
 

  

  

  
  

   בבא קמא                                      
  למסקנא ז"דף מ                                                 

  
  א "ע ז"מ דף     

  

. שגופה היא, מולדה גובים ,היא תמהו, שהזיקהמעוברת  פרה .א
פירשא 'שאינה אלא , אין גובים מביצתה, אבל תרנגולת שהזיקה

  .'בעלמא

 אין, הפרה והפילה את וולדה ומתה ,שור שנגח פרה מעוברת. ב
 יפה היתה כמה מעוברת פרה שמיןאלא , עצמו בפני אחד כל שמין

  .עכשיו לאחר מיתתה שוה היא וכמה, תחילה
 לומר עצמה בפני הידאת  שמין אין ,חבירו של עבדו יד קוטעוכן ה
 כמה זה עבד שמין אלא ,כזה עבד יד לקטוע ליטול רוצה אדם כמה
  .תחלה שוה היה וכמה עכשיו שוה הוא
 אין ,אחת ערוגה אכל או נטיעותיו צץקש, חבירו של שדה מזיקה וכן

 היתה כמה ,שדה באותה סאה בית שמין אלא ,לבדה אותה שמין
  .זו ערוגה בשביל דמיה פחתו ומה תחלה יפה

 יפה שהיתהנותנים מה , והוולד של אחר, של אחד פרהאם היתה ה. ג
א שנותנים "י, ומה שהיתה יפה מחמת נפח .פרההלבעל  שומנה מפני

  .הלכה וכן, א שחולקים"וי .לבעל פרהאותו 
 

 

  

  

  ב "ע ז"מ דף  

  

 ,ברשות שלא הבית בעל לחצר קדרותיואת  שהכניס הקדר .א
 בעל ,בהן הוזקה ואם .פטור ,הבית בעל של בהמתואותם  ושברה



 

, פירות לחצר בעל הבית שלא ברשותהכניס מי שוכן  .חייב הקדרות
שהוחלקה  ( בהן הוזקה ואם .פטור ,הבית בעל של בהמתו ואכלתן

 הבית בעל לחצר שורואת  הכניסמי שכן ו .חייב הפירות בעל ,)בהם
 נגח .פטור, כלבו שנשכו או ,הבית בעל של שורו ונגחו, ברשות שלא
. חייב ,מימיו והבאיש לבורו נפלאו ש ,הבית בעל של שורואת  הוא
  .כופר משלם, והרגו לתוכו בנו או אביו היה ואם

לחצר בעל השור את הפירות או את את הקדירות או  הכניס אםו. ב
לחכמים בעל , והוזקו על ידי בהמתו של בעל החצר, ברשותהבית 

עד , ולרבי פטור. צמו לשמרושמן הסתם קיבל על ע, חצר חייב
לרבי , ואם הזיקו לבהמתו של בעל חצר .שיקבל עליו לשמור

קיבל על המכניס גם ש ,א שהוא חייב"ולחכמים י, פטור המכניס
  .א שהוא פטור"וי .עצמו לשמור שלא יזיק לבעל הבית

 ואכלתם, שלא ברשות הבית בעל לחצר פירותיואת  הכניס. ג
פטור שהיה לה בעל הפירות לרב , והוזקה, ל בעל הביתש בהמתו

, אבל אם הכניס את שורו לחצר בעל הבית ברשות .שלא תאכל
, בעל הבית חייב, ואכל השור חטים של בעל הבית והתריז ומת

  .חנק את עצמוהשור אם גם קיבל עליו לשמור  שהבעל הבית

 אם אפילופטור מדיני אדם , חבירו בהמת לפני המות סם הנותן. ד
אם לא היה גם וחייב בדיני שמים  ',אפרזתא'היה ראוי לאכילה כגון 

 .ראוי לאכילה
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