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אף משנגמר דינו, החזירו שומר לבעליו ־ מוחזר.רבי יעקב:♦▀◊מה.

לימא בהא קמיפלגי:¿מה.

אין אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניךדרבנן סברי:♦▀¿◊מה.

אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניךִ רבי יעקב סבר:♦▀¿◊מה.

רבה:!◊מה.
דכולי עלמא ־ אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, דא"כ, נפלוג לענין חמץ בפסִח אלא הכא 

בגומרין דינו של שור שלא בפניו קמיפלגי

דרבנן סברי:♦▀!◊מה.
אין גומרין דינו של שור אלא בפניו, דאמר ליה: אי אהדרתיה ניהלי הוה מערקנא ליה לאגמא, השתא 

 ֹ אתפשתיה לתוראי בידא דלא יכילנא לאשתעויי דינא בהדיה

גומרין דינו של שור שלא בפניו, דאמר ליה: סוף סוף מיגמר הוו גמרי ליה לדינא.רבי יעקב סבר:♦▀!◊מה.

מאי טעמא דרבנן?^מה.

[רבנן]!◊מה.
(שמות כ"א) השור יסקל וגם בעליו יומת, כמיתת הבעלים כך מיתת השור, מה בעלים בפניהם, אף שור 

בפניו.

ור' יעקב?¿מה.

בשלמא בעלים בני טענה נינהו, אלא שור בר טענתא הוא?[רבי יעקב]!◊מה.

מסרו לשומר חנם ולשואל כו'.▀>מה.

תנו רבנן:▀◊מה.

ארבעה נכנסו תחת הבעלים, ואלו הן: שומר חנם והשואל, נושא שכר והשוכרֹ - הרגו, תמין ־ נהרגין 

ופטורין מן הכופר, מועדין ־ נהרגין ומשלמין את הכופר, וחייבין להחזיר דמי שור לבעליו, חוץ משומר 

חנם.

היכי דמי?אמרי:^מה.

אי דנטריה!מה.

אפילו כולהו נמי ליפטרוִ ¿מה.

ואי דלא נטריה!מה.

אפילו שומר חנם ניחייבִ ¿מה.

אמרי:!◊מה.
הכא במאי עסקינן ־ דנטריה שמירה פחותה ולא נטריה שמירה מעולה, שומר חנם כלתה לו שמירתו, 

הנך לא כלתה שמירתן.

כמאן?אמרי:^מה.

אי כרבי מאיר!מה.

שוכר כשומר חנם דמידאמר[רבי מאיר]▀!מה:

ליתני: חוץ משומר חנם והשוכרִ ¿מה:

ואי כר"י!מה:

שוכר כנושא שכר דמידאמר:[רבי יהודה]▀!מה:

ניתני: חוץ משומר חנם, וכולן במועדין פטורין לענין כופרִ ¿מה:

הא מני? ר"א היארב הונא בר חיננא:!◊מה:

אין לו שמירה אלא סכיןדאמר:[רבי אלעזר]▀!◊מה:

ולענין שוכר סבר לה כר"י!◊מה:

שוכר כנושא שכר דמי.דאמר:[רבי יהודה]▀!◊מה:

לעולם כר' מאיראביי:!◊מה:

♦▀!◊מה:
וכדמחליף רבה בר אבוה 

ותני:[רבי מאיר]
שוכר כיצד משלם? ר"מ אומר: כשומר שכר

כשומר חנם.רבי יהודה:♦▀!◊מה:
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מסר שורו לשומר חנם, הזיק ־ חייב, הוזק ־ פטור.רבי אלעזר:▀◊מה:

היכי דמי?^מה:

אי דקביל עליה שמירת נזקיו!מה:

אפילו הוזק נמי ליחייבִ ¿מה:

ואי דלא קביל עליה שמירת נזקיו!מה:

אפילו הזיק נמי ליפטרִ ¿מה:

רבא:!◊מה:
לעולם שקיבל עליו שמירת נזקיו, והכא במאי עסקינן ־ כגון שהכיר בו שהוא נגחן, וסתמא דמילתא, 

דלא אזיל איהו ומזיק אחריני ־ קביל עליה, דאתי אחריני ומזקי ליה לדידיה ־ לא אסיק אדעתיה.

ֹ [רבי מאיר]♦▀ממה: קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי ויצא והזיק, אחד תם ואחד מועד ־ חייב, דברי ר"מ

ֹ רבי יהודה:♦▀מה: תם ־ חייב, ומועד ־ פטור, שנאמר: (שמות כ"א) ולא ישמרנו בעליו, ושמור הוא זה

אין לו שמירה אלא סכין.רבי אליעזר:♦▀מה:

מאי טעמא דר"מ?^גמה:

קסבר:[רבי מאיר]▀!◊מה:
סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי, ואמר רחמנא: תם ניחייב, דניבעי ליה שמירה פחותה, הדר אמר 

 ֹ רחמנא ולא ישמרנו גבי מועד, דנבעי ליה שמירה מעולה, ויליף נגיחה לתם נגיחה למועד

רבי יהודה סבר:▀◊מה:

סתם שוורים בחזקת שימור קיימי, אמר רחמנא: תם נשלם, דניבעי ליה שמירה מעולה, הדר אמר 

רחמנא ולא ישמרנו גבי מועד, דנעביד ליה שמירה מעולה, הוי ריבוי אחר ריבוי, ואין ריבוי אחר ריבוי 

אלא למעט, מיעט הכתוב לשמירה מעולה.

וכי תימא, נגיחה לתם נגיחה למועדִ ¿מה:

הא מיעט רחמנא ולא ישמרנו ־ לזה ולא לאחר.!מה:

והא מיבעי ליה ללאוִ ¿מה:

אם כן, נכתוב רחמנא ולא ישמור, מאי ולא ישמרנו? לזה ולא לאחר.!מה:

אחד תם ואחד מועד ששמרו שמירה פחותה ־ פטור.תניא, ר"א בן יעקב:▀◊מה:

מאי טעמא?^מה:

סבר לה כר"י!מה:

מועד בשמירה פחותה סגי ליהדאמר:[רבי יהודה]▀!◊מה:

ויליף נגיחה לתם ונגיחה למועד.!◊מה:

לא פטר ר"י אלא צד העדאה שבו, אבל צד תמות במקומה עומדת.רב אדא בר אהבה:▀◊מה:

מועד לקרן ימין אינו מועד לקרן שמאל.רב:▀◊מה:

אליבא דמאן?אמרי:^מה:

אי אליבא דר"מ!מה:

אחד תם ואחד מועד שמירה מעולה בעיִ האמר:[רבי מאיר]▀¿מה:

אי אליבא דרבי יהודה!מה:

מאי אריא קרן שמאל? אפילו בימין נמי אית ביה צד תמות ואית ביה צד מועדתִ ¿מה:

אמרי:!◊מה:
לעולם כרבי יהודה, ולא סבירא ליה דרב אדא בר אהבה, והכי קאמר: כי האי גוונא הוא דמשכחת ביה 

צד תמות ומועדת, אבל מועד לגמרי, לא משכחת ביה צד תמות כלל.
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