בבא קמא סג סה

בס"ד
תשלומי כפל לגנב וטוען טענת גנב
ברייתא א'
דתנו רבנן:
אם ימצא הגנב –
בטוען טענת גנב הכתוב
מדבר
אתה אומר :בטוען טענת גנב,
או אינו אלא בגנב עצמו?
כשהוא אומר :אם לא ימצא
הגנב ,בטוען טענת גנב
הכתוב מדבר
המצא תמצא מדשני קרא ש"מ תרתי

גנב עצמו
ולרבות גגו חצירו וקרפיפו
מודה בקנס ואח"כ באו עדים חייב

ברייתא ב'
תניא אידך:
אם ימצא הגנב –
בגנב עצמו הכתוב מדבר;
אתה אומר :בגנב עצמו ,או אינו
אלא בטוען טענת גנב? כשהוא
אומר :אם לא ימצא הגנב  -הרי
טוען טענת גנב אמור ,הא מה
אני מקיים אם ימצא הגנב?
בגנב עצמו הכתוב מדבר

שמות פרק כב
מחתרת
)א( אִ ם־ּבַּמַ חְ ֶ ּ֛ת ֶרת י ִּמָ ֵ ֥צא הַ ּג ַָּנ֖ב וְהֻ ָ ּ֣כה ו ֵ ָ֑מת ֵ ֥אין ֖לֹו ּדָ ִמֽים:
המצא תמצא מדשני קרא ש"מ תרתי
ָתֹו:
ם־אין ֔לֹו וְנִמְ ַ ּ֖כר ִּב ְגנֵב ֽ
)ב( אִ ם־ז ְָר ָ ֥חה הַ ֶ ּׁ֛שמֶ ׁש עָ ָ ֖ליו ּדָ ִ ֣מים ֑לֹו ׁשַ ֵ ּ֣לם יְׁשַ ֵּ֔לם אִ ֵ ֣
מודה בקנס ואח"כ באו עדים פטור
)ג( ִא ֽם־הִ ּמָ צ ֵ֩א ִתּמָ ֵ֨צא ְבי ָ֜דֹו
רבוי ורבוי
ולרבות גגו חצירו וקרפיפו
ומיעוט הַ ְּגנֵבָ֗ ה מִ ּׁ֧שֹור עַ ד־חֲ ֛מֹור עַ
ד־ׂשה חַ ּיִ ֑ים
ֶ֖
פרטים כתנא דר' ישמעאל
ׁשְ נַ ֖יִם י ְַׁש ֵּל ֽם :ס
לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה

שן ורגל
יטב
ַאחר מֵ ַ ֥
)ד( ִ ּ֤כי יַבְעֶ ר־אִ יׁש֙ ׂשָ ֶ ֣דה אֹו־ ֶ֔כ ֶרם וְׁשִ ּלַח֙ אֶ ת־בעירה ּבְעִ יר֔ ֹו ּוב ֵ ִ֖ער ּבִׂשְ ֵ ֣דה ֵ ֑
יטב ּכ ְַר ֖מֹו יְׁשַ ֵּלֽם :ס
ׂשָ ֵ ֛דהּו ּומֵ ַ ֥
אש
)ה( ִּכ ֵ
ֽי־ת ֵ֨צא אֵ֜ ׁש ּומָ צ ָ ְ֤אה קֹצִים֙ וְנֶאֱ ַ ֣כל ּג ֔ ִָדיׁש ֥אֹו הַ ּקָ ָ ֖מה ֣אֹו הַ ּׂשָ ֶ ֑דה ׁשַ ֵ ּ֣לם י ְׁשַ ֵּ֔לם הַ ּמַ ב ִ ְ֖ער
אֶ ת־ הַ ּבְעֵ ָ ֽרה :ס
שומר חנם
כלל )ו( ִּכ ֽי־י ִֵּתן֩ אִ֨ יׁש אֶ ֵ
ל־רעֵ֜ הּו כלל
ים
ֶּכ֤סֶ ף אֽ ֹו־כֵלִ ֙
ופרט
ופרט
לִ ׁשְ ֔מ ֹר
וכלל
וכלל
גנב הגנב לחייב טוען
טענת גנב בד' וה'

גנב הגנב למעוטי טענת אבד

טוען טענת גנב

צֵא הַ ַּג ָּ֔נב
ם־ֹלא יִּמָ ֙
)ז( אִ ֤

היקישא הוא
לחייב טוען טענת
גנב בד' וה'

