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בבא קמא ד פד.

במה נחלקו ר' אליעזר ורבנ בדי "עי תחת עי"?
לר' אליעזר
אי שמי אותו כעבד
2
שמי את המזיק כעבד
1

לרבה
לרב אשי
בבא קמא ד פד:

אד שהזיק
שור שהזיק

1

לרבנ
שמי אותו כעבד
שמי את הניזק כעבד

נזקי דלהל הא גובי בבבל ,או לא ,ומדוע?

אד שהוזק
"אד באד"  אי גובי דאינו שכיח
5
"אד בשור"  אי גובי דהוי קנס

3

שור שהוזק
"שור באד"  גובי דהוי ממו קצו
6
"שור בשור" בש ורגל  גובי

4

במה נחלקו רבי וב עזאי?
לרבא
לרב
פפא
לאי
נמי

7

לרבי כויה נא' תחילה
לב עזאי חבורה נא' תחילה
לרבי כויה נא' תחילה
לב עזאי חבורה נא' תחילה
לרבי כויה נא' תחילה
לב עזאי חבורה נא' תחילה

"חבורה תחת חבורה"
"כויה תחת כויה"
כויה  שאי בה חבורה לגלות שכויה דוקא ע חבורה
כויה  שיש בה חבורה לגלות שכויה אפי' בלא חבורה
כויה  שיש בה חבורה לגלות שכויה אפי' בלא חבורה
כויה  שאי בה חבורה לגלות שכויה דוקא ע חבורה
כלל ופרט רחוקי אינ נדוני ,וחבורה לא ממעט בכויה
כלל ופרט רחוק נידוני ,וחבורה ממעט בכויה

 1ר' אליעזר אמר "עי תחת עי ממש" ומקשה הגמ' וכי לית לר"א ככל הני תנאי ואמוראי דפשיטא להו דאי
אפשר לומר "עי תחת עי ממש" .ותיר רבה ,דה"ק :לומר שאי שמי את הניזק כעבד אלא שמי אותו כב
חורי  ,וזה תשלו גדול מאד כאילו משל עי תחת עי ממש" ,משא"כ א שמי אותו כעבד ,אינו ממש דהרי עי
של עבד פחותה מעי של ב חורי  .ואביי דחה זאת ,דאי אפשר לשו כב חורי כיו שלב חורי אי דמי ,כיו
שאי מוכרי אותו בשוק.
 2ס"ל לר' אליעזר ,שהמזיק צרי לשל כופר עינו ,דהיינו שהיה צרי לעשות "עי תחת עי ממש" ולנקור את עי
המזיק ,אבל כיו שאי אפשר לעשות כ  ,צרי המזיק לתת במקו את דמי עינו שלו ,ושמי את המזיק כמה היה
שוה להמכר בשוק א היה עבד ע עי וכמה היה שוה בלא עי  ,וההפרש ישל.
 3ואפי' שיש בו חסרו כיס לא גובי ,ורק בדבר שהוא ג שכיח וג יש בו חסרו כיס אז ה עושי שליחותייהו
של דייני א"י .ובזה מיושב ג"כ מדוע לא גובי בושת ,דא ששכיחא מ"מ אי בה חסרו כיס לניזק  ,וכ לא גובי
כפל וד' וה' ,דא דשכיח מ"מ הרי אי חסרו כיס לנגנב )מה שלא יקבל יותר מקר ( ,ולכ לא גובי זאת בבבל.
 4דהכל יודעי כמה נמכר שור בשוק ולא צרי "אלהי" לשומא ,והוי מידי דממונא ,וגובי זאת בבבל.
 5דשור ת שהזיק הוי קנס ,ובקנס לא עושי הדייני של בבל שליחותייהו ,ולכ לא יכולי לגבות .וא היה שור
מועד ,הוי מלתא דלא שכיחא ,דהרי אי מועד בבבל ,ושהיה מועד בא"י ובא לבבל ,או שבאו דייני של א"י לבבל
וייעדוהו ,הוי מילתא דלא שכיחא ולא עושי בזה שליחותייהו.
 6מיירי רק בש ורגל שה ממונא ,דבקר הוי קנסא ,וקר מועדת לא שכיחא כנ"ל .וש ורגל מיירי בשור שהזיק
שור ,כגו שנתחכ שור בחברו להנאתו והזיקו ,או שהזיק את שור חברו בגופו דר הילוכו דהוי תולדה דרגל ,דהוי
מלתא דשכיחא .וכיו שהוי ממונא וג קצוצי מחיר השוורי בשוק ,יכולי הדייני של בבל לדו זאת.
 7רבא ס"ל שנחלקו רבי וב עזאי בנידו הא משלמי על צער שלא במקו נזק ,ורבי ס"ל שאי משלמי על צער
במקו נזק ,כיו שהחבורה שבסו הפסוק מלמדת אותי על כויה שהיא חבורה ע נזק ,ורק אז משל צער .וב
עזאי ס"ל להיפ שמשלמי על צער שלא במקו נזק ,דחבורה שבסו הפסוק מלמד שכויה היא אפי' בלא חבורה.

