכין לו מהוצאותיו,    כמנהג אותו מקום.
יתן  נה, אם חסר לבעל הקרקע דבר מועט, צריך לעביד למיגר. )רשב"א ונ"י פ' השואל(. ואם דר בה הבועל גב דלא אף  
באר לעיל סימן שס"ג )מישרים נל"א ח"ב(. ראובן שהיה לו בית רעוע ויצא מן העיר, ובא  כל מה שנהנה, כמו שנתלו  

ל מה שהיה לצורך שלא יפול צריך ראובן להחזיר  וכיירו, כ  שמעון ודר בו והוציא הוצאות להציל הבית מן הנפילה וסיידו
וכשיתן ראובן מה שחייב ליתן לשמעון, יצא    לומר: איני צריך לזה, י יוכל  ן, אבל א"צ ליתן לו מה שסיידו וכיירו, כלשמעו

 מן הבית )טור ס"ח בשם הרא"ש(.  
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השכירה הבונה    -  לה:  ו של חבירו שםהלה עושה סחורה בפרת  מדרבי יוסי דאמר כיצד. ד"מ  נחרשב"א נימוקי יוסף  
   ג "ה אב –  ל הקרקעע בפירוש  אף על גב דלא עביד למיגר  ו מהוצאותיו, מנכין לם וקבל שכרלאחרי

 רמ"א. –
ל הקרקע דבר מועט, צריך ליתן לו  נה, אם חסר לבעואם דר בה הבו - שםד"מ נימוקי יוסף  מישרים

 רמ"א.  – סעי' זסימן שסג לעיל  , כמו שנתבארכל מה שנהנה

א הוצאות להציל  א מן העיר, ובא שמעון ודר בו והוציויצבית רעוע    ראובן שהיה לו   -טור בשם רא"ש  
חזיר לשמעון,  צריך ראובן לה  ידו וכיירו, כל מה שהיה לצורך שלא יפולהבית מן הנפילה וסי

 יך לזה, וכשיתן ראובן מה שחייב ליתן לשמעון , כי יוכל לומר: איני צרבל א"צ ליתן לו מה שסיידו וכיירוא

 רמ"א. –ן הבית א מ יצ

 ה ב  רדש  תו ריכש  םולשת
 אם מעיקרא לא הי' קיימא לאגרא כלל  -   :א כ  ק"ב מוהביא ראיה  רשב"א  מי' דהמוכר זיתיו  מתנמ.  נחנ"י שם  

א הוי קיימא לאגרא אפי' לשכר מועט צריך להעלות לו  שכר ואי מעיקר  א"צ להעלות לו
  . י"ב – עי' זבסי' שסג סומבואר  מים של עכשיושכר בד

 8סעיף ח 

 ת ו אצוהה  ךסעל   העו בש בויח
כל מי ששמין   -  ל כיורד ברשותהוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול אע"ג דבע   עט:  כתובות משנהמ  רמב"ם טור

דו על התחתונה, אינו נוטל כלום עד שישבע  לו, בין שהיתה ידו על העליונה בין שהיתה י
 שו"ע.  – אה הוציבנקיטת חפץ כמ

יא גלויה לעיניהם הויעשו שומת ההוצאה והרי    [ 'יםאנב ה'  בת כ  רוטב]   ואם אמר: יבואו הדיינים  -טור  
ות שבשעורים, שומעין לו ונוטל בלא  וישערו העצים והאבנים והסיד ושכר האומנים בפח

 ע. שו" –שבועה.
ה ידוע כשהי  שו ריפ  שו"ע.  –  צריך שבועה והיתה ידו על העליונה, אינו    בדוכן זה שנוטל השבח בל  -  םש

שבועה הפחות דהיינו יכול לומר תנו לי בלא  נק"חחר שנשבע ב ל ההוצאה אשההוצאה היתה יתירה על השבח ושדינו לטו
 סמ"ע  -ח כפי שישומו אותו  השב

 9סעיף ט 

 י תמליש  ןעוט הד שה  לעב שכ
, והיורד אומר: לא נטלתי, היורד  נתתי  לו ונוטל, שטען בעל השדה ואמר:  כל ששמין  -  .ה  ב"ב  הנשממרמב"ם  

לא ידעת כמה אתה חייב ליתן  על השדה: עדיין לא שמו לך ואומרים לב  נוטל, שהרישלא נטל כלום, ו , ונשבע  נאמן

, אף על פי שעדיין לא  לו ואמרו לבעל השדה: תן לו, ואמר: נתתי  אבל אם שמו  היאך נתת. 
פשוט שכל   שו"ע.   –  ויפטר, שהקרקע בחזקת בעליה וישבע היסת שנתן, הרי בעל השדה נאמן,  נשבע היורד,  

  בא בתרא ה. במשנה ב ן  ן וכדאמרינע אינו נאמב נאמן לומ' נתתי וכשאינו יודת בכיוצא בזה ויודע כמה הוא חיי המחויב לת
   . די גמ ה ברה  –אי' שנתן ואמר טעמא ]שם ה:[ מי יימר דמחייבי לי רבנן חזקת שלא נתן עד שיביא ר וכו' ב
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נה, אינו נוטל כלום עד שישבע בנקיטת  ו על התחתו כל מי ששמין לו, בין שהיתה ידו על העליונה בין שהיתה יד

וישערו העצים    רי היא גלויה לעיניהם. ואם אמר: יבואו הדיינים ויעשו שומת ההוצאה והחפץ כמה הוציא

עה. וכן זה שנוטל השבח בלבד,  והאבנים והסיד ושכר האומנים בפחות שבשעורים, שומעין לו ונוטל בלא שבו

 עה.  ו צריך שבווהיתה ידו על העליונה, אינ 
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, ונשבע שלא נטל  ואמר: נתתי, והיורד אומר: לא נטלתי, היורד נאמןכל ששמין לו ונוטל, שטען בעל השדה 

נתת. אבל  , ונוטל, שהרי אומרים לבעל השדה: עדיין לא שמו לך ולא ידעת כמה אתה חייב ליתן היאך  כלום

שעדיין לא נשבע היורד, הרי בעל השדה נאמן,    , אף על פיאם שמו לו ואמרו לבעל השדה: תן לו, ואמר: נתתי

 היסת שנתן, ויפטר, שהקרקע בחזקת בעליה. וישבע 
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