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  כפל לגנב וטוען טענת גנבשלומי ת

  'בברייתא     'אברייתא 

  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 

  שמות פרק כב  הכתוב מדבר

  תניא אידך:

  –אם ימצא הגנב 

  ;בגנב עצמו הכתוב מדבר

אתה אומר: בגנב עצמו, או אינו 
אלא בטוען טענת גנב? כשהוא 

הרי  - אומר: אם לא ימצא הגנב 
טוען טענת גנב אמור, הא מה 
אני מקיים אם ימצא הגנב? 
  בגנב עצמו הכתוב מדבר

 

  חתרתמ

ין ֖ל� ָ�ִמֽים: ת ֵא֥ ה וֵָמ֑ ב וְֻהָ%֣ א ַהַ*ָ)֖ ֶרת יִָ+ֵצ֥  (א) ִאם־0ַַ+ְחֶ.֛

ר 0ְִגנֵָבֽת�: ין ֔ל� וְנְִמַ%֖ ם ִאם־ֵא֣ ם י5ֵ6ְַ֔ ים ֑ל� 5ֵ6ַ֣ יו ָ�ִמ֣ ֶמ6 ָעָל֖ ה ַה7ֶ֛  (ב) ִאם־זְָרָח֥

א ְביָ֜ד�(ג)    ִאֽם־ִהָ�ֵצ֩א ִתָ�ֵצ֨

ה ַחִ%֑ים  ה ִמ֧-�ר ַעד־ֲח֛מ�ר ַעד־ֶ(֖   ַהְ/ֵנָב֗

 : ס1ְַנ֖יִם י0ֵ1ְַֽם

  

  ורגל ןש

ב  ר ֵמיַט֥ ה :ֵח֑ ר 0ְִ;ֵד֣ ֶרם ו5ַ6ְִ֙ח ֶאת־בעירה 0ְִעי֔ר� >ִבֵע֖ ה א�־ֶכ֔ י יְַבֶער־ִאי6֙ ָ;ֶד֣ (ד) ִ%֤
ב ַ%ְר֖מ�  ה> >ֵמיַט֥  י5ֵ6ְַֽם: סָ;ֵד֛

  שא

ר ם ַהַ+ְבִע֖ ם י5ֵ6ְַ֔ ה 5ֵ6ַ֣ ה ֣א� ַהָ?ֶד֑ י6 ֥א� ַהָ@ָמ֖ ל ָ*ִד֔ ה קִֹצי֙ם וְנֱֶאַכ֣ 6 >ָמְצָא֤ א ֵא֜  (ה) ִ%ֽי־ֵתֵצ֨
ה: ס  ֶאת־ ַה0ְֵעָרֽ

  

  חנםומר ש

ה2(ו)  י1 ֶאל־ֵרֵע֜   4ִֽי־י3ִֵ֩ן ִא֨

ֶסף ֽא�־ֵכִלים֙  ֤4ֶ  

ר ֹ֔   ִל1ְמ

י6 ית ָהִא֑ ב ִמ0ֵ֣   וְֻגַ)֖

א  ם 1ְָנֽיִם ַהַ/ָ>֖בִאם־יִָ�ֵצ֥  :י0ֵ1ְַ֥

  

  

  

ב(ז)    ִאם־֤=א יִָ�ֵצ֙א ַהַ/ָ>֔

  

ים  יִת ֶאל־ָהֱֽא=ִה֑ ב ַ?ַֽעל־ַהַ?֖ אֶכת ֵרֵעֽה2וְִנְקַר֥ ח יָ֖ד� ִ?ְמֶל֥  :ִאם־֥=א 1ַָל֛

  

1ַעַעֽל־(ח)  ֡Aֶַבר־Bְל4ָ   ־
ה ה ַעל־ַ(ְלָמ֜ מ�ר ַעל־ֶ(֨   ַעל־�1֡ר ַעל־ֲח֠

הַעל־ 4ָל  ־ֲאֵבָד֗
  

ם א ְ�ַבר־6ְנֵיֶה֑ ֹ֖ ים יָב ד ָהֱֽאEִה֔ ה ַע֚ ר יֹאַמ֙ר ִ%י־ ֣ה>א זֶ֔   ֲא6ֶ֤

ים ר יְַר1ִיֻע֙ן ֱא=ִה֔ ם 1ְַנ֖יִם ֲא1ֶ֤  ְלֵרֵעֽה>: ס י0ֵ1ְַ֥

  

 רכשומר ש

ת  ר >ֵמ֛ ֹ֑ ה ִל6ְמ ה וְָכל־0ְֵהָמ֖ ה> ֲח֨מ�ר א�־6֥�ר א�־ֶ;֛ י6 ֶאל־ֵרֵע֜ ר (ט) ִ%ֽי־יִֵ.֩ן ִא֨ א�־נ0ַ6ְִ֥
ין רֶֹאֽה: ה ֵא֥  א�־נ0ָ6ְִ֖

ת(י)  ם  1ְֻבַע֣ ין 1ְֵניֶה֔ ק 3ְִהיֶ֙ה ֵ?֣ ה2יְקֹוָ֗ אֶכת ֵרֵע֑ ח יָ֖ד� ִ?ְמֶל֣   ִאם־֥=א 1ַָל֛

יו וEְ֥א י5ֵ6ְַֽם: ח 0ְָעָל֖  וְָלַק֥

יו: ם ִלְבָעָלֽ ב ֵמִע֑+� י5ֵ6ְַ֖ ב יִָ*ֵנ֖ ֹ֥  (יא) וְִאם־ָ*נ

 ֹ֥ ם: פ(יב) ִאם־ָטר ה E֥א י5ֵ6ְַֽ ד ַהJְֵרָפ֖ ה> ֵע֑ ף יְִבֵא֣  ף יJִֵָר֖

  

