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  קמיירי לא דיבוראב - מוסר קמיירי לא בקדשים - מפגל  מוסר ומפגל   חייא מנהמה שר'   אושעיא מנהמה שר'   למיעוטימניינא 
 שור וליתני, שור דאזיק שור ליתני, שור גווני תרי ליתני, ע"כר ליה סבר אי : אושעיא יעל רב קושי 

  ! שלם נזק במותר משלם באדם שחבל תם אף: אומר ע"ר, דתנן! אדם דאזיק
 ?העלייה מן ישלם באדם שחבל תם אף יכול: אומר ע"ר, דתניא; לגזיזיה ע"ר תבריה הא :תירוץ
, נזק היינו - פגם אי, ליה תנא - בשת אי, ליה תנא - צער אי, ליה תנא - נזק אי? נפשך מה :תירוץ  ! ליתני, הוא דממונא רע שם והמוציא והמפתה האונס: שעיאוא יעל רב קושי  . העלייה מן משלם ואינו, משלם מגופו  )א"כ שמות( :לומר תלמוד   ? ניהו מאי תולדותיהן, תולדות דאיכא מכלל - אבות, אושעיא ורבי חייא לרבי אלא, תולדות דאיכא מכלל - אבות תנא, דידן לתנא בשלמא: קושי על ר' חייא ור' אושעיא    . מינכרא דלא היזקא ותנא, דמינכרא היזקא תנא: תירוץ  ! נזק ליה תנא הא, היזק שמיה דאי, היזק שמיה לא ניכר שאינו היזק: חייא' ר קסבר לימא. קמיירי לא ובקנסא, קנסא ליה הוה - היזק שמיה לא ניכר שאינו היזק אי, נזק ליה תנא הא - היזק שמיה ניכר שאינו היזק אי? נפשך מה! ליתני, הוא דממונא והמנסך והמדמע המטמא: איעאוש יקושי על רב  . קמיירי לא בקנסא, קנסא? למימר לך אית מה
ִׁשים ֶּכֶסף ָאָמה אֹו ַהּׁשֹור ִיַּגח ֶעֶבד ִאם) לב(     :ּלֹו ִיְהֶיה ְוַהֵּמת ַהּׁשֹור ַּתַחת ׁשֹור ְיַׁשֵּלם ַׁשֵּלם ְּבָעָליו ִיְׁשְמֶרּנּו ְולֹא ִׁשְלֹׁשם ִמְּתמֹול הּוא ַנָּגח ׁשֹור ִּכי נֹוַדע אֹו(לו)    כא פרק שמות   .  אתיא? טעמא מאי. ממיטב לשלם כאבות כולן: אבהו רבי אמר: תירוץ  :ּלֹו הִיְהיֶ  ְוַהֵּמת ִלְבָעָליו ִׁשיביָ  ֶּכֶסף ְיַׁשֵּלם ַהּבֹור ַּבַעל) לד( :ֲחמֹור אֹו ּׁשֹור ָׁשָּמה ְוָנַפל ְיַכֶּסּנּו ְולֹא ֹּבר ִאיׁש ִיְכֶרה ִּכי אֹו ּבֹור ִאיׁש ִיְפַּתח ְוִכי) לג(   כאפרק שמות   :ְיַׁשֵּלם ַּכְרמֹו ּוֵמיַטב ָׂשֵדהּו ֵמיַטב ַאֵחר ִּבְׂשֵדה ּוִבֵער ְּבִעירֹו בעירה ֶאת ְוִׁשַּלח ֶכֶרם אֹו ָׂשֶדה ִאיׁש ַיְבֶער ִּכי) ד(  כב פרק שמות : ִיָּסֵקל ְוַהּׁשֹור ַלאֹדָניו ִיֵּתן ְׁשָקִלים ְׁש



  . אתיא לא מחדא חדא: אמר הדר! מיניה אידך ותיתי חדא רחמנא לכתוב: קאמר הכי, דרבא משמיה זביד רב אמר :תשובה  ? קאמר מאי: שאלה   .המבעה כהרי השור הרי לא
! מינייהו אידך ותיתי תרתי רחמנא לכתוב :קאמר הכי, דרבא משמיה משרשיא רב אמר :תשובה  ? קאמר מאי: שאלה  . חיים רוח בהן שיש וזה זה ולא     . אתי לא מתרתי חדא: אמר הדר

  להלכותיהןכתבינהו רחמנא   מועדים או לא?  החומרה שבו  האב
  לחלק בין תם למועד  מתחילתןאינם מועדים   כוונתו להזיק  קרן

  לפוטרן ברשות הרבים  מועדים בתחילתן  יש הנאה להיזיקא  שן
  הזיקא מצוי  רגל
  האדם את בו לפטור - בבור כלים נזקי על דמחייב יהודה ולרבי  כליםלפטור בו את ה  תחילת עשייתה להזיק  בור
, הטמון את בו לפטור  כח אחר מעורב בו  אש   אבניוליחכו נירו וסכסכה , באש טמון נזקי על דמחייב יהודה ולרבי

   


