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20.1.13;  15b ('משנה ד) � 17a (הפרק �סיו) 

 נחו� ב, יג: # ֹחָריו  ְמֹעֹנָתיו ְטֵרָפה$ְרֵיה ֹטֵר# ְ"ֵדי ֹגרֹוָתיו  ְמַחֵ�ק ְלִלְבֹאָתיו ַוְיַמֵ�א ֶטרֶ  .1

ה  ֲאֹבָתיו ִע� ְיִחְזִקָ+ה  ַוִ+ְ*ַ(ב .2 � ְוֹיְ*ֵבי ְיה ָדה ָ(ל ְבמֹותוֹ ְבמֹותוֹ ְבמֹותוֹ ְבמֹותוֹ     לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ָע0 ָע0 ָע0 ָע0     ְוָכבֹודְוָכבֹודְוָכבֹודְוָכבֹוד ָדִויד ְבֵני ִקְבֵרי ְ"ַמֲעֵלהְ"ַמֲעֵלהְ"ַמֲעֵלהְ"ַמֲעֵלה ַוִ+ְקְ"ר.  לג:לב ב הימי� דברי: 4ְַח4ָיו ְבנוֹ  ְמַנ3ֶה ַוִ+ְמ12 ְיר ָ*ָלִ

ה  .3 ה ַוִ+ְקְ"ר. ה ַוִ+ְקְ"ר. ה ַוִ+ְקְ"ר. ה     6ִָויד6ִָויד6ִָויד6ִָויד    ְ"ִעירְ"ִעירְ"ִעירְ"ִעיר    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ָ(ָרהָ(ָרהָ(ָרהָ(ָרה    ֲאֶ*רֲאֶ*רֲאֶ*רֲאֶ*ר    ְבִקְבֹרָתיוְבִקְבֹרָתיוְבִקְבֹרָתיוְבִקְבֹרָתיו    ַוִ+ְקְ"ר. ה ַוַ+ְ*ִ(יב. ה ַוַ+ְ*ִ(יב. ה ַוַ+ְ*ִ(יב. 8ִָחי�  ְזִני� ְ"0ִָמי�ְ"0ִָמי�ְ"0ִָמי�ְ"0ִָמי�    ִמֵ�אִמֵ�אִמֵ�אִמֵ�א    ֲאֶ*רֲאֶ*רֲאֶ*רֲאֶ*ר    ַ"7ְִ*ָ(בַ"7ְִ*ָ(בַ"7ְִ*ָ(בַ"7ְִ*ָ(ב    ַוַ+ְ*ִ(יב.  יד:טז דהי"ב: ִלְמֹאד ַעד 9ְדֹוָלה 0ְֵרָפה לוֹ  ַוִ+0ְְרפ  ַמֲע0ֶה ְ"ִמְרַקַחת ְמר.

 כב פסוק יח פרק ירמיהו :ְלַרְגָליְלַרְגָליְלַרְגָליְלַרְגָלי    ָטְמנ ָטְמנ ָטְמנ ָטְמנ      ַפִחי� ַפִחי� ַפִחי� ַפִחי�    ְלָלְכֵדִניְלָלְכֵדִניְלָלְכֵדִניְלָלְכֵדִני    * ָחה* ָחה* ָחה* ָחה    ָכר ָכר ָכר ָכר     ִ(יִ(יִ(יִ(י ִ>ְתֹא� 9ְד ד ֲעֵליֶה� ָתִביא ִ(י �ִמָ"4ֵיהֶ  ְזָעָקה 3ָ4ִַמע .4

8ָה    * ָחה* ָחה* ָחה* ָחה    ִ(יִ(יִ(יִ(י .5 8ָהֲעמ. 8ָהֲעמ. 8ָהֲעמ.  כז פסוק כג פרק משלי :ָנְכִרָ+ה ָצָרה  ְבֵאר זֹוָנהזֹוָנהזֹוָנהזֹוָנה    ֲעמ.

