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20.8.1 

83b ('משנה א) � 84b (נינהו 
 (בש
 ורגל, דמועדי
 מתחילת


 ָיד ַ�ַחת ָיד ֶרֶגל ַ�ַחת ָרֶגל: .1�
 ַ�ַחת ֵ�ֵ 
 שמות פרק כא פסוק כד ַעִי
 ַ�ַחת ַעִי

 ויקרא פרק כד פסוק כא י%ָמת: %ַמֵ$ה (ָד)%ַמֵ$ה (ָד)%ַמֵ$ה (ָד)%ַמֵ$ה (ָד)ְיַ�ְ'ֶמָ&ה  %ַמֵ$ה ְבֵהָמה%ַמֵ$ה ְבֵהָמה%ַמֵ$ה ְבֵהָמה%ַמֵ$ה ְבֵהָמה .2

 במדבר פרק לה פסוק לא ִ$י מֹות י%ָמת: ִתְקח% ֹכֶפר ְלֶנֶפ� ֹרֵצַח ֲאֶ�ר ה%א ָרָ�ע ָלמ%תִתְקח% ֹכֶפר ְלֶנֶפ� ֹרֵצַח ֲאֶ�ר ה%א ָרָ�ע ָלמ%תִתְקח% ֹכֶפר ְלֶנֶפ� ֹרֵצַח ֲאֶ�ר ה%א ָרָ�ע ָלמ%תִתְקח% ֹכֶפר ְלֶנֶפ� ֹרֵצַח ֲאֶ�ר ה%א ָרָ�ע ָלמ%ת    ְו+אְו+אְו+אְו+א .3

4. :� ויקרא פרק כד פסוק יח %ַמֵ$ה ֶנֶפ� 0ְֵהָמה ְיַ�ְ'ֶמָ&ה ֶנֶפ� ַ�ַחת ָנֶפ

 רא פרק כד פסוק יטויק ְוִאי� ִ$י ִיֵ�
 מ%) 0ֲַעִמיתֹו ַ$ֲאֶ�ר ָע2ָה ֵ$
 ֵיָע2ֶה 'ֹו: .5

 ויקרא פרק כד פסוק יז ְוִאי� ִ$י ַיֶ$ה ָ$ל ֶנֶפ� (ָד) מֹות י%ָמת: .6

 דברי) פרק כה פסוק ב 0ְִמְס8ָר: ְ$ֵדי ִרְ�ָעתוֹ ְ$ֵדי ִרְ�ָעתוֹ ְ$ֵדי ִרְ�ָעתוֹ ְ$ֵדי ִרְ�ָעתוֹ ְוָהָיה ִא) 0ִ
 ַה$ֹות ָהָרָ�ע ְוִה8ִילֹו ַה7ֵֹפט ְוִהָ$ה% ְלָפָניו  .7

 ויקרא פרק כד פסוק כב ֱא+ֵהיֶכ): ה'ֶאְזָרח ִיְהֶיה ִ$י ֲאִני ַ$ֵ:ר $ָ  ִמְ�8ַט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכ)ִמְ�8ַט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכ)ִמְ�8ַט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכ)ִמְ�8ַט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכ) .8

9.  
�
 ַ�ַחת ֵ�ֵ 
 ויקרא פרק כד פסוק כ :ַ$ֲאֶ�ר ִיֵ�
 מ%) 0ָ(ָד) ֵ$
 ִיָ&ֶת
 0וֹ ַ$ֲאֶ�ר ִיֵ�
 מ%) 0ָ(ָד) ֵ$
 ִיָ&ֶת
 0וֹ ַ$ֲאֶ�ר ִיֵ�
 מ%) 0ָ(ָד) ֵ$
 ִיָ&ֶת
 0וֹ ַ$ֲאֶ�ר ִיֵ�
 מ%) 0ָ(ָד) ֵ$
 ִיָ&ֶת
 0וֹ ֶ�ֶבר ַ�ַחת ֶ�ֶבר ַעִי
 ַ�ַחת ַעִי

10.  
�ֵ0ְ 
�ֵ 
 דברי) פרק יט פסוק כא: ֶרֶגל 0ְָרֶגלֶרֶגל 0ְָרֶגלֶרֶגל 0ְָרֶגלֶרֶגל 0ְָרֶגל ָיד 0ְָידָיד 0ְָידָיד 0ְָידָיד 0ְָידְו+א ָתחֹוס ֵעיֶנ< ֶנֶפ� 0ְֶנֶפ� ַעִי
 0ְַעִי

 דברי) פרק יט פסוק יט %ִבַעְרָ� ָהָרע ִמִ?ְר0ֶ<: ַוֲע2ִיֶת) לֹו ַ$ֲאֶ�ר ָזַמ) ַלֲע2ֹות ְל(ִחיוַוֲע2ִיֶת) לֹו ַ$ֲאֶ�ר ָזַמ) ַלֲע2ֹות ְל(ִחיוַוֲע2ִיֶת) לֹו ַ$ֲאֶ�ר ָזַמ) ַלֲע2ֹות ְל(ִחיוַוֲע2ִיֶת) לֹו ַ$ֲאֶ�ר ָזַמ) ַלֲע2ֹות ְל(ִחיו .11

