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בבא קמא ד קח.
בעלי שתבעו את פקדונ מהשומר חנ ,ונשבע שנגנב ,ושוב שיל ,והוכר הגנב ,כפל למי?

לאביי
לרבא

מה הדי?
לבעלי
לשומר

מה הטע?
כיו שהטריחו השומר לב"ד לשבועה  לא מקנה לו הכפל
כיו שלבסו השומר שיל  1מקנה לו הבעלי הכפל

בבא קמא ד קח:
בעלי שתבעו את פקדונ מהשומר ,ונשבע שנגנב ,והוכר הגנב .תבעו השומר לגנב  והודה,
תבעוה הבעלי וכפר והביאו הבעלי עדי ,מה הדי?2
5

ללישנא קמא ברש"י
ללישנא בתרא ברש"י

6

כשנשבע השומר על אמת
נפטר הגנב מכפל
משל הגנב כפל

3

כשנשבע השומר לשקר
משל הגנב כפל
נפטר הגנב מכפל

4

 1וביארו התוס' )בד"ה רבא(  ששיל מעצמו ,אז רבא לא חושש למה שהטריחו לב"ד קצת ,אבל
היכא שהדי חייבו לשל לבסו ,כדאיתא בב"מ )ד לה (.שש הטריחו לב"ד הרבה עד שהוצר
רב נחמ להגבותו )ולא שיל מעצמו(  בכה"ג לא מקנה ליה.
 2הניד הא נפטר הגנב מכפל במה שהודה לשומר ,או שלא חשיבא ההודאה בפני השומר לכלו,
וממילא הכפירה לבעלי הוי כפירה המחייבתו כפל כשיביאו הבעלי לבסו עדי וחייב הגנב
כפל.
 3השומר נשבע שנגנבה ממנו באונס  וכ היה באמת.
 4דהיינו שטע השומר שנגנבה באונס ,ובאמת נגנבה בפשיעה.
 5דכיו שנשבע השומר באמת הוא אד נאמ אצל הבעלי ,וא היה הפקדו בעי נוח היה
לבעלי שהוא ימשי להיות שומר עליו ,ולכ על שומר הזה לחזר אחריה  ותביעתו לגנב הוי
תביעה ,וכשהודה הגנב בפניו נפטר .אבל א נשבע לשקר ,כי שלבסו יתגלה שהוא שומר שקר,
אנ סהדיי שלא ניחא ליה לבעלי דיהיה שוב שומר על פקדו זה ,ולכ אי תביעתו לגנב תביעה 
אלא רק מה שתבעו הבעלי ,וחייב הגנב כפל .וללשו זו מובנת המש האיבעיא בגמ' ,שעמד
להשבע בשקר ולא הניחוהו הבעלי מהו ,די"ל דכיו שכבר עומד הוא להשבע לשקר  הרי שאינו
איש נאמ ,או י"ל דסו"ס כיו שלא נשבע גברא נאמ הוא ותביעתו לגנב תביעה.
 6דא על אמת נשבע  הרי שנפטר השומר מהפקדו ,ואי לו יותר לחפש אחרי הגנב  ואי
תביעתו לגנב תביעה .אבל א בשקר נשבע ,שאליבא דאמת עדיי השומר חייב בפקדו ,הרי שיש
לו לחפש אחרי הגנב  ותביעתו תביעה .והקשה רש"י על פירוש זה ,דא"כ מה האיבעיא בלא
הניחוהו הבעלי להשבע על שקר ,הרי אפי' בנשבע ממש על שקר שנפטר מבי דינא בכל אופ
תביעתו תביעה ונפטר הגנב ,היכא שלא נשבע ולא נפטר מבי דינא כ"ש שעליו מוטל לחפש את
הפקדו  ותביעתו לגנב תביעה .ותירצו תוס' )בד"ה ולא( בש יש מתרצי ,די"ל דכי שלא
הניחוהו הבעלי להשבע  הרי שמחלו לו ,ותו לא רמיא עליה ,ולכ אי תביעתו לגנב תביעה .ודחו
תוס' ,דאי זה נכו  דא שמחלו לו על השבועה לא מחלו לו על הממו.
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בבא קמא ד קח:
נגנבה הבהמה באונס מהשומר ,והוכר הגנב ,הא מוטל על השומר לעשות די ,או יכול להשבע?

לאביי
לרבא

בשומר חנ
רצה עושה די ע הגנב רצה נשבע ונפטר
3
משל לבעלי ועושה די ע הגנב

1

בשומר שכר
משל לבעלי ועושה די ע הגנב
משל לבעלי ועושה די ע הגנב

2

 1פי' ,דכיו שהוא שומר חנ יש לו שני אפשרויות ,או שהוא ישל לבעלי ויעשה די הוא ע
הגנב ,או שישבע לבעלי שנגנבה באונס ,ויעשו הבעלי הדי א הגנב.
 2והג שהיתה גניבה באונס )לסטי מזוי( ,ששומר שכר יכול להשבע ולהפטר ,מ"מ כיו שהוא
שומר שכר והוכר הגנב ,ולא יפסיד כלו ,על השומר שכר לטרוח אחריה משו שכרו ,וישל
לבעלי ויחזור ויפרע מ הגנב.
 3דג בשומר חנ מצוה עליו לחזר אחר האבידה.

