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 הקדמה לסוגיא

סוגיית בור היא סוגיא מסובכת עם הרבה נושאים שונים ומחלוקת שונות המתפרסות על פרק שלישי 

את ההגדרות העיקריות בבור, בהגדרת חיובו  וחמישי, וניסינו לתפוס את עיקרי הסוגיות ומהם להוציא 

 . 1ובדיניו השונים

יש לדון בבור, גם בסיבת החיוב בו, וגם בפטורים המיוחדים הנמצאים בו. בבור מצינו שהתורה פטרה 

דברים רבים, כלים פטורים בבור, וכן אדם שמת בבור פטור בעל הבור מלשלם. בנוסף לכך, יש לדון מה  

נגרמת לנופל  זה בור, ובכך מצינו מחלוקת גדולה בין רב לשמואל האם התורה חייבה בבור על החבטה ה

 בו, או על הנזק הנגרם לו מההבל המצוי בבור, וצריך ביאור במחלוקתם ובעוד מחלוקת ביניהם.  

 

 מהלך הגמ'

 : )ג.(אומרת הגמ' 

תולדה דבור מאי ניהו? אילימא אב י' ותולדה ט', לא ט' כתיבי ולא י' כתיבי. הא לא קשיא והמת יהיה  "

תה ט' נזיקין עבדי מיתה לא עבדי. סו"ס זה אב למיתה וזה אב  לו אמר רחמנא וקים להו לרבנן י' עבדן מי

לנזקין, אלא אבנו סכינו ומשאו שהניחן ברשות הרבים והזיקו. היכי דמי? אי דאפקרינהו בין לרב ובין  

לשמואל היינו בור, ואי דלא אפקרינהו, אי לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו הינו בור, ואי לרב דאמר  

הינו שור, מ"ש בור שכן תחילת עשייתו לנזק ושמירתו עליך, הני נמי תחילת עשייתן  כולם משורו למדנו  

 . "לנזק וממונך ושמירתן עליך. אלא תולדה דבור כבור, וכי קאמר רב פפא אתולדה דמבעה

הגמ' דנה האם החיוב בתולדה של אב הוא אותו חיוב כמו שיש בתולדתו או לא. בהתחלה רוצה הגמ' לומר 

תולדה של בור י', אך דוחה את זה ואומרת שלמרות שיש הבדל בדיניהם, שבור י' עושה שבור ט' הוא 

 
איננו מתיימרים לחשוב שסיימנו את הסוגיא והבנו את כל יסודותיה וסברותיה, ובכל זאת ננסה להציג קצת ממה   1

 שניסינו להבין, וד' יאיר עינינו בתורתו.  
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מיתה ובור ט' עושה רק נזקים, עדיין אין בור ט' מוגדר כתולדה של בור י', אלא שניהם אבות, וזה אב 

 למיתה וזה אב לנזקים. 

א למיתה, וחייבים בו רק אם רואים בגמ' שיש שני סוגים שונים של בור, בור ט' שהוא מיוחד לנזקים ול

הבהמה הוזקה ולא אם מתה, ובור י' שהוא מיוחד למיתה, וגם אם הבהמה מתה חייב. בנוסף לכך, רואים 

 בגמ' שיש מחלוקת בין רב לשמואל באסו"מ שהניחן ברה"ר כאשר לא הפקיר והבור עדיין שלו, האם יהיה

 לו חיוב מדין בור או מדין שור.

 

 פה לומדים בור ט'הראשונים מאי מחלוקת

שיש  מסקנהנחלקו הראשונים מה כוונת הגמ' שאמרה שסו"ס זה אב למיתה וזה אב לנזקים, מנין לגמ' ל

 גם בור ט' וגם בור י'. רש"י מביא שתי לישנות בשביל להסביר דבר זה. 

שכתוב 'והמת יהיה לו', שדוקא אם הבור ראוי  פסוקבלישנא הראשונה מסביר רש"י, שמדייקים מה

 למיתה, שהוא י' טפחים, חייבים בו על מיתה, ומכאן מדויק שאם לא ראוי למיתה חייבים על הנזקים בלבד.  

בלישנא השניה מסביר רש"י שלומדים מכך שכתוב 'ונפל שמה שור או חמור', בין אם מת ובין אם הוזק, 

הראשון. חכמים שיערו  פסוקלו' לגבי מיתה, אך יש חיוב לנזיקין מהורק לאחר מכן כתוב 'והמת יהיה 

 שרק בור י' עושה מיתה, ואילו בור ט' עושה רק נזקים, ולכן לא חייבים בו על מיתה. 

'כי יכרה איש בור, וכי יפתח איש בור',  שלומד מכך שכתוב פעמיים בור בפסוק הרשב"א מביא ירושלמי

דהיה לו לכתוב 'כי יכרה איש וכי יפתח בור', ומכך שכתב פעמיים רואים שיש שני סוגי בור, בור ט' לנזקים 

 ובור י' למיתה.  

כדי לחייב בור ט' בנזקים, ומסברא  פסוקרואים מדברי רש"י והרשב"א בשם הירושלמי, שצריך מקור מה

 ו מחייבים אותו. לא היינ פסוקללא 

כתוב רק בור י' שחייבים בו על מיתה, וחז"ל למדו מסברא,  פסוקמבאר שב )ד"ה לא י'(לעומת זאת, התוס' 

 שבבור ט' כיוון שאינו עושה מיתה אלא רק נזקים, חייבים בו על נזקים. 

בור ט' לבור  לכאורה דברי תוס' מובנים מאוד, שהרי אם התורה חידשה כבר שיש חיוב בבור, החילוק בין

י' הוא רק מה הבור אמור להזיק, ואם כן ברור מסברא שבור ט' שראוי להזיק, יהיה חייב בו הבעלים על 

הנזק. הרי לא מצינו עוד בשום אב, שהיה הו"א שאם הוא רק מזיק ולא הורג, לא נחייב בו כלל, ומה הסיבה 

 לומר שלא נחייב על בור ט' שמזיק.

 

 'בור'מה המחייב ב -ים הסבר המחלוקת בין הראשונ

 לחקור בגדר חיוב בור, מה החידוש שחידשה התורה בכך שחייבה את בעל הבור לשלם על נזקיו?  יש  "כע

רואים שהחיסרון בבור, הוא בכך שהוא אינו הולך ומזיק, כשאר אבות נזיקין. נראה לבאר  )ב.(במשנה 

 חיסרון זה בכמה אופנים:

כאשר אדם חופר בור ברה"ר, הרי שאין הבור הולך ומזיק אחרים, אלא אחרים שלא שמים לב, באים 

כזאת שאנשים ינזקו בו ומפילים את עצמם בו. הבור לא עושה מעשה נזק כלל, אלא שהבור מונח בצורה 

, כאשר אדם מניח אבן ברה"ר, אין לדוגמא בכך שיתקעו בו, אבל הוא בעצמו לא עושה שום מעשה נזק. 
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האבן מזיקה אף אחד מעצמה, אלא אנשים נתקעים בה ובעקבות כך הם ניזוקים. לכן, היה אפשר להבין  

 שנזק כזה פחות מיוחס אל בעל הבור.

, אדם שפתח סכר מים, ובכך המים יצאו לדוגמא פטור מלשלם על הנזק. ידוע לנו שאדם שהזיק בגרמא 

ושטפו והזיקו דבר מסוים, האדם פטור על הנזק, משום שהמים הזיקו בעצמם והוא כלל לא עשה את 

מעשה הנזק, אלא רק גרם לכך שהמים יזיקו. אמנם שאר ממון המזיק, אינו כגרמא אף שהבעלים רק לא 

ק, בגלל שעצם מעשה הנזק של הממון, מיוחס לבעלים כאילו הוא עשה את הנזק, שמר עליו והוא יצא והזי

אך בבור שאין שום מעשה נזק, הרי שהממון יצר את הנזק בגרמא, וא"כ בודאי שהבעלים לא אמורים 

 להתחייב עליו. 

שחייבים בבור. נראה לומר שהתורה חידשה שאין בור דומה לגרמא, בגלל חידשה התורה למרות זאת, 

יש בו חילוק מסוים. בגרמא רגיל, המעשה שהבעלים עשה כלל לא קשור למעשה נזק, הנזק נוצר ש

מהמציאות עצמה שהזיקה באופן טבעי במקום אחר, זה שני מעשים שונים לחלוטין. לעומת זאת, בור 

צמו שמזיק, הבור עצמו עושה את הנזק בכך שנתקעים בו, אמנם זה לא ע"י פעולה חיובית, אך סו"ס הוא ע

 יוצר את הנזק. לכן חידשה תורה, שאפשר לחייב את הבעלים על הבור, בגלל שזה לא ממש כגרמא. 

