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בבא קמא ד מג.
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גבו קרקע או מעות בחוב אביה ,הא בכור נוטל בזה פי שני?

לבני מערבא
אליבא דרבנ
לרבי

1

לרבה
לרב נחמ

גבו מעות
אינו נוטל
נוטל
נוטל

גבו קרקע
נוטל
אינו נוטל
נוטל

הא בעל נוטל בנכסי אשתו )או בכור בנכסי אביו( בראוי כבמוחזק באופני דלהל? ]רש"י[.

לרבנ
לרבי

נזק וצער שהכו את אשתו
אינו נוטל
3
נוטל

בכופר
אינו נוטל
2
אינו נוטל

מה הדי שור שהמית לב חורי שלא בכוונה? ]תוד"ה אמר[.

לרבה
לאביי

אליבא דר' עקיבא
פטור מכופר 5אבל חייב דמי
חייב כופר

6

אליבא דר' אליעזר
חייב כופר
חייב כופר
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 1נחלקו רבי ורבנ גבי בכור הא נוטל בשבח ששבחו נכסי אחר מיתת אביה ,דרבי ס"ל שכ נוטל
)ובשטר שיש בו רבית  כגו רבית מעכו" ( ג"כ הוא נוטל פי שני  .ורבנ חולקי וסוברי שאינו נוטל פי
שני ברבית ,כיו שאי בכור נוטל בראוי דהיינו בשבח נכסי  ,אבל נחלקו לשיטת רבה ורב נחמ בגבו
קרקע או גבו מעות  הא חשוב כגבוי דמי מחיי .
 2ולכ א בברייתא זו דאוקמינ לה כרבי ,ברישא גבי כופר אמרינ שאי הבעל יורש כופר אשתו דכיו
שמשתל לאחר מיתה הוי ראוי .ובזה ג רבי מודה ,דדוקא בשבח הבא מנכסי ממילא אמר רבי
דשקלי ,אבל כופר שאי בו שו חיוב מחיי דגזה"כ שהחיוב מתחיל רק אחר מיתה )אפי' כשאמדו אותו
כבר למיתה קוד ( ,הוא מודה שלא נוטלי .
 3ולכ הוצרכו רבה ורב נחמ להעמיד דוקא בגרושה ,ולא לרבה כגו שגבו מעות ולרב נחמ שגבו קרקע ,כי
הברייתא היא אליבא דרבי דס"ל שהיה הבעל נוטל הנזק וצער שלה דהוי שבח ,וא בכל אופ כתוב
בברייתא שלא גובה ,ש"מ שמיירי בגרושה.
 4היינו ר"ע ור"א שנחלקו לעיל )ד מא (:גבי ת שלא בכוונה הא צרי ריבוי שפטור מחצי כופר ,דר'
אליעזר ס"ל שצרי והיינו ששור שלא בכוונה ג"כ אפשר לחייב אותו  ובמועד אה"נ דחייב כופר ,ואילו
ר"ע ס"ל שפטור.
 5דדריש מדכתיב )שמות כא:כטל( "השור יסקל וג בעליו יומת  א כופר יושת עליו" כל זמ שהשור
בסקילה בעלי משלמי כופר אי השור בסקילה אי בעלי משלמי כופר .והנה דרשא זו שייכת דוקא
אליבא דר"ע דס"ל שא פטור מסקילה הוא סבה לפטור מכופר .אול אליבא דר' אליעזר דלעיל דס"ל
שג כשפטור ממיתה חייב כופר ה"ה כא.
 6דהיינו כמה ששוה האד שמת .ולמ"ד כופרא דמי מזיק ,א"כ יש חילוק בי כופר לבי דמי  ,דכופר
הוא דמי מזיק ,ודמי הוא דמי ניזק .ולמ"ד כופרא דמי ניזק ,כתבו התוס' )בד"ה מאי( ,שיש נפ"מ שחייב
דמי אפי' בכה"ג שאי כופר כגו שמת המזיק ,דכיו שכופרא כפרה אינו שיי גבי מת  דאי כפרה
לאחר מיתה.
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בבא קמא ד מג:
לרבה מה החילוק בתשלו דמי בהרג השור שלא בכוונה ,בי היכא שהרג ב חורי להרג עבד?
כשהעידו עדי
חייב
חייב

בהרג ב חורי
בהרג עבד

1

כשהוא ע"פ הודאת הבעלי
חייב
2
פטור

שור שהמית שלא בכוונה הא יש כופר?

לרבה )לעיל עמוד א'(
לרב דימי אמר ר' יוחנ
4
ולריש לקיש

3

בב חורי
פטור
חייב
חייב

בעבד
פטור
חייב
פטור

 1דא שתשלו כופר אי כשנגח השור שלא בכוונה כיו שאי השור בסקילה ,מ"מ תשלו דמי יש.
 2פי' ,היכא שב חורי היה חייב כופר כגו בהעדאת עדי בכוונה ,מחייבי דמי אפי' כשאי עד כלל
שאינו בר כופר ,דאי ההודאה שלו סבה לפטור אילו היה כא כופר  כיו שכופרא הוא ממו ולא קנס.
אול בשלשי של עבד שהוא קנס ,שאפי' בכה"ג שהיה שיי הקנס כגו שהיה בכוונה ג"כ היה פטור כיו
שבהודאת עצמו פטור מקנס ,ג דמי לא משל .
 3הוא דורש את תיבת "א " הכתובה ב"א כופר" ,וכ ב"א עבד" לרבות שלא בכוונה כמו כוונה לחייב.
 4הוא דורש "א " הכתוב ב"א כופר" לרבות תשלומי כופר אפי' שלא בכוונה ,ומשו שכתוב במקו
תשלומי ,וכדכתיב )שמות כא:ל( "א כופר יושת עליו ונת פדיו נפשו" .אול "א " הכתוב אצל "א
עבד" ,אינו כתוב במקו תשלומי ,אלא מדבר על עצ העני של הנגיחה וכדכתיב )ש :לב( "א עבד יגח
השור או אמה" שמדבר על עצ הנגיחה ורק אח"כ כתוב "כס שלשי שקלי ".

