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ֹ גופא: [רבי יוסי הגלילי]▀◊>יג. (ויקרא ה') ומעלה מעל בה' ־ לרבות קדשים קלים, שהם ממונו, דברי רבי יוסי הגלילי

ֹ בן עזאי:▀◊יג. לרבות את השלמים

לא אמר בן עזאי אלא בבכור בלבד.אבא יוסי בן דוסתאי:▀◊יג.

לרבות את השלמים.אמר מר, בן עזאי:▀◊>יג.

למעוטי מאי?^יג.

אילימא למעוטי בכור!יג.

השתא ומה שלמים שטעונים סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק, אמרת ממון בעלים הוא, בכור מבעיא?¿יג.

ֹ אלא אמר רבי יוחנן:!◊יג. למעוטי מעשר

כדתניא:▀!◊יג.
בבכור נאמר (במדבר י"ח) לא תפדה, ונמכר תם חי ובעל מום חי ושחוט, במעשר נאמר (ויקרא כ"ז) לא 

יגאל, ואינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום.

מתני לה אסיפארבינא:▀◊יג.

לא אמר בן עזאי אלא בבכור בלבד.אבא יוסי בן דוסתאי:▀◊>יג.

למעוטי מאי?^יג.

אילימא למעוטי שלמים!יג.

השתא ומה בכור שקדוש מרחם ־ ממונו הוא, שלמים מבעיא?¿יג.

ֹ רבי יוחנן:!◊יג. למעוטי מעשר

כדתניא:▀!יג.
בבכור נאמר לא תפדה, ונמכר תם חי ובעל מום חי ושחוט, במעשר נאמר לא יגאל, ואינו נמכר לא חי 

ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום.

הא בבכור בלבד קאמרִ ¿◊יג.

קשיא.▀◊יג.

מאי נכסים שאין בהן מעילה? נכסים שאין בהן דין מעילה, ומאי נינהו? דהדיוט.רבא:▀◊יג.

וליתני: דהדיוטִ ¿יג.

קשיא.▀יג.

שלמים שהזיקו ־ גובה מבשרן ואינו גובה מאימוריהן.רבי אבא:▀◊יג.

פשיטא, אימורין לגבוה סלקיִ ¿יג.

לא צריכא, לגובה מבשרן כנגד אימורים.!◊יג.

אליבא דמאן?^◊יג.

אי אליבא דרבנן!יג.

פשיטא¿יג.

כי ליכא לאשתלומי מהאי לא משתלמא מהאיִ הא אמרי:[רבנן]▀¿יג.

ואי אליבא דרבי נתן!יג.

כי ליכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאיִ הא אמר:[רבי נתן]¿יג.

אי בעית אימא: רבי נתן, איבעית אימא: רבנן.!יג.

ֹ ▀!◊יג. איבעית אימא רבנן, ה"מ בתרי גופי, אבל בחד גופא, מצי אמר ליה: מכל היכא דבעינן משתלמנא

▀!◊יג.
איבעית אימא רבי נתן, התם הוא דאמר ליה בעל שור לבעל הבור: אנא תוראי בבירך אשכחתיה, מאי 

דלית לי לאשתלומי מהיאך משתלימנא מינך, אבל הכא מי מצי אמר: בשר אזיק, אימורין לא אזיק?

תודה שהזיקה ־ גובה מבשרה ואינו גובה מלחמה.רבא:▀◊יג:
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לחם, פשיטאִ ¿יג:

סיפא אצטריך ליה:!יג:

ניזק אוכל בשר, ומתכפר מביא לחם.[סיפא]▀!◊יג:

הא נמי פשיטאִ ¿יג:

!◊יג:
מהו דתימא, כיון דלחם הכשירא דזבח הוא, לימא ליה: את אכלת בשר ואנא אייתי לחם? קמ"ל, דלחם 

חיובא דבעלים הוא.

