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מא.
רבא:♦!◊

לעולם דרבעה וקטלה, ודקא קשיא לך: מה לי קטלה בקרנים מה לי קטלה ברביעִה קרן כוונתו להזיק, 

האי כוונתו להנאת עצמו הוא.

במאי פליגי?^מא.

ברגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק:!◊מא.

לאביי ־ משלם כופר[אביי]♦!◊מא.

לרבא ־ לא משלם כופר.[רבא]♦!◊מא.

שור האיצטדין אינו חייב מיתה, וכשר לגבי מזבח, מפני שהוא כמעושה.תניא כוותיה דרב:▀מא.

מא.

מ
▀

שור שנגח את האדם ומת, מועד ־ משלם כופר, ותם ־ פטור מן הכופר, וזה וזה חייבין מיתהֹ וכן בבן, 

וכן בבת.

נגח עבד או אמה ־ נותן שלשים סלעים, בין שהוא יפה מאה מנה, ובין שאינו יפה אלא דינר אחד.▀מא.

וכי מאחר דמתם קטלינן ליה, ־ מועד היכי משכחת לה?¿גמא.

הכא במאי עסקינן ־ כגון שאמדוהו לשלשה בני אדם.רבה:!◊מא.

אומדנא לאו כלום הוא, אלא הכא במאי עסקינן ־ כגון שסיכן לשלשה בני אדם.רב אשי:!◊מא.

כגון שהרג שלשה בהמות.רב זביד:!◊מא.

ומועד לבהמה הוי מועד לאדם?¿מא.

כגון שהרג שלשה עובדי כוכבים.אלא אמר רב שימי:!◊מא.

ומועד לעובדי כוכבים הוי מועד לישראל?¿מא.

כגון שהרג שלשה בני אדם טרפה.אלא אמר רשב"ל:!◊מא.

ומועד לטרפה הוי מועד לשלם?¿מא.

דקטל וערק לאגמא, דקטל וערק לאגמא.אלא אמר רב פפא:!◊מא.

כגון שהוזמו זוממי זוממין.רב אחא בריה דרב איקא!◊מא.

הניחא אי לייעודי תורא בעינן ־ שפיר, אלא אי לייעודי גברא בעינן, מימר אמר ליה: לא הוה ידענאִ ¿◊מא.

כגון דאמרי: כל אימת דקטיל תוריה, גביה הוה קאי.!◊מא.

במכירין את בעל השור ואין מכירין את השור.רבינא:!◊מא.

מאי ה"ל למעבד?¿מא.

משום דאמרי ליה: תורא נגחנא אית לך בבקרך, איבעי לך נטורי כולי בקרך.!מא.

וזה וזה חייבין מיתה כו'.▀>מא.

ת"ר:▀◊מא.
ממשמע שנאמר (שמות כ"א) סקל יסקל השור, איני יודע שנבילה היא ונבילה אסורה באכילה? מה ת"ל 

לא יאכל את בשרו? מגיד לך הכתוב, שאם שחטו לאחר שנגמר דינו ־ אסור באכילה.

אין לי אלא באכילה, בהנאה מנין?^▀◊מא.

ת"ל: (שמות כ"א) ובעל השור נקי.!▀◊מא.

מאי משמע?¿מא.

כאדם שאומר לחבירו יצא איש פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם הנאה של כלום.שמעון בן זומא:!◊מא.

¿◊מא.

וממאי דלא יאכל את בשרו, להיכא דשחטו אחר שנגמר דינו שאסור באכילה? אימא: דהיכא דשחטו 

לאחר שנגמר דינו שרי באכילה הוא, והאי לא יאכל את בשרו, להיכא דסקליה מסקל דאסור בהנאה 

הוִא כדר' אבהו

▀¿מא.
דאמר רבי אבהו אמר ר' 

אלעזר:

כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד 

שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבילה: לגר בנתינה, ולעובד כוכבים במכירהִ 
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אמרי:!◊מא.

הני מילי היכא דנפיק ליה איסור אכילה ואיסור הנאה מקרא מלא יאכל, אבל הכא דאיסור אכילה מסקל 

יסקל נפקא, אי סלקא דעתך האי לא יאכל את בשרו איסור הנאה הוא, נכתוב רחמנא לא יהנה, אי נמי 

לא יאכל, את בשרו למה לי? דאף על גב דעבדיה כעין בשר, דשחטיה ־ אסור.

אימא: הני מילי היכא דבדק צור ושחט בו, דעבדיה כעין סקילה, אבל היכא דשחטיה בסכין לאִ מתקיף לה מר זוטרא:¿◊מא.

אטו סכין כתיבא באורייתא?אמרי:!מא:

השוחט במגל יד, בצור, ובקנה ־ שחיטתו כשירה.והתנן:▀!◊מא:

והשתא דנפקא ליה איסור אכילה ואיסור הנאה מלא יאכל את בשרו, בעל השור נקי למה לי?¿◊מא:

!◊מא:
להנאת עורו, דסלקא דעתך אמינא בשרו הוא דאסור בהנאה, אבל עורו נשתרי בהנאה, קמשמע לן בעל 

השור נקי.

¿מא:
ולהנך תנאי דמפקי ליה להאי בעל השור נקי לדרשה אחרינא, [כדבעינן למימר קמן,] הנאת עורו מנא 

להו?

נפקא להו מאת בשרו ־ את הטפל לבשרו, מאי ניהו? עורו.[הנך תנאי]!◊מא:

והאי תנא¿מא:

את לא דריש[האי תנא]!◊מא:

!▀◊מא:
כדתניא: שמעון העמסוני, 

ואמרי לה נחמיה 
 ֹ היה דורש כל אתין שבתורה, כיון שהגיע (דברים ו') לאת ה' אלהיך תירא פירש

רבי, כל אתין שדרשת מה תהא עליהן?אמרו לו תלמידיו:¿מא:

!מא:
אמר להם:[שמעון 

העמסוני/נחמיה העמסוני]
 ֹ כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך קבלתי שכר על הפרישה

עד שבא ר' עקיבא ולימד, את ה' אלהיך תירא ־ לרבות תלמידי חכמים.[רבי עקיבא]▀◊מא:

ֹ ת"ר:[רבי אליעזר]▀◊מא: ובעל השור נקי ־ רבי אליעזר אומר: נקי מחצי כופר

והלא הוא עצמו אין משתלם אלא מגופו, הביאהו לבית דין וישלם לךִ אמר לו ר' עקיבא:¿◊מא:

אמר לו רבי אליעזר:!◊מא:
כך אני בעיניך, שדיני בזה שחייב מיתה? אין דיני אלא כשהמית את האדם על פי עד אחד או על פי 

בעלים.

על פי בעלים, מודה בקנס הואִ ¿מא:

כופרא כפרה.קסבר:[רבי אליעזר]!◊מא:

!◊מא:
תניא אידך, אמר לו רבי 

אליעזר:

עקיבא, כך אני בעיניך, שדיני בזה שחייב מיתה? אין דיני אלא במתכוון להרוג את הבהמה והרג את 

האדם, למצרי ־ והרג ישראל, לנפלים ־ והרג בן קיימא.

הי אמר ליה ברישא?^מא:

מתכוון אמר ליה ברישארב כהנא משמיה דרבא:!◊מא:

המית אמר ליה ברישא.רב טביומי משמיה דרבא:!◊מא:

מתכוון אמר ליה ברישא, משל לצייד ששולה דגים מן הים, משכח רברבי שקיל, זוטרי שקי�רב כהנא משמיה דרבא:▀מא:
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