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בשלשה  נזק לשלם רביע לצרורות נוייש יש רב אשי נסתפק אם. א
  .לא או ,פעמים הראשונים

הוא ומשלם נזק  ככחו אם, לסומכוס 'כחו כח' מה דין, סתפקעוד נ. ב
את או שקיבל . לצרורות כללמשה מסיני בענין הלכה ולא קיבל , שלם

  .ולא נפשט. והעמידו בכח כוחו, ההלכה לשלם חצי נזק

 ובעטה ,מנתזת כן אם אלא לה אפשר שאי במקום מהלכת היתה. ג
 שהואאו  ,צרורות כדרכה חשובאם בגמרא נסתפקו  ,והזיקה והתיזה
תשלם , ואם יש שינוי לצרורות לרביע נזק, התיזה בביעוטלפי שמשונה 

  .נפשטולא  .רביע

  .כרגל צרורות פטורה ברשות הרבים. ד

למסקנת הגמרא , היחידשות בר והזיקה ,צרורות ברשות הרבים התיזה. ה
 .לשלם תחייב
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ואם כשכשה . דרכהזה ש, פטורה, הרגילהכ בזנבה שכשכשה בהמה. א
או , ופטורה ברשות הרבים נסתפקו בגמרא אם חשוב רגל, יותר מהרגילה

  .ונה הוא וחייב ברשות הרביםשמש

, נסתפקו בגמרא אם חשוב קרן לפי שיצרה גרם לה ,באמתה כשכשה. ב
  .ולא נפשט. אינו קרן שאין כוונתה להזיקמאחר או 

  



 

 התרנגול בעל משלם ,והזיק וזרקו ,ברגליו קשור דליל שהיה תרנגול .ג
 ,אפילו אם קשרו בתרנגול, ובעל הדליל פטור. חצי נזק כדין צרורות

  .לא נתקל אדם בבורוהרי ש

איש 'שנאמר כי יכרה , בעל התרנגול פטור, אדם בדלילהואם נתקל . ד
ואם לא . אנוס הואש, אם הצניעו פטור, ובעל הדליל. 'שור בור'ולא ' בור

כאן  אין, ונקשר מאליו, היה דליל של הפקר. הצניעו חייב משום בורו
 ברגלי המתגלגל משום בורוחייב הקושר , ואם קשרו אדם. מזיק לחייבו

  .בהמה וברגלי אדם

 ,הניזק לחצר שנכנסה בהמה? כיצד ,לה הראוי את לאכול מועדת השן. ה
 נזק משלם ,לה הראויים משקין ושתתה ,לה הראויים אוכלים ואכלה

 משלם ,בשר ואכלה בהמה וטרפה הניזק לחצר שנכנסה חיה וכן .שלם
 שאכלה שעורין כגון פרה, וגם אם אוכלתם רק על ידי הדחק .שלם נזק

 וכלב, )שהוא מאכל פרה( כרשינים שאכל וחמור, )שהוא מאכל חמור(
, תמרים שאכל וחתול, בשר של חתיכה שאכל וחזיר ,השמן את שליקק

  .שלם נזק משלם, וחמור שאכל דגים

  .שנהנית מה משלמת ,נהנית ואם .הפטור הרבים ברשות אכלה. ו

  .נזק חצי ומשלם ,הואמשונה , כלים או כסות אכלה. ז

על נזק שלם משלם , פת שבתוכוכדי לאכול  לעס את הסלשחמור . ח
משלם על הפת , לעסו לאחר שכבר אכל את הפתואם . הפת ועל הסל

  .נזק שלם ועל הסל חצי נזק

או צבי שאכל בשר  ,ותבשיל, צלוי על האש ובשר ,פת אכלהחיה ש. ט
על היו ותבשיל שבשר או בהמה שאכלה פת , )מבושלהוא אפילו (

  .נזק חצי משלמים, השולחן
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