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 א"שליטאברה� פיליפס ר "שיעור מאת הג, מראה מקומות

 'די� דרבי נת� דהיכא דליכא לאשתלומי מהאי כו בעני� � .בבא קמא נג

 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

הא� בעל הבור פטור . לרבנ� דרבי נת� בעל השור חייב ובעל הבור פטור, לבור שור אחר שור שדח� •
 .  פ שיש לבור ש� מזיק"או מפנ שהתורה פטרתו אע, יקג אי� לבור ש� מז"מפני שבכה

 הא� רבי נת� ).בעל הבור(משתל� מהאי ) בעל השור(היכא דליכא לאשתלומי מהאי דל "סרבי נת�  •
או אפילו כשהבור גר� , את נפילת השור וג� את ההיזקג� מחייב לבעל הבור רק כאשר הבור גר� 

   ?קרקע עול� גר� להיזקוואת נפילת השור 

או שכל אחד עשה , נת� סובר שכל אחד מהמזיקי� עשה את כל ההיזק' מסתפקת א� ר) .נג(הגמרא  •
 ? מהו מסקנת הסוגיא בספק זה, רק חלק מההיזק

היכי . בעל השור חייב כופר של�,  ומת לבוראת האד�בשור ואד� שדחפו ) :נג(מבואר בגמרא  •
ל דלמסקנת הגמרא כל אחד " דסלדברי בעל המאור כא�, אפשר לחייב בעל השור בכופר של�

 ?מהמזיקי� עשה רק חלק מההיזק ולא כל ההיזק

 
 
אלמא ,  להבלו ולא לחבטו�בור שחייבה עליו תורה : אמר רב", ל"וז, :גמרא בבא קמא נ. 1

: ת"וא, ש לחבטו"להבלו וכ: ושמואל אמר; קרקע עול� הוא דמזקא ליה, חבטה: קסבר
מאי . העידה על הבור ואפילו מלא ספוגי� של צמרהתורה , לחבטו אמרה תורה ולא להבלו

  ."ר"איכא בינייהו דעבד גובה ברה? בינייהו
 
  ". פטור�לאחריו מקול הכרייה ,  חייב�נפל לפניו מקול הכרייה ", ל"וז, .נבש� משנה ו
 

וזה וזה  , אחריו ממש�לאחריו ,  לפניו ממש�לפניו : אמר רב", ל"וז, . נג�: וגמרא ש� נב 
: ושמואל אמר;  להבלו ולא לחבטו�בור שחייבה עליו תורה : דאמר רב, רב לטעמיה, בבור
אלא , להבלו וכל שכ� לחבטו: דאמר, שמואל לטעמיה,  חייב�בי� מלפניו בי� מלאחריו , בבור

  ... ונפל לאחורי הבור חו� לבורכגו� דנתקל בבור? ל הכרייה דפטורהיכי דמי לאחריו מקו
נפל : אמר מר. וזה וזה בבור,  פטור�לאחריו מקול הכרייה ,  חייב� נפל לפניו מקול הכרייה

? הא מני: אמר רב שימי בר אשי! כורה גר� ליה: נימא? ואמאי. לפניו מקול הכרייה חייב
וכל היכא דלא אפשר לאשתלומי מהאי , בעל הבור הזיקא קא עביד: דאמר, רבי נת� היא

רבי ; בעל הבור פטור,  בעל השור חייב�ר שור שדח� את חבירו לבו: דתניא, משתל� מהאי
בעל : רבי נת� אומר, והתניא. בעל השור משל� מחצה ובעל הבור משל� מחצה: נת� אומר

? ובת� מאי קסבר. הא במועד, הא בת�: לא קשיא! חלקי� ובעל השור רביע' הבור משל� ג
והאי משל� האי משל� פלגא , האי כוליה הזיקא עבד והאי כוליה הזיקא עבד: אי קסבר

בעל הבור משל� פלגא , האי פלגא הזיקא עבד והאי פלגא הזיקא עבד: ואי קסבר! פלגא
 ונחית לעומקא רבי נת� דיינא הוא: אמר רבא! ואיד� ריבעא מפסיד, ובעל השור רביע

