בבא קמא ב

שמות פרק כא
)כח( וְ כִ י ִיגַּח שׁוֹר ֶאת ִאישׁ אוֹ ֶאת ִאשָּׁ ה ָו ֵמת סָ קוֹל יִסָּ ֵקל ַהשּׁוֹר וְ ל ֹא י ֵָאכֵל ֶאת בְּ שָׂ רוֹ וּבַ עַ ל הַ שּׁוֹר ִָקי:
)כט( וְ ִאם שׁוֹר ַ גָּח הוּא ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשֹׁם וְ הוּעַ ד בִּ בְ עָ ָליו וְ ל ֹא יִ ְשׁ ְמ ֶרנּוּ וְ הֵ ִמית ִאישׁ אוֹ ִאשָּׁ ה הַ שּׁוֹר יִסָּ ֵקל וְ גַם
יוּשׁת עָ לָיו) :לא( אוֹ בֵ ן ִיגָּח אוֹ בַ ת ִיגָּח
יוּשׁת עָ ָליו וְ ַָתן פִּ ְדיֹן ַפְ שׁוֹ כְּ כֹל אֲ שֶׁ ר ַ
יוּמת) :ל( ִאם כֹּפֶ ר ַ
בְּ עָ לָיו ָ
כַּמּ ְשׁפָּט ַהזֶּה יֵעָ ֶשׂה לּוֹ:
ִ
)לב( ִאם עֶ בֶ ד ִיגַּח הַ שּׁוֹר אוֹ ָא ָמה כֶּסֶ ף ְשׁ ִשׁים ְשׁ ָקלִים י ִֵתּן לַא ֹד ָיו וְ הַ שּׁוֹר יִ סָּ ֵקל:
)לג( וְ כִ י יִפְ ַתּח ִאישׁ בּוֹר אוֹ כִּ י ִיכְ ֶרה ִאישׁ בֹּר וְ ל ֹא ְי ַכ ֶסּנּוּ וְ ָפַ ל שָׁ מָּ ה שּׁוֹר אוֹ חֲ מוֹר) :לד( בַּ עַ ל הַ בּוֹר ְישַׁ ֵלּם
כֶּסֶ ף י ִָשׁיב ִל ְבעָ ָליו וְ הַ ֵמּת י ְִהיֶה לּוֹ:
)לה( וְ כִ י ִיגֹּף שׁוֹר ִאישׁ ֶאת שׁוֹר ֵרעֵ הוּ ו ֵָמת וּמָ כְ רוּ ֶאת הַ שּׁוֹר ַהחַ י וְ חָ צוּ ֶאת כּ ְַספּוֹ וְ גַם ֶאת הַ ֵמּת יֶחֱ צוּן) :לו(
וֹדע כִּ י שׁוֹר ַ גָּח הוּא ִמ ְתּמוֹל ִשׁ ְלשֹׁם וְ ל ֹא ִי ְשׁ ְמ ֶרנּוּ ְבּעָ ָליו שַׁ ֵלּם ְישַׁ ֵלּם שׁוֹר ַתּ ַחת הַ שּׁוֹר וְ הַ ֵמּת י ְִהיֶה לּוֹ:
אוֹ ַ
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וּבעֵ ר בִּ ְשׂ ֵדה ַאחֵ ר מֵ יטַ ב שָׂ דֵ הוּ וּמֵ יטַ ב כּ ְַרמוֹ ְישַׁ ֵלּם:
)ד( כִּ י י ְַבעֶ ר ִאישׁ שָׂ דֶ ה אוֹ ֶכ ֶרם וְ ִשׁלַּח ֶאת בעירה ְבּעִ ירוֹ ִ
)ה( כִּ י ֵתצֵ א ֵאשׁ וּמָ צְ ָאה קֹצִ ים וְ ֶאֱ כַל גּ ִָדישׁ אוֹ הַ ָקּ ָמה אוֹ הַ שָּׂ ֶדה שַׁ ֵלּם ְישַׁ ֵלּם הַ מַּ בְ עִ ר ֶאת הַ בְּ עֵ ָרה
ארבעה אבות זיקין:

השור

הבור
ההבער
המבעה
אין בו רוח חיים
יש בהן רוח חיים
אין דרכו לילך
דרכן לילך ולהזיק
ולהזיק
הצד השוה שבהן  -שדרכן להזיק ושמירתן עליך.
וכשהזיק ,חב המזיק לשלם תשלומי זק במיטב הארץ

שאלה :מדקת י אבות  -מכלל דאיכא תולדות ,תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן?
דוגמאות אחרות של אבות ותולדות שבאחד תולדותיהן כיוצא בהן ובש י לא:
שבת – תולדותיהן כיוצא בהן

אבות מלאכות ארבעים חסר אחת;

אבות  -מכלל דאיכא תולדות ,תולדותיהן כיוצא בהן ,לא ש א אב -
חטאת ,ולא ש א תולדה  -חטאת ,לא ש א אב  -סקילה ,ולא ש א תולדה -
סקילה .שאלה :ומאי איכא בין אב לתולדה?
תשובה :פקא מי ה ,דאילו עביד שתי אבות בהדי הדדי ,אי מי שתי
תולדות בהדי הדדי  -מחייב אכל חדא וחדא ,ואילו עביד אב ותולדה
דידיה  -לא מחייב אלא חדא.
עוד שאלה :ולרבי אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב ,אמאי קרי ליה אב
ואמאי קרי לה תולדה?
תשובה :הך דהוה במשכן חשיבא  -קרי ליה אב ,הך דלא הוי במשכן
חשיבא  -קרי לה תולדה.

טומאות – תולדותיהן
לאו כיוצא בהן

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

תשןבה :אמר רב פפא :יש מהן כיוצא בהן ,ויש מהן לאו כיוצא בהן.

הסבר תשובתו :תולדה דקרן כקרן ,שן ורגל תולדותיהן אי ן כיוצא בהן

רקע להסבר תשובתו :ת"ר ,ג' אבות אמרו בשור :הקרן ,והשן ,והרגל.
 אין גיחה אלא בקרן ,ש אמר) :מלכים א' כ"ב(קרן מ לן? דת"ר:
 ,ואומר) :דברים ל"ג(
.
שאלה על הברייתא :מאי ואומר?
.
הצעה לתשובה :וכי תימא ,דברי תורה מדברי קבלה לא ילפי ן ,ת"ש:
והאי מילף הוא?
דחיית ההצעה :גילוי מילתא בעלמא הוא ד גיחה בקרן הוא!
תשובה :אלא ,מהו דתימא כי פליג רחמ א בין תם למועד  -ה"מ בתלושה ,אבל במחוברת -
.
אימא כולה מועדת היא ,ת"ש:
המשך הסבר דברי רב פפא :תולדה דקרן מאי היא? גיפה ,שיכה ,רביצה ,ובעיטה.
!
 ,גיפה מי כתיב
קושי :מאי ש א גיחה דקרי לה אב? דכתיב

תירוץ :האי גיפה  -גיחה היא ,דת יא :פתח ב גיפה וסיים ב גיחה ,לומר לך :זו היא גיפה זו
היא גיחה.

?
 ,ומאי ש א גבי בהמה דכתיב
קושי :מאי ש א גבי אדם דכתיב
 ,בהמה דלית לה מזלא  -כתיב כי  ,ומלתא
תירוץ :אדם דאית ליה מזלא  -כתיב
אגב אורחיה קמ"ל ,דמועד לאדם הוי מועד לבהמה ,ומועד לבהמה לא הוי מועד לאדם.
קושי :שיכה  -תולדה דשן היא!
תירוץ :לא ,שן יש ה אה להזיקה ,הא אין ה אה להזיקה.
קושי :רביצה ובעיטה  -תולדה דרגל היא!
תירוץ :לא ,רגל הזיקה מצוי ,ה י אין הזיקן מצוי.

חזרה לדברי רב פפא :אלא תולדותיהן לאו כיוצא בהן דאמר רב פפא ,אהייא? אילימא אה י,
מאי ש א קרן? דכוו תו להזיק וממו ך ושמירתו עליך ,ה י מי כוו תן להזיק וממו ך ושמירתן
עליך! אלא ,תולדה דקרן כקרן ,וכי קאמר רב פפא  -אשן ורגל.