כך נראה שהבין התוס' את חידוש התורה, וע"כ היה ברור לו שאם התורה חידשה שבור י' חייב, הרי 

בין בור ט' שחידשה שבור עושה מעשה נזק ואפשר לחייב עליו, וא"כ אין שום חילוק בין בור י' למיתה ל

 לנזקים, שהרי כל החילוק הוא רק איזה סוג מעשה נזק הבור עושה.

אפשר לראות את החידוש של התורה בשני אופנים, גם לשיטת התוס'. אפשר לומר שהתורה חידשה, 

שכיוון שהבור עושה מצד עצמו את הנזק, וזה לא ממש כגרמא, נחשב שהבור ממש עושה מעשה נזק, אין 

 מסקנהמצד הגרמא, מצד זה שהניזק הולך למזיק, כי בסוף הבור הזיק. אפשר לומר, שגם לכאן חיסרון כלל  

יש חיסרון מסוים בכך שהבור לא עושה מעשה ממש, וההיזק הוא בסוג של גרמא, אך אעפ"כ חידשה תורה  

שכיוון שהבעלים הוא אחראי על הבור ושם אותו, אז למרות שיש חיסרון מסוים ביחוס אליו, העובדה 

נזק, זה מייחס את הנזקים של הבור אליו. בהמשך נבאר שבשתי  הוא אחראי על הבור וגרם לו שיגרוםש

 אפשרויות אלו נחלקו הראשונים.

אך נראה שרש"י והרשב"א הבינו את חידוש התורה באופן שונה. גם לשיטתם עיקר החיסרון בבור, הוא 

 ו, אך הם הבינו שיש בכך חיסרון יותר עקרוני.הולך ומזיק אלא האדם ניזוק בעצמו כמו שהסברנ  אינוזה ש

העובדה שהניזק הולך למזיק, היא לא חיסרון מצד מעשה הנזק הנעשה בבור. אפשר לראות ולהחשיב 

מסברא את הבור כעושה מעשה נזק, מה זה משנה אם המעשה נזק קורה עי"ז שהמזיק הולך לניזק ומזיק 

יק אותו, בכל אופן יש יצירת נזק שנעשה ע"י המזיק, וזה אותו או עי"ז שהניזק הולך למזיק והמזיק מז

מחייב את הבעלים. על כן נאה, שהחידוש של התורה בבור הוא בגלל חיסרון אחר, הנגרם מכך שהניזק 

 הולך למזיק. 

כאשר אדם מוציא לחוץ דבר שמעצמו מזיק, הרי שהמעשה שהממון שלו עושה מיוחס אליו, בגלל שהוא 

אחריות, בגלל שהוא יוצר נזק. בעצם, כאשר יש בממון שלי אפשרות ותכונה להזיק,   היה צריך לקחת עליו

הרי שאני צריך לקחת אחריות עליו שלא יזיק, וכיוון שכך כל מה שיזיק מיוחס אליי ומחייב אותי. כאשר 

הממון שלי לא מזיק מצד עצמו, אין לו אפשרות היזק בתוכו, אין פה משהו שאני צריך לקחת אחריות 

ליו, בגלל שהממון שלי הוא לא מזיק. אמנם, לפעמים הוא מזיק בגלל שהניזק נתקע בו, אך זה לא הוא ע
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מעצמו מזיק, אלא בגלל שהניזק יצר את זה שהוא יזיק, אז הוא הזיק אותו ולכן המעשה נזק פחות מיוחס 

 לבעלים, כי כדי שהממון שלו יזיק היה צריך שהניזק יגרום לבור להזיק אותו. 

זה סברא שהבעלים לא חייב על נזק שהניזק גרם לעצמו, ובעיה שלו שהבור הזיק לו, שהרי הוא ניזוק  אין

בטעות, וברור שהאשמה היא על מי שהניח את הבור. אלא שהפטור הוא מצד זה שהנזק לא מיוחס 

ו להזיק לבעלים, בגלל שאין בממון שלו אפשרות היזק מצד עצמה, והממון יזיק רק בגלל שהניזק יגרום ל

 .2אותו, ולכן אין הבעלים צריך לקחת אחריות 

על כן צריך לומר, שהתורה חידשה בבור, שהבור כן נחשב מזיק וכן צריך הבעלים לקחת אחריות עליו. 

למרות שהבור מצד עצמו לא מזיק, ואין לו אפשרות להזיק, עדיין צריך הבעלים לשמור עליו ולקחת  

ולכן הבעלים כן צריך לקחת אחריות עליו, והוא נחשב כממון המזיק. אחריות, בגלל שהוא בודאי יזיק, 

כלומר, שהאחריות לא נובעת מכך שהבור מזיק בעצמו )כמו שור שמזיק בכך שאוכל והולך וכדו'(, אלא 

 מכך שהוא יזיק בודאי, ומסתכלים עליו כדבר מזיק, ולכן צריך לקחת אחריות עליו. 

לבור ט'. אם התורה הייתה מחדשת שבור י' חייב בלבד, היינו אומרים לפי זה יש מקום לחלק בין בור י' 

שרק בור י' שגורם מיתה מוגדר כמזיק, ואילו בור ט' שגורם רק נזק לא מוגדר כלל כמזיק ופטורים עליו 

 לגמרי. 

הדבר דומה למשחק כדורסל וטיול בודד במדבר יהודה. כאשר אנשים משחקים כדורסל, לפעמים הם  -

מכה, אך עדיין העולם לא מסתכל על משחק כדורסל בצורה מסוימת, פורקים כתף או מקבלים ניזוקים 

, אנשים שהולכים לטיול במדבר יהודה, לפעמים נעלמים ומתים, ובגלל  כדבר מסוכן ומזיק. לעומת זאת

 שהנזק הנגרם הוא כ"כ גדול, עד כדי מיתה, בודאי שאנשים מסתכלים על טיול כזה כדבר מסוכן.  

רק עשרה אחוזים  לדוגמא ם, למרות שיש אותם אחוזים שבור ט' יזיק ובור י' יהרוג, שניהם מזיקים בעצ

מהמקרים של הנחת בור, אבל כיוון שהמיתה היא נתפסת כדבר הרבה יותר נורא ומסוכן, היינו מגדירים 

ק, אך זה לא רק בור י' כמזיק שצריך לקחת עליו אחריות, אך בור ט' הוא כמו משחק שלפעמים גורם נז

דבר מסוכן שצריך לקחת עליו אחריות. לכן הייתה צריכה התורה לחדש שגם בור ט' הוא מזיק וצריך 

 לקחת עליו אחריות. 

תוס' חולק על סברת הראשונים, ואומר שזה שהניזק הולך למזיק זה לא חיסרון מצד הגדרת הבור כמזיק, 

ם מזיק, ואין צריכה התורה לחדש שהבור שהרי בודאי שהבור מוגדר כמזיק בגלל שהוא הרבה פעמי

 מוגדר כמזיק, ובודאי שהמעשה נזק מיוחס לבעלים מצד זה.  

לסיכום, התוס' הבין שהחיסרון בכך שהניזק הולך למזיק, הוא שהבור לא עושה מעשה נזק, בגלל שהנזק 

. הראשונים בצורת מעשה הנזק של הבורנוצר עי"ז שהניזק נפל עליו ורק נגרם ממנו נזק, החיסרון הוא 

כך שהבור בעצמו בהבינו, שהחיסרון בכך שהניזק הולך למזיק, הוא לא בצורת מעשה נזק של הבור, אלא 

, ולכן אין לבעלים סיבה לקחת עליו אחריות ופטורים. לכן, לכל שיטה החידוש של התורה שונה, לא מזיק

 
סברא זו תלויה קצת בהבנת סוגיית ממון המזיק, מה הסיבה המחייבת בכך שהממון של האדם מזיק. אנחנו הבנו   2

המחייבת היא לא הפשיעה של הבעלים, שפשע בגלל שהניח לשור שלו להזיק, אלא בגלל שיש לו אחריות  שהסיבה  
על אפשרות של הממון שלו להזיק, ובגלל האחריות הנזק מחייב אותו כאילו הוא עשה אותו. לכן מובן, שבמקום  

 ין הבעלים צריכים לקחת אחריות. שהממון לא מזיק מטבעו ומעצמו, אין סיבה לחייב את הבעלים על נזקיו, בגלל שא
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לתוס' החידוש הוא שאין בעיה של גרמא, ואילו לראשונים החידוש הוא שהבור מוגדר כמזיק והבעלים 

 כן צריך לקחת עליו אחריות. 