: ודקא קשיא ל�,  האי כוליה הזיקא עבד והאי כוליה הזיקא עבדלעול� קסבר, דדינא
שותפותאי מאי : משו� דאמר ליה בעל השור לבעל הבור! אלשל� האי פלגא והאי פלג

ודקא ,  האי פלגא הזיקא עבד והאי פלגא הזיקא עבדלעול� קסבר, איבעית אימא. ניא ליאה
�משו� ! ואיד� ריבעא נפסיד, בעל הבור משל� פלגא ובעל השור משל� רביע: קשיא ל

מאי דאית ,  את קטלתיה,אנא תוראי בביר� אשכחיתיה: דאמר ליה בעל השור לבעל הבור
 . מאי דלית לי לאשתלומי מהיא� משתלמנא ממ�, לי לאשתלומי מהיא� משתלמנא

. נת� ורבנ�' באנו למחלוקת ר, ובא שור ונתקל בה ונפל בבור, פ הבור"הניח אב� ע: אמר רבא
תורא , אי לאו בירא דידי: הת� הוא דאמר בעל הבור לבעל השור, מהו דתימא! פשיטא

אבנא , אי לאו בירא דיד�: ל בעל אב� לבעל הבור"אבל הכא מצי א, טיל ליהדיד� הוה ק



אי לאו אב� לא : ל דאמר ליה"קמ, אי הוה מיתקל בה הוה נפל וקאי? דידי מאי הוה עבדא
 ".הוה נפיל לבירא

 
צי משל� ח: שור ושור פסולי המוקדשי� שנגחו אביי אמר איתמר", ל"וז, :וגמרא ש� נג

  ." הא כרבנ� והא כרבי נת� הא והא בת�,של� רביע נזקמ: רבינא אמר, זקנ
 

בל רבנ� בתר מעיקרא אזלי וסברי דבעל השור כולה א", ל"וז, ה מאי דאית לי"דש� י "ורש
 הלכ� במועד בעל השור משל� כוליה ובת� בעל השור משל� פלגא ופלגא ,הזיקא עבד

 ". וגבי מתניתי� נמי בתר כורה אזלינ� ושניה� פטורי�,מפסיד
 

ת כיו� דפלגא נזקא עבד מה "וא", ל"וז, 'עול� קסבר האי פלגא נזקא כולה "ש� ד' ותוס
ק "י לפרש דה" והיה רוצה ר,סברא היא זו דמשו� דאשכחיה בבור משל� יותר ממה שהזיק

האי פלגא הזיקא עביד בעלמא כגו� בשני שוורי� שהזיקו אבל הכא בשור שדח� חבירו לבור 
ולכ� מאי דלית לי '  כדאמר את קטלתיה דבביר� אשכחיתיהבור כוליה הזיקא עבד

�נת� אמאי ' כ מועד לר"י מפירוש זה דא" וחזר בו ר,לאשתלומי מיניה משתלמנא מינ
משל� מחצה כי היכי דמהני שותפות לבור שאי� הבור משל� אלא חצי ממה שהזיק כמו כ� 

 להקשות אמאי משל�  ובת� נמי איכא,יועיל שותפות הבור לשור ולא ישל� השור מחצה
כ נראה דבור נמי פלגא נזקא עבד ומשו� שגמר ההיזק ודומה כמי שעשאו כולו " ע,רביע

 ."אמרינ� כי ליכא לאשתלומי מבעל השור משתל� מבעל הבור

 
בשני שוורי� יהיה ' ל דאפי"וקמ", ל"וז, נת�' הא כרבנ� הא כרה "ד :נגבבא קמא ' תוס. 2

נת� שיי� טפי למימר כי ליכא לאשתלומי משור ' ור ובור לרג דבש" אע,הדי� כמו בשור ובור
משתל� מבור מטע� דאמר אנא תוראי בביר� אשכחיתיה את קטלתיה ובשור ושור ליכא 

ל דלא תימא דוקא בשור ובור אמרינ� הכי דכי ליכא לאשתלומי " ולרבנ� הא קמ,למימר הכי
ואיהו קטל בהבליה לכ� לא מבור לא משתל� משור דהיינו משו� דבור עושה עיקר המעשה 

