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עדים זוממין דממונא הוא, ליתניִ ¿◊ה.

סבר לה כר"ע!ה.

אין משלמין על פי עצמן.דאמר:[ר"ע]!◊ה.

אי סבר ליה כר"ע, ליתני תרי גווני שור, ליתני שור דאזיק שור,וליתני שור דאזיק אדםִ ¿ה.

אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלםִ דתנן, ר"ע:▀¿ה.

ֹ !ה. הא תבריה ר"ע לגזיזיה

דתניא, ר"ע:▀!ה.
יכול אף תם שחבל באדם ישלם מן העלייה? תלמוד לומר: (שמות כ"א) יעשה לו, מגופו משלם, ואינו 

משלם מן העלייה.

האונס והמפתה והמוציא שם רע דממונא הוא, ליתניִ ¿◊ה.

!◊ה.
מה נפשך? אי נזק ־ תנא ליה, אי צער ־ תנא ליה, אי בשת ־ תנא ליה, אי פגם ־ היינו נזק, מה אית לך 

למימר? קנסא, בקנסא לא קמיירי.

המטמא והמדמע והמנסך דממונא הוא, ליתניִ ¿◊ה.

!◊ה.
מה נפשך? אי היזק שאינו ניכר שמיה היזק ־ הא תנא ליה נזק, אי היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק ־ 

הוה ליה קנסא, ובקנסא לא קמיירי.

לימא קסבר ר' חייא: היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק, דאי שמיה היזק, הא תנא ליה נזקִ ¿ה.

תנא היזקא דמינכרא, ותנא היזקא דלא מינכרא.!ה.

¿◊ה.
בשלמא לתנא דידן, תנא מניינא למעוטי דר' אושעיא, ור' אושעיא תנא מניינא למעוטי דרבי חייא, אלא 

מניינא דרבי חייא למעוטי מאי?

למעוטי מוסר ומפגל.!◊ה.

וליתניִ ¿ה.

בשלמא מפגל, בקדשים לא קמיירי!¿◊ה.

אלא מוסר מאי טעמא לא תני?¿ה.

שאני מוסר, דדיבורא ובדיבורא לא קמיירי.!◊ה.

והא מוציא שם רע דדיבורא הוא, וקתניִ ¿◊ה.

דיבורא דאית ביה מעשה הוא.!◊ה.

והא עדים זוממין דיבורא דלית ביה מעשה הוא, וקתניִ ¿◊ה.

!◊ה.
התם אע"ג דלית ביה מעשה, רחמנא קרייה מעשה, דכתיב: (דברים י"ט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות 

לאחיו.

¿ה.
בשלמא לתנא דידן, תנא אבות ־ מכלל דאיכא תולדות, אלא לרבי חייא ורבי אושעיא, אבות ־ מכלל 

דאיכא תולדות, תולדותיהן מאי ניהו?

כולן כאבות לשלם ממיטב. מאי טעמא? אתיא תחת נתינה ישלם כסף.רבי אבהו:!◊ה.

לא הרי השור כהרי המבעה.▀>ה.

מאי קאמר?^ה.

הכי קאמר: לכתוב רחמנא חדא ותיתי אידך מיניִה הדר אמר: חדא מחדא לא אתיא.רב זביד משמיה דרבא:!◊ה.

ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים.▀>ה.

מאי קאמר?^ה.

!◊ה.
רב משרשיא משמיה 

דרבא:
הכי קאמר: לכתוב רחמנא תרתי ותיתי אידך מינייהִו הדר אמר: חדא מתרתי לא אתי.
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רבא:▀◊ה:
וכולהו כי שדית בור בינייהו, אתיא כולהו במה הצד לבר מקרן, משום דאיכא למיפרך: מה לכולהו שכן 

מועדין מתחילתןֹ ולמאן דאמר: אדרבה, קרן עדיפא שכוונתו להזיק, אפילו קרן נמי אתיא.

אלא למאי הלכתא כתבינהו רחמנא? להלכותיהן:[רבא]▀◊ה:

ֹ ▀◊ה: קרן ־ לחלק בין תמה למועדת

ֹ ▀◊ה: שן ורגל ־ לפוטרן ברשות הרבים

בור ־ לפטור בו את הכלים▀◊ה:

ולרבי יהודה דמחייב על נזקי כלים בבור¿ה:

ֹ !◊ה: לפטור בו את האדם

ֹ ▀◊ה: אדם ־ לחייבו בארבעה דברים

אש ־ לפטור בו את הטמון▀◊ה:

ולרבי יהודה דמחייב על נזקי טמון באש, לאתויי מאי?¿ה:
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