האם הבור כן מוגדר קצת כגרמא, אך  - חידוש שהתורה חידשהראינו לעיל שתי אפשרויות בתוס', מה ה

הבור כלל לא מוגדר כגרמא. למסקנה בגלל שיש לבעלים אחריות על הבור הוא כן מיוחס אליהם, או ש

נראה שבמחלוקת זו נחלקו הרמב"ן ותוס' לגבי אדם שעשה בור מממונו של חבירו, שלקח את אבנו סכינו 

שכאשר אדם לוקח ממון של חבירו ועושה ממנו בור, אם  )כט. ד"ה פליגי(כותב ומשאו והניחן ברה"ר. התוס' 

חבירו יודע מהדבר הרי שהוא מחוייב לכסותו, בגלל שהבור הוא שלו, ולכן אם הבור יזיק הרי שהבעלים  

 צריך לשלם עליו ולא החופר.

פר בה בורות שיחין אומרת שכאשר שור נכנס לחצר חבירו וח )מח.(תוס' מביא לכך שתי ראיות. הגמ' 

ומערות, בעל החצר צריך לשלם על נזקי הבורות הללו, ולא בעל השור, ומסבירה הגמ' 'כיון דאית ליה 

להאיך למלוייה ולא קא מלייה כמאן דכרייה דמייה'. הרי מבואר בגמ', שבעל הבור חייב לשלם על נזקיו, 

שדנה לגבי גלל המונח ברה"ר  )כט:(הגמ' כיוון שהיה לו למלאות אותו. בנוסף לכך, מביא התוס' ראיה מ

ואדם זכה בו, אך לא הרימו ג' טפחים ולכן לא נחשב שעשה בור חדש, ועדיין האחריות מוטלת עליו וצריך  

 לשלם על נזקי הגלל, מפני שהוא זכה בגלל.  

ו בור, חולק על התוס' ואומר שאם אדם לקח את ממון חבירו ועשה ממנ דפי הרי"ף(מ)טו.  הרמב"ן במלחמות 

הלוקח חייב, בגלל שבעל הבור לא אמור להתחייב על כך שאחרים יוצרים מממונו בור, 'ואע"פ שהיה להם 

 לסלקן, זה הדין אינו נוהג בבור, שיהיה זה חופר בור וזה מתחייב'.

, בור שמזיק מסקנהתוס' סובר, שהתורה חידשה שבור מוגדר כמעשה נזק גמור, ואין חיסרון בכך. לכן ל

ש כממון המזיק, ולכן גם אם אדם אחר עשה את הבור, סו"ס כיוון שזה ממון של אדם וידע מכך  הוא ממ

שהוא ברה"ר, הרי שהממון שלו שהיה לו אחריות עליו, הזיק, וע"כ צריך לשלם עליו. לעומת זאת, הרמב"ן 

א שבגלל  סובר שהחידוש של התורה הוא לא שבור נחשב ממש כממון המזיק, שהרי הוא כן קצת גרמא, אל

שהאדם עשה את הבור וגרם לזה שיתחדש מזיק ברה"ר, הרי שהוא מקבל אחריות על הנזקים שיקרו 

 בבור, ולכן זה מייחס את הבור אליו ופותר את הבעיה של הגרמא. 

לכן מבין הרמב"ן, שאמנם הבור הוא של הבעלים, אך עיקר מי שלקח עליו אחריות, זה על מי שחפר את 

אליו ייוחס המזיק יותר. הרמב"ן סובר שהחיוב של הבור, יהיה על מי שהוא האחראי העיקרי הבור, ולכן 

 על המצאות המזיק ברה"ר, ולא משנה של מי הממון המזיק. 

גמ', שבמקרה שהשור חפר את הבורות ברשות חבירו, בעל החצר יצטרך דינא דאמנם הרמב"ן מודה ל 

שאמור לקחת אחריות על זה. בעל השור לא חייב בגלל    לקחת אחריות ולשלם, בגלל שאין שום אדם אחר

ולא שור בור', כלומר שאף פעם אין אחריות לבעלי הבהמות על הבורות   -שאמרה תורה 'כי יכרה איש בור  

 שהם כורות. 

בעצם, הרמב"ן סובר שהעיקר זה לא הממוניות אלא האחריות על המזיק שהתחדש ברה"ר. לכן, אף 

לים, אם אדם בר חיובא חפרו, הוא עיקר האחראי על המזיק שהתחדש, ולכן שהבור הוא ממונו של הבע

הוא חייב, אך במקום שאין כלל אדם אחר אחראי, אז בעל החצר הוא האחראי. לעומת זאת, התוס' כלל 
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לא מחפש מישהו שאחראי על המזיק שהתחדש, אלא בור זה בסופו של דבר כמו ממון המזיק, ולכן הדיון 

 . 3הבור בעל הוא רק מי

נראה שגם ההוכחה של תוס' מגלל, איננה הוכחה כנגד הרמב"ן, בגלל שהרמב"ן מחלק בין מקרה שהממון  

של הבעלים הוא מצד עצמו כלל לא מזיק, ורק מישהו אחר הפך אותו למזיק, שאז עליו מוטלת עיקר 

לעומת זאת, האחריות על המזיק שהתחדש, שהרי הוא הפך את הממון שבכלל לא היה מזיק למזיק. 

במקרה של הגלל, אדם זכה בו כבר כשהוא היה מזיק ברה"ר, ואם כן יש לו בעצמו ממון שמזיק ברה"ר, 

 .4וא"כ ברור שהוא האחראי המרכזי

 

 סיבת הפטור במיתה בבור ט'

לאור המחלוקת שראינו לעיל, האם אפשר להחשיב בור כעושה מעשה נזק, או שהחיוב בו הוא על הגרמא, 

 )ד"ה וזה אב לנזקין(נראה שאפשר לתלות עוד מחלוקת ראשונים, בנושא סיבת הפטור במיתה בבור ט'. רש"י 

מת'. מבואר  כתב ששור שמת בבור ט', אין הבעלים חייבין לשלם על מיתתו משום ש'לא מחמת הבור

ברש"י, שסיבת הפטור היא לא מצד אונס, שהבעלים לא היה אמור לחשוב ששור ימות בבור הזה, אלא 

 משום שהשור באמת לא מת מחמת הבור. 

סובר שהפטור הוא משום אונס, משום שהבעלים לא היו צריכים להעלות על  )נזקי ממון יב, טו(הרמב"ם 

 דעתם נזק כזה. 

רש"י, שהרי בדרך כלל באבות נזיקין מצינו פטור של אונס, ולא פטור מסוג כזה, צריך להבין את שיטת 

 ומאי שנא בור, שכתב בו רש"י פטור זה?

נראה שרש"י סובר כדלעיל, שהבור עושה מעשה נזק, ולכן אין לפטור משום אונס, אלא משום שהבור לא 

פ שהממון שלי עשה את הנזק, עשה כלל את מעשה הנזק הנגרם. נראה שהסברא של אונס, אומרת שאע" 

אעפ"כ אני פטור משום שלא חשבתי שנזק כזה יקרה, אך סיבת הפטור שרש"י אומר היא שהמעשה נזק 

שהממון שלי עשה, לא גרם את התוצאה של הנזק, המעשה נזק לא גרם את המיתה אלא סיבות חיצוניות 

מאשר הפטור של אונס, שהרי כאן שונות גרמו אותה. הפטור של רש"י הוא פטור הרבה יותר עקרוני, 

 אנחנו אומרים שהבור כלל לא עשה את הנזק. 

הרמב"ם חולק על רש"י, וסובר כרמב"ן שהבור לא עושה מעשה נזק, אלא שהתורה חידשה שחייבים על  

סוג של גרמא, הבור גרם את הנזק, וע"ז הבעלים מתחייב לשלם. אם אנחנו מתייחסים לבור כרמב"ם, הרי 

ושה מעשה חיובי כדי להזיק, אלא שהבעלים מתחייב על זה שהניזק התנגש בבור בצורה שהבור לא ע

מסוימת וניזוק, וע"כ שייך לפטור רק משום אונס. הרי ברור, שאין הדיון כאן במקרה שהשור חולה ומת 

מעצמו, אלא שהשור נפל בצורה מיוחדת שלא קורה בדרך כלל, וע"כ באופן טבעי בנפילה מסוג כזה, 

השור מכה שאמורה להורגו, ואין כאן נס או יציאה מגדר הטבע בכך שמת בבור ט'. על כן, אם אנחנו   מקבל

 
אמנם כאשר לבעלים לא היה פנאי לסלק, ודאי שמי שכרה את הבור צריך לשלם, משום שכריית הבור כן מחייבת,    3

 אך כאשר יש לבעל החצר חיוב, חיובו גובר על חיובו של מי שכרה את הבור.  
 תירוץ זה שמענו מהרב יורם מושקוביץ' שליט"א.   4
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מחייבים מצד הגרמא, הרי שהיינו אמורים לחייב את הבעלים גם על מיתה, שהרי הבעלים מתחייב על כל  

 מה שהבור יגרום, וכאן השור נפל בצורה מיוחדת, והבור גרם לו למות. 

