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בבא קמא ד ג.
מהיכ יודעי גבי ש ורגל בי מכליא קרנא ובי בלא מכליא קרנא שה בכלל הפסוק
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דלא מכליא קרנא
אי לשו הפסוק
מורה חילוק בזה
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אבנו סכינו ומשאו שהניח ברשות הרבי והזיקו ,תודלה דאיזה אב ה?
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תולדה דשור
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בבא קמא ד ג:
בהמה שהלכה והתיזה צרורות בדר +הילוכה והזיקו את הכלי ,מה הדי בדלהל ?
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כמה משל
חצי נזק
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מגופו או מעליה
איבעיא
מהעליה  דהוי תולדה דרגל

מה דינו ברה"ר
פטור  דהוי תולדה דרגל
פטור  דהוי תולדה דרגל

מה ביאור האבות דלהל הנזכרי במשנה?
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 1פי' ,דהנה דוקא גבי רגל שכתוב לשו "ושילח" יש סברא לחשוב שאי חייב על רגל רק א משלחה
בעצמו ,אבל א הלכה מעצמה לא ,אול גבי ש כיו שכתוב "וביער" אי סברא לחלק בזה ומשמע שבכל
עני חייב ג בלא פסוק מיוחד .ואחר שיודעי זאת בש לומדי בהיקש לרגל הכתובה אצלה.
 2דהנה דוקא גבי ש שכתוב לשו "וביער" יש סברא לחשוב שאי חייב על ש רק א מכליא קרנא 
שעושה מעשה ביעור ,אול גבי רגל כיו שכתוב "ושילח" משמע שחייב בכל עני בי מכליא קרנא ובי
לא ,ולא צרי פסוק מיוחד לזה .ואחר שיודעי זאת ברגל לומדי בהיקש לש הכתובה אצלה.
 3כמו שמצינו בחופר בור ברה"ר דהג שאי הבור שלו בכל אופ חייב עליו משו שכרה אותו ,א כל
תקלה שהפקירה חייב עליה מדי בור.
 4דכמו ששור הוא ממונו של אד ומזיק  א כל ממו של אד והזיק חייב עליו.
 5ס"ל שכל התקלות למדנו מבור ,בי שהפקיר ובי שלא הפקיר ,דכי שנעשה ע"י שבא מישהו ונתקל
בדבר )ולא להיפ כמו בשור שהשור הול ומזיק(  הוי תולדה דבור אפי' שלא הפקיר.
 6לקמ )ד ד (.הגמ' מקשה על זה מה ע קר ,ומסיקה שאה"נ ששור הוא רגל ,ולא מדבר על קר שאינה
מועדת מתחילתה.

