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בבא קמא ד טז.
בהמה שהלכה כדרכה ומיעכה אד במה וכלי  ,מה הדי לר' אלעזר?
כלי גדולי
משל חצי נזק
משל חצי נזק

1

ללישנא קמא  ,והשלישית
לאיכא דאמרי  השניה

כלי קטני
ברשות הניזק משל נזק של
3
משל חצי נזק

2

איזה צבוע הוא מועד מתחילתו?

לל"ק ברש"י
למשנתנו
לל"ב ברש"י
לר' מאיר

זכר
מועד מתחילתו
אינו מועד מתחילתו
מועד מתחילתו
4

נקבה
אינו מועד מתחילתו
5
מועד מתחילתו
מועד מתחילתו

בבא קמא ד טז:
הזאב הארי הנמר הדוב הנמר והברדלס והנחש ,הא ה מועדי מתחילת?

כשה מתורבתי
כשאינ בני תרבות

הזאב הארי הנמר הדוב הנמר והברדלס
לרבנ :מועדי
לר' אלעזר :אינ מועדי
מועדי לעול

הנחש
מועד לעול
מועד לעול

אריה שטר או דרס ברה"ר מה הדי?
6

טר
דרס

ואכל
חייב חצי נזק כדי קר
פטור כדי ש ורגל ברה"ר

ושמר
פטור כדי ש ורגל ברה"ר


 1דהוי רביצה תולדה של קר.
 2ס"ל דעל פכי קטני אורחיה למעו אות ,ולא חשיב רביצה תולדה דקר אלא הוית ולדה דרגל
דמשל נזק של ברשות הניזק.
 3ולפ"ז מה שמצאנו בברייתא שאמרה" :הבהמה מועדת להל כדרכה ולשבר ולמע את האד ואת
הבהמה ואת הכלי"  וקשה הרי במשנה איתא שאי הבהמה מועדת לרבו על כלי ,י"ל שהברייתא
מיירי שהיו הכלי בצדה ולכ בדר הילוכה מיעכה אות  ועל זה היא מועדת ,אבל לרבו אינה מועדת
אפי' לא על פכי קטני.
 4וללשו זו ברש"י ,רב יוס לא קאי על דברי ר"מ אלא בעלמא איתמר ד"צבוע זו אפא"  ומיירי על צבוע
זכר שהוא משתנה לכמה דברי ,והוא הברדלס דמשנתנו והוא ג נפרזא ואפא.
 5וה"פ :הברייתא שאמרה שר' מאיר הוסי א הצבוע שהוא אפא ,היינו צבוע זכר שבזה המשנה סוברת
שלא הוי מועד ,דמה שאמרה המשנה ברדלס ,היינו צבוע נקבה שהוא מועד מתחילתו.
 6שאי זה דרכו ,כי דר האריה לדרוס ולאכול בעוד הבהמה חיה ,ואי דרכו לטרו ולהמית כדי לאכול.

