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בבא קמא ד ע.
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הא כותבי הרשאה על מטלטלי שטוע שגזלו אות ממנו ?

לנהרדעי
לאיכא דאמרי דנהרדעי
למנהג בזמ הזה
בבא קמא ד ע:

1

כשלא כפר בו הבע"ח
לא כותבי
לא כותבי  דמיחזי כשיקרא
כותבי
4
כותבי
כותבי
3

כשכפר בו הבע"ח

עדות הנעשית ע"פ כמה עדי  ,הא הוי עדות באופני דלהל?
בשני חזקה

לר' יוחנ ב נורי ולאבא חלפתא
לר' עקיבא

5

הוי עדות
לא הוי עדות

8

בגניבה וטביחה,
6
בקידושי ובעילה
הוי עדות
9
הוי עדות

אחד אומר בגבה
7
ואחד אומר בכריסה
לא הוי עדות
לא הוי עדות

 1פי' ,מי שטוע על מטלטליו שנמצאי אצל חברו ,ורוצה לדו ע"י שליח ,צרי לכתוב לשליח הרשאה 
דהיינו "יפוי כח" שעי"ז השליח נעשה כבע"ד ,ולא יכול הנתבע לומר לו לאו בעל דברי דידי את.
 2כ כתבו התוס' )בד"ה לא( שדוקא על מטלטלי דטוע שגזלו אותו לא כותבי  ,אבל על מטלטלי של
פיקדו כ כותבי  ,דהרי יש כח ביד אד להקדיש פיקדו שלו שביד חברו.
 3וכסברת ר' יוחנ שאמר "גזל ולא נתייאשו הבעלי שניה אינ יכולי להקדיש ,זה לפי שאינו שלו וזה
לפי שאינו ברשותו" ,ולפ"ז אי יכול להקנות לשליח את המטלטלי הללו ,כיו שאינ ברשותו.
 4כ הביאו התוס' בש רבינו חננאל שנהגו לכתוב אורכתא אפי' אמטלטלי דכפריה וטעמא לא ידענא.
ור"ת פירש שהטע משו שהלכה כלישנא בתרא ,ואע"ג שג ללישנא זו לא כותבי בכפריה ,היינו
משו דמיחזי כשיקרא ,ולהלכה לא חיישינ למיחזי כשיקרא.
 5כגו שמעידי העדי הראשוני שאכלה בשנה ראשונה בפניה  ,והשניי מעידי על שנה שניה,
ושלישיי מעידי על שנה שלישית.
 6פי' ,בשני אומרי בפנינו גנב ,ועוד שני אומרי בפנינו טבח ומכר .וכ בשני אומרי שראוב קידש
אשה באיזה זמ ,ובאו שני אחרי ומעידי ששמעו בעל את האשה הזו ,ורוצי לחייב את האשה
שהיא אשת איש שזינתה.
 7דהיינו עדות סימני  ,שיש עד אחד שאומר שראה שערה אחת בגבה של בת ,והשני אומר שראה
בכריסה ,בזה לכו"ע הוי חצי עדות כיו שכל אחד מעיד רק על שערה אחת שהיא לא כלו  ,ולכו"ע
מתמעט מ"דבר" ולא חצי דבר.
 8דדורש ר' עקיבא "דבר" ולא חצי דבר ,דצרי שתהיה כל העדות ע"פ אות עדי .
 9והטע שמודה ר' עקיבא ,פירש אביי ,שכיו שאי עדי הקידושי צריכי לעדי הבעילה ,דהרי הקידושי
הוי עדות "דבר" של  ,לכ ג להיפ א שעדי הבעילה צריכי לעדי הקידושי לא מיקרי חצי דבר ,כיו
שזה לא נחשב חצי ע עדות קידושי שהיא עדות שלימה .וכ לעני גניבה וטביחה ומכירה ,כיו שעדות
הגניבה היא עדות שלימה לעני לחייב אותו כפל ,לא נחשב עדות הטביחה המכירה  הג שהיא נצרכת
לעדות הגניבה  חצי דבר ,כיו שעדות הגניבה היא שלימה וכנ"ל.
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בבא קמא ד ע:
גנב ומכר בשבת ,באיזה אופני חייב ארבע וחמשה ובאיזה פטור?

לרמי בר חמא
לרב פפא

חייב
במכר בשבת בסת
במכר בשבת בסת

1

פטור
אמר עקו תאינה מתאנתי ותיקני לי גנבותי
3
אמר זרוק גנבותי לחצרי ותקני לי גנבותי

2

 1שבאופ זה לא עשה איסור המחייבו מיתה  אלא רק עשה איסור דרבנ של מקח וממכר ,וכיו
שאי כא קי ליה בדרבה מיניה ,הרי שחייב ארבעה וחמשה.
 2פי' ,אמר הקונה לגנב המוכר ,בשכר מה שאתה נות לי את הגניבות של  תקטו תאני
מתאנתי בשבת ,ועי"ז יקנו לי גנבותי ,ונמצא שעשה הגנב המוכר איסור המחייב אותו מיתה,
ולכ מצד די קי ליה בדרבה מיניה אמרינ שפטור מארבעה וחמשה .והקשתה הגמ' ,שהרי
בכה"ג אפי' מכירה לא הוי ,דהרי א יבוא הקונה ויתבע את הגנב שית לו את הגנבות ,הוא יהיה
פטור מלשל לו אות ,משו שנתחייב בנפשו ,וא"כ אי שיי לומר שזה מקרה שפטור הגנב
מארבעה וחמשה על גנבתו ,הרי לכאורה לא הוי בכלל מכירה .ותיר רבא את שיטת רמי בר חמא,
דכמו שמצינו גבי אתנ שאסרה תורה אפי' א בא על אמו ,דא שמדי קי ליה בדרבה מיניה א
אמו תתבע את האתנ הוא יהיה פטור מלתת לה ,בכל אופ א נת לה הוי אתנ ונאסר .הכי נמי
כא גבי מכירת הגניבה ,א שמ הדי היה יכול להפטר מלתת אותה לקונה ,בכל אופ א נת
אותה לקונה הוי מכירה ,ולכ אמרה הברייתא שאפ"ה הוא פטור מארבעה וחמשה במכירה זו
משו די קי ליה בדרבה מיניה.
 3פי' ,דמיירי שהגנב ברה"ר ,ואמר לו הקונה שיזרוק את הגניבה לחצרו שהיא רה"י כדי שיקנה
אות ,ונמצא שחלות המכירה וחילול שבת נעשי כאחד ,ויש כא די קי ליה בדרבה מיניה
שחייב הגנב מיתה על חילול שבת ,ולכ פטור מלשל ד' וה' .ודנה הגמ' הא די זה הוא רק לר'
עקיבא דס"ל שקלוטה כמי שהונחה דמי  דהיינו שבעודו באויר חשוב כאילו מונח על הברייתא,
דא כרבנ דס"ל שקלוטה לאו כמי שהונחה לעני שבת ,הרי לעני קני כבר נעשה משעה שהגיע
לאויר החצר ,ואילו לעני שבת לא מתחייב הגנב אלא רק עד שיגיע לאר ,ונמצא שחיוב דו"ה
קד לחילול שבת ואי כא פטור של קי ליה בדרבה מיניה .ודוחה הגמ' שמיירי שאמר הקונה
לגנב "לא תיקני לי חצרי גנבותי עד שתנוח בקרקע" ,שבאופ זה ג החיוב דו"ה לא נעשה עד
שיהיה חילול שבת ,ושפיר פטור משו קי ליה בדרבה מיניה.

