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בבא קמא ד ד.
כיצד מתפרש די המשנה "לא הרי השור כהרי המבעה ,ולא הרי המבעה כהרי השור"
אליבא דשמואל לפירוש רב יהודה ד"תנא שור לקרנו ומבעה לשינו" ,ולמסקנא דהוא רגל?

להו"א
למסקנא
למסקנא
דהוא 5רגל

"לא הרי השור כהרי המבעה"
לא ראי הקר שאי הנאה להזיקו
1
כראי הש שיש הנאה להזיקה
לא ראי הקר שכוונתו להזיק
3
כראי הש שאי כוונתו להזיק
לא ראי הרגל שהזיקה מצוי
6
כראי הש שאי הזיקה מצוי

"לא הרי המבעה כהרי השור"
לא ראי הש שאי כוונתו להזיק
2
כראי הקר שכוונתו להזיק
לא ראי הש שיש הנאה להזיקו
4
כראי הקר שאי הנאה להזיקו
לא ראי הש שיש הנאה להזיקו
כראי הרגל שאי הנאה להזיקו

 1א היה כותב שחייב בנזק קר  לא היינו לומדי ש ממנו ,משו שקר אי האה להיזקו וש
יש הנאה להיזקו ,ופירשו התוס' )לעיל ג :בד"ה לא( ,דבדבר שאי הנאה להזיקו חשוב פשיעה כי
קל לשמור שאי משתוקקת להזיק כיו שאי הנאה להיזקה ,אבל ש שיש הנאה להיזקו הו"א
דהוי כעי אונס של איכול לשומרה כל כ כיו שהיא להוטה ומשתוקקת להזיק.
 2פירשו התוס' הנ"ל ,שכיו שאי כוונתה להזיק בקר אי יצרה תוקפה ובקל יכול לשומרה ,כראי
הקר דכוונתו להזיק ויצרה תוקפה ואי יכול לשומרה כל כ .ועל זה מקשה הגמ' ,דאדרבה ק"ו
הוא ,ומה ש שאי כוונתו להזיק  חייב ,קר שכוונתו להזיק  לא כ"ש .ולכ נדחתה הו"א זו.
 3פי' ,דהו"א דוקא בקר חייב  דכיו שמכוונת הבהמה להזיק יש לחייבו יותר ,דלא דבר שנעשה
ממילא הוא.
 4פי' ,וכיו שיש בש הנאה להיזקה  הו"א דדוקא בזה חייב כיו שנהנית ,אבל בקר שאי הנאה
להיזקה אימא פטור ,קמ"ל.
 5פי' ,לרבא דפירש דשור דתנא דמתניתי הוא רגל.
 6ולכ הו"א שיהיה חייב רק על היזק רגל שהוא מצוי  ולא על היזק ש שאינו מצוי.