טת רש"י הדיון הוא על חיוב הבעלים משום שהבור נחשב שעושה מעשה נזק. לכן בכל  לעומת זאת, לשי

פעם שהניזק נופל לבור ומקבל מכה, נחשב שהבור נתן לו מכה מסוימת, בעוצמה מסוימת שהייתה אמורה 

להזיק לו בלבד, וע"ז קיבלו הבעלים אחריות לשלם, וחוץ מזה בגלל שהשור נפל בצורה מיוחדת, הרי שגם 

, אך המיתה כלל לא מיוחסת לבור, בגלל שהמעשה של הבור שעליו הבעלים קיבל אחריות, זה מעשה מת

שגורם רק לנזקין ולא למיתה, ואילו אם החיוב הוא מצד גרמא, אין מעשה נזק מסוים שעליו בלבד קיבל  

 הבעלים אחריות, אלא קיבל על כל תוצאה שתיגרם לניזק שיפול לבור ויקבל מכה. 

מביא את דעת רבינו  )נ: ד"ה והר"ר יהונתן(לוקת זו נחלקו גם כן המאירי ורבינו יהונתן. השיטה נראה שבמח

יהונתן שסובר שאם השור נפל לבור וניזוק ומת, הרי שהבעלים חייב בנזקיו ופטור רק על מיתתו. לעומת 

 ור מת. סובר שבמקרה כזה, אין הבעלים חייב על הנזק כלל, משום שסו"ס הש )שם(זאת, המאירי 

נראה שהמאירי סובר, שכיוון שהבור עשה מעשה נזק אחד, שגרם לשור לשבור את הרגל ולמות בבת  

אחת, הרי שאין חשיבות לכך שהשור גם שבר את הרגל, ועיקר מעשה הנזק היה מעשה נזק מיוחד שגרם 

לון ובהתחלת  למיתה, ועל מעשה נזק לא רגיל זה לא חייב בעל הבור. הדבר דומה לאדם ששבר למישהו ח

השבירה החלון נסדק ואז נשבר לגמרי, הרי שיש פה מעשה אחד של שבירה מוחלטת, ואין כבר שום 

 שייכות לדון על הסדיקה הקטנה, משום שאין לה שום משמעות כאשר כל החלון נשבר באותו מעשה נזק. 

, ואילו המאירי סובר הסיבה שרבינו יהונתן לא סובר כדעת המאירי, היא משום שסובר כדעת רש"י דלעיל

כדעת הרמב"ם. רבינו יהונתן כותב שם שהפטור במיתה בבור ט', הוא משום 'דמזלו של השור גרם לו 

אותו טעם של רש"י, שהמעשה של הבור לא גרם את המיתה, אלא גרם רק נזק ואילו  ולמות', ונראה שזה

ו מיוחסת לבור כלל. על כן סובר המזל של השור גרם לו ליפול בצורה מסוימת ולמות, ואין מעשה מיתת 

רבינו יהונתן, שחייבים על הנזק הנעשה לשור, משום שהמעשה נזק שהבור עשה הוא מעשה נזק רגיל 

שגרם לבור לשבירת הרגל, ואילו המיתה שקרתה לבור, היא כלל לא נעשתה בגלל המעשה נזק של הבור, 

 נזק. אלא בגלל מזלו, ולכן אין זה פוטר את הבעלים מלשלם על ה

לעומת זאת, המאירי סובר שאין הבור עושה מעשה נזק, וע"כ כל הפטור במיתה הוא משום אונס, אך 

מעשה המיתה כן מיוחסת לשור, וע"כ לא שייך לחייב על הנזקין, משום שהבור עשה מיתה ונזקין והנזקין 

 לא נחשבים כלל. 

 

 סיבת הפטור בשבירת כלים ובמיתת אדם

בבור וחידוש התורה בו, וראינו מחלוקת ראשונים, האם החיוב נובע מכך שהבור    עד כאן דנו לגבי המחייב

עושה מעשה נזק, או שהחיוב נובע מכך שהאדם אחראי על הבור ועשאו, אך זה נחשב מעשה גרמא. מכאן 

 נדון על הפטורים השונים בבור, וסיבת הפטור המיוחד בבור.

ור, הוא רק בבור י' ולא בבור ט'. הרשב"א סובר הרשב"א מביא את הירושלמי שסובר שפטור כלים בב

שהבבלי חולק על זה, וסובר שגם בבור ט' יש פטור כלים, משום שבכלים אין שום חילוק בין נזק למיתה, 

 )כח:(ולכן ברור שפטור התורה בכלים הוא בין על בור ט' ובין על בור י'. הרשב"א מוכיח את דבריו מהגמ' 

 רה"ר וניזקו כלים פטור, למרות שמדובר על בור שלא יכול להרוג כלל.  שכותבת שאם אדם שפך מים ב
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צ"ע מה סברת הירושלמי, שהרי לכאורה אין חילוק בין הבורות, ולמה לומר שהפטור של התורה הוא רק 

 על בור י' ולא על בור ט'?

מסביר  )נ:( 5נראה שסיבת הפטור של אדם וסיבת הפטור של כלים בבור, היא אחת. תלמיד ר"ת והרשב"א

 שסיבת הפטור באדם שמת בבור, הוא משום דהוה ליה לעיוני ולא ליפול בבור. 

טעם זה לכאורה תמוה, שהרי א"כ היה צריך לפטור גם אדם מנזקין, וכן למה צריכה התורה להשמיע דין 

 זה, שהרי אם זה פשוט אשמת האדם ובאמת לא אמור ליפול בבור, הרי פשוט שאין הבעלים חייב.

כותב שבהמה פיקחת דרכה לסור מן המכשולות, ולכן פטור בעל הבור על מיתתה,   )נזקי ממון יב, טז(מב"ם  הר

וממשיך וכותב 'וכן אם נפל לתוכו אדם ומת'. נראה שהרמב"ם כולל את סיבת הפטור של בהמה ואדם  

כאחד, שהיה להם לבדוק ולא ליפול בבור. הרמב"ם מחדש שחייבין על נזקי בהמה פיקחת, אף שבגמ' לא  

 . כתוב דין זה

הראב"ד חולק על הרמב"ם ואומר שאין חילוק בבהמה, וכמו שבהמה לא הייתה אמורה למות כך גם לא 

הייתה אמורה להינזק. המגיד משנה מסביר את הרמב"ם שסובר שיש הבדל בין מיתה לנזקין, ובבור שראוי 

בבור שראוי  להמית, אפשר לצפות מבהמה ואדם שישימו לב ויזהרו ביותר ולא יפלו בבור. לעומת זאת,

רק להזיק, אין להם להתרחק ולפחד ממנו כ"כ, ועל כן אין בזה את הפטור. נראה שהרמב"ם לומד את זה,  

מכך שהתורה חייבה חייבה באדם על נזקין, וסיבת הפטור באדם היא אותה סיבה שפטור בבהמה פיקחת, 

 ומכאן למד הרמב"ם שעל נזקים אין את הסברא של הוה ליה לעיוני.  

לכאורה נראה ברב המגיד, שמסביר את הרמב"ם שהפטור של אדם בבור הוא בבור י', גם אם האדם רק 

ניזוק ולא מת, משום שבבור י' אדם נזהר מליפול לתוכו, וא"כ לא אמור להיות חיוב בין אם ימות בו ובין 

 אם יוזק בו. 

אך אם ניזוק חייב, ומשמע תמוה לומר כך ברמב"ם, משום שהרמב"ם כותב, שאדם שמת בבור י' פטור 

שמדבר על אותו בור, ואומר שבבור הזה אם ניזוק חייב. על כן נראה לומר, שהרב המגיד התכוון שנזהרים 

ממכשול גדול שיש בו סכנת נפשות, שלא למות בו, אבל אינם נזהרים מלהינזק, ולכן גם בבור י' אם הבהמה  

לא נזהרה כ"כ שלא להינזק, ולכן היזקה הוא דבר  ניזוקה, הרי שהיא שמרה את עצמה קצת שלא למות אך

שכיח, שכן דרכה לשמור את עצמה ממיתה ולא מנזקין. אפשר לומר שבבור י' נזהרים שלא ליפול בצורה 

 .6שיכולה לגרום לה למות, אך לא נזהרים כ"כ לרדת לבור בצורה זהירה יותר, אף שהיא יכולה להינזק מזה 

פטור, הרי אם בסברא פשוטה אנשים לא נזהרו וזה אשמתם, הרי בודאי עדיין תמוה, למה צריך פסוק ל

 שלא נחייב את בעל הבור? 