 שמות פרק כא פסוק כהַח%0ָרה ַ�ַחת ַח%0ָרה:  ת 8ַָצעת 8ַָצעת 8ַָצעת 8ַָצע8ֶַצע ַ�חַ 8ֶַצע ַ�חַ 8ֶַצע ַ�חַ 8ֶַצע ַ�חַ ְ$ִוָ@ה ַ�ַחת ְ$ִוָ@ה  .12

13.  
 שמות פרק כא פסוק יט: ְוַר8ֹא ְיַר8ֵאְוַר8ֹא ְיַר8ֵאְוַר8ֹא ְיַר8ֵאְוַר8ֹא ְיַר8ֵאִא) ָיק%) ְוִהְתַהֵ'C 0ַח%B ַעל ִמְ�ַעְנ�ֹו ְוִנָ?ה ַהAֶַ$ה ַרק ִ�ְב�ֹו ִיֵ�

�ֹור ַ�ַחת ַה7ֹור&% 0ְָעָליו אֹו נֹוַדע ִ$י �ֹור ַנָ:ח ה%א ִמְ�מֹול ִ�ְלֹ�) ְו+א ִיְ�ְמרֶ  .14 ('ֵ��ֹור ַ�ַחת ַה7ֹורַ�ֵ') ְיַ ('ֵ��ֹור ַ�ַחת ַה7ֹורַ�ֵ') ְיַ ('ֵ��ֹור ַ�ַחת ַה7ֹורַ�ֵ') ְיַ ('ֵ� שמות פרק כא פסוק לוְוַהAֵת ִיְהֶיה 'ֹו:  ַ�ֵ') ְיַ

 שמות פרק כא פסוק כג :ְוָנַתָ�ה ֶנֶפ� ַ�ַחת ָנֶפ�ְוָנַתָ�ה ֶנֶפ� ַ�ַחת ָנֶפ�ְוָנַתָ�ה ֶנֶפ� ַ�ַחת ָנֶפ�ְוָנַתָ�ה ֶנֶפ� ַ�ַחת ָנֶפ�ְוִא) (סֹו
 ִיְהֶיה  .15

 דברי) פרק כב פסוק כט+א י%ַכל ַ�ְ'ָחE ָ$ל ָיָמיו:  ַ�ַחת ֲאֶ�ר ִעָ&Eַ�ַחת ֲאֶ�ר ִעָ&Eַ�ַחת ֲאֶ�ר ִעָ&Eַ�ַחת ֲאֶ�ר ִעָ&Eְלִא7ָה  ְוָנַת
 ָהִאי� ַה7ֵֹכב ִעEAָ ַלֲאִבי ַהַ&ֲעָר ֲחִמ7ִי) ָ$ֶסD ְולֹו ִתְהֶיה .16

 

I 1משנה א : basic liability for battery 

a נזק: assess victim’s value as slave before and after damage 

b צער: assess how much a person would take to endure such pain 

c רפוי: must pay medical bills so long as the wound isn’t fully healed 

d שבת: pay lost wages as if victim is a watchman (already paid for נזק) 

e בשת: relative to victim and batterer 

II Arguments in favor of interpreting lex talionis as 
 ממו

a ברייתא: vv. 1-7 

b (ר' דוסתאי) ברייתא: v. 8 –inequality in sentencing 

c (רשב"י) ברייתא: v. 8 –inequality in sentencing 

d (דבי ר' ישמעאל) ברייתא: vv. 5, 9 

e (בי ר' חייא) ברייתא: vv. 10-11 

f אביי (from בי חזקיה): v. 1 

g ר' זביד: v. 12 

h ר' פפא (quoting רבא): v. 13 

i תחת::תחת :ר' אשי (vv. 1, 14) 

i Challenge: why not infer literal lex talionis from v. 15 

1 Rather - תחת::תחת :ר' אשי (vv. 1, 16) 

ii Possible dissent: ר"א reads v. 1 literally  

1 Challenge: does he reject all of these aforementioned opinions? 

2 Rather: means we assess based on the value of the eye of the מזיק 

III Application of these laws in בבל (
  (שליחותייהו קא עבדינ

a Story: donkey bit off a child’s hand – after much deliberation, ר' אשי directed that he pay נזק 

i Upshot: father didn’t want child to be evaluated as a slave, so he forgave the debt (father owed it to child later)  

b Story: ox chewed off hand of child 

i Ruling: רבא ruled that tort be estimated as if he were a slave 

1 Challenge: רבא himself ruled that anyone evaluated as slave (no set amount) isn’t collected in בבל 

2 Answer: intended that if victim(‘s family) would seize assets, they could keep up to that amount 

c רבא’s ruling: any damage caused by שור (to people or animals) is collected in בבל: damage caused by people (either) isn’t 

i proposed reason for distinction: (נזקי אד are adjudicated by "(אלהי" – i.e. (מומחי 
 בית די

1 rejection: נזקי שור are also adjudicated by "(אלהי" 

ii rather: we act as “agents” of (בא"י) (של סמוכי 
 הודאות והלוואות as we do for בית די

1 challenge: why not extend that application to (נזקי אד?  

2 Answer: we only extend it in areas that we have expertise 

(a) Challenge: we have expertise in both (נזקי אד as well as ורנזקי ש  

(b) Conclusive Answer: we only adjudicate in cases of: 

(i) 
 קנס and not :ממו

(ii) common torts: e.g. נזקי שור 

(iii) remunerative: and not punitive 

1. note: don’t collect for (שור ת & there is no העדאה in בבל – but ורגל 
 מועדי
 are collected  -  always ש