ג דליכא לאשתלומי מיניה אבל בשור ושור שאי� בזה עיקר ההיזק "נטיל חיובו על השור אע
י " ונראה לר.יותר מבזה הוה אמינא דאפילו לרבנ� כי ליכא לאשתלומי מהאי משתל� מהאי

 עבד ל פלגא נזקא"ל האי כוליה הזיקא עבד והאי כוליה הזיקא עבד דאי ס"דאביי ורבינא ס
למה יאמר רבי נת� דכי ליכא לאשתלומי מהאי משתל� מהאי הא לא שיי� הכא טעמא 

ד פלגא נזקא עבד והא כמא� דאמר " ולא קאמר הא והא כרבי נת� הא כמ,דאנא תוראי
כולה נזקא עבד משו� דנראה לו לגמרא טע� ראשו� שאמר רבא עיקר דהא כולה נזקא עבד 

 ."ולהכי מוקי כולהו כוותיה

  
 ,כ בנתקל בגובה ונחבט בקרקע"ע", ל"וז ,לשמואל אגובה נמי מיחייבה "ד: ד� נ' תוס. 3

אי .) לעיל ד� ג(דאי בנחבט בגובה מודה רב דחייב כמו באבנו וסכינו ומשאו דאמר 
 וקשה דבנתקל ,דאפקריה בי� לרב בי� לשמואל היינו בור והיינו משו� דחבטה דידיה הוא

אמר .) ד� נג( דפטור דקרקע עול� הזיקתו כדמוכח לקמ� בגובה ונחבט בקרקע מודה שמואל
ל כגו� דעבד גובה " וי,שמואל היכי דמי לאחוריו דפטור כגו� שנתקל בבור ונפל אחורי הבור

נ דוקא " א,טפחי� ונתקל בגובה ונחבט בעומק בור' טפחי� וסביב הגובה חפר בעומק ה' ה
ג� לו ליפול וחבטה נמי לא גר� לו הת� גבי נפל מקול הכרייה פטר שמואל שקול הכרייה 

 ואי� להקשות דליחייב בעל הבור החצי שעשה חצי .מעשיו שנחבט בקרקע שחו� לבור
התקלה ובכל נמי ליחייב דהא מוקי לה כרבי נת� דכי ליכא לאישתלומי מהאי משתל� 

לרבי נת� אלא כשעשה כל ' ל דקסבר שמואל שאי� לחייב בעל הבור לעול� אפי" י,מהאי
ג "נחבט בקרקע עול� או כשעשה ההיזק אע' ה אז יתחייב בעל הבור כשנחבט ואפיהתקל

 ולפי זה אתי ,שלא עשה התקלה אבל בחצי התקלה לא יתחייב בור כשנבחט בקרקע עול�
 ג דהאי בור לאו"נתקל באב� ונפל לבור דמחייב בעל האב� אע) ש�(שפיר הא דמשמע לקמ� 

  ."האיהו כריי
  

והוחלק אחד במי� , ר"נשברה כדו ברה .משנה", ל"וז ,: כח� .קמא כח בבא  וגמראמשנה .4
לא שנו אלא שטינפו כליו : אמר רב יהודה אמר רב .גמרא.  חייב�או שלקה בחרסית 



: אמר לי, כי אמריתה קמיה דשמואל. קרקע עול� הזיקתו,  פטור�אבל הוא עצמו ,במי�
חמור ולא , שור ולא אד�: ורא בה�וכול� אני ק, מכדי אבנו וסכינו ומשאו מבורו למדנו

  ...וכלי� פטורי�,  אד� חייב�אבל לעני� נזקי� , והני מילי לעני� קטלא; כלי�
יהודה דמחייב ' לר, השתא דאמרת אבנו סכינו ומשאו כבורו דמי: ושמואל מתר� לטעמיה

לא שנו אלא שנתקל : ר אלעזר"א. ב חיי�לפיכ� הטיח צלוחיתו באב� , על נזקי כלי� בבור
, איכא דאמרי. נת�' דלא כר? כמא�;  פטור� נתקל בקרקע ונשו� באב� אבל באב�באב� ונשו� 