 לאשו

ם י5ֵ6ְַֽם: יו ֵאין־ִע֖+� 5ֵ6ַ֥ ת 0ְָעָל֥ ר א�־ֵמ֑ ה> וְנ0ַ6ְִ֣ ם ֵרֵע֖ י6 ֵמִע֥ ל ִא֛  (יג) וְִכֽי־י6ְִַא֥

א 0ְִ;ָכֽר�: ס יר ֔ה>א 0ָ֖ ם ִאם־ָ;ִכ֣ יו ִע֖+� E֣א י5ֵ6ְַ֑   (יד) ִאם־0ְָעָל֥

  

אלא, ריבה ומיעט וריבה הוא, כדתנא דבי רבי ישמעאל, דתנא דבי ר' ישמעאל: במים במים ב' פעמים, ...נפקא ליה מדתנא דבי חזקיה...עצמו מנא ליה? אלא למאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב, גנב
לכדרב, דאמר:  -רקע, וחד למעוטי עבדים, וחד למעוטי שטרות, גניבה וחיים ריבה הכל; מאי רבי? רבי כל מילי. אי הכי, כל הני פרטי למה לי? חד למעוטי ק -אין זה כלל ופרט, אלא ריבה ומיעט וריבה 

ישמעאל, דתנא דבי  רביולמ"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 אחייה לקרן כעין שגנב. 
אין לי אלא ידו, גגו חצירו וקרפיפו מנין? ת"ל: אם המצא  -והאי אם המצא להכי הוא דאתא? הא מיבעי ליה לכדתניא: ידו רבי ישמעאל: כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה. 

  ני קרא, ש"מ תרתי.תמצא, מ"מ! א"כ, לימא קרא או המצא המצא או תמצא תמצא, מדש

  

  אמר חד בגנב וחד אמרי: חד למעוטי טענת אבד. ולמאן דבשלמא למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, היינו דכתיבי תרי קראי, אלא למאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב, תרי קראי למה לי? 

ב הגנב מאי דריש ביה? אמר לך: מבעי ליה לכדרבי חייא בטוען טענת גנב, דלא מייתר, למעוטי טענת אבד מנא ליה? מגנב הגנב, ולמאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב, דמיעט ליה טוען טענת אבד, גנ
משלם תשלומי ארבעה וחמשה. למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת  -משלם תשלומי כפל, טבח ומכר  -ענת גנב בפקדון בר אבא אמר רבי יוחנן, דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הטוען ט

  גנב, דהאי גנב הגנב אפקיה למעוטי טענת אבד, דר' חייא בר אבא מנא ליה? אמר לך: הקישא הוא, ואין משיבין על הקישא.

  

  ישלם שנים. -אמר רבא: אם לא ימצא כמה שאמר, אלא שהוא עצמו גנבו  בטוען טענת גנב כתיב, מאי משמע? -דכולי עלמא מיהת: אם לא ימצא הגנב 

 

 -פרט, לשמור  -כלל, כסף או כלים  -כללא הוא, מיהו כל דהכא ריבויא הוא, מכדי כתיב מעיקרא כלל ופרט וכלל, דכתיב: כי יתן איש אל רעהו  -ריבויא הוא. ואיבעית אימא: כל  -כללא, כל  -כל אמרי: ב
פרטי גבי האיך כלל ופרט, על כל דבר פשע למה לי? ש"מ ריבויא הוא. הדר וכלל, ואי סלקא דעתך האי על כל דבר פשע נמי לכלל ופרט הוא דאתא, נכתוב רחמנא להני   

  

  לשבועה; אתה אומר: לשבועה, או אינו אלא לדין? נאמר שליחות יד למטה ונאמר שליחות יד למעלה, מה להלן לשבועה, אף כאן לשבועה. -דתניא: ונקרב בעל הבית אל האלהים 

  

פטור? דכתיב: אם המצא תמצא, אם המצא בעדים תמצא בדיינים, פרט למרשיע את עצמו. ולמ"ד תרוייהו בטוען טענת גנב, דהאי אם המצא מאי טעמא דרב, דאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים 
למרשיע את עצמו, האי אשר ירשיעון ה מהמצא תמצא תמצא מפיק ליה לגנב עצמו, מרשיע עצמו מנלן? מאשר ירשיעון אלהים, ולא המרשיע את עצמו. ולמ"ד חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, דאייתי לי

  חייב –מאי דריש ביה? אמר לך: ההוא מיבעי ליה למודה בקנס דפטור. ומ"ד תרוייהו בטוען טענת גנב, קסבר: מודה בקנס ואח"כ באו עדים 

טענת גנבטוען  עצמו גנב   

טענת גנבטוען   

 כלל

 רטפו

 כללו

 כלל

 רטפו

 כללו

 בויר

 יעוטמו

 בוירו

 בויר

 יעוטמו

 בוירו
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 בועהש

 בועהש

 ורבוי בויר

 יעוטמו

  פטורכ באו עדים "ואח בקנסודה מ

 גגו חצירו וקרפיפוולרבות 

 בדטענת א מעוטיל

 הגנב למעוטי טענת אבדנב ג

ייב טוען לחהגנב נב ג
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 גגו חצירו וקרפיפוולרבות 

עצמו גנב  

 ייבחכ באו עדים "ואח בקנסודה מ

  דר' ישמעאלתנא כפרטים 

 נשנית אלא לדבר שנתחדש בהלא 

 מ תרתי"שתמצא מדשני קרא המצא 

 מ תרתי"שתמצא מדשני קרא המצא 


