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1

בבא קמא ד מד.
שור שהיה מועד להתחכ על בני אד בכתלי ,ולבסו נתחכ שלא בכוונה  ,מה דינו?
1

לשמואל
לרב
בבא קמא ד מד:

חייב מיתה
פטור ממיתה

הא חייב כופר
חייב  "א" כופר לרבות
פטור  לא דריש "א"

הא חייב מיתה
פטור  דומיא דבעליו
פטור  דומיא דבעליו

2

מה ה האופני של חיוב ופטור ממיתה וכופר?
פטור מכופר
ת בכוונה
ת שלא בכוונה

חייב כופר
מועד בכוונה
מועד שלא בכוונה
מי שהרג באופני דלהל מה דינו?

לר' שמעו
לרבנ

נתכוו להרוג את זה והרג את זה
פטור  וארב לו עד שיתכוו לו
חייב

זרק אב לגו  והיו ט' ישראלי וכנעני א'
כ"ש שפטור שלא נתכוו
3
פטור  וארב לו עד שיתכוו לו

שוורי דלהל שהרגו אד הא חייבי סקילה?

לרבנ
לר' יהודה

שור האשה ,היתומי,
4
האפוטרופוס
חייבי סקילה
חייבי סקילה

שור המדבר )הפקר( ,הקדש,
גר שמת בלי יורשי
חייבי סקילה
5
פטורי  משו שאי לה בעלי

 1פי' ,שלש פעמי נתחכ בכותל כדי להפיל אותו על בני אד ,והוא באמת חייב מיתה בפעמי האלה 
כיו שנתכוו להרוג את האד ,אלא שברח ולא הרגו אותו .ובפע הרביעית שהוא כבר מועד ,נתחכ
בכותל להנאתו  ונפל על ב אד ,והראיה שהפע זה היה להנאתו היא ממה שג אחרי שנפל הכותל עוד
המשי להתחכ באבני.
 2יש היקש בפסוק )שמות כא:כט( "השור יסקל וג בעליו יומת"  המלמד אותי שדוקא באופ שהבעלי
ה במיתה השור בסקילה ,ובאופ זה שהרג השור שלא בכוונה כש שהבעלי פטורי כ השור פטור.
 3ומזה לומדי די קבוע ,שאע"ג שיש כא תשעה ישראלי ויש ללכת אחר הרוב ,מ"מ כיו שהכנעני
קבוע ביניה הוי ליה מחצה על מחצה וספק נפשות להקל  ופטור הזורק.
 4פי' ,יש שור של יתומי שאי לה אפוטרופוס ,ויש שיש לה אפוטרופוס.
 5והתורה אמרה )שמות כא:כט( "והועד בבעליו" .ומבואר בגמ' שאפי' א נגח ולבסו הקדיש או הפקיר
ג"כ פוטר ר' יהודה ,דבעינ שתהא נגיחה והעמדה וגמר די של השור שוי בבעלי אחד.

