דפי עזר

בבא קמא

19

דף סב-:סה .גנב וטוען טענת גנב
סיכום

הפסוקים )שמות כב ,ו-ח ,פרשת שומר חנם(:

חד בגנב

וחד בטוען טענת גנב

"אם ימצא הגנב"  -ה"א יתירא
הוקש טטע"ג לגנב )ואין משיבין(

תרווייהו בטוען טענת גנב
למעט טענת אבד מדין כפל
טטע"ג שטבח ומכר משלם ארבעה

תמּצא
רבא בר אהילאי :אם המצא בעדים ָ
בדיינים ,פרט למודה בקנס ]ואח"כ באו עדים[

תמצא בדיינים

)פס' ג(

מניין לרבות שאר דברים

*( מן הפסוק הנ"ל  ,בריבוי ומיעוט וריבוי
)למסקנה(

"אם המצא תמצא" | "על כל דבר פשע"

מרבה שאר דברים בטוען טענת גנב

מודה בקנס פטור

ירשיען אלהים" ,פרט למרשיע את עצמו
ֻ
"אשר

מודה בקנס ואח"כ באו עדים

חייב

ירשיען אלהים" ,פרט למרשיע את עצמו
ֻ
"אשר
פטור" :אם המצא תמצא" :אם המצא בעדים

ֵבהְ ...שׁנַיִ ם יְ ַשׁ ֵלּם"
" ִאם־ ִה ָמּ ֵצא ִת ָמּ ֵצא ְביָדוֹ ַה ְגּנ ָ

כפל בגנב עצמו

מדבר
וריבוי )למסקנה( ,ויליף גנב מטטע"ג

"אם ימצא הגנב"  -ה"א יתירא

וחמשה )רבי חייא בר אבא(

" ִאם־יִ ָמּ ֵצא ַה ַגּנָּב יְ ַשׁ ֵלּם ְשׁנָיִ ם"  -בגנב הכתוב
*( מהפסוק "על כל דבר פשע" ,בריבוי ומיעוט

"אם ימצא הגנב ישלם שנים" )ו( ,יתירא

דכו"ע מיהת "אם לא ימצא הגנב" בטוען טענת גנב כתיב ,וה"ק קרא :אם לא ימצא כמה שאמר ,אלא שהוא
גנבו  -ישלם שנים.
ֹ
עצמו
ומניין שטוען טענת גנב לא יתחייב כפל אלא בשבועה? "אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים
אם לא שלח ידו" ,ויליף )לשבועה( משליחות יד דשומר שכר )בגזרה שווה(.
*( שתי הדרשות ל"מניין לרבות כל דבר" .בשתיהן הגמ' פותחת בתחילה לדרוש בדרך של כלל ופרט וכלל,
ולמסקנה נדרש הפסוק בריבוי ומיעוט וריבוי.

מה הפרט מפורש דבר המיטלטל וגופו ממון ,אף כל דבר
המיטלטל וגופו ממון .למעט קרקעות ,עבדים ,שטרות ,הקדש.
< שאלה :אי מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מטמא במגע
ובמשא אף כל ,...אבל עופות לא!
< תשובה :לכך מספיק בפרטים שור וחמור; שה למה לי? ש"מ
לאתויי עופות.

שאל תנא דבי חזקיה :הרי אפשר לרבות כל דבר מכלל ופרט
וכלל; "אם המצא תמצא" למה לי?
תשובת הגמ' :איצטריך  -כי הלימוד אינו תקין :אי
אפשר לרבות כל דבר ,יותר מכללא בתרא " -חיים"! לכן
נצרך "אם המצא תמצא"  -אלו הכללות!

< שאלה :נתרבו עופות טהורים; עופות טמאים מניין?
"כל" )ד"על כל דבר פשע"( ריבויא הוא.
שאלה  -דחייה" :שור" ו"חמור" מרבים דבר המיטלטל וגופו
ממון וממעטים דבר שאינו מסוים; אבל "שה" למה לי?
ריבה ומיעט וריבה  -ריבה הכל .מיעט :קרקע ,עבדים ,שטרות
)משור ,חמור ושה(; דבר שאינו מסוים )מ"שלמה"(" .על כל

אלא  -ריבה ומיעט וריבה )כדתנא דבי רבי ישמעאל(

אבדה"  -לרבות טוען טענת גנב באבדה לכפל )ו"כל" לריבויא
בתרא(.

]כ"ד בתמוז התשס"ה[
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