נכסים שהן של בני ברית.▀>יג:

למעוטי מאי?^יג:

אי למעוטי דעובד כוכבים!◊יג:

שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים ־ פטורִ הא קתני לה לקמן:¿יג:

תנא ־ והדר מפרש.!יג:

נכסים המיוחדין.▀>יג:

למעוטי מאי?^יג:

למעוטי, זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק.רב יהודה:!◊יג:

ִ הא תני לקמן:▀¿יג: היו שנים רודפין אחר אחד, זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק ־ שניהם פטורין

תני והדר מפרש.!יג:

פרט לנכסי הפקר.במתניתא תנא:▀!◊יג:

ה"ד?^יג:

אילימא דנגח תורא דידן לתורא דהפקר!יג:

מאן תבע ליה?¿יג:

אלא דנגח תורא דהפקר לתורא דידן!◊יג:

ליזיל וליתיהִ ¿יג:

בשקדם וזכה בו אחר.!◊יג:

למעוטי נגח ואח"כ הקדיש, נגח ואח"כ הפקיר.רבינא:!◊יג:

▀יג:
תניא נמי הכי, יתר על כן 

אמר ר' יהודה:

אפי' נגח ואח"כ הקדיש, נגח ואח"כ הפקיר ־ פטור, שנאמר: (שמות כ"א) והועד בבעליו והמית איש 

וגו', עד שתהא מיתה והעמדה בדין שוין כאחד.

וגמר הדין לא בעינן? הא השור יסקל בגמר דין הוא דכתיבִ ¿יג:

אלא אימא: עד שתהא מיתה והעמדה בדין וגמר דין שוין כאחד.▀◊יג:

חוץ מרשות המיוחדת למזיק.▀>יג:

דאמר ליה: תורך ברשותי מאי בעי?▀יג:

ורשות הניזק והמזיק.▀>יג:

חצר השותפין ־ חייב בה על השן ועל הרגלרב חסדא אמר אבימי:♦▀◊יג:

ֹ והכי קאמר:▀▀יג: חוץ מרשות המיוחדת למזיק דפטור, ורשות הניזק והמזיק ־ כשהזיק חב המזיק

פטור על השן ועל הרגלר' אלעזר♦▀◊יג:

חוץ מרשות המיוחדת למזיק, ורשות הניזק והמזיק נמי פטור, וכשהזיק חב המזיק לאתויי קרן.והכי קאמר:▀▀יג:

הניחא לשמואל, אלא לרב דאמר:¿◊יג:

תנא שור וכל מילי דשור[רב]▀¿◊יג:
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חב המזיק לאתויי מאי?¿יג:

לאתויי הא דת"ר:!◊יג:

[ת"ר]▀!◊יג:
כשהזיק חב המזיק ־ להביא שומר חנם והשואל, נושא שכר והשוכר, שהזיקה בהמה ברשותן, תם ־ 

משלם חצי נזק, ומועד ־ משלם נזק שלםֹ נפרצה בלילה או שפרצוה לסטין, ויצתה והזיקה ־ פטור.

כשהזיק חב המזיק ־ להביא שומר חנם והשואל, נושא שכר והשוכר.אמר מר:▀◊>יג:

היכי דמי?^יג:

אילימא דאזקיה תורא דמשאיל תורא דשואל!◊יג:

לימא ליה: אילו אזיק בעלמא בעית לשלומי את, השתא דאזקיה לתורא דידך בעינא לשלומי?¿יג:

אלא דאזקיה תורא דשואל לתורא דמשאיל!◊יג:

¿יג:
לימא ליה: אילו איתזק מעלמא בעית לשלומי כוליה תורא, השתא דאזקיה תורא דידך, פלגא ניזקא הוא 

דמשלמת לי?

!◊יג:
לעולם, דאזקיה תורא דמשאיל לתורא דשואל, והכא במאי עסקינן ־ שקבל עליו שמירת גופו ולא קבל 

עליו שמירת נזקיו.
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