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 .לבעוטאו  לרבוץאו  לשוךאו  ליגוףאו  ליגח מועדת אינה הבהמה. א
מתחילתה  מועדת שןוה .מועדתהרי היא  ,עשתה כן שלשה פעמים

  .הילוכה בדרך רלשב רגלוכן  ,לה הראוי את לאכול

, משלם נזק שלם טרפון בירל ,הניזק ברשות זיקתם שה שור. ב
  .ולחכמים חצי נזק

שאין דרכה , משלמת חצי נזק, גדולים פכיםעל  שרבצהבהמה . ג
ומשלמת נזק א שדרכה בכך "י, קטנים רבצה על פכיםואם . בכך
ואם . כקרן ומשלמת חצי נזק, שאין דרכה בכךא "וי. כרגל שלם

משלמת נזק ו דרכה בכך, ד בינה לבין הכותלהצמיעכה אותם מן 
  .שלם

 מועדים, והנחש) צבוע זכר( והברדלסוהנמר  והדוב הארי הזאב. ד
רבי . נזק שלם ובעלים שלהם משלם, ןבנשיכה ובכל נזקיאפילו 

 תרבות בני שהן בזמן אלעזר רביל. מאיר מוסיף גם צבוע נקיבה
  .לעולם מועד והנחש ,מועדים אינם

 שנים שבע לאחר עטלף ,עטלף נעשה שנים שבע לאחר זכר בועצ. ה
 לאחר קימוש ,קימוש נעשה שנים שבע לאחר ערפד ,ערפד נעשה
 של שדרו .שד נעשה שנים שבע לאחר חוח ,חוח נעשה שנים שבע
  .שנים שבע לאחרשלא כרע במודים נעשה נחש  אדם
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 ודינו, שדרכו בכך, פטור, ברשות הרבים מחייםואכל  דרסש ארי. א
שאין דרכו , חייב, הרג ולאחר מכן אכלאם טרף וו. ברשות הרבים כשן
ופטור , דרכו בכך, כגון בשביל גורותיו, עלהצני כדיאם הרג ו. בכך

  ).ברשות הרבים

או שדרסה , להניח בהמה טרפה ,הניזק לחצר שנכנסה חיהוכן . ב
משלמת , טרפה ואכלהאם ו. שדרכה בכך. משלמת נזק שלם, ואכלה

  .חצי נזק

  .ממעולה שבנכסיו שלם נזק משלם ומועד ,מגופו נזק חצי משלם תם. ג

ב'. ד ּכַ ׁשְ ֻרהוּ  ֲאֹבָתיו ִעם ְיִחְזִקיָּהוּ  ַויִּ ְקּבְ ַמֲעֵלה ַויִּ דברי (' ָדִויד יְבנֵ  ִקְבֵרי ּבְ

  .במשפחהשקברוהו אצל דוד ושלמה שהם מעולים , )לב לג' הימים ב

יֻבהוּ '. ה ּכִ ב ַויַּׁשְ ּכָ ׁשְ ּמִ ר ּבַ א ֲאׁשֶ ִמים ִמּלֵ ׂשָ באסא מלך , שם טז יד(' ּוְזִנים ּבְ

 בא בהן המריח שכל בשמיםא "וי, של בשמיםמינים א מינים "י, )יהודה
  .זימה לידי

י'. ו מ שחשדוהו "י, )ירמיה יח כב(' ְלַרְגָלי ָטְמנוּ  ּוַפִחים ְלָלְכֵדִני ּוָחהשׁ  ָכרוּ  ּכִ
ה'. א שחשדוהו מאשת איש"וי, לירמיה מזונה ל ֶאת ָיַדְעּתָ ' ה ְוַאּתָ  ּכָ

ֶות ָעַלי ֲעָצָתם . שחשדוהו מאשת איש שיש בה חיוב מיתה, )שם כג( 'ַלּמָ
ִלים ְהיוּ ְויִ ' .טיט לבאר שהשליכוהו ,מזונה שחשדוהו רולסוב  ְלָפֶניךָ  ֻמְכׁשָ
ֵעת ךָ  ּבְ ה ַאּפְ שגם  ,הוא ברוך הקדושמ ירמיה שביקש, )שם( 'ָבֶהם ֲעׂשֵ

 שלא כדי ,מהוגנים ינםשא אדם בבנייכשלו  ,צדקה שעושים בשעה
  .שכר עליהן יקבלו
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