בבא קמא טו

שום זה לא יהא אלא בכסף .ת י א להא דת ו רב ן :פרה שהזיקה טלית,
וטלית שהזיקה פרה ,אין אומרים תצא פרה בטלית וטלית בפרה ,אלא שמין
אותה בדמים

שום כסף
שוה כסף
בפ י ב"ד
ועל פי עדים
ב י חורין
ב י ברית
וה שים בכלל ה זק

אין בית דין זקקין אלא ל כסים שיש להן אחריות ,אבל אם קדם יזק
ותפס מטלטלין  -בית דין גובין לו מהן – מדובר ביתומים ובמקרה שתפסו
לפ י מיתת אביו
פרט לב"ד הדיוטות
פרט למודה בק ס ואחר כך באו עדים  -שהוא פטור
למעוטי עבדים
למעוטי עובדי כוכבים
מ ה י מילי?
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עו שין שבתורה

 ,השוה הכתוב אשה לאיש לכל

די ין שבתורה.

 ,השוה הכתוב אשה לאיש לכל מיתות שבתורה

.3
חצי זק ממון ולכן מפסיד גם ה יזק
או
למי שסובר חצי זק ק ס ,בא ללמד פחת בילה ל יזק

וה יזק והמזיק
בתשלומין

כפרה ל שבע לשקר –
רק  1דתהוי לה כפרה

שור מועד שהרג אדם –

די ים –
איש דבר משא ומתן אין,
אשה לא
דתיהוי לה חיותא

רק  2אבל כפרה ,איש דבר מצוה
אין ,אשה דלאו בת מצוה לא
 1ו 2-הכא משום כפרה והכא משום חיותא
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 ,השוה הכתוב אשה לאיש לכל

אבל ה י תרתי דליכא איבוד שמה  -אימא לא

חצי זק
הדעות
הטעם
איך מסתדר
עם מש תי ו

ה יזק והמזיק
בתשלומין

אבל לע ין קטלא ,איש דבר
מצוה לשלם כופר ,אשה לא
ואי אשמעי ן כופר ,משום
דאיכא איבוד שמה

רב הו א בריה דרב יהושע
רב פפא
ק סא.
ממו א
סתם שוורים לאו בחזקת שימור סתם שוורים בחזקת שימור קיימי ,ובדין הוא
דלא לשלם כלל ,ורחמ א הוא דק סיה כי היכי
קיימן ,ובדין הוא דבעי לשלומי
דל טריה לתוריה
כוליה ,ורחמ א הוא דחס עליה
דאכתי לא אייעד תוריה
בשלמא למאן דאמר פלגא זקא קושי :אלא למ"ד פלגא זקא ק סא ,השתא
דלאו דידיה שקיל ,בתשלומין איתיה?
ממו א ,היי ו דשייך יזק
תירוץ :לא צרכא אלא לפחת בילה .קושי על
בתשלומין
התירוץ :פחת בילה ,הא ת א ליה רישא:

יסיו ות להכריע במחלוקת ק ס או ממון

תשלומי זק  -מלמד ,שהבעלים מטפלין ב בילה!

תירוץ :חדא בתם ,וחדא במועד .וצריכא; דאי
אשמעי ן תם ,משום דאכתי לא אייעד ,אבל
מועד  -אימא לא; ואי אשמעי ן מועד ,משום
דקא משלם כוליה ,אבל תם  -אימא לא ,צריכא.

יסיון  - 1ממון :ת"ש :מה בין תם למועד? שהתם  -משלם חצי זק מגופו ,ומועד  -משלם זק שלם מן
העלייה; ואם איתא ,לית י מי הא :תם  -אי ו משלם ע"פ עצמו ,מועד  -משלם ע"פ עצמו!

דחייה :ת א ושייר.
שאלה :מאי שייר דהאי שייר?
תשובה :שייר חצי כופר.
דחייה :אי משום חצי כופר לאו שיורא הוא ,הא מ י? רבי יוסי הגלילי היא ,דאמר :תם -

משלם חצי כופר.

שמות פרק כא
)כח( וְ כִ י ִיגַּח שׁוֹר ֶאת ִאישׁ אוֹ ֶאת ִאשָּׁ ה ָו ֵמת סָ קוֹל יִסָּ ֵקל ַהשּׁוֹר וְ ל ֹא י ֵָאכֵל ֶאת בְּ שָׂ רוֹ וּבַ עַ ל הַ שּׁוֹר ִָקי:
)כט( וְ ִאם שׁוֹר ַ גָּח הוּא ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשֹׁם וְ הוּעַ ד בִּ בְ עָ ָליו וְ ל ֹא יִ ְשׁ ְמ ֶרנּוּ וְ הֵ ִמית ִאישׁ אוֹ ִאשָּׁ ה הַ שּׁוֹר יִסָּ ֵקל וְ גַם
יוּשׁת עָ לָיו) :לא( אוֹ בֵ ן ִיגָּח אוֹ בַ ת ִיגָּח
יוּשׁת עָ ָליו וְ ַָתן פִּ ְדיֹן ַפְ שׁוֹ כְּ כֹל אֲ שֶׁ ר ַ
יוּמת) :ל( ִאם כֹּפֶ ר ַ
בְּ עָ לָיו ָ
כַּמּ ְשׁפָּט ַהזֶּה יֵעָ ֶשׂה לּוֹ:
ִ
יסיון  - 2ממון :ת"ש :המית שורי את פלו י או שורו של פלו י  -הרי זה משלם על פי עצמו; מאי לאו
בתם!
דחייה :לא ,במועד.
קושי על הדחייה :אבל תם ,מאי? הכי מי דאין משלם על פי עצמו ,אי הכי ,אדת י סיפא:
המית שורי את עבדו של פלו י  -אין משלם על פי עצמו ,לפלוג ולית י בדידיה :בד"א  -במועד,
אבל בתם  -אי ו משלם על פי עצמו!
תירוץ לקושי :כולה במועד קמיירי.

יסיון  – 3ממון :תא שמע :זה הכלל ,כל המשלם יותר על מה שהזיק  -אי ו משלם על פי עצמו; מאי לאו
הא פחות ממה שהזיק משלם!
דחייה ופירוש אחר :לא ,הא כמה שהזיק משלם.
קושי על הפירוש האחר שחצי זק הוא ק ס :אבל פחות ,מאי? הכי מי דלא משלם ,אי הכי,
אדת י :זה הכלל ,כל המשלם יותר על מה שהזיק  -אי ו משלם על פי עצמו ,לית י :זה הכלל ,כל
שאי ו משלם כמה שהזיק ,דמשמע פחות ומשמע יותר!
אין תירוץ :תיובתא.

פסיקת ההלכה :והלכתא :פלגא זקא  -ק סא.
קושי על הפסיקה :תיובתא והלכתא?
תירוץ :אין ,טעמא מאי הויא תיובתא? משום דלא קת י כמו שהזיק ,לא פסיקא ליה ,כיון
דאיכא חצי זק צרורות ,דהלכתא גמירא לה דממו א הוא ,משום הכי לא קת י.