ְכָ*ִלי� ְוִיְהי  4ְֶמִחי $ל ִמְ�ָפֶניA ְוַחָ@אָת� ֲעֹוָנ� ַעל ַכֵ>ר4ְ  $ל ַל7ֶָותַל7ֶָותַל7ֶָותַל7ֶָות    ָעַליָעַליָעַליָעַלי    ֲעָצָת�ֲעָצָת�ֲעָצָת�ֲעָצָת�    ָ(לָ(לָ(לָ(ל    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָיַדְע4ָ ָיַדְע4ָ ָיַדְע4ָ ָיַדְע4ָ     ה'ה'ה'ה'    ְוַא4ָהְוַא4ָהְוַא4ָהְוַא4ָה .6  כג פסוק יח פרק ירמיהו: ָבֶה� ֲע0ֵה ַאְ>A ְ"ֵעת ְלָפֶניA מ.

 כ פסוק לב פרק ישעיהו: ְוַהֲחמֹור ַה3ֹור ֶרֶגל ְמַ*ְ�ֵחי ָמִי� ָ(ל ַעל ֹזְרֵעי ַאְ*ֵריֶכ� .7

 יב פסוק י פרק הושע :ָלֶכ� ֶצֶדק ְוֹיֶרה ָיבֹוא ַעד ה' ֶאת ִלְדרֹו* ְוֵעת ִניר ָלֶכ� ִניר  ֶחֶסדֶחֶסדֶחֶסדֶחֶסד    ְלִפיְלִפיְלִפיְלִפי    ֶקְצר ֶקְצר ֶקְצר ֶקְצר     ָקהָקהָקהָקהִלְצדָ ִלְצדָ ִלְצדָ ִלְצדָ     ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�    ִזְרע ִזְרע ִזְרע ִזְרע  .8

 א פסוק נה פרק ישעיהו :בְוָחלָ  ַיִיE ְמִחיר  ְבלֹוא ֶכֶס# ְ"לֹוא ִ*ְבר   ְלכ  ֶוֱאֹכל  ִ*ְבר  ְלכ  ָ(ֶס# לוֹ  ֵאיE ַוֲאֶ*ר ַל7ִַי�ַל7ִַי�ַל7ִַי�ַל7ִַי�    ְלכ ְלכ ְלכ ְלכ     ָצֵמאָצֵמאָצֵמאָצֵמא    ָ(לָ(לָ(לָ(ל    הֹויהֹויהֹויהֹוי .9

10. E"ֵ יֹוֵס# ֹ>ָרת E"ֵ ֲעֵלי ֹ>ָרת Eכב פסוק מט פרק בראשית :* ר ֲעֵלי ָצֲעָדה ָ"נֹות ָעִי 

 יד פסוק מט פרק בראשית :ַה7ְִ*ְ>ָתִי� ֵ"יE ֹרֵבI 9ֶָר�9ֶָר�9ֶָר�9ֶָר�    ֲחֹמרֲחֹמרֲחֹמרֲחֹמר    ִיHָשָכרִיHָשָכרִיHָשָכרִיHָשָכר .11

 יז פסוק לג פרק דברי�: ְמַנ3ֶה $ְלֵפי ְוֵה� ֶאְפַרִי� ִרְבבֹות ְוֵה� JֶרJIֶרJIֶרJIֶרI    $ְפֵסי$ְפֵסי$ְפֵסי$ְפֵסי    ַיְח6ָוַיְח6ָוַיְח6ָוַיְח6ָו    ְיַנ9ַחְיַנ9ַחְיַנ9ַחְיַנ9ַח    י�י�י�י�ַע7ִ ַע7ִ ַע7ִ ַע7ִ     ָ"ֶה�ָ"ֶה�ָ"ֶה�ָ"ֶה� ַקְרָניו ְרֵא� ְוַקְרֵני לוֹ  ָהָדר *ֹורוֹ  ְ"כֹור .12

 לג פסוק יב פרק א הימי� דברי: ִ>יֶה� ַעל ֲאֵחיֶה� ְוָכל ָמאַתִי� ָראֵ*יֶה� ִי0ְָרֵאלִי0ְָרֵאלִי0ְָרֵאלִי0ְָרֵאל    ַ+ֲע0ֶהַ+ֲע0ֶהַ+ֲע0ֶהַ+ֲע0ֶה    ַמהַמהַמהַמה    ָלַדַעתָלַדַעתָלַדַעתָלַדַעת    ַלִע4ִי�ַלִע4ִי�ַלִע4ִי�ַלִע4ִי�    ִביָנהִביָנהִביָנהִביָנה    יֹוְדֵעייֹוְדֵעייֹוְדֵעייֹוְדֵעי    ִיHָשָכרִיHָשָכרִיHָשָכרִיHָשָכר     ִמְ"ֵני ִמְ"ֵני ִמְ"ֵני ִמְ"ֵני .13

