
 

  
  

  

  

   למסקנא ד"בבא קמא דף ל                           
  

  
   א"עד "ל דף  
  

 ,זוז בחמשים בו וחבל ,מאתים שוה שורל שנגח מאתים שוה שור .א
 עומד היה זיקוה ואלמלא ,זוז מאות ארבע על ועמדהניזק  חישבהו

 נותן, ובין אם השביח מעצמו, בין אם פיטמו הניזק ,מאות שמנה על
מחמת אם  ,הניזק חשיכואם  .הנזק כשעתחמשים זוז לו המזיק 

, שעשו עמומחמת מלאכה  ואם .בדין העמדה כשעתנותן לו , המכה
  .כשעת הנזקנותן לו 

 .הנזק לרבי ישמעאל נותן לו כשעת, השביח המזיק מעצמואם ו. ב
השבח נותן ן שמינית מש( העמדה בדיןלו כשעת נותן , ולרבי עקיבא

חש המזיק ואם כי .כשעת הנזקלו נותן , ואם השביחו המזיק. )לניזק
ולרבי עקיבא כשעת , זקלרבי ישמעאל נותן לו כשעת הנ, מעצמו

  .)הוא של ניזקהפחת ן ששמינית מ( העמדה בדין

 ,כלום יפהאינה  הנבילהו ,מאתים שוה שור שנגח מאתים שוה שור. ג
  ."כספו את וחצו החי השור את ומכרו" נאמר זה על

, הנבילההניזק נוטל את לרבי מאיר  ,זוז חמשים יפה הנבילהואם . ד
נוטל המזיק ולרבי יהודה . המזיק החימן , )ה"ע(שפחתו מיתה וחצי 

ולדברי שניהם יש ביד כל אחד מהם . וכן הניזק, המתחצי החי וחצי 
 .בלבד ניזקה עלההפסד , לאחר הנזק ואם הופחתה הנבילה, ה"קכ

לרבי ש, לאחר הנזק הושבחה הנבילהבאופן ש ולא נחלקו אלא



 

יהודה  ולרבי. אין למזיק בנבילה כלוםש, קניז השבח שלמאיר 
  .של שניהםשבח ה

  

   ב"ע ד"ל דף  
  

 והנבילה ,סלעים חמש שוה שור שנגח, )ה סלעים"כ( מנה שוה שור. א
לא כי , גם לרבי יהודה המת וחצי החי חציהניזק יטול לא  ,סלע יפה

 שנגח ,סלעים חמש שוה שורוכן אם  .יתכן שתם ישלם יותר ממועד
אין אומרים שיטול מזיק חצי  ,זוז חמשים יפה והנבילה ,מנה שוה שור

  .מזיק נשכרהיהא יתכן ששלא , המת

הוקרה ו ,סלעים חמש שוה שור שנגח ,סלעים חמש שוהה שור. ב
 אין המזיק נוטל בשבח ,זוז שלשיםושויה לאחר מיתה  נבילהה

בעלים משלמין ולא ', שלם ישלם'שנאמר  ,גם לרבי יהודה, הנבילה
  .נוטלים

, עשרים יפה והנבילה, ארבעים שוה לשור שנגחחמישים  שוה שור. ג
 .ה"להניזק ויקבל  מת וחצי חי חצי שיטלו לרבי יהודהאין אומרים 

את  'וגם'שנאמר , המזיק יותר מחצי נזק לא ישלםה רבי יהודלשגם 
 .ללמד שפחת שפחתו מיתה מחצין בחי, המת יחצון

 .פטור ,שסימא את עין עבדו או הפיל את שינו או ,שבייש שורו. ד
 את שהדליקאו , ובאמו באביו שחבל שורו .חייב, שעשה כן והאדם
, לפי שמתחייב בנפשו פטור, והאדם שעשה כן. חייב ,בשבת הגדיש

  .'קם ליה בדרבה מיניה'ו
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