
  בבא קמא ב
ִׁשים ֶּכֶסף ָאָמה אֹו ַהּׁשֹור ִיַּגח ֶעֶבד ִאם) לב(   :ּלֹו ֵיָעֶׂשה ַהֶּזה ַּכִּמְׁשָּפט ִיָּגח ַבת אֹו ִיָּגח ֵבן אֹו) לא( :ָעָליו יּוַׁשת ֲאֶׁשר ְּכֹכל ַנְפׁשֹו ִּפְדֹין ְוָנַתן ָעָליו יּוַׁשת ֹּכֶפר ִאם) ל( :יּוָמת ְּבָעָליו ְוַגם ִיָּסֵקל ַהּׁשֹור ִאָּׁשה אֹו ִאיׁש ְוֵהִמית ִיְׁשְמֶרּנּו ְולֹא ִּבְבָעָליו ְוהּוַעד ִׁשְלֹׁשם ִמְּתֹמל הּוא ַנָּגח ׁשֹור ְוִאם) כט( :ָנִקי ַהּׁשֹור ּוַבַעל ְּבָׂשרֹו ֶאת ֵיָאֵכל ְולֹא ַהּׁשֹור ִיָּסֵקל ָסקֹול ָוֵמת ִאָּׁשה ֶאת אֹו ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ִיַּגח ְוִכי) כח(  כא פרק שמות   ) לו( :ֶיֱחצּון ַהֵּמת ֶאת ְוַגם ַּכְסּפֹו ֶאת ְוָחצּו ַהַחי ַהּׁשֹור ֶאת ּוָמְכרּו ָוֵמת ֵרֵעהּו ׁשֹור ֶאת ִאיׁש ׁשֹור ִיֹּגף ְוִכי) לה( : ּלֹו ִיְהֶיה ְוַהֵּמת ִלְבָעָליו ָיִׁשיב ֶּכֶסף ְיַׁשֵּלם ַהּבֹור ַּבַעל) לד( :ֲחמֹור אֹו ּׁשֹור ָׁשָּמה ְוָנַפל ְיַכֶּסּנּו ְולֹא ֹּבר ִאיׁש ִיְכֶרה ִּכי אֹו ּבֹור ִאיׁש ִיְפַּתח ְוִכי) לג( : ִיָּסֵקל ְוַהּׁשֹור ַלאֹדָניו ִיֵּתן ְׁשָקִלים ְׁש   הבור  ההבער  המבעה  השור  : נזיקין אבות ארבעה   ַהְּבֵעָרה ֶאת ַהַּמְבִער ְיַׁשֵּלם ַׁשֵּלם ַהָּׂשֶדה אֹו ַהָּקָמה אֹו ָּגִדיׁש ְוֶנֱאַכל ֹקִצים ּוָמְצָאה ֵאׁש ֵתֵצא ִּכי) ה( : ְיַׁשֵּלם ַּכְרמֹו ּוֵמיַטב ָׂשֵדהּו ֵמיַטב ַאֵחר ִּבְׂשֵדה ּוִבֵער ְּבִעירֹו בעירה ֶאת ְוִׁשַּלח ֶכֶרם אֹו ָׂשֶדה ִאיׁש ַיְבֶער ִּכי) ד(  כב פרק שמות  : ּלֹו ִיְהֶיה ְוַהֵּמת ַהּׁשֹור ַּתַחת ׁשֹור ְיַׁשֵּלם ַׁשֵּלם ְּבָעָליו ִיְׁשְמֶרּנּו ְולֹא ִׁשְלֹׁשם ִמְּתמֹול הּוא ַנָּגח ׁשֹור ִּכי נֹוַדע אֹו

  חיים רוח בו אין  חיים רוח בהן יש
  ולהזיק לילך דרכו אין  ולהזיק לילך דרכן

  הארץ במיטב נזק תשלומי לשלם המזיק חב, וכשהזיק  . עליך ושמירתן להזיק שדרכן - שבהן השוה הצד
  : שני לאשבאחד תולדותיהן כיוצא בהן ובדוגמאות אחרות של אבות ותולדות     ? בהן כיוצא לאו או בהן כיוצא תולדותיהן, תולדות דאיכא מכלל - אבות מדקתני: שאלה 

