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   א"עד "י דף  
  

היה . חייב, בין בקרן ובין בשן ורגל, שור שהזיק ברשות הניזק. א
 .ולחכמים חצי נזק, לרבי טרפון משלם נזק שלם, בקרן תם והזיק

   .פטור מלשלם ,המזיקרשות הזיק ב

  :חצר השותפיםשור המזיק ב. ב
, בקעה כמו, לשווריםומיוחדת למזיק ולניזק לפירות אם היא ) א

תם חצי נזק ומועד נזק (וחייב בה על קרן , דינה כרשות הרבים
  . ופטור בה על שן ורגל, )שלם

, פונדקכגון , אם היא מיוחדת לשניהם לפירות ולא לשוורים) ב
שהרי אסור למזיק , שהיא כרשות הניזק, חייב בה גם על שן ורגל

כי מאחר , א שפטור בה על שן ורגל"וי. כניס בה את שורולה
  .'שדה אחר'אינה חשובה , המזיק יכול להכניס בה פירותש
חייב בה , ולניזק גם לפירות, אם היא מיוחדת לשניהם לשוורים) ג

). עיין תוספותו( שהרי לענין פירות אינה אלא של ניזק, על שן ורגל
, מיוחדת לשניהם לשווריםשהרי , היא כרשות הרביםקרן לענין ו

  .חצי נזק גם לרבי טרפוןאלא חייב אינו , אם היה תםולפיכך 
פטור בה , אלא של אחרים ,חצר שאינה של ניזק ולא של מזיק) ד

  .'שדה אחר'שאינה , על שן ורגל
  



 

  

   ב"עד "י דף 
  

 שהזיקה פרה: ולפיכך. בכסף אלא יהא לא, של נזיקין זה שום .א
ברשות  פרה שהזיקה וטלית ,הניזק בחצר עליה דרסהש, טלית

 תצא אומרין אין, הרגל ונשבר בטלית בהמה שנתקלה ,הרבים
 את שהזיק ומי, בדמים אותה שמין אלא, וטלית בפרה בטלית פרה

  .ישלם ,יותר חבירו

בית דין נזקקין לניזק , והניח ליורשים קרקעות, אם מת המזיק. ב
 קדםואם . ן גובים מהםאי, מטלטליןאם הניח אבל . וגובים  מהם

  .מהן לו גובין דין בית, מחיים מטלטלין ותפס ניזק

בית דין נפרעין מן , המעותאת וכילה , ה ומכר את נכסיווָ לָ . ג
  .נכסיואת מזיק שמכר הדין בוכן . הלקוחות

ולא בבית דין של  ,אין דנים דיני נזיקין אלא בבית דין מומחין. ד
  .הדיוטות

א שהוא "וי פטור א שהוא"י, םעדי באו כך ואחר ,בקנס מודהה. ה
  .חייב

  

  
  gmail.com@7600235: בכתובת, או כל תגובה אחרת, הערה, שגיאת כתיב, וח לנו על תיקון טעותוד

  .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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