אבל נתקל בקרקע ונשו� , לא תימא בנתקל באב� ונשו� באב� הוא דמחייב: ר אלעזר"א
:  יהודה אומר'ר. נת�' כר? כמא�;  חייב�אלא אפילו נתקל בקרקע ונשו� באב� ,  פטור�באב� 

 ." חייב�במתכוי� 
  

על נזקי כלי� פטור בעל הבור דשבירת� זו היא " ,ל"וז, וכלי� פטורי�ה "ד: י כח"ורש
 ." ומתניתי� נמי מימיו בורו הוא הלכ� כי חייב על נזקי הגו� חייביה ולא על הכלי�,מיתת�

 
קל באב� ונשו� דוקא נקיט דנשו� באב� אבל נת", ל"וז, ונשו� באב�ה "ד: ש� כח' ותוס

 ואפילו שמואל מודה הכא דפטור כדפטר לקמ� בהפרה ,בקרקע פטור דקרקע עול� הזיקתו
 וההיא דלעיל דמחייב שמואל צרי� לאוקמא ,נתקל בבור ונפל לאחורי הבור) וש�. ד� נג(

ג דשור שדח� חבירו " ואע,כגו� שנחבט בקרקע שהמי� נשפכי� עליה דדמי לקרקע הבור
יש לחלק ) ש�(פ הבור ובא שור ונתקל בה ונפל לבור מחייבי� בהפרה "ב� עלבור וג� הניח א

 ומיהו ודאי לרב קשה כי היכי דקאמר רב קרקע עול� הזיקתו ,כיו� שיש ש� תקלה על הבור
 ."נ נימא בעל האב� בור של פלוני הזיקו"ה

 
י� עשה תל גבוה ברשות הרב ",ל"וז, ו"ב הלכה ט"� הלכות נזקי ממו� פרק י"רמב. 5

ונחבטה בו הבהמה ומתה א� היה גבוה עשרה טפחי� חייב לשל� וא� היה פחות מעשרה 
 אבל א� הוזקה בלבד חייב לשל� נזק של� ואפילו בתל גבוה כל ,פטור על מיתת הבהמה

ל שהוא שהוא או בחפירה כל שהיא שהנזק בכל שהוא דבר מצוי וידוע ואי� המיתה בכ
  ."מצוייה והרי הוא כמו אונס

  

 המניח אבנו או סכינו או תבנו או משאו וכיוצא בה� ,כיצד", ל"וז', ג הלכה ג"� פרק יוש
 וכ� א� הניח� ברשותו ,ברשות הרבי� והוזקו בה� בי� אד� בי� בהמה חייב נזק של�

 ,והפקיר רשותו ולא הפקיר� נתקל בקרקע ונחבט בתקלה זו והוזק בה חייב בעל התקלה
 ."נפו פטורוא� הוזקו כלי� בכל אלו או נט

 
דאי ליכא לאישתלומי מהאי ", ל"וז', ב אות ג"הגהות מימוניות הלכות נזקי ממו� פרק י .6

מ " וכתב מהר,משתל� מהאי כרבי נת� דדיינא הוא ונחית לעומקא דדינא כדאיתא הת�
ה לשני� שמסרו ממו� חבירה� או פטרו בעלי חובי� וערבי� שמשלמי� לו "בתשובה דה

 דליכא למימר דרבי נת� לא אמר אלא גבי בור משו� ,'שתלומי כוהיזק� ואי ליכא לא
 �טעמא דתוראי בביר� אשכחיתיה מאי דלית לי לאישתלומי מבעל השור משתלימנא מינ

כ ה� חילוק דחוי הוא שהרי בפרק הפרה אומר אפילו " דע,י"ק כדפירש"ק דב"כדאיתא פ
ג דבור פלגא היזקא "טעמא דאעק ההוא "נ לה"א' בשור ושור כל היכא דלית לאישתלומי כו