על כן צריך לומר, שאין סברא זו מוכרחת, ואנשים לא אמורים לשמור את עצמם כ"כ מליפול בבור י', 

שהחיוב שנאמר שהבעלים לא אמורים להתחייב על נזק זה. אלא צריך לומר, שיש כאן יסוד בחיוב בור, 

 בבור הוא רק על מה שהבור מזיק באופן טבעי מצד עצמו.

 
 : והחזקוני על התורה.  וכ"כ השיטה ה 5
ביאר את הדברים באופן אחר ע"פ דברי המשך חכמה. המשך חכמה כותב שבור י', לא שכיח  נתנאל קלה הי"ו  6

שאנשים נופלים בו בגלל שיש לו קול. צריך לומר שבדרך כלל הקול מועיל רק ביחס למיתה, אך נזקין תמיד יכולים  
איזור, הוא לא נשמר ממנו בצורה מלאה, אלא הוא נזהר שלא ללכת  לקרות. גם כאשר אדם יודע שיש בור מסוכן ב

 בצורה פזיזה ואגרסיבית שעלולה להמית אותו.  
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הארכנו כבר בחידוש הגדול שהתורה חידשה בבור שהבעלים חייבים בו, שהרי היה אפשר לפטור מצד 

זה שהניזק בא למזיק ואין מעשה נזק או שהבור לא מזיק מצד עצמו וכדו', ולכן החידוש של התורה הוא  

מזיק, ואז אפשר לומר שהנזק יותר מיוחס לבעלים והבור מוגדר כמזיק,  רק במקום שהבור מצד עצמו

משום שמזיק ברה"ר בצורה טבעית. כאשר אדם שם בור שיזיק רק אם אנשים לא ישימו לב ויזהרו מליפול 

או שהבהמה לא תשים לב, הרי שהבור מצד עצמו לא מזיק, בגלל שצריך לצרף עוד משהו משונה, גם את 

 זהרו כדרכם, וע"כ הנזק מאוד רחוק מהבור וא"א לייחס אותו לבעלים. זה שאנשים לא י

כל זה שייך רק לגבי מיתה, וכהסברו של המגיד משנה, שאנשים נזהרים מלמות בבור בדר"כ, ולכן אם קרה 

מקרה כזה, זה מיוחד ולא טבעי ולא אמור לקרות בבור, אך אם אנשים ניזוקו בבור, ובזה הם לא אמורים 

 , הרי שאין חידוש לא טבעי בבור בכך שאנשים ניזוקו בו, ולכן הנזק כן מיוחס לבור.להזהר כ"כ

נראה שהסברא לפטור בכלים היא סברא דומה. כאשר כלים נופלים בבור וניזוקים, אין זה מצד עצמם  

שהרי הם צריכים שמישהו ידחוף אותם לתוך הבור, ולכן השבירה שלהם בתוך הבור נצרכת לשיתוף 

 עוד אדם חוץ מהבור עצמו, וע"כ הנזק לא יכול להיות מיוחס לבעלים.  מסוים עם

כך נראה בפשטות להסביר את סברתו של הבבלי, שפוטר כלים בכל בור, אף בבור ט'. הרי אמרנו שאנשים 

לא נשמרים כ"כ מבור ט', וע"כ אין סברת הפטור בגלל שאנשים יזהרו מלהכניס שם דברים וכלים, אלא 

ל שצריך עוד שותפות בשביל להזיק את הכלים בבור. כך מובן, שאדם פטור רק בבור י' הסברא היא בגל

במיתה, משום שהפטור הוא בכך שהוא לא נזהר כדרכו להזהר, אך בכלים לא צריך להגיע לזה, ועצם זה  

 שהכלים ניזוקו בבור זה אומר שיש שיתוף נוסף, וע"כ פטור בעל הבור על כל נזקי כלים בבור.  

ומר שהירושלמי סבר שאין לחלק בין הסברא של פטור כלים לסברא של פטור אדם, שעצם זה נראה ל

שהכלים צריכים שאדם אחר יפיל אותם בבור, זה לא מספיק סיבה לומר שהבור לא עשה את הנזק באופן 

טבעי מעצמו. ע"כ סובר הירושלמי שהפטור הוא רק בבור י' שאנשים נזהרים מלהכניס שם כלים, משום  

בור יכול לשבור אותם לגמרי, אך בבור ט' שאין הוא מזיק כ"כ ואנשים לא נזהרים ממנו, הרי שהנזק שה

של כלים בו מוגדר כנזק טבעי בבור וחייבים עליו, ומעין סברת המגיד משנה שיש חילוק בין מכשול קטן 

 . 7למכשול גדול 

מנו, אך צריך לומר שהם נזהרים יותר  אמנם אמרנו שבבור י' אנשים כן רגילים להינזק ולא כ"כ נשמרים מ 

 על כלים בבור י', שלא להכניסם אליו כלל, בגלל שהכלים יותר יכולים להינזק בו.

אומרת שאפשר למעט כלים מבור, למרות שהתורה דיברה על מיתה וכלים לא מתים, משום   )נד.(הגמ' 

ו היא מיתתן, היא לא הסברא של . לפי דברינו, סברת הגמ' ששבירה בכלים ז8ש'שבירתן זו היא מיתתן'

 
ר' אריה לייב בחידושיו מסביר את הירושלמי כפשוטו, שכיוון שיש שני סוגים של בור כפי שהרשב"א הביא לעיל   7

הסוג של בור י' ולא על הסוג ט'. אך נראה שאין  מדבריו, הרי שהחידוש של התורה שפטרה כלים בבור, הוא רק על  
זה מסביר את הירושלמי, שהרי הרשב"א מסביר שגם לבבלי יש שני סוגי בורות, ולמרות זאת הבבלי חולק, ובסברא  
דבריו מובנים, שאע"פ שאלו שני סוגים של בורות, עדיין מסברא אין לחלק ולומר שהגזיה"כ היא רק בבור י' ולא  

לכאורה אין שום סברא בכלים לחלק בין בור זה לבור זה, ולפי דבריו לא מובן מה המחלוקת בין   בבור ט', שהרי 
 הבבלי לירושלמי.  

החזו"א מסביר סברא זו, שכל שבירת כלי מוגדרת כמיתה משום שהשבר לא חוזר מצד עצמו כבאדם, ולכן כל שבר    8
הר"מ מסטרטקה למה לא מחלקים בכלים בין   מוגדר כמיתה. השיטה )נד. ד"ה והר"מ מסטרטקה( מביא את הסבר 

שבירה למיתה, שבכלים תמיד יש שימוש מסוים בשברי הכלי, ולכן תמיד הכלי הוא רק נשבר ולא מת, וע"כ ברור 
 שהתורה פטרה את כל השבירות והנזקים ולא רק שבר גמור.  

 שב כמיתה ופטור עליו.  לכאורה יוצא מדבריו, שכל נזק שקורה לכלי, בין נזק גדול ובין נזק קטן, נח
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הפטור בכלים בשבירה ובנזק, אלא זה רק סיבה איך אפשר לפטור כלים לגמרי מהפסוק ולא לומר 

 שהפסוק דיבר רק על מיתה ולא על נזקין.

 

 בור ומה -מחלוקת רב ושמואל 

האם  )נ:(עד כאן דנו מה המחייב בבור, ומהם הפטורים בהם וסברותיהם. מכאן נדון במחלוקת רב ושמואל 

 בור שחייבה עליו תורה הוא החבטה שמי שנופל נחבט בבור, או ההבל שיש בבור. 

לכאורה היה אפשר להסביר שהמחלוקת ביניהם היא, שלפי רב בעל הבור לא מתחייב על הנזק הנגרם 

ה, משום שהמזיק תמיד היה קיים, והוא רק יצר את זה שיהיה מכשול שיביא את האדם למזיק ע"י החבט

שהיה קיים כבר, וע"ז אין חיוב משום שהנזק לא מיוחס אליו, כי הוא לא יצר אותו בידיים. לעומת זאת, 

 ההבל התחדש בעקבות הבור והחופר יצרו בידיים, ואותו אפשר לייחס לבעל הבור.  

מקרה שאדם שם בור, לבין מקרה שאדם שובר בידיים, שהרי אם אדם יקח חפץ של חבירו  רב מחלק בין

ויזרוק אותו על הריצפה והוא ישבר, ברור שהזורק נחשב שובר כלי ויתחייב, אף שרק 'הכשיל' את הכלי 

א וגרם לו ליפול ולהשבר. אך בבור, כיוון שהנזק בו לא מיוחס כ"כ לבעלים, ויש חידוש גדול בכך שהו

. שמואל סובר לעומת 9מתחייב על הנזקים, חידשה תורה שהחיוב בבור הוא רק כאשר האדם חידש יזיק

זאת, שאפשר לחייב בבור על עצם זה שהאדם יוצר מכשול וגורם לאנשים ליפול בבורו, ולכן עצם זה 

 שהאדם יצר את המכשול שגרם לאחרים להנזק בו, הרי שמתחייב על נזקיו. 