טוען טענת גנב

למעוטי טענת אבד

וְג ַֻּנ֖ב מִ ֵ ּ֣בית הָ ִ ֑איׁש
אִ ם־יִּמָ ֵצ֥א הַ ּגַּנָ ֖ב י ְַׁש ֵ ּ֥לם ׁשְ נָ ֽיִם:

גנב עצמו

ל־ה ֽאֱ ִ
ֹלה֑ים אִ ֥
וְנ ְִק ַ ֥רב ַּב ֽעַ ל־הַ ַ ּ֖ביִת אֶ ָ
ם־ֹלא ָׁש ַ ֛לח י ָ֖דֹו ּבִ מְ ֶ ֥לאכֶת ֵר ֵע ֽהּו :שבועה

רבוי
ומיעוט
ורבוי
מודה בקנס פטור

־ּדבַ ר־ּפֶ֡ ַ
ׁשע
)ח( ַע ֽל־ ָּכל ְ
ַ
ל־ׂשה עַ
ל־ׁשֹור עַ ל־חֲ֠ מֹור עַ
ל־ׂשלְ מָ֜ ה
ֶ֨
עַ ֡
עַ ל־ּכָל־אֲ בֵ ֗ ָדה

רבוי
ומיעוט
ורבוי

ֵיהם
אֲ ֶ ׁ֤שר י ֹאמַ ֙ר ּכִי־ ֣הּוא ֔זֶה ֚עַ ד ָהֽאֱ ֹלהִ֔ ים י ָ֖ב ֹא ּדְ בַר־ׁשְ נ ֶ ֑
ׁשר י ְַר ִ
ׁשיעֻ ן֙ אֱ ֹלהִ֔ ים י ְַׁש ֵ ּ֥לם ׁשְ נַ ֖יִם ל ְֵר ֵעֽהּו :ס
אֲ ֶ ֤