 בביר� אשכחיתיה משל� הכל היכא דלית ליה לאשתלומי דתוראיה משו� טעמא "עביד אפ
בעל השור אבל היכא דכולה היזקא עבד בלא ההוא טעמא אמר כל היכא דלית לאשתלומי מ

נ בנדו� זה כל חד וחד כוליה היזקא עבד דאיזה מה� שהיה פוטר " וה,כמו בשור ושור' וכו
ובתשובה . �"ב מהר"י' את הערבי� היה מקלקל החוב כדי היזקא כתוא מכמר כדפריש בסי

אחרת משלו מצאתי דאפילו רבי נת� לא אמר היכא דלית לאשתלומי מהאי משתל� מהאי 
אלא היכא דהאי לאו בר תשלומי� הוא כלל כגו� שור ת� שדח� חבירו לבור או שור ושור 

שהזיקו דבשר שהוא חלק בעלי� ואימורי� שהוא חלק פסולי המוקדשי� שנגחו או שלמי� 
 אבל א� שניה� בני תשלומי� אלא שאחד עני ואי� לו מה לשל� לא ישל� ,גבוה הזיקו יחד

 ."חבירו יותר מדינו בשביל עניותו של זה
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' בגמ לעיל' דאמרי הא ל� קשיא ואי ,ורבנ� נת�' ר למחלוקת באנו בבור נפלו בה ונתקל שור

 אמאי הבור לאחורי ונפל בבור שנתקל כגו� דפטור הכריה מקול לאחריו דמי היכי אלא
 וחייב ש"מנ פטור פטור מאי ל"י ,אב� בעל הכא דמיחייב היכי כי ניחייב הבור בעל פטור

 פלגא והאי עבד נזקא פלגא האי קסבר דאמר נת�' דר אליבא דרבא בתרא וללישנא ,נ"בח
 חייב דלרבנ� בקרקע ונישו� באב� נתקל די� זהו נת�' כר' למתני אוקימנא דהא עבד נזקא

 הכד את המניח' בפ מפורש באב� ונישו� בקרקע נתקל ודי� ,נ"ח נת�' ולר ש"נ אב� בעל
 לא קאמר אמאי נת� 'כר ולא כרבנ� דאתיא א"דר קמא ללישנא ת"וא ,א"דר לישני בתרי�

 לא ,בקרקע ונישו� באב� שנתקל אלא נוש לא לימא באב� ונישו� באב� שנתקל אלא נוש
 ובלישנא ,באב� נישו� וזהו באב� צלוחיתו הטיח בברייתא דקתני משו� הכי ליה מיתמר
 קא ש"דאנ משו� בקרקע ונישו� באב� נתקל ליה מיתמר לא נת�' כר דאתיא נמי בתרא
 ואי� אחרת סברא הללו בדברי� ל"ז אפרי�' ר לרב ויש .נ"ח די� פרושיל חש ולא ,מהדר
 ".נכוני� דבריו

 
 ,ל"וז, ש�' ומלחמת ה

יש לומר ' פ הבור וכו"עוד אמר רבא הניח אב� ע"
מאי פטור מנזק של� וחייב בחצי נזק וכלישנא 

 דכיו� , אמר הכותב אי� זה נכו�.בתרא דרבא
מהאי נת� כל היכא דלא משתל� ' ל לר"דס

ומה דומה , משתל� מהאי א� זה חייב בנזק של�
לזה דנתקל באב� ונישו� בקרקע וא� הוא כיו� 

� כולי דליכא לאשתלומי מקרקע עול� משתל
 לקמ� שור ואד�  והיינו דאמרינ�,נזק מבעל אב�

שדחפו לבור לעני� ארבעה דברי� אד� חייב ובכל 
'  ואמרי,נת�' ל כר"משתל� מאד� משל� וקמ' ד

בד שור חייב  כופר ושלושי� של עעני�נמי ל
הא כופר ובודאי כופר של� קאמר דאי חצי כופר 

 בפרק ל� אמר רחמנא ולא חצי כופר כדאמרינ�ש
חצי כופר ' כשתמצא לומר הת� אפי'  ואפי,'וה' ד

