בבא קמא כו

הצעה :ותהא שן ורגל חייב ברשות הרבים מקל וחומר:
ברשות הרבים חייבת
קרן שברשות ה יזק משלם חצי זק
אי ו דין שברה"ר חייב!

שן ורגל שברשות ה יזק משלם זק שלם
 ,ולא ברה"ר.
דחייה :אמר קרא:
קושי על הדחייה :מידי כוליה קאמרי ן? פלגא קאמרי ן!
 ,כספו של זה ולא כספו של אחר.
תירוץ :אמר קרא:

הצעה :ולא תהא שן ורגל חייבת ברשות ה יזק אלא חצי זק מק"ו מקרן:
ברשות ה יזק משלמת חצי זק
קרן שברה"ר חייבת
שן ורגל שברשות הרבים פטורה
 ,תשלומין מעליא.
דחייה :אמר קרא:

הצעה :ולא תהא קרן ברה"ר חייב מק"ו:
שן ורגל שברשות ה יזק זק שלם
קרן שברשות ה יזק חצי זק
דחייה :אמר רבי יוח ן ,אמר קרא:

הצעה :ויהא אדם חייב בכופר מק"ו:
ומה שור שאי ו חייב בארבעה דברים
אדם שחייב בארבעה דברים
דחייה :אמר קרא:

ברה"ר פטורה

אי ו דין שברה"ר פטורה
 ,אין חצי זק חלוק לא ברה"ר ולא ברה"י.
חייב בכופר
אי ו דין שיהא חייב בכופר
 ,עליו  -ולא על אדם.

הצעה :ויהא שור חייב בארבעה דברים מק"ו:
ומה אדם שאי ו חייב בכופר
שור שחייב בכופר
דחייה :אמר קרא:

אי ו דין שברשות ה יזק משלם חצי זק!

 ,ולא שור בעמיתו.

חייב בארבעה דברים
אי ו דין שיהא חייב בארבעה דברים!

שאלה :איבעיא להו :רגל שדרסה על גבי תי וק בחצר ה יזק ,מהו שתשלם כופר? מי אמרי ן מידי
דהוה אקרן ,קרן כיון דעבד תרי ותלתא זמ י אורחיה הוא ומשלם כופר ,ה" לא ש א ,או דלמא קרן
כוו תו להזיק ,האי אין כוו תו להזיק?
תשובה :הכ יס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות ,ו גחו לבעל הבית ומת  -השור בסקילה ,ובעליו -
בין תם בין מועד משלם כופר שלם ,דברי ר' טרפון;
כופר שלם בתם ,לרבי טרפון ,מ א ליה? לאו משום דסבר ליה כרבי יוסי הגלילי ,דאמר :תם -
משלם חצי כופר ברה"ר ,ומייתי לה מק"ו מרגל
ברשות ה יזק משלם כופר
ומה רגל ברשות הרבים פטור
ברשות ה יזק משלם כופר שלם

קרן תמה ברשות הרבים משלם חצי כופר
אלמא איכא כופר ברגל.
דחייה :אמר רב שימי מ הרדעא :ת א ,מ יזקין דרגל מייתי לה )קל וחומר מ זק ברגל ולא כופר(
קושי על הדחייה :ולפרוך :מה ל יזקין דרגל שכן יש ן באש!
תירוץ :מטמון.
קושי :מה לטמון שכן יש ו בבור!
תירוץ :מכלים.
קושי :מה לכלים שיש ן באש!
תירוץ :מכלים טמו ים.
קושי :מה לכלים טמו ים שיש ן באדם!
אלא לאו ש"מ מכופר דרגל מייתי לה ,אלמא איכא כופר ברגל ,ש"מ.

חיזוק לתשובה :א"ל רב אחא מדפתי לרבי א :ה" מסתברא דאיכא כופר ברגל ,דאי ס"ד ליכא
כופר ברגל ,ות א מ יזקין דרגל מייתי לה ,לפרוך :מה ל יזקין דרגל שכן יש ן ברגל! אלא לאו ש"מ
מכופר דרגל מייתי לה ,אלמא איכא כופר ברגל ,שמע מי ה.
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שמות פרק כא
יה וְ ל ֹא יִ ְהיֶה ָאסוֹן עָ וֹשׁ יֵעָ ֵשׁ כַּאֲ שֶׁ ר י ִָשׁית עָ לָ יו בַּ עַ ל
)כב( וְ כִ י יִ נָּצוּ אֲ ִָשׁים וְ ָגְ פוּ ִאשָּׁ ה הָ ָרה וְ י ְָצאוּ ְי ָל ֶד ָ
הָ ִאשָּׁ ה וְ ַָתן ִבּפְ ִללִ ים:
)כג( וְ ִאם ָאסוֹן יִ ְהיֶה וְ ַָת ָתּה ֶ ֶפשׁ ַתּ ַחת ָ ֶפשׁ:
)כד( עַ יִן ַתּ ַחת עַ יִן ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן יָד ַתּ ַחת יָד ֶרגֶל ַתּ ַחת ָרגֶל:
בּוּרה:
בּוּרה ַתּ ַחת חַ ָ
)כה( כְּ וִ יָּה ַתּ ַחת כְּ וִ יָּה ֶפּצַ ע ַתּ ַחת ָפּצַ ע חַ ָ
ויקרא פרק כד
)יט( וְ ִאישׁ כִּ י יִ ֵתּן מוּם בַּ ע ֲִמיתוֹ כַּאֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה כֵּ ן יֵעָ שֶׂ ה לּוֹ:
)כ( שֶׁ בֶ ר ַתּ ַחת שֶׁ בֶ ר עַ יִ ן ַתּ ַחת עַ יִן ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן כַּאֲ שֶׁ ר יִ ֵתּן מוּם בָּ ָאדָ ם כֵּן יִ נּ ֶָתן בּוֹ:

