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   א"ע ג"י דף  
  

וכן בכור בחוץ לארץ שאינו , ממון בעליםהוא שלמים קרבן  ,לבן עזאי .א
 סמיכה כי השלמים טעונים( שקדושתו קלה משלמים, ראוי להקרבה

, ממון גבוה הוא, אבל מעשר בהמה .)ובכור לא, ושוק חזה ותנופת ונסכים
. 'לאֵ לא יגָ 'שנאמר , נמכר לא חי ולא שחוט לא תם ולא בעל מום ולא

שלמים וה, ממון בעליםבכור ה עזאי בן בשיטתולאבא יוסי בן דוסתאי 
  .ממון גבוה ,מבכור שקדושתו חמורה

 ,יכךולפ. שקדוש מרחם אמו, קדושת בכור חמורה משלמים לרבינא
 ורק מעשר בהמה, ממון בעליםושלמים בכור , אבא יוסי בן דוסתאיל

  .ונדחו דבריו. ממון גבוה

אין ו, ממון גבוהשיטת התנא במשנתינו שקדשים קלים , רבאדברי ל. ב
  ).כרבי יוסי הגליליולא (להם חיוב תשלומי נזיקין 

 אלא גובה אינו ,מאתים שוה שור של שלמים שנגח מאתים שוה שור. ג
אבל מן האימורים אינו . שלם מנה שאין בופי  על אף ,בשרו חצי דמימ

 .האימוריםמן  חציכנגד מן הבשר אינו גובה וגם . שהם עולים לגבוה, גובה
משתלם מבעל ש, שור דחף את חבירו לבורלענין הסובר נתן רבי ואפילו 

מודה  ,לפי שנבילה נמצאת בבורו, מבעל השור שאינו משתלםמה הבור 
יכול  שאיןמה מן הבשר שאינו גובה , בשוההזיקו ש םבבשר ואימורי

ם גם לחכמי הבשר כנגד האימוריןן ממ שגובה "וי( האימוריםלגבות מן 
  ).י"נראה לרש ולא. החולקים על רבי נתן



 

  

   ב"ע ג"י דף 
  

את  אוכל והניזק .מלחמה גובה ואינו מבשרה גובה שהזיקה תודה .א
  .על הבעלים תמוטלהלחם הבאת חיוב כי , לחם מביא מתכפרהו ,הבשר

 .פטור ,גוי של שור שנגח ישראל של שור. ב

 שורך אומר וזה הזיק שורך אומר זה ,אחד אחרשרדפו  שני שוורים. ג
  .המוציא מחבירו עליו הראיהכי , פטורין שניהם ,הזיק

בשור של וקדם שמעון וזכה , שור של הפקר שנגח שור של ראובן. ד
  .כלום לראובןואינו צריך ליתן  ,זכה בו שמעון ,לאחר שהזיקהפקר 

 , פטור, הקדישו בעליו או הפקירו ואחר כך, והמית אדם שור שנגח. ה
 בדין והעמדה מיתה שתהא עד ,'וגו איש והמית בבעליו והועד שנאמר

 .וגמר דין שוין בבעל אחד

 תורך"אומר לניזק המזיק ש, פטור, שור שהזיק ברשות של בעליו. ו
  ."?בעי מאי שותיבר

 הזיקהו ,שקיבלו בהמה לשמירה והשוכר שכר נושא והשואל חנם שומר. ז
 מועדואם היה , נזק תם חצי(כדינו השומר לניזק  משלם ,אחריםלשור של 

נפרצה בלילה או . המפקיד פטור, הזיק לשור של השומרואם  .)שלם נזק
  .השומר פטור, ויצתה והזיקה, סטיםשפרצוה לי

הזיק השור ו, שומר רק שמירת גופו ולא שמירת נזקיוקיבל עליו האם ו
הזיק לשור של ואם , חייב המפקידפטור והשומר  ,אחריםלשור של 

  .המפקיד חייב, השומר
השומר , לשור שקיבל מן המפקיד לשמור, הזיק השור של השומר ואם
  .חייב
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  .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
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