בבא קמא קג

מש ה  -הגוזל את חבירו שוה פרוטה ו שבע לו ,יוליכ ו אחריו למדי .לא יתן לא לב ו ולא לשלוחו ,אבל ותן
לשליח בית דין.

התאמת המש ה לדעות של ר' עקיבא ור' טרפון

ר' טרפון מ יח גזילה בי יהם
גזל אחד מחמשה ואי ו יודע
איזה מהן ,וכל אחד אומר אותי ומסתלק
גזל

הב ה  – 1מדובר במקרה
ש שבע
הב ה  – 2מדובר במקרה שלא
שבע
הב ה  – 3מדובר בין שבע בין
לא שבע

מתאים למש תי ו

ר' עקיבא לא זו דרך מוציאתו
מידי עבירה ,עד שישלם גזילה
לכל אחד ואחד

מתאים למש תי ו

לא מתאים למש תי ו כי מדובר במש ה במקרה אחר – במקרה
שיודע ממי גזל

ויקרא פרק ה
שׂוּמת יָד אוֹ בְ גָזֵ ל אוֹ עָ ַשׁק ֶאת ע ֲִמיתוֹ:
וּמעֲלָ ה ַמעַ ל בַּ ה’ וְ כִ ֵחשׁ בַּ ע ֲִמיתוֹ ְבּפִ ָקּדוֹן אוֹ בִ ְת ֶ
)כא( ֶ ֶפשׁ כִּ י ֶתחֱ ָטא ָ
)כב( אוֹ ָמצָ א אֲ בֵ דָ ה וְ כִ ֶחשׁ בָּ הּ וְ ִ ְשׁבַּ ע עַ ל שָׁ ֶקר עַ ל ַאחַ ת ִמכֹּל אֲ שֶׁ ר ַיעֲשֶׂ ה הָ ָאדָ ם ַלחֲ ט ֹא בָ ֵהנָּה:
)כג( וְ הָ יָה כִּ י יֶחֱ ָטא וְ ָא ֵשׁם וְ ֵה ִשׁיב ֶאת הַ גְּ זֵ לָה אֲ שֶׁ ר גָּזָ ל אוֹ ֶאת הָ ע ֶֹשׁק אֲ שֶׁ ר עָ ָשׁק אוֹ ֶאת הַ פִּ ָקּדוֹן אֲ שֶׁ ר
הָ פְ ַקד ִאתּוֹ אוֹ ֶאת הָ אֲ בֵ דָ ה אֲ שֶׁ ר ָמצָ א:
)כד( אוֹ ִמכֹּל אֲ שֶׁ ר ִי ָשּׁבַ ע עָ ָליו ַלשֶּׁ ֶקר וְ ִשׁ ַלּם אֹתוֹ בְּ ר ֹאשׁוֹ ַוחֲ ִמ ִשׁ ָתיו יֹסֵ ף עָ לָ יו לַאֲ שֶׁ ר הוּא לוֹ ִי ְתּ ֶנּוּ בְּ יוֹם
ַא ְשׁ ָמתוֹ:
)כה( וְ ֶאת אֲ ָשׁמוֹ י ִָביא ַלה’ ַאיִ ל ָתּ ִמים ִמן הַ צּ ֹאן בְּ עֶ ְרכְּ ְל ָא ָשׁם ֶאל הַ כּ ֵֹהן:
לְא ְשׁ ָמה בָ הּ:
)כו( וְ כִ פֶּ ר עָ ָליו הַ כּ ֵֹהן לִ פְ ֵי ה’ וְ ְִסלַ ח לוֹ עַ ל ַא ַחת ִמכֹּל אֲ שֶׁ ר ַיע ֲֶשׂה ַ