בפסוק 'כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור',  )מט:(הסבר זה, מכך שהתורה חידשה לכאורה קשה על 

שאדם חייב לא רק אם כרה בור אלא גם אם פתח בור. יוצא שרב סובר, שכאשר אדם פותח בור, הוא 

מתחייב על הנזקים שיווצר מההבל שלו, וזה תמוה לפי הסברנו עד עכשיו, משום שהפותח לא יצר את 

 הרי ההבל היה לפני כן ברה"ר?המזיק, ש

גם זה שהאדם לא יצר את המזיק, וגם   :מתרץ שלרב יש שני חסרונות בחבטה  )מנחת שלמה ג.(ר' שלמה זלמן  

שהנזק נגרם ע"י כח הנפילה, ולא ע"י פעולת הבור, כמו שהסברנו לעיל שהבור לא עושה מעשה נזק. רב 

בל רגיל כאשר אדם כורה בור, יש שני יתרונות, גם סובר שכל מקום שיש חיסרון אחד, חייבים עליו. בה

זה שההבל נוצר ע"י האדם, וגם זה שההבל יוצר ופועל את הנזק במעשה ממשי. כאשר אדם נופל בבור, 

ההבל חונק אותו וגורם לו למות או להינזק, וזה לא כחבטה שאדם נחבט בבור וניזוק רק ע"י כח הנפילה. 

נם אין את היתרון שהאדם עשה את המזיק בידיים, אך כיוון שגרם לכך  לכן, גם כאשר אדם פותח בור, אמ

 שההבל יפעל נזק, הרי שחייב עליו. 

הדברים קשים קצת מסברא, מה הצירוף של שני החסרונות בחבטה, ולמה כאשר יש חיסרון אחד זה 

יפטר לדברי מועיל? בנוסף לכך, יוצא מדבריו נ"מ מחודשת, שאם אדם יסיר כיסוי מעל אסו"מ ברה"ר, 

 רב, משום שגם לא יצר את המזיק וגם המזיק לא פועל פעולת נזק.

על כן נראה לומר, שלפי רב אדם חייב בבור רק על חידוש מזיק ברה"ר, ובגלל חידוש זה לוקח אחריות 

 על נזקי הבור. 

 
עד שיפול בדרך נפילה, כלומר שיפול על פניו, ומכאן לומד רב שהחיוב   -כך לומד רב מכך שכתוב 'ונפל שם שור'   9

 בבור הוא רק כאשר הנפילה היא בצורה שההבל יכול להזיק את הנופל.  
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ת. כאשר אדם כורה או פותח בור, א"א לומר שהוא חידש את הקרקע ברה"ר, שהרי הקרקע תמיד קיימ

אמנם הוא גרם לגרגירים אחרים של אדמה להיראות החוצה, אך אין נ"מ בכך, שהרי הקרקע זה קרקע 

אחת ואין חידוש בכך, וכל מה שהוא יצר זה שהחבל ארץ יהיה בצורה כזאת שתזיק. לכן יש כאן רק יצירת 

כי גם כאן הקרקע מכשול, ולא יצירת מזיק ברה"ר. גם בפתיחת כיסוי מעל בור, איננו חייב על החבטה, 

הייתה קיימת בצורה שלא מזיקה. החיסרון בחבטה לפי רב, אינו בזה שהוא לא עשה את המזיק בידיים, 

אלא בכך שהמזיק לא מיוחס אליו כי הוא לא חידש אותו. לעומת זאת, כאשר אדם פותח כיסוי מעל חפץ, 

וכאשר הוא מכוסה הוא לא הרי שהחפץ לא נחשב ברה"ר, משום שהחפץ הוא לא בעצמו רשות הרבים, 

 נמצא ברה"ר. לכן, כאשר אדם מסיר כיסוי מעל החפץ, הרי שהוא מחדש את מציאותו ברה"ר, ולכן חייב.

בקרקע א"א לדון על זה שהקרקע לא הייתה ברה"ר, משום שלמרות שהיא מכוסה, היא עצם השטח של 

ילו יש חפץ מכוסה, הוא כלל לא רה"ר, וברור שנחשבת שהייתה, ורק לא נחשבת מזיקה. לעומת זאת, א 

מוגדר שהוא נמצא במקום שאנשים הולכים בו, משום שאין להם גישה אליו, והאדם שפותח את הכיסוי, 

 הוא יוצר את היות המזיק ברה"ר ממש. 

אמנם נראה שגם לרב חייבים לומר שיש חיוב גם על החבטה. לכאורה קשה על דברי רב, שכל החיוב בבור 

הרי ברור שלא ההבל בלבד הזיק, והחבטה גם הזיקה, ואף גרמה לעיקר הנזק. בנוסף לכך, הוא משום הבל,  

כאשר הבהמה שברה את הרגל והוכחשה, בודאי שההבל לא גרם את שבירת הרגל, אלא רק את הכחשתה, 

 . 10ואיך מחייב רב גם על השבירה

שקיים בבור הבל. כאשר אין הבל בבור, על כן מוכרחים לומר, שגם לפי רב יש חיוב על החבטה, במקרה 

אין בבור שום חידוש של החופר, שבגללו ייוחסו נזקי הבור אליו, וע"כ רב סובר כדברינו לעיל, שאין חייב 

על החבטה. בנוסף לכך, אף במקום שהחופר כן יצר הבל, אם נפל הנופל לאחוריו בצורה שההבל לא יכול  

ה שיש הבל בבור שיכול להזיק, והנופל נפל על פניו בצורה כזאת פוטר רב. אך במקרגם כן  - היה להזיקו

שההבל יכול היה להזיקו, הרי שקיים בבור חידוש של מזיק שיכול היה להזיק לנופל, וע"כ סובר רב שחייב 

בעל הבור אף אם ההבל כלל לא הזיקו וניזוק רק מהחבטה, בגלל שכל הבור הוא מזיק לגבי הנופל, וע"כ 

 . 11סים לבעלים כל נזקיו מיוח

ההבדלים ההלכתיים שהגמ' מביאה בין רב לשמואל, הם רק במקרים שאין כלל הבל והנזק יכול להיגרם  

 רק ע"י חבטה, ובזה בלבד סובר רב שאין חיוב על החבטה. 

 

 מחלוקת רב ושמואל -אבנו סכינו ומשאו שהניחן ברה"ר 

במחלוקת נוספת, האם כאשר אדם מניח חפץ מזיק ברה"ר, והוא עדיין שלו, האם  )כח:(נחלקו רב ושמואל 

חייב עליו מדין בור או מדין שור. שמואל סובר, שגם במקרה זה החיוב הוא רק משום בור ולא משום שור, 

 ואילו רב סובר שבמקרה כזה, החיוב הוא יותר חמור, משום שור. 

 
חייב נמי רב, דאיכא למימר הבל נמי  רש"י )נ: ד"ה מאי בינייהו( כותב 'ואפילו נבקעת כריסו או נשברה מפרקתו מ  10

קטלתיה, ואפילו נשברה רגלו וכיחש, איכא למימר מחמת הבל הבור חלה וכיחש'. רואים מרש"י שבנזקים של  
שבירה והבל יחד, רב ושמואל מחייבים באותו חיוב. בנוסף לכך, משמע ברש"י שאין כלל וודאות שההבל הזיק, שהרי  

 שבעתיים איך רב מחייב כמו שמואל, והרי אין כלל וודאות שההבל הזיק. כותב 'דאיכא למימר', וא"כ קשה 
 מעין זה כתב האגרות משה חו"מ סי' צט.   11
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בור שחייבה עליו תורה, הוי בור ברה"ר שאיננו שלו, או בור ברה"י   האם  )מט:(נחלקו ר' עקיבא ור' ישמעאל  

שהוא שלו, ורק הפקיר רשותו ובני רה"ר עוברים לידו. ר"ע סובר שחיוב בור הוי ברשותו, ואילו ר"י סובר 

  סוברים שמחלוקת רב  )יג. מדפי הרי"ף(ובעל המאור  )כח: ד"ה דאפקרינהו, אבל לא(שחיוב בור הוי ברה"ר. רש"י 

ושמואל תלויה במחלוקת התנאים זו. רב סובר שחיוב בור הוי ברה"ר בלבד, כדעת ר"י, ולכן סובר שאין 

מציאות של בור שלו בתורה, ולכן כאשר הניח חפץ שלו ברה"ר, החיוב הוי רק משום שור ולא משום בור.  

ם בור על בור שלו, לעומת זאת, שמואל סובר כדעת ר"ע, שחיוב בור הוי ברה"י, וא"כ התורה חייבה משו

  ולכן גם חפץ שלו, החיוב הוא משום בור ולא משום שור.