  לאו כיוצא בהןתולדותיהן  – טומאות  תולדותיהן כיוצא בהן – שבת
  .תולדה לה קרי - חשיבא במשכן הוי דלא הך, אב ליה קרי - חשיבא במשכן דהוה הך: תשובה  ? תולדה לה קרי ואמאי אב ליה קרי אמאי, אב במקום אתולדה דמחייב אליעזר ולרבי: עוד שאלה  . חדא אלא מחייב לא - דידיה ותולדה אב עביד ואילו, וחדא חדא אכל מחייב - הדדי בהדי תולדות שתי נמי אי, הדדי בהדי אבות שתי עביד דאילו, מינה נפקא: תשובה  ? לתולדה אב בין איכא ומאי: שאלה. סקילה - תולדה שנא ולא, סקילה - אב שנא לא, חטאת - תולדה שנא ולא, חטאת - אב שנא לא, בהן כיוצא תולדותיהן, תולדות דאיכא מכלל - אבות  ; אחת חסר ארבעים מלאכות אבות

, השרץ: הטומאות אבות
  .מטמא לא וכלים אדם, מטמא ומשקין אוכלין - תולדות ואילו, וכלים אדם מטמא אב דאילו, בהן כיוצא לאו ולדותיהן   מת וטמא ,זרע והשכבת

    תולדותיהן אינן כיוצא בהן ורגל שן, כקרן דקרן תולדה: הסבר תשובתו    . בהן כיוצא לאו מהן ויש, בהן כיוצא מהן יש: פפא רב אמר: תשןבה  
  . והרגל, והשן, הקרן: בשור נאמרו אבות' ג, ר"ת: ע להסבר תשובתוקר

 )ב"כ' א לכים(מ: שנאמר, בקרן אלא נגיחה אין - : ר"דת? מנלן קרן
 )ג"ל דברים( :ואומר, 

 .  
  ? ואומר מאי: שאלה על הברייתא
. : ש"ת, ילפינן לא קבלה מדברי תורה דברי, תימא וכי :הצעה לתשובה  - במחוברת אבל, בתלושה מ"ה - למועד תם בין רחמנא פליג כי דתימא מהו, אלא: תשובה  ! הוא בקרן דנגיחה הוא בעלמא מילתא גילוי :דחיית ההצעה  ? הוא מילף והאי

  . ובעיטה, רביצה, נשיכה, נגיפה? היא מאי דקרן תולדה :המשך הסבר דברי רב פפא  . : ש"ת, היא מועדת כולה אימא
  !  כתיב נמי נגיפה,  דכתיב? אב לה דקרי נגיחה שנא מאי: קושי



 זו נגיפה היא זו: לך לומר, בנגיחה וסיים בנגיפה פתח: דתניא, היא נגיחה - נגיפה האי :תירוץ
  . נגיחה היא

  ?  דכתיב בהמה גבי שנא ומאי,  דכתיב אדם גבי שנא מאי :קושי
, אהני אילימא? אהייא, פפא רב דאמר בהן כיוצא לאו תולדותיהן אלא: חזרה לדברי רב פפא    . מצוי הזיקן אין הני, מצוי הזיקה רגל, לא :תירוץ  ! היא דרגל תולדה - ובעיטה רביצה :קושי  . להזיקה הנאה אין הא, להזיקה הנאה יש שן, לא :תירוץ  ! היא דשן תולדה - נשיכה :קושי  .לאדם מועד הוי לא לבהמה ומועד, לבהמה מועד הוי לאדם דמועד, ל"קמ אורחיה אגב ומלתא,  כי כתיב - מזלא לה דלית בהמה,  כתיב - מזלא ליה דאית אדם: תירוץ   . ורגל אשן - פפא רב קאמר וכי, כקרן דקרן תולדה, אלא! עליך ושמירתן וממונך להזיק כוונתן נמי הני, עליך ושמירתו וממונך להזיק דכוונתו? קרן שנא מאי


