בבא קמא דף י"א למסקנא

דף י"א ע"א

א .לדברי אבא שאול ,מוטל על המזיק לטרוח ולהביא את
הנבילה לבית דין ,שנאמר ' ִאם טָ רֹף י ּ ִָט ֵרף י ְִבאֵ ה ּו ֵעד' )שמות כב
יב( ,יביא עדודה )נבילה( לבית דין .וכן אחרים אומרים ,שעל בעל
ָשיב ִל ְב ָעלָ יו וְ הַ ּ ֵמת'.
הבור להעלות שור מבורו ,שנאמר ' ּ ֶכסֶ ף י ִׁ
והכתוב בא לחייבו כשהנבילה שוה בבור כמו בעיר ,כי אם היא
שוה בעיר יותר ,המזיק יטרח בעצמו להרויח בתשלומין .ולדברי
חכמים טורח הנבילה מוטלת על הניזק.
ב .גנב או גזל בהמה או כלים ,ונפחתו אצלו ,אין שמין את הנבילה
והשברים לבעלים והגנב יחזיר את הפחת ,אלא ישלם בהמה וכלים
מעולים והשברים שלו .וי"א ששמין את השברים ,והמותר יחזיר
לבעלים .ולהלכה אין שמין .ולנזקין ושואל ,שמין.
ג .המפלת שליא ,יושבת עליה ימי טומאה וטהרה כדין יולדת,
שאין שליא בלא ולד ,אלא שנימוח בתוכה )וטמאה שבועיים כדין
יולדת נקיבה ,ולאחר מכן דמיה טהורים עד ארבעים יום( .יצתה
מקצת השליא ביום ראשון ,ומקצתה ביום שני ,חוששת לטמא
טהרות שנגעה מיום הראשון ,שאין מקצת שליא בלא ולד ,ואפשר

שיצא רובו בראשון .ותמנה ימי טוהר מי"ד יום לאחר יום שני,
שמא יצא רובו בשני.
ד .שליא של בהמה שיצתה מקצתה קודם שחיטה ,אסור לאכול גם
את המקצת שלא יצאה ,שאין מקצת שליא בלא ולד גם בבהמה,
ואפשר שרוב וולד כבר יצא ,ולא ניתר בשחיטת האם.
דף י"א ע"ב

א .בכור שנהרג בתוך שלשים יום ,אין צריך לפדותו.
ב .בהמה גסה ,י"א שנקנית במשיכה ,וי"א במסירה ,ולרבי שמעון
בהגבהה .בהמה דקה נקנית במשיכה ,ולרבי שמעון בהגבהה.
ג .האחין שחלקו ,שמין את הבגדים שעליהם בשעת חלוקת
הנכסים שירשו מאביהם ,אבל לא את הבגדים שעל בניהם
ובנותיהם ,שאין מבזים אותם לבוא לבית דין .והבגדים שלובש
גדול האחים העוסק בנכסים ,אין שמין ,שכדאי הוא לאחים שילבש
משלהם ,כדי שיהיו דבריו נשמעין.
ד .שומר שמסר לשומר ,י"א שהוא פטור בכל הדינים שהיה פטור
אם היתה אצלו ,ואפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם ששמירתו
גרועה ממנו פטור ,שהרי מסרה לבן דעת .וי"א שגם שומר חינם
שמסר לשומר שכר ששמירתו מעולה ממנו ,חייב באונסים ,שלא
האמינו המפקיד בשבועתו.
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