
 

 , פרק ז' סימן ב'בבא קמארא"ש | . ב

אמר רבה שינוי קונה כתיבא ותנינא. התוספות כתבו 
דרבה איירי בשינוי מעשה שחוזר לברייתו. ולקמן 
בפרק הגוזל )דף צג ב( משמע דשינוי החוזר אינו 
קונה. וביאוש בגזלה פליגי רבה ורב יוסף. רבה סבירא 
ליה דקונה אלא דמספקא ליה אי דאורייתא אי דרבנן. 

אף מדרבנן לא קני וקיימא לן *כרבה ורב יוסף סבר ד
וקני יאוש לחומרא בעורות של )בעל( גנב ואם קידש 
 אשה בגזילה אחר יאוש צריכה גט. דרבה סבר דלכל

 

 הל' גניבה, פרק ה'|  רמב"ם. ט

הגניבה, בין שנתיאשו ואחר כך מכר נתיאשו הבעלים מן ג. 
הגנב בין שנתיאשו אחר שמכר, קנה הלוקח ביאוש ושינוי רשות 
ואינו מחזיר הגניבה עצמה לבעליה אלא נותן להם הדמים אם 
לקח מגנב מפורסם, או אינו נותן כלל לא חפץ ולא דמים מפני 

ו הבעלים נתיאש. תקנת השוק אם לא היה זה המוכר גנב מפורסם

מן הגניבה וכו' אלא נותן להם דמים מפני תקנת השוק אם לא היה 

 . א"א כל זה אין לו שורש ולא ענף והוא שבוש המעתיק.הגנב מפורסם

 , פרק ה'אישותהל' |  רמב"ם. י

המקדש את האשה בגזל או בגניבה או בחמס, אם נתייאשו ז. 
ת ואם הבעלים ונודע שקנה אותו דבר בייאוש הרי זו מקודש

 לאו אינה מקודשת. 

 'ט, פרק זלה ואבדההל' ג|  רמב"ם. אי

הגוזל קרקע מחבירו והפסידה כגון שחפר בה בורות שיחין א. 
ומערות או שקצץ את האילנות ושחת המעיינות והרס הבנין 
חייב להעמיד לו בית או שדה כשהיו בשעת הגזלה או ישלם 

טפה נהר או דמי מה שהפסיד. אבל אם נשחתה מאליה כגון שש
נשרפה באש שירדה מן השמים אומר לו הרי שלך לפניך, 
שהקרקע בחזקת בעליה קיימת ואין אחריות הפסדה עליו אלא 

או בעבדים אם כן הפסיד בידו, מה שאין הדין כן במטלטלין 
אבל אם נשחתה מאליה וכו' מה שאין הדין כן  כמו שביארנו.

הוא זה אלא שהוא לא  תימאא . א"במטלטלין או בעבדים כמו שביארנו

ביאר כן שהרי עשה עבדים כקרקעות לענין גזלה שהרי הזקינו אומר לו 

הרי שלך לפניך מיהו הני מילי לענין כחשה אף על גב דלא הדרא גזלה 

מיהא בעינה איתא ואומר לו הרי שלך לפניך אבל מ"מ נגזלים הם ונקנים 

( העבד שנשבה ופדאוהו ביאוש כדכתיב וישב ממנו שבי ואמרינן )גטין לז

אם לשם בן חורין ואחר יאוש לא ישתעבד לא לראשון ולא לשני אלמא 

לאו כקרקע דמי דהא קני נפשיה ביאוש הילכך כשמת העבד או נשרף 

  משלם את דמיו שהרי משמת אין שלו לפניו וכשמת לגזלן מת.

 'ג, פרק זלה ואבדההל' ג|  רמב"ם. בי

כחש שאינו יכול לחזור כגון  גזל בהמה והזקינה או כחשהד. 
חלאים שאין להם רפואת תעלה, או שגזל מטבע ונסדק או 
פסלו המלך, או שגזל פירות והרקיבו כולן, או יין והחמיץ, הרי 
זה כמי שגזל כלי ושברו ומשלם כשעת הגזלה. אבל אם גזל 
בהמות וכחשו כחש שאפשר לחזור, או שגזל עבדים והזקינו, או 

במדינה זו והרי הוא יוצא במדינה אחרת, או שגזל מטבע ונפסל 
שגזל פירות והרקיבו מקצתן, או תרומה ונטמאת, או שגזל חמץ 
ועבר עליו הפסח, או בהמה ונעברה בה עבירה או נפסלה 
מליקרב או שהיתה יוצאה להסקל, אומר לו הרי שלך לפניך 

 ומחזיר אותה בעצמה. 
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 שינוי ויאוש 

הפחות קני מדרבנן אבל מדאורייתא קיימא לן דיאוש 
לא קני כעולא וכרב נחמן וכרב ששת וכרבי יוחנן )דף 

וי השם סז א( אבל יאוש ושינוי רשות או יאוש ושינ
גרוע קונה מדאורייתא. ושינוי השם מעליא כגון טלה 
ונעשה איל עגל ונעשה שור קנה מדאורייתא. וגנב 
שמכר בין לפני יאוש בין לאחר יאוש חייב כרב נחמן 
דהלכתא כוותיה בדיני וכרבי יוחנן דהלכתא כוותיה 

 כנגד רב ור"ל:

 

 בגזילה 

 טפרק  ,הגזילה ואבד|  י ר' חייםשחידו. ח

אלא דגם לפי תירוץ זה מוכרחין אנו לומר, דאע"ג דאין 
עבדים נגזלים מ"מ מעשה גזילה אית בהו, דאי לאו הכי הרי 
ליכא בהו חלות דין של יאוש כלל, כיון דהרי הן ברשות 
בעלים, ולגבי יאוש הא בעינן או מעשה גזילה או מעשה 
אבידה. ולפי זה הרי ניחא ג"כ הא דחלוקין עבדים מקרקע, 

קרקע לא מהני יאוש משום דאינה נגזלת, ובעבדים אף על דב
גב דאינן נגזלין מ"מ יאוש מהני בהו, דבאמת הרי בקרקע לא 
שייך כלל לא מעשה גזילה ולא אבידה, דהרי היא עומדת 
ברשות בעליה כמו שהיתה, ורק אם היה בה דינא דנגזלת, 
 והיה חל בה קנין גזילה, על ידי זה הוא דהיינו מוצאין בה

מעשה גזילה ואבידה ע"י קנין גזילה שבה, ועל כן לפי מה 
דקי"ל דקרקע אינה נגזלת ולא חל בה קנין גזילה, א"כ זה 
ממילא דאין כאן מעשה גזילה ואבידה כלל, ולהכי הוא דקי"ל 
דכיון דקרקע אינה נגזלת על כן לא חייל בה קנין יאוש ג"כ, 

 כיון דאין כאן גם מעשה גזילה ואבידה כלל

 


