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פד.
◊▀

תניא אידך, רבי שמעון 

בן יוחי:
עין תחת עין ־ ממון

אתה אומר: ממון, או אינו אלא עין ממש?¿פד.

▀◊פד.
תניא אידך, רבי שמעון 

בן יוחי

הרי שהיה סומא וסימא, קיטע ־ וקיטע, חיגר ־ וחיגר, היאך אני מקיים בזה עין תחת עין? והתורה 

אמרה: משפט אחד יהיה לכם, משפט השוה לכולכםִ 

אמרי:¿◊פד.

ומאי קושיא? דלמא היכא דאפשר־ אפשר, היכא דלא אפשר ־ לא אפשר ופטרינן ליהֹ דאי לא תימא 

הכי, טרפה שהרג את השלם, מאי עבדינן ליה? אלא היכא דאפשר ־ אפשר, היכא דלא אפשר ־ לא 

אפשר ופטרינן ליה.

אמר קרא: (ויקרא כ"ד) כן ינתן בו, ואין נתינה אלא ממון.דבי רבי ישמעאל תנא:▀◊פד.

אלא מעתה, (ויקרא כ"ד) כאשר יתן מום באדם, הכי נמי דממון הוא?¿פד.

אמרי:!◊פד.
דבי רבי ישמעאל קרא יתירא דרשי, מכדי כתיב: (ויקרא כ"ד) ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן 

יעשה לו, כן ינתן בו למה לי? ש"מ: ממון.

כאשר יתן מום באדם למה לי?¿◊פד.

איידי דבעי מיכתב כן ינתן בו, כתב נמי כאשר יתן מום באדם.!◊פד.

אמר קרא: (דברים י"ט) יד ביד, דבר הניתן מיד ליד, ומאי ניהו? ממון.דבי רבי חייא תנא:▀◊פד.

אלא מעתה, (דברים י"ט) רגל ברגל נמי הכי הוא?¿פד.

אמרי:!◊פד.
דבי רבי חייא קרא יתירא קא דרשי, מכדי כתיב: (דברים י"ט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, אי 

סלקא דעתך ממש, יד ביד למה לי? ש"מ: ממון.

רגל ברגל למה לי?¿פד.

איידי דכתיב יד ביד, כתב נמי רגל ברגל.!◊פד.

אתיא מדתני דבי חזקיהאביי:▀◊פד.

דתנא דבי חזקיה:▀▀◊פד.
(שמות כ"א) עין תחת עין נפש תחת נפש, ולא נפש ועין תחת עיןֹ ואי סלקא דעתך ממש, זימנין 

דמשכחת לה עין ונפש תחת עין, דבהדי דעויר ליה נפקא ליה נשמתיה.

¿◊פד.

ומאי קושיא? דלמא מימד אמדינן ליה, אי מצי מקבל עבדינן, ואי לא מצי מקבל לא עבדינן, ואי אמדינן 

דמצי מקבל ועבדינן ביה ונפק רוחיה, אי מיית לימות, מי לא תנן גבי מלקות: אמדוהו ומת תחת ידו ־ 

פטור.

רב זביד משמיה דרבה:▀◊פד.
אמר קרא: (שמות כ"א) פצע תחת פצע, ליתן צער במקום נזקֹ ואי סלקא דעתך ממש, כי היכי דלהאי 

הוי ליה צערא, להאי נמי אית ליה צערא.

¿◊פד.
ומאי קושיא? דלמא איכא איניש דמפנק אית ליה צערא טפי, ואיכא איניש דלא מפנק לית ליה צערא, 

למאי נפקא מינה? למתבי ליה היאך דביני ביני.

רב פפא משמיה דרבא:▀◊פד.
אמר קרא: (שמות כ"א) ורפא ירפא, ליתן רפואה במקום נזקֹ ואי סלקא דעתך ממש, כי היכי דהאי בעי 

אסייא, האי נמי בעי אסייא.

¿◊פד.
מאי קושיא? דלמא איכא דסליק בשריה הייא, ואיכא דלא סליק בשריה הייא, למאי נפקא מינה? למיתב 

ליה היאך דביני ביני.

