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בבא קמא ד כג:

1

שיסה בו את הכלב שיסה בו את הנחש מה הדי ?

למ"ד פי פרה כחצר הניזק
למ"ד פי פרה כחצר המזיק

הא חייב משסה
פטור
פטור

הא חייב בעל כלב או נחש
חייב
בסת שיסוי :פטור
אפקיה 1לניביה וסרטיה :חייב

השי 2את הנחש בחברו ,מה די המשי והנחש?
3

לר' יהודה
4
לחכמי

הנחש
פטור
בסקילה

המשי
בסי
פטור
כיצד נעשה שור מועד ,וכיצד חוזר לתמותו?

חוזר לתמותו
שג' פעמי בג' ימי יכל ליגח ולא נגח
שיהיו התינוקות משסי בו שיגח ולא נגח

נעשה שור מועד
העידו בו שנגח ג' פעמי בג' ימי
לר' יהודה
לר' מאיר העידו בו שנגח ג' פעמי אפי' ביו אחד

כמה פעמי צרי שיגח  שישחב שור מועד? ]תוד"ה ולא[.
5

לרש"י
לתוס'

לאביי
שלש פעמי ,וברביעית יחשב מועד
שלש פעמי ,וברביעית יחשב מועד

6

לרבא
שני פעמי ,ובשלישית יחשב מועד
8
שלש פעמי ,וברביעית יחשב מועד
7

 1פי' ,שהכלב הוציא את ניביו ,ולא שידו או גופו של הא נכנסה לתו פי הכלב ,ולכ לא יכול לומר "מאי
בעי יד בפומיה דכלבאי".
 2לפנינו הגירסא" :הכיש" אבל כבר במסורת הש"ס הביא לגרוס משי  ,וכ הגירסא בסנהדרי )ד עח.(:
 3ס"ל שארס הנחש בי שיניו עומד ,ולכ המשי בסיי כי הוא ההורג ,והנחש פטור  שלא עשה כלו.
 4ס"ל שהנחש מעצמו עושה המעשה להקיא את ארסו ,ולכ המשי הוא רק גרמא וכל המעשה עושה
הנחש ולכ סוקלי לנחש כדי הורג אד.
 5כתבו התוס' שכ פירש רש"י בראשונה ושוב חזר בו ופירש כפירוש .ולפנינו נזכר רק פירוש אחד ,וע'
תוס' רבינו פר.
נ0דע ִ3י !0ר ַנָ2ח ה&א ִמ ְ1מ0ל ִ! ְל!ֹ וְ לֹא יִ ְ! ְמ ֶר*& ְָ %ע ָליו ַ! ֵ יְ ַ! ֵ",
 6דדריש לקרא )שמות כא:לו( "אַ 0
ודרשינ :תמול  חד ,מתמול  תרי ,שלשו  תלתא ,ולא ישמרנו בעליו  אתא לנגיחה רביעית.
 7ודריש לקרא הנ"ל הכי :תמול מתמול  חד ,שלשו  תרי ,ולא ישמרנו האידנא  חייב .וא שביאור
קאי על דברי ר' יהודה ,מ"מ מחלוקת שייכת ג אליבא דר"מ.
 8ס"ל לתוס' שאי מחלוקת אביי ורבא הא כבר נעשה מועד בפע השלישית ,דלכו"ע אינו משל נזק
של אלא בפע הרביעית ,ורק מחלוקת היא כיצד לדרוש את הפסוק ,דלאביי קרא ד"ולא ישמרנו"
קאי על הנגיחה הרביעית ,ואילו לרבא קאי על הנגיחה השלישית לומר שמכא והלאה נעשה מועד .והר"ר
עזריאל פירש ,שיש נפ"מ בזה ,א נגח ביו השלישי עצמו פע רביעית ,דלאביי אינו מועד רק בנגיחה
רביעית ביו הרביעי ,ואילו לרבא נחשב מועד ג א יגח רביעית ביו השלישי ,כי כבר נעשה מועד.

