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לשמור שלא בעל החצר וקיבל עליו , הכניס פירות לחצר ברשות .א
ואם , אם קיבל עליו גם שלא יוזק מאחריםנסתפקו בגמרא , יוזק

או שלא קיבל עליו רק שלא . ור של אחרים חייב בעל חצרהזיקו ש
ולא בעל  חייב בעל השור ,אם הזיקו שור אחראבל , יוזק משור שלו

  .החצר

 ממקום שור ובא ,ברשות שלא הבית בעל לחצר פירות הכניס. ב
שאין זה ברשות , ובעל השור פטור, פטורבעל החצר  ,ואכלם אחר

נסתפקו , ברשות םואם הכניס. להניחם שםרשות לו שלא היה  ,הניזק
כשן  בעל השור חייבו .)'ל אות א"כנ( אם בעל החצר חייב בגמרא

  .י היה לבעל פירות רשות להניחם שםשהר, ברשות הניזק

 ממקום שור ובא ,ברשות שלא הבית בעל לחצר שורואת  הכניס. ג
ובעל השור חייב חצי נזק כדין קרן  ,פטורבעל החצר  ,ונגחו אחר

 אם בעל חצרבגמרא נסתפקו , ברשות והכניס ואם. ברשות הרבים
לרבי טרפון נזק שלם כדין קרן ו ,חצי נזק בעל השור חייבו. חייב

  .ברשות הניזק

ואכל העז של , אשה שנכנסה לאפות בבית ברשות בעל הביתה. ד
דרכה כי , חייבת לשלם לבעל הבית, בעל הבית את העיסה ונחנק

עליה לפיכך , ובעל הבית צריך להסתלק משם ,זרעותיהאת לגלות 



 

אם נכנסה לטחון ו. וזק בהמתו של בעל הביתמוטל לשמור שלא ת
שבעל , הפטור, והוזק הבית בעל של בהמתו ואכלתם, חטים ברשות

שלא  בהמתועל ועליו מוטל לשמור , הבית אינו צריך להסתלק
  .תינזקתאכל ו

 בורות בה וחפר ,ברשות שלא הבית בעל לחצר שורואת  הכניס. ה
 בנזקי חייב חצר ובעל ,חצרה בנזקי חייב השור בעל ,ומערות שיחין
בעל ש כיון, 'כי יכרה איש בור ולא שור בור' שנאמרפ "אע, הבור

  .כאילו כרה אותוחשוב , למלאותו ולא מלאהוצריך החצר 

 בעל את והזיק ,ברשות שלא הבית בעל לחצר שורואת  הכניס .ו
ונטנפו , רביץ גלליםואם ה. חייב ,בו הוזק הבית בעלש או ,הבית
פטור ש, יש להם דין בורלדברי הכל ו, שבוודאי הפקירם, פטור, כליו

  .חייבבעל השור  ,הוזק בו אם הבעל הבית עצמוו. על כלים

 או ,הבית בעל את והזיק ,ברשות שלא הבית בעל לחצר נכנסה. ז
כשלא היה יודע  הבית בעל הזיקוואם  .חייב ,בו הוזק הבית בעלש
לא אבל  ,רשות להוציאושיש לו , חייב, ואם היה יודע בו. פטור, בו

  .להזיקו

חצר כגון ברשות הרבים או  ,ברשותשהיו במקום אחד  שנים. ח
שם  שניהםשהיו  או, או שנתן בעל הבית לשניהם רשות, השותפים

 הוזקו .חייבים, אפילו שלא במתכוין זה את זה הזיקוו ,ברשות שלא
זה אם , תברשו שלאוהשני  ברשותואם אחד נכנס  .פטורים ,בזה זה

ואם זה  .פטור, )שהשני כאן כשלא היה יודע(הזיק  ברשותשנכנס 
   .חייב, הזיק ברשות לאנכנס שש
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ונפל לבורו והבאיש , שור שנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות .א
, לרב חייב, ואם הבאיש לאחר נפילה. חייב, מימיו בשעת נפילה

, רולשמואל פטו. מיםהחייב על ו, מאחר שלא הפקירו יש לו דין שור



 

וכל זה  .פטור על כליםובור , והמים דינם ככלים, כבורדינו השור כי 
אינו אלא  ,מריחו הבאישאם  אבל ,מגופואת המים  הבאישכש

  .ופטור, בעלמא גרמא

אם היה מועד , ואם היה אביו או בנו בתוכו ונהרגו על ידי השור. ב
שראה ירק  כגון, היה מתכוין להרוגולא , ליפול על בני אדם בבורות

משלם יוסי לרבי , ואם היה תם. כופרעליו חייב , ונפלשלשה פעמים 
ניזק כופר שלם כרבי ובחצר ה, כי התם משלם חצי כופר, כופר שלם

אם נפל על אחר אין זה אבל , ל בנו או אביוודווקא שנפל ע. טרפון
  .חצי כופראלא משלם אינו ו ,בחצר הניזק

קיבל , פירות בחצר ברשותשהמכניס  ,לרב הלכה כתנא קמא. ג
שהוא פטור עד  ,ולשמואל הלכה כרבי. עליו בעל הבית לשמור

  .שיקבל עליו לשמור

ואם , בעל השור חייב הזיקאם  ,ושמרו שורך כנוס :האומר לחבירו. ד
ואפילו לחכמים שמן הסתם קיבל בעל הבית . החצר בעל פטור הוזק

ולרבי טרפון  .לא קיבל עליו לשמור' שמרו'שאמר מאחר , לשמור
אם לא אמר ו. ה לו מקום בחצרשהקנ, חצר הניזקדין כ חייב נזק שלם

רק חצי אבל , שמן הסתם קיבל עליו לשמור חייבלרבי , לו שמרו
  .אינו כחצר הניזקו, לא הקנה לו מקום בחצרש, נזק

חייב בעל החצר לשמרו ', ואני אשמרנוכנוס שורך 'ואם אמר לו . ה
ואם הזיק פטור בעל , ולפיכך אם הוזק חייב בעל החצר, גם לרבי

  .השור
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