רב אשי:▀◊פד.
אתיא תחת תחת משור, כתיב הכא: (שמות כ"א) עין תחת עין וכתיב התם: (שמות כ"א) שלם ישלם 

שור תחת השור, מה להלן ממון, אף כאן ממון.

¿פד.
מאי חזית דילפת תחת תחת משור? נילף תחת תחת מאדם, דכתיב: (שמות כ"א) ונתת נפש תחת נפש, 

מה להלן ממש, אף כאן ממשִ 

דנין נזקין מנזקין, ואין דנין נזקין ממיתה.אמרי:!פד.

אדרבה, דנין אדם מאדם, ואין דנין אדם מבהמהִ ¿◊פד.

(דברים כ"ב) מתחת אשר ענה יליף ליה, אדם מאדם ונזיקין מנזיקין.אלא אמר רב אשי:▀◊פד.

עין תחת עין ־ ממש.תניא, ר"א:▀◊פד.

ממש סלקא דעתך? רבי אליעזר לית ליה ככל הני תנאי?¿פד.
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לומר, שאין שמין אותו כעבד.רבה:!◊פד.

אלא כמאן? כבן חורין, בן חורין מי אית ליה דמי?א"ל אביי:¿◊פד.

לומר, שאין שמין אותו בניזק אלא במזיק.אלא אמר רב אשי:!◊פד.

ההוא חמרא דקטע ידא דינוקא, אתא לקמיה דרב פפא בר שמואלО◊פד.

▀◊פד.
אמר להו:[רב פפא בר 

שמואל]
זילו שומו ליה ארבעה דברים.

ִ אמר ליה רבא:¿◊פד. והא אנן חמשה תנן

!פד.
אמר ליה:[רב פפא בר 

שמואל]
לבר מנזק קאמינא.

 והא חמור הוא, וחמור אינו משלם אלא נזקִ אמר ליה אביי:¿פד.

!פד.
אמר להו:[רב פפא בר 

שמואל]
זילו שומו ליה נזקיה.

והא כעבדא בעי למשיימיהִ ¿פד.

!◊פד.
אמר להו:[רב פפא בר 

שמואל]
זילו שיימוהו כעבדא.

אמר להו אבוה דינוקא: לא בעינא, דזילא ביה מילתא.Оפד.

אמרו ליה: והא קא מחייבת ליה לינוקאִ Оפד.

אמר להו: לכי גדיל מפייסנא ליה מדידי.Оפד.

ההוא תורא דאלס ידיה דינוקא, אתא לקמיה דרבאО◊פד.

זילו שיימוהו כעבדא.אמר להו:[רבא]▀◊פד.

והא מר הוא דאמר: כל הנישום כעבד ־ אין גובין אותו בבבלִ אמרו ליה:¿פד.

לא צריכא דאי תפס.אמר להו:[רבא]!◊פד.

רבא לטעמיה▀פד.

דאמר רבא:▀▀◊פד.
נזקי שור בשור ונזקי שור באדם ־ גובין אותו בבבל, נזקי אדם באדם ונזקי אדם בשור ־ אין גובין אותו 

בבבל.

¿פד.
מ"ש נזקי אדם באדם ונזקי אדם בשור דלא? אלהים בעינן וליכא, נזקי שור בשור ושור באדם נמי 

אלהים בעינן וליכאִ 

אלא מאי שנא שור בשור ושור באדם? דשליחותייהו קא עבדינן, מידי דהוה אהודאות והלואות!פד:

אדם באדם ואדם בשור נמי שליחותייהו קא עבדינן, מידי דהוה אהודאות והלואותִ ¿פד:

כי קא עבדינן שליחותייהו ־ במידי דקים לן בגויה, במידי דלא קים לן בגויה ־ לא עבדינן שליחותייהו.אמרי:!פד:

אמרי:¿פד:
שור בשור ושור באדם נמי לא קים לן בגויִה אלא פוק חזי היכא מזדבני תורא בשוקא, אדם באדם ואדם 

בשור נמי פוק חזי היכא מזדבני עבדי ־ בשוקאִ 

ועוד, תשלום כפל ותשלום ארבעה וחמשה דקיצי, נעבד שליחותייהוִ ¿פד:

כי קא עבדינן שליחותייהו ־ בממונא, בקנסא לא עבדינן שליחותייהו.אמרי:!פד:

אדם באדם דממונא הוא, נעבד שליחותייהוִ ¿פד:

כי קא עבדינן שליחותייהו ־ במילתא דשכיחא, אדם באדם דלא שכיחא ־ לא עבדינן שליחותייהו.!פד:

הרי בושת ופגם דשכיח, נעביד שליחותייהוִ ¿פד:

הכי נמי, דהא רב פפא אגבי ארבע מאה זוזי לבושת.אמרי:!פד:

והא ליתיה לדרב פפאִ ¿פד:

¿Оפד:
דשלח ליה רב חסדא לרב 

נחמן, ושלח ליה:
חסדא, חסדא, קנסא קא מגבית בבבל?
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!◊פד:

אלא, כי עבדינן ־ שליחותייהו ־ במילתא דשכיחא ואית ביה חסרון כיס, אבל מילתא דשכיחא ולית ביה 

חסרון כיס, אי נמי מילתא דלא שכיחא ואית ביה חסרון כיס ־ לא עבדינן שליחותייהֹו הלכך אדם באדם, 

אע"ג דאית ביה חסרון כיס, כיון דלא שכיחא ־ לא עבדינן שליחותייהו, בושת אע"ג דשכיחא, כיון דלית 

ביה חסרון כיס ־ לא עבדינן שליחותייהו.

ושור בשור גובין בבבל?¿פד:

שור שהזיק ־ אין גובין אותו בבב והאמר רבא:▀¿◊פד:

דאזיק מאן?^¿פד:

אילימא דאזיק אדם!¿פד:

מאי איריא שור דאזיק אדם? אפילו אדם דאזיק אדם נמי אין גובין אותו בבבלִ ¿פד:

אלא פשיטא דאזיק שור!¿◊פד:

אין גובין אותו בבבלִ וקתני:¿◊פד:

התם בתם, הכא במועד.אמרי:!◊פד:

אין מועד בבבלִ והאמר רבא:¿◊פד:

דאייעד התם ואייתוה להכא.אמרי:!פד:

והא מילתא דלא שכיחא היא, ומילתא דלא שכיחא הא אמרת דלא עבדינן שליחותייהוִ ¿פד:

דאתו רבנן דהתם וייעדוה הכא.!פד:

סוף סוף מילתא דלא שכיחא היא, ואת אמרת: מילתא דלא שכיחא לא קא עבדינן שליחותייהוִ ¿פד:

אלא, כי קאמר רבא ־ בשן ורגל, דמועדין מתחילתן נינהו.!◊פד:

צער ־ כוואו בשפוד או במסמר וכו'.▀◊>פד:

צער שלא במקום נזק משתלם ־ מאן תנא?^◊פד:

ֹ רבא:!◊פד: בן עזאי היא

כויה נאמרה תחילהדתניא, רבי:♦▀!◊פד:

חבורה נאמרה תחילה.בן עזאי:♦▀!◊פד:

במאי קא מיפלגי?^פד:

רבי סבר:♦▀!◊פד:
כויה ־ דלית בה חבורה משמע, כתב רחמנא חבורה, לגלויי עלה דכויה, דאית בה חבורה ־ אין, אי לא ־ 

 ֹ לא

כויה ־ דאית בה חבורה משמע, כתב רחמנא חבורה, לגלויי עלה דכויה ־ דלית בה חבורה.בן עזאי סבר:♦▀!◊פד:

אדרבה, איפכא מסתברא:מתקיף לה רב פפא:¿◊פד:

רבי:♦▀¿◊פד:
כויה נאמרה תחילה, סבר: כויה ־ דאית בה חבורה משמע, כתב רחמנא חבורה, לגלויי עלה דכויה ־ 

 ֹ דלית בה חבורה

בן עזאי:♦▀¿◊פד:
חבורה נאמרה תחילה, סבר: כויה ־ דלית בה חבורה משמע, כתב רחמנא חבורה, לגלויי עלה דכויה, 

 ֹ דאית בה חבורה ־ אין, אי לא ־ לא, ואמסקנא קיימי

¿◊פד:
אי נמי, דכולי עלמא, כויה ־ בין דאית בה חבורה בין דלית בה חבורה משמע, והכא בכלל ופרט 

המרוחקים זה מזה קמפלגי:
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