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   א"עח "י דף  
  

. הדלי ונשבר החבל ונפסק ,דלי בחבל מחטטים שהיו תרנגולים. א
  . צריך לשלם על החבל ועל הדלי

ואם . משלם נזק שלם, אם היה מאוס בלישה: החבל על? וכמה משלם
אם : על הדלי. ואשמשונה ה, משלם חצי נזק, בלישה לא היה מאוס

לרבא יש ספק אם דינו כצרורות ומשלם חצי נזק , נתגלגל ונשבר
' בתר מעיקרא'הולכים ולרבה . שמשלם נזק שלם  או ,)לחכמים(
, דחף התרנגול את הכלי גם בשעת שבירהואם . משלם נזק שלםו

  .לדברי הכל משלם נזק שלם

, נזק של קרןחצי דין מגופו כ משלם צרורות נזק חצי רבא נסתפק אם. ב
  .כרגל מן העליהשמשלם  או

 על ,הגדיש את והדליק החררה אכל ,לגדיש והלך חררה שנטל כלב. ג
 ,מגופו נזק חצי משלםלחכמים  ,הגדיש ועל .שלם נזק משלם החררה

ונתבארו בגמרא שני דרכים בביאור . ולרבי אלעזר נזק שלם מגופו
  :המחלוקת

משלם לחכמים , יו והניחהכגון שנטלה בפ, גחלתהנחת הששינה ב) א
כשיטת רבי טרפון , ולרבי אלעזר נזק שלם מגופו, כדין קרן חצי נזק

שהכלב עשה כן שלש ) ב. שקרן בחצר הניזק משלם נזק שלם מגופו
מ "וי, שלשה פעמים מ ששינה בצרורות"י(פעמים ונעשה מועד 

לחכמים אין העדאה לצרורות ומשלם , )וראה להלן. בצרורות כדרכם



 

 וציחאבל  ,ומשלם נזק שלם לרבי אלעזר יש העדאהו, חצי נזק מגופו
  .'תצד תמות במקומה עומד'כי  ,משלם מגופו

.     
 

  

   ב"עח "י דף 
  

 קל וחומר, רפון משלם נזק שלם מגופולרבי ט ,קרן ברשות הניזק. א
שלא  'דיו לבא מן הדין להיות כנדון'ואומרים , קרן ברשות הרביםמ

נזק לשהרי הועיל , לגמרי שלא יופרך הקל וחומר, ישלם אלא מגופו
  .שלם

 ,לשלם נזק שלם בפעם שלישי לצרורות העדאה שרבא נסתפק אם י. ב
אם יצאו מכלל רגל ונעשו , מ הספק בצרורות ששינה בהם"י. (או לא

אם , מ בצרורות כדרכם"וי. מועד ומשלם נזק שלם כדין קרן, קרן
  ). כקרן להם דין העדאה יש, מאחר שמשלמים חצי נזק כקרן

 במקום עומדתואם היא . משונה הוא, לעיסה גללים שהטילה בהמה. ג
ולסומכוס חצי נזק לחכמים ומשלם , דרכה בכך, לזוז מקום לה ואין צר

  .כדין צרורות נזק שלם

אם אין , ושברו בו ותקע זכוכית כלי לאויר ראשו שהושיט תרנגול. ד
חצי נזק  משלםו, דרכו בכך, ואם יש בו זרעים. נה הואמשו, בכלי כלום

 את ושיבר שנער וחמור שצנף סוסוכן  .שלם נזקולסומכוס , לחכמים
 .ולסומכוס נזק שלםלחכמים  נזק חצי משלם, הכלים
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