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A) Chapter 1, mishna 4, from the words  מה בין תם לבין מועד 
1) Chapter 3, mishna 9, until the words נוטל את השור 
2) Babylonian Talmud, Tractate Baba Kama page 33a on the above mentioned material 

 כת בבא קמא דף לג עמוד אסתלמוד בבלי, מ

 עקיבא רבי ;ישמעאל רבי דברי ין,דית בב השור יושם - דתניא ,היא עקיבא רבי ?מני מתניתין :גמרא
 עקיבא ביור ,ליה קידמסי הוא וזוזי הוא חוב בעל סבר ישמעאל ביר ?קמיפלגי במאי .השור הוחלט ,אומר
 דינא לבי סבר ישמעאל ביר .כספו את וחצו החי השור את ומכרו - קרא האיב וקמיפלגי .נינהו שותפי סבר

 .רחמנא להו מזהר ומזיק לניזק סבר קיבאעבי ור ,רחמנא קמזהר
B) Mishna 

1) How could the goring שור still be a תם if it has gored four or five times? 
C) Rashi on the mishna 

 א פירוש רש"י על משנתנו, דף לו עמוד

 ולא שור וראה ונגח שור ראה כגון דמי והיכי מגופו דמשתלם תם היה ובכולן - וחמשה ארבעה שנגח שור
 דשור ליכא לסירוגין מועד' דאפי נגח ולא שור' ג או פעמים' ב ראה שניה נגיחה ואחר ונגח שור וראה נגח
 והיכא לסירוגין מועד ונעשה כסדרן שלא או כסדרן שראה בשלשה נגיחות' הג נגח כ"אא מועד נעשה אין

 :בפירקין לקמן כדתניא שוין דסירוגין
D) Back to the mishna 

1) Does Rebbi Shimon hold like Rebbi Akiva or Rebbi Yishmael? 
2) How might we understand Rebbi Meir? 

E) Mechilta dRebbi Shimon bar Yochai, chapter 21, verse 35 

 י פרק כא מכילתא דרבי שמעון בר יוחא
]מיכן אמרו שור שנגח ארבעה וחמשים שוורים זה אחר זה האחרון[ ]אחרון נשכר כיצד שור יפה מאתים 

שנגח שור יפה מאתים וחזר[ ]ונגח שור אחר יפה מאתים זה נוטל מנה וזה נוטל מנה חזר[ ]ונגח שור 
כולן היו נוטלין [ע' אומ' אחר יפה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו נוטל[ ]מנה והראשון מפסיד ר' שמ

[חר יפה מאתים אלא ]מהו וחצו[ ]את כספו[ שור יפה מאתים שנגח שור יפה מאתים וחזר ו]נגח[ ]שור א
האחרון נוטל מנה ושלפניו זה נוטל חמשים ]זוז וז[ה נוטל חמשים זוז וחזר ונגח שור אחר יפה מאתים 

זה נוטל דינר זהב ]וזה[ נוטל דינר זהב לפיהן  האחרון ]נוטל[ מנה ושלפניו חמשים זוז ושנים הראשונים
 משלמין סל' פסו' 

 
 
 
 
F) d 
 
 
 
 
 

 מקורות נוספים:
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