משו� דכיו� שמשל� האי חצי כופר והאי חצי 
כופר כופר של� הוא אבל חצי כופר ממש ודאי 

של� כופר אלא בשהמית אבל  ועוד שאינו מ,לא
מ שא� הדוח� " אלא ש,בפלגא היזקא ודאי לא

� ונשו� נת� וכ� כשנתקל באב' חייב בכל לר
  .נת�' לה נזקיה לרבקרקע בעל האב� מחייב בכו

אלא תוראי ' דק במה שאמרו בגמולא תדק
אי� � אשכחתי מאי דאית לי לאשתלומי מהבביר

משתלמא מינ� דאלמא אי לאו משו� '  וכו
 כיו� 'דאשכחתיה בביריה לא הוה משתל� מיני

ק לעול� " אלא ה,�יכא לאשתלומי מהאידל
� יאיזקא עבד וכיו� דאיכא לשתלומי מהפלגא ה

לא משתל� מהאי אלא רביע דהוא פלגא ניזקא 
ג "דידיה אבל היכא דליכא לאשתלומי מהאי אע

דפלגא היזקא עבד משתל� נזקו משל� ממאי 
ל את קא "דאדאפשר להשתל� ממנו משו� 

 וליכא בי� לשנא קמא לבתרא כלו� ,גרמת לי
דלא קא אלא בפירוש תשלומי שור ת� נחלקו 

ק "נו נמי דאקשינ� בפי והי,אמרינ� מאי בינייהו
ג דליכא "נת� הא אמר אע' אי אליבא דר

לאישתלומי מהאי אישתלומי מהאי והת� ליכא 

 וכ� בשור ,'� אשכחתיירלמימר אנא תוראי בב
ש "נת� משל� נ'  המוקדשי� שנגחו לרושור פסולי

ג דהאי פלגא ניזקא עבד והאי פלגא ניזקא "אע
נ ואי "עבד דהא תלמוד לרבנ� לא משל� אלא ח

ה משתל� "ש משל� ואפ"כוליה נזקא עבד נ
יכא למימר כי האי ג דל"ש ואע"משור הדיוט נ

� גבי בור אנא תוראי בביר' בגמ' מרי דאטעמא
אלא '  אמרימ דלאו דוקא קא" וש'אשכחתי

 .כדפרשינא
נתקל באב� ונשו� בקרקע ' הרי למדת שאפי

ג דפלגא ניזקא עבד "ש אע"משל� בעל האב� נ
על בדלא גרע משני שורי� שהזיקו שלא כדברי 

 ועיקר קושיתו אינה קושיה שכיו� ,ל"המאור ז
שהכורה גר� לו להיות נתקל בבור פטור בעל 

וא א אזלת איהו לאו גור� הרמ דאי בתר ג,הבור
שהכורה הוא דוח� הראשו� ואי לאו כורה איהו 

אזלת איהו לאו  לא עבד ולא מידי ואי בתר נזקא
מזיק הוא שהרי נישו� בקרקע עול� ולפיכ� פטור 

נ " וכל היכא דתנ� פטור ליכא למימר מח,לגמרי
ג לא מישתמיט "למימר הכי וכל כהל "קאמר דה
 .מלפרושה

 ליה א לא מתמר"לישנא בתרא דרבהמניח ' ובפ
 דקתני הטיח ,נתקל באב� ונישו� בקרקע

 אבל , שהוא נישו� באב�,צלוחיתו באב�
ר יוחנ� המניח "בירושלמי אמרו בלשו� הזה א

ר ובא אחר ונתקל בה� "כינו ומשאו ברהסאבנו 
 בי� שנתקל באב� ונחבט בקרקע ,וצלוחיתו בידו

בי� שנחבט בקרקע חייב על נזקי אד� ופטור על 
זה ראיה שהדי� בשניה� אחד  ג� ,נזקי צלוחית
  .נת�' ש כר"הוא ומשל� נ

ומי שאינו מודה במה שפירשנו על כרח� יודה 
א דרבא דאמר האי כוליה שהלכה כלישנא קמ

 ונמצא שדיננו די� , דסוגיי� הכי,היזקא עבד
 ."אמת

 


