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   א"ע ט"ל דף  
  

  .חייב ,וקטן שוטה חרש של שור שנגח קחיפ של שור. א

, חתפעם א קחיפ של שור שנגח וקטן שוטה חרש שלשור . ב
אין מעמידין אפוטרופוס לתם ש, פטור לשיטת התנא במשנתינו

מעמידים אפוטרופוס לתם לגבות ש, הוא חייבא ש"וי. לגבות מגופו
  .)ב"עלהלן (. מגופו

ומעידין בפני , ים להם אפוטרופוסמעמיד, נגחןהשור ואם הוחזק  .ג
  .עם נוספת ישלם נזק שלם מן העליהאפוטרופוס שאם יגח פ

א מעלית "י, הנזקאת גובים  'עליה'מאיזה ונחלקו אמוראים . ד
רבית אוכלת פ שאין נזקקים לנכסי יתומים אלא אם "אעו, יתומים

אבל אין גובים . ובמזיק החמיר, ום מזונותמשכתובה לאו , בהם
. כדי שלא ימנעו בני אדם מלהיות אפוטרופוס, טרופוסמעלית אפו

יגבה מן היתומים יחזור ווהוא , אפוטרופוס מעליתשגובים א "וי
  .כשיגדלו

 השוטה נשתפהאו  החרש נתפקחו, אצל אפוטרופוס שהועדשור . ה
רשות 'כי  ,לתמותו חזרסומכוס ו לרבי מאיר, הקטן הגדילאו 

  .רשות אינה משנהכי , בחזקתו הוא יוסי רביול .'משנה
 



 

  
 

  

  
   ב"ע ט"ל דף  
  

ורבי יעקב אומר , רבי יהודה מחייב, שנגח וקטן שוטה חרששל  שור
  :מדובר ובמה נחלקוונחלקו אמוראים באיזה אופן . חצי נזק

ופטור מחציו של  ,במועד ששמרו שמירה פחותהרבא פירשו  )א
ששילם בתמותו חצי האבל , כי המועד די לו בשמירה פחותה, מועד
תם הו, ם לגבות מגופוכי מעמידים אפוטרופוס לת, לשלםחייב 

גם לאחר  'צד תמות במקומה עומדת'ו, צריך שמירה מעולה
מה שמחייב אלא , רבי יהודה ורבי יעקב לא נחלקוו .שנעשה מועד

  .זה פירשזה 

משלם רק לרבי יעקב ו, עד שלא שמרו כללאביי פירשו במו )ב
שאין , ששילם בתמותו פטורחצי ן המאבל , מועדשל  וחצי

מה וצד תמות במקו ,עמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופומ
לפיכך משלם ו, גם לתםאפוטרופוס ולרבי יהודה מעמידים  .תעומד

  .נזק שלם

 החרש ונתפקח, אצל אפוטרופוס כשנעשה מועדרבינא פירשו  )ג
הוא שמשלם נזק שלם יהודה לרבי , הקטן והגדיל השוטה ונשתפה

יעקב רשות משנה וחזר ולרבי , בחזקת מועד כי רשות אינה משנה
  .לתמותו
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