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 בס"ד

 מית שורי את פלוני או שורו של פלוני הרי זה משלם על פי עצמוה
 המית שורי עבדו של פלוני אין משלם ע"פ עצמו

קִ  שֹור נָּׁ ל הַּ עַּ רֹו ּובַּ שֹור ְוֹלא ֵיָאֵכל ֶאת ְבשָּׁ ֵקל הַּ קֹול ִיסָּׁ ֵמת סָּׁ ה וָּׁ  )שמות כא, כח(י. ְוִכי ִיגַּח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאשָּׁ

ש ה הַּ יו ְוֹלא ִיְׁשְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאשָּׁ לָּׁ ד ִבְבעָּׁ גָּׁח הּוא ִמְתֹמל ִׁשְלֹׁשם ְוהּועַּ תֹור יִ ְוִאם ׁשֹור נַּ יו יּומָּׁ לָּׁ ם ְבעָּׁ ֵקל ְוגַּ ת : סָּׁ ִאם ֹכֶפר יּוׁשַּ

יו. לָּׁ ת עָּׁ ְפׁשֹו ְכֹכל ֲאֶׁשר יּוׁשַּ ן ִפְדֹין נַּ תַּ יו ְונָּׁ לָּׁ  ל(-כט)שם  עָּׁ

 שור שנגח איש
 כופרא נקי. לר"י הגלילי משלם חצי כופר סקול יסקל השור ובעל השור תם:

 *ממונא
 משלם כופר –השור יסקל וגם בעליו יומת  מועד: ולא קנסא

ֵקל. שֹור ִיסָּׁ יו ְוהַּ אֹדנָּׁ ִלים ִיֵתן לַּ ה ֶכֶסף ְׁשֹלִׁשים ְׁשקָּׁ שֹור אֹו ָאמָּׁ ח הַּ  )שם לב( ִאם ֶעֶבד ִיגַּ

 קנסא השור יסקל והבעלים משלמים שלשים שקלים.  שור שנגח עבד

ֵמתאֶ  ִאיׁש ׁשֹור ִיֹגף ְוִכי ֵמת ֶיֱחצּון ת ׁשֹור ֵרֵעהּו וָּׁ ם ֶאת הַּ ְספֹו ְוגַּ צּו ֶאת כַּ י ְוחָּׁ חַּ שֹור הַּ ְכרּו ֶאת הַּ גָּׁח הּוא : ּומָּׁ ע ִכי ׁשֹור נַּ אֹו נֹודַּ

ת הַּ  חַּ ֵלם ׁשֹור תַּ ֵלם ְיׁשַּ יו ׁשַּ לָּׁ ֵמת ִיְהֶיה לֹו.ִמְתמֹול ִׁשְלֹׁשם ְוֹלא ִיְׁשְמֶרּנּו ְבעָּׁ  לו(-לה)שם  שֹור ְוהַּ

 שור שנגח שור

מח' רב פפא ורב  חצי נזק מגופו תם:
 הונא ב"ר יהושע

 ממונא נזק שלם מעליה מועד:

 רע"א ורש"ש(-תוס, תוס')עי' * מחלוקת בב"ק אי כופרא ממונא או כפרה )משלם דמי מזיק או ניזק( וקי"ל דכופרא כפרה. 

 
 

 קנסא: רב הונא בריה דרב יהושע אמר ממונא :רב פפא אמר :איתמר פלגא ניזקא

 והניזק פחת נבילה ,נזקהמזיק משלם חצי  שניהם משלמין חצי נזק = ממונא         הניזק והמזיק בתשלומין

וכו' ולא קתני החילוק מה בין תם למועד 
 = ממונא         אם משלם ע"פ עצמו

 בין תם ובין מועד משלם ע"פ עצמו
 חצי כופר אינו שיור כר"י הגלילי

 אם משלם ע"פ עצמוהחילוק תנא ושייר: 
 (דלא כריה"ג)חצי כופר החילוק אם משלם ו

משלם  ז"שורו של פלוני ה ...המית שורי 
 = ממונא         בתם. ואי פ עצמו"ע

 משלם ע"פ עצמו גם בתם
 כי חצי נזק ממונא

 דוקא במועד משלם ע"פ עצמו
 אבל לא בתם כי חצי נזק קנסא

הא פחות  וכו'זה הכלל כל המשלם יתר 
 = ממונא      ממה שהזיק משלם ע"פ עצמו

 שלם יתר ע"מ שהזיק הוה קנסאהמ
 המשלם פחות ע"מ שהזיק הוה ממונא

גם המשלם פחות הוה קנסא ולא קתני לה 
 כי חצי נזק בצרורות הוה ממונא

 והלכתא פלגא ניזקא קנסא!

 

 מחלוקת חצי נזק תם סתם שוורים בחזקת שימור לקרן משונה כוונתה להזיק קרן
 אי קנסא אי ממונא

 ממונא נזק שלם שוורים אינם בחזקת שימור לרגל סתם דרכה אין כוונתה להזיק )כוחה( רגל

 ממונא נזק שלם סתם שוורים אינם בחזקת שימור לשן דרכה אין כוונתה להזיק ונהנית שן

 דרכה אין כוונתה להזיק צרורות
 הלכה למשה מסיני שהיא תולדה דרגל

 )ע"כ פטורה ברשה"ר( אבל משלמת חצי נזק
 ממונא חצי נזק

 
 

 


