
  מאכתובות 
 

  כא פרק שמות
א ַהּׁשֹור ִיָּסֵקל ָסקֹול ָוֵמת ִאָּׁשה ֶאת אוֹ  ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ִיַּגח ְוִכי) כח(  :ָנִקי ַהּׁשֹור ּוַבַעל ְּבָׂשרוֹ  ֶאת ֵיָאֵכל ְו
א ִּבְבָעָליו ְוהּוַעד ִׁשְלֹׁשם ִמְּתֹמל הּוא ַנָּגח ׁשֹור ְוִאם) כט(  ְוַגם ִיָּסֵקל ַהּׁשֹור ִאָּׁשה אוֹ  ִאיׁש ְוֵהִמית ִיְׁשְמֶרּנּו ְו

 :יּוָמת ְּבָעָליו
 :ָעָליו יּוַׁשת ֲאֶׁשר ְּכֹכל ַנְפׁשוֹ  ִּפְדֹין ְוָנַתן ָעָליו יּוַׁשת ֹּכֶפר ִאם) ל(
 :ּלוֹ  ֵיָעֶׂשה ַהֶּזה ִּמְׁשָּפטּכַ  ִיָּגח ַבת אוֹ  ִיָּגח ֵבן אוֹ ) לא(
ִׁשים ֶּכֶסף ָאָמה אוֹ  ַהּׁשֹור ִיַּגח ֶעֶבד ִאם) לב(  ס: ִיָּסֵקל ְוַהּׁשֹור ַלאֹדָניו ִיֵּתן ְׁשָקִלים ְׁש
  
 :ֶיֱחצּון ַהֵּמת ֶאת ְוַגם ַּכְסּפוֹ  ֶאת ְוָחצּו ַהַחי ַהּׁשֹור ֶאת ּוָמְכרּו ָוֵמת ֵרֵעהּו ׁשֹור ֶאת ִאיׁש ׁשֹור ִיֹּגף ְוִכי) לה(
א ִׁשְלֹׁשם ִמְּתמֹול הּוא ַנָּגח ׁשֹור ִּכי נֹוַדע אוֹ ) לו(   :ּלוֹ  ִיְהֶיה ְוַהֵּמת ַהּׁשֹור ַּתַחת ׁשֹור ְיַׁשֵּלם ַׁשֵּלם ְּבָעָליו ִיְׁשְמֶרּנּו ְו
 

  . 'וכו הקרן את משלם -  גנבתי האומר
  יהושע דרב בריה הונא רב  פפא רב

  קנסא ניזקא פלגא  ממונא ניזקא פלגא
, קיימי שימור בחזקת לאו שוורים סתם: קסבר
 דחייס הוא ורחמנא, כוליה דמשלם הוא ובדין
  תורא איעד לא דאכתי, עלויה

 ובדין, קיימי שימור בחזקת שוורים סתם: קסבר
 כי, דקנסיה הוא ורחמנא, כלל לישלם דלא הוא
  לתוריה דנינטריה היכי

  
  : ניסיונות להוכיח שיטת רב פפא 4
 ניזק דשייך היינו, ממונא ניזקא פלגא דאמר למאן בשלמא; בתשלומין והמזיק הניזק: תנן .1

 ? איתיה בתשלומין, שקיל קא דידיה דלאו השתא, קנסא ניזקא פלגא ד"למ אלא, בתשלומין
  נבילה לפחת אלא נצרכא לא: דחייה

  !בנבילה מטפלין שהבעלים מלמד, נזק תשלומי: תנינא, נבילה פחת :קושי על הדחייה  
    

 : הארץ במיטב נזק תשלומי לשלם המזיק חב וכשהזיק בבא קמא פרק א משנה א
 והנשים ברית בני חורין בני עדים פי ועל דין בית בפני כסף ושוה כסף שוםב בבא קמא פרק א משנה 

  : בתשלומין והמזיק והניזק הנזק בכלל
 במועד וחדא, בתם חדא: תירוץ  

: קתני ולא; העלייה מן שלם נזק משלם ומועד, מגופו נזק חצי משלם שהתם? למועד תם בין מה .2
 ! עצמו פ"ע משלם ומועד, עצמו פ"ע משלם אינו שהתם
 ושייר תנא: דחייה

  ? שייר דהאי שייר מאי: קושי על הדחייה  
  . כופר חצי שייר :תירוץ  
, היא הגלילי יוסי' ר? מני הא ,הוא שיורא לאו כופר חצי משום אי :תגובה לפי גישה אחרת    
  . כופר חצי משלם תם: דאמר    

 ! בתם לאו מאי; עצמו פי על משלם זה הרי -  פלוני של שורו או פלוני את שורי המית .3
  . במועד, לא: דחייה

 אינו -  פלוני של עבדו: סיפא אדתני, עצמו פי על משלם אינו? מאי בתם אבל :קושי על הדחייה  
   משלם אינו - תם אבל, במועד - אמורים דברים במה: בדידה וניתני ניפלוג, עצמו פ"ע משלם  
  ! עצמו פי על  
  . קמיירי במועד כולה :תירוץ  

 משלם -  שהזיק ממה פחות הא; עצמו פ"ע משלם אינו -  שהזיק מה על יתר המשלם כל: הכלל זה .4
 ! עצמו פ"ע

  . עצמו פ"ע משלם -  שהזיק כמה הא: אימא אלא, שהזיק ממה פחות הא: תימא לא: דחייה
   משלם שאינו כל: הכלל זה, ליתני, עצמו פ"ע משלם אינו? מאי פחות אבל :קושי על הדחייה  
  ! יתר ומשמע פחות דמשמע, עצמו פי על משלם אינו - שהזיק כמה  
  . תיובתא :קושי נשארתה  

  
  . קנסא ניזקא פלגא: והלכתא: פסיקת הלכה

  ? והלכתא תיובתא :קושי על הפסיקה  
 דאיכא כיון, ליה פסיקא לא, שהזיק כמה קתני דלא משום? איתותב מאי טעמא, אין: תירוץ  
  . קתני לא הכי משום, הוא דממונא לה גמירי דהלכתא, צרורות נזק חצי  


