
 

  
  

  

  

   למסקנא ז"בבא קמא דף ל                           
  

  
   א"עז "ל דף  
  

שראה מין ( מינו לשאינו מועד וידוע שאינו ,למינו מועד שהוא שור. א
וידוע שאינו , )עגלים(או שהיה מועד לשוורים קטנים , )אחר ולא נגח
 את, או שהיה מועד לאדם וידוע שאינו מועד לבהמה, מועד לגדולים

לרבי . ושאינו מועד לו משלם חצי נזק, שהוא מועד לו משלם נזק שלם
משלם , וידוע שאינו מועד לחול, יהודה גם אם הוא מועד לשבתות

  .ובחול חצי נזק נזק שלםבשבת 

ועד גם לשאינו מינו ואין ידוע אם ה, אם נגח שלשה פעמים את מינוו. ב
, ע אם גם לגדוליםשנעשה מועד לקטנים ואין ידואו , )שלא ראה אותם(

לרב זביד נעשה מועד , או שנעשה מועד בשבת ואין ידוע אם גם בחול
  .למין שנעשה עליו מועדאלא משלם נזק שלם אינו ולרב פפא , לכל

לרב זביד נעשה , נעשה מועד לאדם ואין ידוע אם גם לבהמהואם . ג
ולסומכוס , לאדםרק מועד הוא  נא קמאלת, ולרב פפא. מועד לבהמה

  .גם לבהמהמועד הוא 

וראה בהמה שלשה פעמים ולא  ,לבהמהו לאדם מועדשור שהיה . ד
. לבהמהשוב חזרתו חזרה ואינו מועד , פ שלא חזר מאדם"אע, נגח

 כל זמן שלא חזרמועד גם לבהמה נשאר , יד לשיטת סומכוסולרב זב
  .בו מאדם

  ).גם לרב פפא( לכל מועד נעשה ,וגמל חמור שור נגחשור ש. ה

  שור נגח שור ,נגח לא שור נגח שור ,נגח לאו שור נגחו שור ראהששור . ו



 

 ,נגח לאו חמור נגחו שור ראה. לשוורים לסירוגין מועד נעשה ,נגח לאו
 לסירוגין מועד נעשה ,נגח לאו ערוד נגח פרד ,נגח לאו גמל נגח סוס

  .לכל
 

  
   ב"עז "ל דף  

  

שור שור  נגח חמור וגמלאו ש, וגמל חמור ושור שור שור שנגח שור. א
וכן אם נגח . נסתפקו בגמרא אם נעשה מועד רק לשוורים או לכל, ושור
 שבת שבת שבת ערבבו חמישיבאו , בשבת ושני אחד ושבת שבת שבת
  .ולא נפשט. נסתפקו אם נעשה מועד רק לשבת או גם לחול, ושבת

 ז"י יוםבו ,שלאחריו חודשל ז"ט יוםבו ,זה חודשל ו"ט יוםב שור נגח. ב
ומשלם נזק שלם בנגיחה , וגלרב נעשה מועד לדיל ,שלאחריו חודשל

כשיגח והוא , ישלש בדילוגאינו נעשה מועד עד שולשמואל  .שלישית
  .ח לחודש שלאחריו"פעם רביעית ביום י

, שלאחריו חודשל ז"ט יוםבו ,זה חודשל ו"ט יוםבוכן אשה שראתה . ג
קבעה לא ולשמואל , וסתלרב קבעה לה ו, שלאחריו חודשל ז"י יוםוב

  .חודש שלאחריוח ל"והוא כשתראה ביום י, שתשלש בדילוגעד 

 .לשופרות מועד נעשה, ונגח שופר קולשלשה פעמים  שמעשור ש. ד

ולא ' רעהו'שנאמר שור , פטור, של הדיוט הקדש שנגח שור של שור. ה
, לתנא קמא פטור ,הקדש של שור שנגחשור של הדיוט . של הקדש

 היו כלשה. ולרבי שמעון בן מנסיא בין תם ובין מועד משלם נזק שלם
 הכתוב לך פרטו ,רעהובו שלא נאמר , האמור במועד שלם נזק בכלל
 שלם נזק משלם הקדשאבל , נזק חצי משלם רעהושללמד  ,תםב רעהו

  .גם בתם

  
  gmail.com@7600235 :בכתובת, או כל תגובה אחרת, הערה, שגיאת כתיב, וח לנו על תיקון טעותוד

  .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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