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 :נקודות שנידונו בשיעור זה

לגבי מה חשבה . הגמרא שואלת א	 תולדותיה� של הנזיקי� ה	 כיוצא בה� או אינ	 כיוצא בה� •
 ?הגמרא שהתולדות אינ	 כמו אבות הנזיקי�

 אפילו בנגיחה כ שמא חייבי	 נזק של	"א, ה אלא קר� תלושהד דא	 לא הוזכר"ס: ד� ב' בגמ •
	 לא מצינו שו	  אג" מהיכי תיתי לחייב נזק של	 בכה,ע " וצ. א	 נגח השור בקר� מחוברתראשונה

 ! שמשלמי	 עליו נזק של	 מנגיחה הראשונהמקור בתורה

דיני נזיקי� אינ	 הא , ע"וצ. והולכי	 בו לחומרא, א מבואר דספק נזיקי� חשיב ספק איסור"ברשב •
 ?ש מכל ספק ממו� דאזלינ� בו לקולא"אלא דיני ממונות ומ

 ? הא	 חייבי	 לשל	 לצאת ידי שמי	�וכלי	 בבור טמו� באש כ�  ו,ר" ברהי	פטורשש� ורגל  •
 ?י בור"הא	 שיי� שינזק קרקע ע •

 

 
, והבור, השור:  ארבעה אבות נזיקי�.'מתני"ל "וז, : ב� .גמרא בבא קמא במשנה ו. 1

ולא זה וזה . ולא הרי המבעה כהרי השור, לא הרי השור כהרי המבעה. וההבער, והמבעה
כהרי , ולא זה וזה שדרכ� ליל� ולהזיק. כהרי האש שאי� בו רוח חיי�, שיש בה� רוח חיי�

, וכשהזיק.  שדרכ� להזיק ושמירת� עלי��הצד השוה שבה� . הבור שאי� דרכו ליל� ולהזיק
 . נזק במיטב האר�חב המזיק לשל� תשלומי 

 ...תיה� כיוצא בה� או לאו כיוצא בה�תולדו,  מכלל דאיכא תולדות� מדקתני אבות .'גמ
אבות נאמרו בשור הקר� ' ר ג" ת.אמר רב פפא יש מה� כיוצא בה� ויש מה� לאו כיוצא בה�

ר כי יגח אי� נגיחה אלא בקר� שנאמר ויעש לו צדקיה ב� כנענה " קר� מנל� דת,והש� והרגל
ואומר בכור שורו הדר לו וקרני רא� ' באלה תנגח את אר� וגו' רני ברזל ויאמר כה אמר הק

ש בכור " מאי ואומר וכי תימא דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינ� ת,קרניו בה� עמי� ינגח
 והאי מיל� הוא גילוי מילתא בעלמא הוא דנגיחה בקר� הוא אלא מהו דתימא ,שורו הדר לו

ש "מ בתלושה אבל במחוברת אימא כולה מועדת היא ת" ת� למועד הכי פליג רחמנא בי�
 ". 'בכור שורו הדר לו וגו

 
תולדות דשבת הוי כאבות תולדות דטומאה לא הוי ", ל"וז, הכא מאיה "ד : בי ש�"ורש

 תולדה ש" מי אמרינ� תולדות כיוצא בה� לא שנא אב ל,כאבות והכא תולדות דנזקי� מאי
 ."אלא� הזיק משל� או דלמא 

 
הא אוקימנא תולדה דרגל ? רגל.  אתולדה דרגל�וכי קאמר רב פפא "ל "וז, : ש� גוגמרא

לשל� מ� ? ואמאי קרי לה תולדה דרגל. דהלכתא גמירי לה, בחצי נזק צרורות! כרגל
מגופו משל� או מ� העלייה , חצי נזק צרורות: דבעי רבא! והא מבעיא בעי רבא. העלייה
אמאי קרי לה תולדה , לרבא דמבעיא ליה. רב פפא פשיטא ליהל, לרבא מבעיא ליה! משל�

 ".ר"לפוטרה ברה? דרגל
 
תולדותיה� כיוצא בה� , מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות", ל"וז, � ריש בבא קמא"רי. 2

הוא וחצי נזק קנסא הוא ומועד שהזיק ' ל� דנזק של� ממונ'  כיו� דקיימשפירו, או לא
 בעינ� למידע תולדות דהני אבות אי , משל� חצי נזק מגופומשל� נזק של� מ� העליה ות�

דכל מועד מיניהו תולדות דיליה כוותיה ומשל� נזק של� מ� העלייה ות� , כיוצא בה� נינהו
 ואסיקנא .תולדותיה� לאו כיוצא בה�' או דילמ, תולדה דיליה כוותיה ומשל� חצי נזק מגופו

גמירי ' ל ומאי ניהו חצי נזק צרורות דהילכתדכולהו תולדותיה� כיוצא בה� בר מתולדה דרג



ואמאי קרו לה תולדה דרגל דמשל� מ� העליה ולפוטרה , לה דלא משל� אלא חצי נזק
 ."ברשות הרבי�

 
 .אבל במחוברת אימא כולה מועדת היא"ל "וז, ה אבל במחוברת"ד: בבא קמא ב' תוס. 3

 אי ,תלושה דייה כתלושה אי מ,ת ומהי תיתי" וא.לשל� נזק של� אפילו בפע� ראשונה
 ,קר� עדיפא דכוונתו להזיק ואפילו קר� אתי:) ה' לקמ� ד(ד "משאר אבות התינח למ

ד פלגא נזקא ממונא דאית ליה סת� שוורי� לאו בחזקת "ת לקמ� דהיינו למ"וכדמפרש ר
ד פלגא נזקא קנסא דאית ליה סת� שוורי� בחזקת שימור קיימי " אבל למ,שימור קיימי
כי שדית בור בינייהו אתי כולהו לבר מקר� ) ש�(� מכולהו כדאמרינ� לקמ� לא אתיא קר

 .כ בקר� דבחזקת שימור קיימי"דרכ� להזיק משא' דאיכא למיפר� שכ� מועדי� מתחילת� פי
ד פלגא דנזקא קנסא הא דקאמר אבל במחוברת אימא כולה מועדת היא וישל� "ל דלמ"וי

 אלא התנא , קרא לאשמועינ� דאי� מועדתנזק של� בפע� ראשונה לאו משו� דאיצטרי�
הוצר� לאשמועינ� להביא ראיה מ� הפסוק דמחוברת נמי הוי בכלל נגיחה שלא תטעה לומר 
דנגיחה היינו בתלושה דומיא דקרני ברזל דצדקיה אבל במחוברת דרכו להזיק מתחילתו 

 ."ונלמוד מבור ומחד מאבות לחייבו לכתחלה נזק של�
 
קשיא לי אדרבה . 'אבל במחוברת אימא כולה מועדת הוא כו", ל"וז: א ש� ב"רשב. 4

דכל לאפוקי ממונא קולא לתובע וחומרא , אימא כולה תמה היא לשל� חצי נזק בלחוד
ועוד יש לי לומר דלפחות מ� . ל דאדרבה בנזיקי� ספיקי דידהו להחמיר כאיסורי�"וי. לנתבע

, אי� עונשי� מ� הדי� א� בנזיקי� ואי קשיא ל� הא דמשמע ד,ו היא"התלושה אי אפשר דק
תניא כי יפתח איש בור וכי יכרה א� על ) קטז' א פי"משפטי� פי(וכדאמרינ� במכילתא 

 מסתברא לי דלא אמרו כ� אלא ,ש ללמד� שאי� עונשי� מ� הדי�"פותח חייב על כורה לא כ
, ותייהו לפי שאי� דרכו ליל� ולהזיקבנזקי בור מפני שהוא חדוש וליכא בכלהו נזיקי� דכ

ועוד שהניזק בא לרשותו של מזיק דהיינו חלל , ה עשאו הכתוב כשלו"ועוד שאינו שלו אפ
אבל שאר נזיקי� שממונו הול� ומזיק , ואי� עונשי� מדי� כזה שאי� ל� בו אלא חדושו, הבור

רש אליבא דשמואל באוקמתא דרב יהודה דמפ) ב, ג('  וכ� אמרו בגמ.עונשי� בה� מ� הדי�
ו הוא ומה ש� שאי� כונתה "ולאו ק', מאי לא ראי זה כראי זה כו, שור לקרנו ומבעה לשנו

 וכ� במתניתי� דקתני לא ראי זה כראי זה משמע ,ש"להזיק חייבת קר� שכונתה להזיק לא כ
דלא אמר אלא שאי� ללמוד הקל מ� החמור הא החמור מ� הקל , נמי דעונשי� מ� הדי�

 .ילפינ�
 
 מופיע להל� בסו� הרשימה �ז הלוי ריש הלכות נזקי ממו� "חידושי מר� רי. 5
 
דילפינ� אבנו וסכינו ומשאו שהניח�  ומסקינ�", ל"וז ',אות  א' ש בבא קמא פרק א"רא. 6

 ויש מ� הגדולי� .ר ברוח מצויה והזיקו בתר דנייחי מבור ומאש"בראש הגג ונפלו לרה
 בשניה� ופטירי מנזקי כלי� וממיתת אד� כמו בור שכתבו דלא מחייב אלא מה שחייב

 , ויש שנסתפקו בדבר,דאתו במה הצד יהבינ� להו הקל שבשניה�] כמו באש דכיו�[ומטמו� 
ולי נראה דכל די� בור יש לה� תדע דהני אינ� שלש אוקימתות דילפינ� להו מבור ושור 

נויי� במשנתינו דשקיל אבות הש' קאי אד' לשמואל דאמר תנא שור לרגלו ומה הצד דמתני
וטרי בהו לא הרי זה כהרי זה הצד השוה שבה� ואלו קר� תניא בסיפא כשהזיק חב המזיק 

ר "לשל� תשלומי נזק לאתויי קר� והיכי מצי שמואל לאיתויינהו מבור ורגל לחייבינהו ברה
  הלכ� נראה דעיקר תלמודא הוא מבור לחודיה דבור גמור ה�,כיו� דיהבינא להו הקל שבה�

כולו מבור אבנו וסכינו ומשאו לבתר דנייחי בי� אפקרינהו בי� לא אפקרינהו לשמואל דאמר 
ר והזיקו בתר " וכ� בור המתגלגל וכ� כותל ואיל� שנפלו לרה,למדנו ולרב בדאפקרינהו

ג דברשות קעבדי לשמואל דאמר בור "דנייחי וכ� פותקי� ביבותיה� וגורפי� מערותיה� אע
 אלא דלא מצינו למיל� מבור לחודיה משו� דלא ,וותיה בור גמור הואל כ"ברשותו חייב וקי

דמי לגמרי לבור בתחלת עשייתו לנזק או משו� דכח אחר מעורב בה� בעשיית� או שלא 
גרמו לו מעשיו או שעשיית� ברשותו הוצר� להביא יוכיח משאר נזיקי� שאי� לחלק ביניה� 

 הלכ� ג� אלו לא יצאו מכלל בור , בה�ובי� בור משו� הני פירכות שאינ� מונעות חיוב



שבה� ולא יהבינ� להו  בשביל אלו פירכות ובור גמור הוא וכל די� בור לה� קולות וחומרות
 ."קולות של אש ורגל

 
 מופיע להל� בסו� הרשימה �'ברכת שמואל בבא קמא סימ� ב. 7
 
' יר נזקיו וכוכתוב בתוספות א� על גב דמפק", ל"וז ,:שיטה מקובצת בבא מציעא קיז. 8

ועוד דאמרינ� בגמרא דדעתיה לדחויה . שאני הכא דלא מפקיר להו אלא שאינו רוצה ליטל�
ולי נראה שאינו קשה כלו� דהת� לא עשה ההיזק בשעת נפילה ומפקיר� קוד� שיעשה 
היזק והוה ליה בור לאנסו וא� יכשל בו אד� אחר כ� פטור אבל הכא בשעת נפילה עשה לו 

 ."ש"הרא. � ועפר ואינו יכול לזרעהת גנתו אבניההיזק כי נתמלא

 
מתקי� לה רב אשי ליתני חומר בשור מבבור שהשור חייב בו "ל "וז, .גמרא בבא קמא י. 9

 אי אמרת בשלמא רבנ� היא איידי דשייר ה� שייר ,שור פסולי המוקדשי� מה שאי� כ� בבור
 אי משו� דש בנירו ,ש בנירו שייר ד,יהודה מאי שייר דהאי שייר' נמי ה� אלא אי אמרת ר

 ."הוא דהתנא שכ� דרכו ליל� ולהזיקלאו שיורא 
 

 שהרי השוורי� מלומדי� ,שא� דש השור בנירו ונתכוו� לכ�" ל"וז, דש בנירוה "י ש� ד"ורש
 מה שאי� כ� בבור , תולדה דקר� היא שכוונתה להזיק וחייב לשל� דמי נירו שקילקל,בדישה

 ."דלא שיי� ביה היזק קרקע

 
דהוה ליה למתני חומר בשור ובור מבאש "ל "וז , שייר טמו�ה"ד. י בבא קמא י"רש. 10

שא� בעט שור בשק מלא כלי� ושבר� חייב או א� נפל חמור בבור ועליו שק מלא תבואה 
 מאו הקמה דאינו חייב .)לקמ� ד� ס(ג דטמו� בשק מה שאי� כ� באש דנפקא ל� "חייב ואע

 ."אלא בגלוי

 
אחד אבות נזקי� ואחד ' א"ל "וז ',ב' הלכה א' ות נזקי ממו� פרק ב� הלכ"רמב. 11

 וכל אבות נזיקי� ,התולדות א� היה האב מועד תולדתו מועדת וא� היה ת� תולדתו כמוהו
וכל תולדותיה� מועדי� ה� מתחלת� חו� מקר� ותולדותיו שה� תמי� בתחלה עד שיועדו כמו 

 . שביארנו
פ " שאע,רות המנתזי� מתחת רגלי הבהמה בשעת הילוכה כל תולדה כאב שלה חו� מצרו'ב

שתולדת הרגל ה� ופטור עליה� ברשות הרבי� כרגל וא� הזיקו ברשות הניזק משל� מ� 
 ."פ כ� אינו משל� אלא חצי נזק" אע, שהוא אבהיפה שבנכסיו כרגל

 
 א הא לא מיחוור דהא" א.א� היה האב מועד תולדתו מועדת"ל  "וז 'ד ש� הלכה א"וראב

ש " כ,מועד לקר� ימי� אינו מועד לקר� שמאל) .מה בבא קמא(אפילו מקר� לקר� אמרו 
 ואולי כ� רצה .) ה�ד "א ה"פ(ו לא כתב כ� למעלה  והוא עצמ,לביעוט רגל או לנשיכת ש�

ת  כמו שהיא מועדת מתחילתה לאכילת פירות כ� היא מועד, תולדותיה� כיוצא בה�,לומר
 ."כול� וכ� ,להתחכ� בכותל להנאתה
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