רש"י ובעל המאור הוכיחו, שמזה שאין חיוב בור ברה"י, רואים שאין חיוב בור כאשר הניח חפץ שלו 

ברה"ר. לכאורה דבריהם קשים במקצת. הרי זה שרב סובר שאין חיוב בור ברה"י, הוי רק משום הסברא 

שותי מאי בעי', וא"כ כאשר סברא זו לא שייכת בגלל שהניח חפץ שלו ברה"ר, למה לא נחייבו של 'תורך בר

 משום בור?

אלא צ"ל שהראשונים הבינו שרב סובר שאין חיסרון כ"כ בכך שהניזק הולך למזיק, ולכן מסברא היה 

יח, זה שרב . מה שהראשונים באו להוכ12אפשר לחייב בור שלו משום שור, משום שזה ממש ממון המזיק

לא סובר שיש סתירה לדעתו מהתורה ומהתנאים, בגלל שלא מצינו בתורה חיוב בור על דבר שהוא שלו, 

 וע"כ יכול היה רב לחדש את דבריו, שבור שלו חייב משום שור. 

לכן אמרו הראשונים שרב סובר כדעת ר"י, שבור שחייבה עליו תורה, הוי בור ברה"ר ולא ברשותו. למרות  

הבור לא חייב ברשותו, היא רק משום 'תורך ברשותי מאי בעי', ולכאורה אין מכאן הוכחה שהסברא ש

לחפץ שהניח ברה"ר שיהיה חיובו משום שור ולא משום בור שהרי ברה"ר לא שייכת סברא זו, רצו 

 הראשונים לומר שאין מדברי ר"י סתירה לדבריו של רב. 

רה חייבה על בור ברה"ר משום בור, ובור ברשותו אין להקשות על דברי רב, מכך שר"י לא אמר שהתו

חייב משום שור, שהרי לכאורה לדברי רב כך היה צריך להיות, משום שר"י סובר את הסברא של 'תורך 

ברשותי מאי בעי', שהרי פטר בור ברשותו, וא"כ גם לגבי שור סובר סברא זו, ולכן לא יכול לומר שהתורה 

 חייבה על בור ברשותו משום שור. 

אם רב היה סובר כדעת ר"ע, שחיוב בור הוי ברה"י ולא ברה"ר הרי לנו שהתורה חייבה על דבר שהוא 

 . 13שלו, משום בור ולא משום שור, וממילא רואים שהסברא שהניזק הולך למזיק משמעותית 

חולקים על רש"י ובעה"מ, וסוברים שהמחלוקת של רב  )יג. מדפי הרי"ף(והרמב"ן  )כח: ד"ה הני מילי(התוס' 

ושמואל לא קשורה למחלוקת זו. הם מסבירים שרב יכול לחייב גם בור ברה"י, אך עדיין אם הניח חפץ 

ברה"ר, חיובו יהיה משום שור, בגלל שבור לא מיוחס לבעלים ובמקום שהנזק יותר מיוחס לבעלים, חייב 

 
יוצא שרב סובר שאין חיסרון כ"כ בכך שהניזק הולך למזיק, ולא כפי שהארכנו בתחילת המאמר, משום שלרב אין    12

 קושי לייחס את הבור אליו כממון המזיק.
לא חולק על ר"ע, משום שסובר שר"ע חייב על בור ברשותו משום בור ולא משום שור, רק  תוס' מסביר שרב  13

משום שא"א לחייבו משום שור בגלל 'תורך ברשותי מאי בעי', אך לגבי בור סברא זו לא נכונה, ולכן חייב משום בור,  
ך ברשותי מאי בעי', היא  וכך יוצא שרב לא חולק על ר"ע. בעל המאור חולק על סברת התוס', משום שסובר ש'תור 

סברא שנכונה בין בבור ובין בשור באותה מידה, וע"כ מוכח מזה שר"ע חייב בור ברשותו שלא סבר סברא זו. ע"כ  
 בעל המאור סובר שרב חולק על ר"ע, משום שלדבריו היה צריך ר"ע לחייב על בור ברשותו משום שור.  
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ב על בור רק ברה"ר, ועדיין לסבור שגם במקום שהבור הוא שלו, חיובו משום שור, וכן שמואל יכול לחיי

 הוא משום בור ולא משום שור. 

הרמב"ן תולה את המחלוקת בין רב לשמואל, במחלוקת האם בור שחייבה עליו תורה, הוי להבלו או 

נו של לחבטו. הרמב"ן מסביר שלפי רב שהחיוב הוא על הבלו, להבל אין ממשות וא"א להגדירו כממו

הבעלים, ומכאן למד רב שהחיוב של בור הוא רק כאשר אין ממשות וא"א לחייבו משום ממון, אך אם יהיה 

 ממשות לבור, יהיה חייב משום שור. 

דברים אלו קשים לכאורה, הרי המחלוקת בין רב לשמואל לא קשורים לזה, שהרי גם לפי רב יש מקום 

שהפקירו, ומוכח שהמחלוקת היא יותר עקרונית האם  שחייבים על משהו ממשי משום בור, כגון חפץ

אפשר לדמות נזק שהניזק הולך בו למזיק, לשור או לבור. על כן צריך לומר שהרמב"ן הבין שיש שלוש 

חסרונות ביחוס הבור לבעלים לפי רב. חיסרון אחד הוא, שהבור הוא לא ממשי, שהרי החיוב בבור הוא 

של הבעלים, שהרי הוא ברה"ר, וחוץ מזה, קיימת הבעיה שדיברנו רק על ההבל. נוסף על כך, הבור לא 

עליה בבור, שהניזק הולך למזיק. כיוון שקיימים שלוש חסרונות, התורה לא חייבה על זה חיוב מוחלט 

כשאר ממון המזיק )שבו אין את כל הפטורים של בור(, אלא חייבה חיוב חדש, של בור, שבו יש פטורים 

 ס לבעלים. רבים משום חוסר היחו

על כן סובר רב, שבכל מקום שקיימים חסרונות רבים ביחוס, נחייבו רק משום בור, ואילו במקום שאין 

חסרונות רבים אפשר לחייבו משום שור. כאשר אדם מניח חפץ שלא הפקירו, הרי שהחפץ מיוחס לבעליו 

, אע"פ שקיים בו החיסרון ממש, שהרי הוא ממונו וגם הוא ממשי, וע"כ סובר רב שאפשר לחייבו משום שור

שהניזק הולך למזיק. כאשר המניח הפקיר את החפץ, הרי שאע"פ שלחפץ זה יש ממשות, עדיין הוא לא 

 ממונו וגם הניזק הולך למזיק, וע"כ החיוב הוא משום בור ולא משום שור. 

מזיק ושהבור לעומת זאת, לפי שמואל המחייב בור בחבטה, הרי שיש שני חסרונות בלבד, שהניזק הולך ל 

איננו ממונו של הכורה. כיוון שכך, גם חפץ שלא הפקירו יותר דומה לבור מאשר לשור, משום שהחיסרון 

 שהניזק הולך למזיק גדול מאשר החיסרון שהחפץ לא ממונו של הבעלים. 

ו אומרת שרב מודה בבור ברשות  )נג.(הרמב"ן מביא שתי אפשרויות מהו חיוב בור ברשותו לפי רב, שהגמ'  

. אפשרות ראשונה, שבור ברשותו הוי ממש כחפץ שלא הפקירו, ולכן חייבים עליו 14שחייב על החבטה 

משום שור. אפשרות שניה, שאין בור ברשותו דומה לחפץ שלא הפקירו, ולכן חייב בו רק משום בור ולא 

 משום שור. 

שלא הפקירו, הוא משום הרמב"ן מסביר שהסברא לומר שחייבים על בור ברשותו משום בור, ולא כחפץ 

שחפץ שלא הפקירו האדם ממש הניח את המזיק עצמו ברה"ר, ולכן אפשר לייחס את החפץ אליו יותר 

ולחייבו משום שור. לעומת זאת, כאשר אדם חופר בור, הרי שהחבטה איננה מיוחסת אליו כ"כ, בגלל שלא 

 שהארכנו לעיל. חידש את הקרקע עצמה, אלא רק גרם את זה שתהיה בצורה מזיקה כמו 

נראה לומר שהמחלוקת בין שתי האפשרויות של הרמב"ן, היא האם כאשר החפץ הוא גם ממונו של 

הבעלים וגם יש בו ממשות, האם יש עדיין חיסרון בכך שהניזק הולך למזיק, וצריך גם את העובדה  

 
ור ברשותו. גם בעה"מ תירץ כך את הגמ' הזאת, שרב מחייב  אא"כ נאמר שרב סובר כדעת ר"ע שלא חייבים על ב 14

 על בור ברשותו, רק לפי ר"ע, אך הוא מעצמו לא סובר כך. 
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הניח את החפץ  שהבעלים שם את החפץ ברה"ר וחידש אותו כדי לייחס אותו אליו, ורק מפני שהבעלים

אפשר לייחסו אליו בצורה מוחלטת כממון המזיק או לא. לפי האפשרות הראשונה בעיה זו כבר איננה 

משמעותית, ולכן אין צריך את חידוש המזיק בשביל לחייב משום שור, וע"כ גם בור ברשותו חייב משום  

ו יהיה חייב על החבטה משום  שור, ואילו לפי האפשרות השניה, בעיה זו כן משמעותית, וע"כ בור ברשות

 בור, אך לא משום שור.

