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1

בבא קמא ד צא.
שור מועד שהמית והזיק ,ודנו אותו קוד דיני נפשות ואח"כ דיני ממונות מה הדי?
1

לרבנ דבי רב
לרבא

אליבא דר' עקיבא
דני אותו  דלא צרי להביאו
כשלא ברחו בעליו :דני אותו
3
כשברחו בעליו :לא דני אותו

אליבא דשמעו התימני
אי דני אותו דיני ממונות
אי דני אותו דיני ממונות

2

כיצד שמי את תשלו הבושת בעני ובעשיר?
בעשיר
כפי המני הקצוב במשנה
כפי המני הקצוב במשנה

4

לתנא קמא
לר' עקיבא
בבא קמא ד צא:

בעני
מקילי על המבייש
6
כפי המני הקצוב במשנה
5

הא אד רשאי לחבול בעצמו או לבייש את עצמו?
7

תנא דמתניתי אליבא דר"ע
לתנא דברייתא דאשב בתענית

לחבול בעצמו
אינו רשאי
רשאי

לבייש את עצמו
רשאי
רשאי

 1אכ א עשו כסדר ,דהיינו שדנו אותו קוד דיני ממונות ואח"כ דיני נפשות ,בזה אי נידו שמשל את
הנזק ושוב ממיתי את השור.
 2דכיו דס"ל שצרי להביא את האב לב"ד וה"ה כא צרי להביא את השור לב"ד שישומו אותו א
יכול להזיק )דס"ל דבעינ אומדנא אפי' לנזיקי ( ,וכיו שכבר נגמר דינו לקטלא ,לא משהי אותו לענות
את דינו לאומדנא.
 3פי' ,מיירי שקבלו ב"ד עדות על נזק השור בפני בעל השור ,ואח"כ ברח בעל השור ולא השאיר נכסי
שיש ממה לגבות אלא רק מתו השור עצמו ,וכיו שכבר דנו את השור דיני נפשות ,אי אפשר עתה לדו
דיני ממונות כי אי אפשר לגבות הנזק מגו השור .ולגבות מרידיא אי אפשר  דאי משהי את דינו של
שור.
 4תקע לחברו )דהיינו שהכהו על אוזנו( נות לו סלע )לר' יהודה בש ר' יוסי מנה( ,סטרו על פניו נות לו
מאתי זוז ,סטרו בפניו באחורי ידו משל ארבע מאות זוז ,צר )מש או פג( את אוזנו או תלש בשערו
או שרקק והגיע בו רוקו או שהעביר טליתו ממנו או שפרע ראש האשה בשוק נות לה ארבע מאות זוז.
 5כ הסיקה הגמ' שת"ק שסיי ואמר "זה הכלל הכל לפי כבודו" בא לומר קולא על המבייש ,שבעני אינו
משל כל כ אלא לפי בושתו.
 6דכ מצינו שחייב ר' עקיבא על אשה ענייה ארבע מאות זוז  וד אות כבני חורי שירדו מנכסיה שה
בני אברה יצחק ויעקב ,ש"מ דס"ל שג בעניי יש בו את הדי הקצוב במשנה.
 7והסיקה הגמ' שהוא ר' אלעזר הקפר ברבי ,דס"ל דנזיר שציער עצמו רק מ היי נקרא חוטא כ"ש
שהמצער את עצמו מכל דבר.