מודה בקנס פטור

שומר שכר
)ט( ִּכֽי־יִּתֵ ֩ן אִ֨ יׁש אֶ ֵ
ּומת אֹו־נִׁשְ ַ ּ֥בר
אֹו־ׁשֹור
֥
ל־רעֵ֜ הּו חֲ ֨מֹור
אֹו־ׂשה וְכָל־ּבְהֵ ָ ֖מה לִׁשְ ֑מ ֹר ֵ ֛
ֶ֛
אֹו־נִׁשְ ָ ּ֖בה ֵ ֥אין ר ֶֹאֽה:
ם־ֹלא ָׁש ַ ֛לח י ָ֖דֹו ּבִ מְ ֶ ֣לאכֶת ֵר ֵ ֑עהּו
שבועה )י( ׁשְ בֻ ַ ֣עת י ְק ָֹ֗וק ִּתהְ י ֶ֙ה ֵ ּ֣בין ׁשְ נֵיהֶ֔ ם אִ ֥
וְל ַ ָ֥קח ּבְעָ ָ ֖ליו ו ְֹ֥לא יְׁשַ ֵּלֽם:
)יא( וְאִ ם־ּג ָ֥נ ֹב יִּג ֵָנ֖ב מֵ עִ ּ֑מֹו יְׁשַ ֵ ּ֖לם ִלבְעָ ָלֽיו:
)יב( אִ ם־טָ ֥ר ֹף יִּטָ ֵ ֖רף יְב ֵ ִ֣אהּו ֵ ֑עד הַ ּטְ ֵר ָ ֖פה ֹ֥לא יְׁשַ ֵּלֽם :פ
שואל
אֹו־מת ּבְעָ ָ ֥ליו אֵ ין־עִ ּ֖מֹו ׁשַ ֵ ּ֥לם י ְׁשַ ֵּלֽם:
)יג( ו ְִכֽי־יִׁשְ ַ ֥אל ִ ֛איׁש מֵ ִ ֥עם ֵר ֵ ֖עהּו וְנִׁשְ ַ ּ֣בר
ֵ֑
)יד( אִ ם־ּבְעָ ָ ֥ליו עִ ּ֖מֹו ֹ֣לא י ְׁשַ ֵ ּ֑לם אִ ם־ׂשָ ִ ֣כיר ֔הּוא ָ ּ֖בא ּבִׂשְ כ ָֽרֹו :ס
אלא למאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב ,גנב עצמו מנא ליה?...נפקא ליה מדתנא דבי חזקיה...אלא ,ריבה ומיעט וריבה הוא ,כדתנא דבי רבי ישמעאל ,דתנא דבי ר' ישמעאל :במים במים ב' פעמים,
אין זה כלל ופרט ,אלא ריבה ומיעט וריבה  -ריבה הכל; מאי רבי? רבי כל מילי .אי הכי ,כל הני פרטי למה לי? חד למעוטי קרקע ,וחד למעוטי עבדים ,וחד למעוטי שטרות ,גניבה וחיים  -לכדרב ,דאמר:
אחייה לקרן כעין שגנב .ולמ"ד חד בגנב וחד בטוען טענת גנב ,דנפקא ליה גנב מהתם ,בשלמא אם המצא תמצא לכדרבא בר אהילאי ,אבל כל הני פרטי למה לי? כדתנא דבי רבי ישמעאל ,דתנא דבי
רבי ישמעאל :כל פרשה שנאמרה ונשנית ,לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה .והאי אם המצא להכי הוא דאתא? הא מיבעי ליה לכדתניא :ידו  -אין לי אלא ידו ,גגו חצירו וקרפיפו מנין? ת"ל :אם המצא
תמצא ,מ"מ! א"כ ,לימא קרא או המצא המצא או תמצא תמצא ,מדשני קרא ,ש"מ תרתי.
בשלמא למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב ,היינו דכתיבי תרי קראי ,אלא למאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב ,תרי קראי למה לי? אמרי :חד למעוטי טענת אבד .ולמאן דאמר חד בגנב וחד
בטוען טענת גנב ,דלא מייתר ,למעוטי טענת אבד מנא ליה? מגנב הגנב ,ולמאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב ,דמיעט ליה טוען טענת אבד ,גנב הגנב מאי דריש ביה? אמר לך :מבעי ליה לכדרבי חייא
בר אבא אמר רבי יוחנן ,דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :הטוען טענת גנב בפקדון  -משלם תשלומי כפל ,טבח ומכר  -משלם תשלומי ארבעה וחמשה .למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת
גנב ,דהאי גנב הגנב אפקיה למעוטי טענת אבד ,דר' חייא בר אבא מנא ליה? אמר לך :הקישא הוא ,ואין משיבין על הקישא.
דכולי עלמא מיהת :אם לא ימצא הגנב  -בטוען טענת גנב כתיב ,מאי משמע? אמר רבא :אם לא ימצא כמה שאמר ,אלא שהוא עצמו גנבו  -ישלם שנים.
אמרי :בכל  -כללא ,כל  -ריבויא הוא .ואיבעית אימא :כל  -כללא הוא ,מיהו כל דהכא ריבויא הוא ,מכדי כתיב מעיקרא כלל ופרט וכלל ,דכתיב :כי יתן איש אל רעהו  -כלל ,כסף או כלים  -פרט ,לשמור -
הדר וכלל ,ואי סלקא דעתך האי על כל דבר פשע נמי לכלל ופרט הוא דאתא ,נכתוב רחמנא להני פרטי גבי האיך כלל ופרט ,על כל דבר פשע למה לי? ש"מ ריבויא הוא.
דתניא :ונקרב בעל הבית אל האלהים  -לשבועה; אתה אומר :לשבועה ,או אינו אלא לדין? נאמר שליחות יד למטה ונאמר שליחות יד למעלה ,מה להלן לשבועה ,אף כאן לשבועה.
מאי טעמא דרב ,דאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור? דכתיב :אם המצא תמצא ,אם המצא בעדים תמצא בדיינים ,פרט למרשיע את עצמו .ולמ"ד תרוייהו בטוען טענת גנב ,דהאי אם המצא
תמצא מפיק ליה לגנב עצמו ,מרשיע עצמו מנלן? מאשר ירשיעון אלהים ,ולא המרשיע את עצמו .ולמ"ד חד בגנב וחד בטוען טענת גנב ,דאייתי ליה מהמצא תמצא למרשיע את עצמו ,האי אשר ירשיעון
מאי דריש ביה? אמר לך :ההוא מיבעי ליה למודה בקנס דפטור .ומ"ד תרוייהו בטוען טענת גנב ,קסבר :מודה בקנס ואח"כ באו עדים – חייב
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