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A) Mishna 
1) Where have we seen already the phrase הרגל מועדת לשבר בדרך הליכה? 
2) According to what we have earlier learned, in which רשות is הרגל מועדת לשבר בדרך הלוכה? 
3) What is the practical halachic נפקא מינה – other than that which is enunciated in our mishna - of 

the ruling that הרגל מועדת לשבר בדרך הלוכה? 
4) What words in the first section of this mishna appear to be superfluous? 
5) Where have we already seen mention of מבעטת? 
6) Based on what we have already learned from earlier sources, under which category of נזיקין 

does the מבעטת fall? 
7) In light of the answers to the two previous questions (especially the earlier of the two), what 

difficulty of redaction could one pose against our mishna? 
8) What is anomalous about the ruling in the case of צרורות? 
9) Under what scenario would an animal that kicked up צרורות and that also was מבעטת pay only 

for the later but not for the former? 
10) Under what scenario would the owner of the מבעטת pay נזק שלם? 
11) What is the subject of the verbs נפל and שברו? 
12) Why על האחרון משלם חצי נזק? 
13) In which רשות did this matter of the ראשון and the אחרון take place? 
14) Based on the earlier material in this mishna, how should we understand the rationale for the 

law of חצי נזק in each of the two cases of the תרנגולים respectively? 
15) Which of the two cases of the תרנגולום seem not to be in accord with something we learned in a 

 ?מסכת in our class on the first mishna of the בריתא
16) Can you think of any solution to the apparent contradiction? 

B) Babylonian Talmud, Tractate Baba Kama 17b 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף יז עמוד ב 

אמר רבא: בשלמא סומכוס, קסבר: כחו ... משלם נזק שלם ...סומכוס אומר: צרורות ...תנו רבנן: 
ם! כגופו דמי, אלא רבנן, אי כגופו דמי, כוליה נזק בעי לשלם! ואי לאו כגופו דמי, חצי נזק נמי לא לשל

הלכתא גמירי לה. -הדר אמר רבא: לעולם כגופו דמי, וחצי נזק צרורות   
C) Babylonian Talmud, Tractate Suca page 34a 

 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף לד עמוד א 

הלכתא גמירי  -ורבנן, למקדש מנא להו?  -שתים, אחת ללולב ואחת למקדש.  -אבא שאול אומר: ערבי 
  הלכה למשה מסיני. -המים י יוחנן: עשר נטיעות, ערבה, וניסוך להו. דאמר רבי אסי אמר רב

D) Babylonian Talmud, Tracte Baba Kama page 19b 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף יט עמוד ב 
 -התרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר וכו'. אמר רב הונא: לא שנו אלא שנקשר מאליו, אבל קשרו אדם 

 חייב. 
E) Rashi on our Mishna, Babylonian Talmud, Tractate Baba Kama, page 17a 

 רש"י מסכת בבא קמא דף יז עמוד א 

 כל דבר הנקשר ברגל התרנגול קרי דליל ואית דגרסי דלי. -דליל קשור ברגלו 
 
 

 


