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בבא קמא ד סה.
הגונב בהמה ששוה בשעת גניבה ד' ואח"כ בשעת עמדה בדי שוה זוז כיצד משל?
1

לרב
לרב ששת

4

תשלו ד' וה'
כשעת העמדה בדי
כעי שגנב

תשלו הקר
2
כעי שגנב
כעי שגנב

3

שומר שטע טענת גנב בפקדו ,ונשבע והודה אחרי שבאו עדי ,5מה הדי בדלהל?

לר' יעקב
לחכמי
לרשב"י

הא משל חומש
כשהכפל שוה כחומש :לא משל
כשלא שוה כחומש :משל
כשיש תשלו כפל אי חומש
כשיש תשלו כפל אי חומש

6

הא מביא אש
מביא

הא משל כפל
משל

מביא
אינו מביא

משל
משל

 1הסיקה הגמ' שדברי רב ה דוקא ביוקרא וזולא ,אבל בזולא ויוקרא ,כגו ששוה זוז ואח"כ נתייקרה
להיות שוה ד' ,בזה מודה רב שא טבחה ומכרה משל ג לקר כשעת עמדה בדי .דכ מצינו שהורה
רבה גבי מי שגזל חבית יי מחברו שהיתה שוה מתחילה זוז ולבסו שוה ד' שא שבר אותה או שתה
אותה משל קר של ד'.
 2כתבו התוס' )בד"ה גופא( ,שאי זה עיקר החידוש שבא רב לאשמועינ ,כי זה למדנו מהמשנה לקמ )ד
צג (:שכל הגזלני משלמי כשעת הגזילה ,ועיקר מה שבא רב לאשמועינ הוא שכפל ודו"ה משל כשעת
עמדה בדי .וא שדרשת רב היא מתיבת "חיי"  אחייה לקר כעי שגנב ,ה"ק :רק לקר אחייה כעי
שגנב ולא לכפל ודו"ה  שאות משל כשעת עמדה בדי.
 3בהמש הסוגיא מבואר שדברי רב מיירי כשהשינוי הוא ב"יוקרא וזולא" ,אבל היתה כחושה בשעת
הגניבה ואח"כ השמי אותה הגנב  ג רב מודה שהכפל ודו"ה הוא כעי שגנב ,דאומר הגנב לבעלי שלא
יתכ שאני אשמי את הבהמה ואשל על זה כפל ודו"ה] .ודייקו התוס' )בד"ה ואנא( ,דהיה אפשר לדייק
שדוקא בכה"ג שהגנב פיט בידי  שיכול לטעו "אנא מפטימנא ואת שקלת" ,אבל א נתפטמא
מעצמה בזה סובר רב שמשל כפל ודו"ה כשעת עמדה בדי .אול אי זה האמת ,וג בכה"ג משל לכפל
ודו"ה כשעת הגניבה ,דאומר לו "אטו שמינה גנבי מינ כחושה גנביה מינ"[ .וכ להיפ היתה שמינה
והכחיש אותה הגנב ,ג"כ מודה רב שמשל כפל ודו"ה כשעה שגנב ,דלא יתכ שישל רק כשעת עמדה
בדי ,דכיו שהתחיל להכחישה התחיל להורגה ומשל על אותה שעה) .ותוד"ה מה ,פירשו סברא זו בעני
אחר .וג פירשו שה"ה בכחשה ממילא משל קר ודו"ה כעי שגנב(.
 4יתכ שרב ששת חלק על רב רק א היה רב אומר את דבריו ג בכחושה והשמינה ,אבל לפי המסקנא
שרב מדבר רק ביורקא וזולא ,יתכ שרב ששת מודה .אול מזה שאמר רב ששת "כד ניי ושכיב רב אמר
להאי שמעתתא"  ולא העמיד את רב דוקא ביוקרא וזולא ,משמע שחולק על רב בכל עני.
 5אול א הודה קוד שבאו עדי ,לכו"ע משל קר חומש ואש ונפטר מ הכפל  דמודה בקנס פטור.
 6ולהו"א על כרח מיירי ר' יעקב בכה"ג ששוי כאחד החומש והכפל ,דא הכפל היה יותר מחומש  לא
נקרא ש"חומשו עולה לו בכפילו" ,דהא הכפל לא שוה כחומש .ולכ על כחר שמיירי שהיה שוה ד' בשעת
הגניבה  שהחומש שוה אחד ,ובשעת עמדה בדי שוה אחד  שאז ג הכפל הוא אחד .ודחה רבא שיתכ
ג במקרה שלא התשנה המחיר ,ומיירי שנשבע והודה וחזר ונשבע ד' פעמי.
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בבא קמא ד סה:
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גנב טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור ,מה הדי בדלהל?

לר' אילעא
לר' חנינא והברייתא

טבחו ומכרו הא חייב דו"ה
פטור  דנעשה שינוי וקנאו
חייב  דלא חשיב שינוי

כאיזה שעה משל

1
כעי שגנב  דלא גנב שור או איל

הבא על אשה בזנות ונת לה באתננה חיטי ועשאת סולת ,זתי ועשאת שמ ,ענבי ועשאת
יי ,הא אפשר להקריב מה למזבח?

לבית שמאי
לבית הלל

מה הדי?
אסור
מותר

ומני?
שינוי לא מועיל ד"ג" לרבות שינוייה
שינוי מועיל ד"ה" אסור ולא שינוייה

 1ר' אילעא רוצה להוכיח שדברי הברייתא שהקשו ממנה עליו סותרי זה את זה ,דא היא
סוברת שלא הוי שינוי הקונה בכה"ג של טלה ונעשה איל ועגל ונעשה שור ,א"כ מדוע היא מחייבת
כפל ודו"ה כעי שגנב ,הרי כיו שלא נעשה שינוי הקונה  צרי לשל כשעת עמדה בדי .אול ר'
חנינא עונה שאע"פ ששינוי לא קונה ,מ"מ לא ישל לו מחיר של שור ושל איל ,כיו שטוע לו שלא
גנב ממנו אלא עגל קט וטלה קט ולא יותר  וזה הטע שמשל כשעת הגניבה .אול ר' אילעא
לא מסכי ע פירוש זה .ולמסקנא אמר רב ששת ליישב את ר' אילעא מהקושיא מהברייתא 
שהיא כדעת בית שמאי דס"ל דשינוי אינו קונה.