 

 על מכשול לרב ולשמואלרמת החיוב 

עד כאן אמרנו, שהמחלוקת בין רב לשמואל לגבי חבטה והבל, היא שרב מחייב רק על חידוש מזיק, ואילו 

שמואל מחייב גם על חידוש מכשול. אך נראה שיש סיוגים מסוימים בכך, וגם לשמואל החיוב הוא לא על  

 כל מכשול, וגם לרב לפעמים יש חיוב על מכשול.  

ל הכריה בבור, ונפל על הריצפה, פטור בעל הבור והכורה. בנוסף לכך אומרת שאדם שנבהל מקו  )נג.(הגמ'  

אומרת הגמ' שכאשר אדם הניח אבן על פי הבור, ונתקל השור באבן ונפל לבור וניזוק, יש מחלוקת רבנן 

ור' נתן, האם בעל האבן בלבד מתחייב על הנזק או גם בעל הבור. לכאורה רואים מפשט הגמ' שמדברת  

 מואל, ומחייבת אדם שהניח תקלה ומכשול ברה"ר, אף שלא חידש כלל את המזיק עצמו.  בין לרב ובין לש

לכאורה צריך להסביר מה ההבדל בין שתי הגמרות, האם יש חיוב על כך שאדם מכשיל אדם אחר אף 

 שלא יצר את המזיק עצמו שהזיק לו או לא. 

בור, זה חלק מהבור, ולכן הוא נהיה בעל מחלק שכאשר אדם הניח אבן על פי ה )כח: ד"ה ונישוף באבן(תוס' 

הבור ואחראי על כל הנזקים שיצאו ממנו, אך במקום שלא ניזוק בקרקע הבור, כגון בנפל מקול הכריה או 

אדם שהניח אבן ונתקל בה אדם ונפל על קרקע לידה, איננו חייב. תוס' אומר שכל זה מסתדר לפי שמואל, 

 המחייב על מכשול. 

קו של תוס' בדעת שמואל, שמחייב רק על מכשול שנמצא עם המזיק עצמו, כחבטה  צריך להבין את חילו

ואבן על פי הבור, ולא על מכשול שהמזיק נמצא במקום אחר. נראה לומר שבמקרה שאדם משנה את 

הקרקע עצמה שתזיק, ע"י ששם בה מכשול, הרי שהנזק שייגרם על ידה יוכל להתייחס אליו, שאע"פ שלא 

צמו, חידש בו את האפשרות להזיק ושינה אותו שיהיה מכשול, ולכן הנזק מיוחס אליו.  חידש את המזיק ע

כאשר אדם חופר בור או שופך מים על קרקע, הרי שהוא שם מכשול בקרקע שתזיק, וכיוון שיצר בקרקע 

הזאת שינוי וחידוש מסוים, הרי שהנזק שיגרם על ידי הקרקע הזאת מיוחס אליו. לעומת זאת, כאשר אדם 

ניח אבן, אף שגורם לכל הקרקע לידה להיות יכולה להזיק משום שלידה יש מכשול, הרי שלא שינה את  מ

 המזיק עצמו ולא הפכו להיות מכשול, ולכן הנזקים שיקרו על ידו לא קשורים לאדם שהניח את האבן. 

חר, והסיבה חולק על התוס' דלעיל ומחייב על מכשול אף שהמזיק עצמו במקום א  )נ: ד"ה לשמואל(תוס' 

שבכל זאת אם נפל מקול הכרייה פטור, היא משום שבעל הבור לא עשה את כל המכשול, שהרי גם הכורה 

 הכשיל ושניהם יחד יצרו את הקול, ובזה לא חייבים על מכשול.  

תוס' נשאר בצ"ע על רב שלא מחייב על מכשול, מדוע בהניח אבן על פי הבור חייב, ופשט הגמ' שם מדברת 

 רב.  גם לשיטת

מחדש שרב גם מחייב על מכשול, ולא כפי מה שהסברנו עד עכשיו ברב  )כג. מדפי הרי"ף(בעל המאור 

שמחייב רק אם חידש מזיק ולא אם חידש מכשול. רב מודה שאם אדם יצר מכשול מעצמו, חייב על הנזק 
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מנזק שלם, כדעת  שינזקו מסיבתו, וכל מה שהגמ' אומרת שבקול הכריה פטור, זה פטור רק מחצי נזק ולא  

 ר' נתן שמחייב במקרה זה רק ח"נ. 

בעה"מ מסביר שרב לא מחייב בשופך מים על רה"ר, בגלל שהמכשול לא נגרם רק על ידו, אלא ע"י 

הקרקע, שהרי הקרקע רטובה ומחליקה, ולכן שופך המים לא מתחייב על הנזקים הנגרמים מכך, בגלל  

שהמכשול לא לגמרי שלו. הראב"ד במלחמות שם מסביר ג"כ באותה דרך, ומתרץ שרב לא מחייב על  

ה, בגלל שהחופר רק הסיר את העפר וגרם בכך שהקרקע תהווה מכשול. לעומת זאת, כאשר שם אבן חבט

 ויצר ממש את המכשול, הרי שחייב על הנזקים.  

יוצא לבעה"מ ולראב"ד שהמחלוקת בין רב לשמואל, היא לא האם אפשר לחייב על מכשול, אלא האם  

 מרי אל היוצר אותו. אדם מתחייב על כל מכשול או רק על מכשול שמיוחס לג

הרמב"ן חולק על כל זה, וסובר כדברינו עד עכשיו שרב מחייב רק על יצירת מזיק חדש, ומתרץ את הגמ' 

שמחייבת במניח אבן, ששם מדובר על אבן של המניח, וע"כ רב סובר שחייב עליה משום שור. כיוון שבזה 

היחוס של בור, וע"כ בודאי שחייבים בו גם החיוב הוא כממון המזיק רגיל, אין בו את החיסרון של חוסר 

 .15על מכשול, שהרי בעיקרון בכל ממון המזיק, זה גם נחשב נזק

 

 סיכום

דנו במאמר בשתי שאלות עיקריות. מה המחייב בבור, כלומר מה החסרונות והסיבות שקיימות לפטור  

 :שלוש שיטות ראשונים  חייב. הבאנו  -  ומה בדיוק התורה חידשה שבכל זאת אדם שחפר,  אדם שחפר בור

 רש"י ורשב"א, רמב"ן, ותוס'. 

הסברנו למה יש מקום לפטור אדם שמת בבור, וגם כלים שניזוקו בבור. ועל  - על פי החסרונות שהצגנו

הסברנו למה התורה פטרה אדם שמת   - הראשונים שהבאנו מה בדיוק התורה חידשה בבור לוקתפי מח

 ל שמזלו גרם. האם זה בגלל אונס, או בגל ,בבור ט'

זה מה   - בין רב לשמואל האם בור זה ההבל של הבור לוקתבנוסף דנו בשאלה מה זה בור. ראינו שיש מח 

החבטה שהקרקע גורמת למי שנופל.  -שגורם לייחס את כל הבור אל הבעלים, או שמא בור זה כפשוטו 

 . סףרב לא חייב על הבל, והבאנו הסבר נו מדוע הסבר האחרוניםאת הבאנו 

האם על כל מכשול  - רב סובר מה בדיוק )הרמב"ן במלחמות ובעל המאור(בראשונים  לוקתהסברנו שיש מח

 הוא פוטר, או שיש מכשול שהוא מחייב, כמו אבן שהניח על פי הבור.

רב ושמואל, האם אסו"מ שלא הפקירן, הוא חייב מדין שור או מדין בור. ראינו  הוספנו לדון במחלוקת

לוקתם האם חיוב  תלויה במח מחלוקת זוהאם  )הרמב"ן במלחמות ובעל המאור( ראשוניםגם בזה נחלקו הש

 אחרת האם התורה חייבה על בור ברשות היחיד.  תלויה במחלוקת, או שמא הבור הוא להבלו או לחבטו
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מכשול, אלא שעל נזקים הקורים מהממון עצמו,    בחפץ שלו משום שור, אין זה ממש כשור שיתחייב בו הבעלים על
 חייבים כמו שור ואין את הפטורים של הבור, וצ"ע עוד בסברא זו.  


