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בבא קמא ד מו.
שור שנגח את הפרה וספק א הזיק ג לעוברה ,ופרה שנגחה וספק א היתה עדיי מעוברת?

לסומכוס
לרבנ

שור שנגח את הפרה
משל ח"נ על הפרה ורבע נזק על הולד
משל ח"נ על הפרה ועל הולד פטור

פרה שנגחה את השור
משתל ח"נ מהפרה ,ורבע נזק מהולד
משתל ח"נ מהפרה ,אבל לא מהולד

המוכר שור לחברו ונמצא נגח  בגברא כדלהל ,ויש להשתל מ המוכר מה הדי?

לרב
לשמואל

דזבי לרדיא
מקח טעות
ומחזיר דמי

בדזבי להאי ולהאי
מקח טעות ומחזיר דמי
2
המקח קיי

1

בדזבי לנכסתא
המקח
קיי

בבא קמא ד מו:
פרה מעוברת שנגחה ,ואי ידוע א עד שלא נגחה ילדה ,מה הדי לאביי?

לישנא קמא
לאיכא דאמרי

בפרה וולד דחד
משתל
כל החצי נזק
מהפרה

בפרה וולד של שני אנשי
קד ותבע לבעל פרה :משתל חצי נזק מהפרה
4
קד ותבע לבעל וולד :רבע נזק מהפרה ושמינית מהוולד
5
רבע נזק מהפרה ושמינית מהוולד
3

 1דס"ל דהולכי בממו אחר הרוב ,ולכ אפי' שמיירי באד שקונה שוורי ג לחרישה וג לשחיטה,
מ"מ כיו שרוב העול קונה לחרישה ,א"כ אפשר לו לומר שבקני זה עשית כמו הרוב שקוני לחרישה,
ואתה שמכרת לי שור נגח שלא ראוי לחרישה אלא לשחיטה הטעית אותי וחוזר המקח .ומיירי באופ
שאי חילוק בי הדמי  כי הוקיר דמי בשר ,דאל"כ הדמי מודיעי .
 2דאי הולכי בממו אחר הרוב ,אלא המוציא מחברו עליו הראיה.
 3דאומר לבעל הפרה דהפרה של הזיקה את השור ,וא אתה טוע שיש ל שות בנגיחה  דהיינו
שהיתה עדיי מעוברת וג הולד סייע בנגיחה ,תביא ראיה שיש ל שות ,וכל זמ שאי אתה מביא ראיה
אני גובה ממ הכל.
 4ובכה"ג אי בעל הפרה צרי להביא ראיה ,כיו שהניזק גילה בדעתו שיודע שיש לו שות ,וא"כ הוא
מודה שיש ספק הא רק הפרה נגחה ,ולכ מפסיד שמינית נזק ,דתובע רבע מבעל הפרה ,ועוד חצי רבע
מבעל הולד ,וחצי רבע הנשאר דהיינו שמינית מפסיד.
 5ואפי' שלא תבע קוד לבעל הולד ,דטוע שהכל יודעי שיש לי שות ,ולא ברור שרק הפרה הזיקה.
והוסיפו התוס' )בד"ה מידע( ,שיש לנו להעמיד הפרה בחזקת שהיא מעוברת ,ורק אחרי הנגיחה ילדה.
אול אי זו חזקה כל כ להוציא ממו מבעל הוולד ,כי חזקה לבד לא מועילה להוציא ממו אלא
להחזיק ממו  ,ולכ בעל הולד משל רק שמינית נזק כסומכוס )דכ ס"ל למתניתי ( דממו המוטל בספק
חולקי והשאר מפסיד.