I 1משנה ד : List of the �תמי and �מועדי 

a 5 �תמי: ox is not considered מועד to (1)gore, (2)push, (3)bite, (4)jump or (5)kick 

b 5 �(1) :מועדיox will eat what is fit for it, (2)trample as it walks, (3) (4) ,שור מועדan ox that damages ברשות הניזק and (5)people 

i observation: liability for Eחצר הניזק � ש; presentation of �ת�follows Eרבנ (contra ר"ט) who extend ½ נזק to רשות הניזק 

1 contradiction: 4th item on list of �מועדי is רשות הניזק �follows ר"ט who finds ברשות הניזק Eקר always מועד 

2 answer1 (שמואל): משנה follows mixed authorship 

3 Answer2 (רב): משנה follows ר"ט case is a jointly owned area 

(a) where both מזיק and ניזק have rights to let their animals walk  

(b) only the ניזק has rights for פירות 

(i) �in re: Eש, considered חצר הניזק 

(ii) �in re: Eקר, considered רה"ר 

(c) Challenge ( בידר' ז ): authorship can’t be ר"ט – since it lists (#1 מועד) “eating what is fit” – to ר"ט, liable for all 

(i) Explanation: no �ת in רשות הניזק 

4 Rather (answer3- ר' זביד): משנה follows Eרבנ and is deficient:  

(a) List: of 5 �תמי then – if they establish a pattern – become מועד (ורגל Eש aren’t on that list)  

(i) Additionally: ורגל Eש are always Eמועדי – but only בחצר הניזק 

1. Challenge (רבינא): משנה ב:ה “picks up” on  יזקת הנִ שור המזיק ברש  �must have been mentioned here 

5 Rather (answer 3a – רבינא): 5 �תמי which can become מועד (that’s "שור המועד"); שור המזיק ברשות הניזק subject to Eר"ט/רבנ 

(a) Additionally: there are other animals that are always מועד (wolf etc.) (supporting ברייתא)  

(b) Alternate: רבינא resolved contradiction within משנה – there are more than 5 Eמועדי (answer as above) 

ii ר' אלעזר’s analysis of �#4 ת (jumping) (3 versions) 

1 Version #1: only applies to large vessels; but it is מועד to jump on small vessels 

(a) Possible support: ברייתא ruling that an animal is מועד to jump on vessels (must be small ones, משנה – large) 

(b) Rejection: perhaps ברייתא refers to trampling them “הצד Eמ” (from the side) but not trampling 

2 Version#2: applies also to large vessels 

(a) Challenge: ברייתא (as above) Defense: ברייתא refers to damage הצד Eמ 

3 Version #3: contradiction presented between משנה/ברייתא 

(a) Resolution(ר"א): �ת for large vessels; מועד for small ones 

c 5 מועד animals: wolf, lion, bear, tiger and cheetah (ר"מ adds צבוע – striped hyena; ר"א adds the snake)  

i dissent: ר"א says if they are domesticated, not מועד, but the snake is always מועד 

1 Challenge (to ר"א’s addition of the snake in ברייתא): � only snake is מועד; (answer – read “also the snake”) 

ii שמואל: if a lion rips meat from a living animal ברה"ר – exempt (akin to Eש); if he kills first, חייב ½ damages (akin to Eקר)  

1 Challenge: v. 1 implies that טריפה is its normal way (each phrase in the verse explained �not its usual manner) 

2 Challenge: ברייתא ruling that if an animal went into חצר הניזק, killed and ate  - pays full (i.e. considered Eש)  

(a) Answer:  it killed and left there – and later ate (challenge – how to know? and שמואל’s case may be same) 

(i) Answer1: read separately: if it killed and left the food or דרסה – full נזק;  

(ii) Answer2: שמואל’s ruling is in re: domesticated lion as per ר"א; but was attested (� �נזק של)  

1. Question: should be taught along with תולדות of Eקר but was taught as תולדה of Eקשיאקשיאקשיאקשיא - ש 

II 2משנה ד : Distinction between /מועד�ת 

a �ת – pays ½ damages from the proceeds of its body 

b מועד – pays full damages from "עלייה" (homiletic explanations of vv. 2-13, including definition of מיטב � עלייה)  


