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פ' שור שגגה את הפרה דף נ׳ ■עיא ע״ב

לא עשאו אלא לצורך הרבים פטור שלא געשה וה נ ע ל ה ס ר
אפילו שעה אחת ואף על פי שהמביא גוקיו לרשות הרניה על דעת
הפקר חייב בגזקיהן אף על פי שלא געשה בעליהן אפילו שעה אתת
התם כי איהנהו ברשות חיהא היה בעליה אבל הנ א לא היה בעלים
מעול ם .אי גמי התה לית ביה צורך הרבים אכל הנ א אית ביה
צורך הרבים ולצורך הרבים עשה שהרי מסר להם הדלי סיד  .ע״כ :
י כ ש ל בו זרעו ואף על גב דמת בגו בצמא מכל מ ס לא גנשל
באותו דבר מ מ ם .ולרביע נראה לפרש אמרתי כלומר
השמעתי דבר זה לפגי הקב״ה והם דבר שגצעער ו ט׳ והסנים
הקב״ה לדברי שכן ד רט של הקב״ה שמסכים לסברת הצדיקים שבדוד
וגשמת בגו בצמא כנ ר מת ד חנינא וכן מציע בחגיגה שלא היו
אומרים דבר במתיבתא דרקיעא בשם ר׳״מ מפני שלמד מאחר עד
שאמר ר׳ אבהו לאליהו ומאי איכפת ליה אעז מצא בירר אח האוכל
וזרק את הפסולת והסכים הקב״ה לדעתו ואמרו מכאן ואילך דבר
בשם ר"מ  .ארך אפיס לצדיקים ולרשעים  .בפרק עושין פסין משסע
לרשעים לרעה ובפ׳ חלק משמע שגיהס ל עונ ה .יש לומר דהקב״ה
לטונה מתכוון ואס חוזרין לעובה הרי מאכילם לע*ה ואס אין עושי!
תשובה רעה היא להס מה שמאריכין ימיס שמוסיפין על חסאתס
פשע  .הר״ר ישעיה ז״ל :
ט ״ ב מ ת נ י ' החופר בור ברשות הרביס וכו'  .לא תימא דוקא
חוסר ס ר ברשותו דה׳׳ל בור דאית ליה בעלים
׳
כדכתיב בעל הבור וגו׳ אבל חפר ברשות הרביס פעור דהא לית
ליה בעליס להכי הדר ותגי החופר בור ברשות הרביס ונפל למוט
שור או חמוד דהאי בעל הבור ר״ל בעל התקלה כלומר שהוא התחיל
בנזק ולאו דוקא שור וחמור דהוא הדין לכל בעלי חיים שבעולם
ואפילו עופות כדלקמן דילסיגן שור שור משבת אלא לשון הפסוק נקט
דכתיב ונפל שמה שור או חמור  .ה״ר יהונתן ז״ל :
ח רי צין ונעיצין חרין רחב מלמטה וצר מלמעלה נ ע ץ צר מלמטה
ומרווח מלמעלה  .ד״ח ד ל  .ע״כ  .ורש״י ז׳״ל לא סי׳ כן :
א ם  pלחה נאמר בור מה בור שיש בו כדי להמית ו ט׳  .קשיא
לי סאי לישנא ונ״ל דל״ג אם כן למה נאמר בור אלא ה״נ
ילא נאמר בור ע ה בור וכו׳ כלומר ולא נאמר בור לדוקא אלא שכל
תדירות נלמוד ממנו מה בור שנאמר בו והמת יהיה לו בבור דקעביד
מיתה קאמר רחמנא אף כל דעביד מיתה איתיה להאי לישנא איכא
למימר דסתם ס רו ת לא עבדי אינש׳ פחותיס מעשרה מפני שמחזיקים
מעט מים אבל הנך כולהו מחזיקין יותר מפני ארכן ורחבן זויותיהס
עושין אותם פחותים מעשרה ולפיכך נלמוד מבור מה בור סתמו י׳
טפחים ויש בעשרה כדי להמית דהא כתיב והמת וגו׳ אף אלו בעשרה
שיש בהם כדי להמית ורישא הכי מפרשא אם כן למה נאמר ט ר
נימא חפירה סתם אלא מה בור סתמו עשרה וקא עביד מימה אף
כל ונו׳  .הראב״ד ד ל :
ו הוי א״ ה ז״ל כתב ו ד ל  .אם כן למה נאמר בור ו ט׳ לאו למימרא
דבור משמע שיש בו כדי להמית דהא ליתא כדאמרינן
לעיל בריש מכילתין אי לאו משום דכתיב עליו והמת יהיה לו וקים
להו לרבנן דעשרה טפחים הוא דעבדי מיתה אלא הכי קאמר״אם
כן למה נאמר בור בחורה לאו דוקא אלא כשם שתייבה התורה בור
כשיש בו כדי להמית והיינו לגשרה ספחים כדכתיב והמת יהיה .לו
אף כל שיש בו כדי להמית עשרה טפחים  .ע״נ :
היו סחותין מעשרה וכו׳ ומת פטור וכו' ויש אומרים שאם מת
משלם מיהא בכדי דמי היוק המשועבד בב״ד ולא נראה לי כז .
הרב המאירי ד ל :
 Y*vriיהונתן ד ל כתב ו ד ל  .היו פחותין מעשרה טפחים אם מת
בו פטור כלומר שנשבר רגלו ומת ממנו פטור מלשלם אס
טלו אבל משלם לו כדי היזקו שהוזק גו שנשברה רגלו אם צא היה
מת דלגמר׳ לא מצינן למפטריה שהרי חפר בו כ ד להזיק הטפל
אבל דמי כולו לא שהרי לא היה בו הבל למיתה ומזלו גרס ואם
החק בו חייב שהרי יש בו כדי להשבר ידו או רגלו ואפילו לא נשבר
בו לא יד ולא רגל אלא שהוא מת טנה והולך אפ״ה מייב שהרי
יש בו כדי להמית הבל לנזקין אע׳׳ס דאין ט הבל ל מי תה .ע ״ כ ;
ג מ ׳ להגלו ולא לחבטו כלומר היכא דמית משוס הבל מחייגינן ליה
כגון שנפל על פניו שנכנס ס הבל הבור והמיתו אבל נפל פניו
למעלה שלא מת מחמת הבל אלא מת מחמת חבטו פטור דקרקע
שאין לו בטלים הזי ק ת ט ד רג סבר ובבור שיש לו בעלים דבר

בבא פמא

צד

הכתוב ושאואל סבירא ליה דהאי בעל הבור נטל התקלה ר״נ נחי
_זה ענין «זי ק וכל שנן לחנעו שהרי ייוב ההיזקוח שבבור הוא על
־חנט ב? שיפיל לפניו או לאחריו בין שרחבו יותר מטמקו  .וא״ת
לחנכידולא־להבלו לחנטו דוקא שהרי על ידו נטשה החי טט ולא
להצלו שהרי ההבלא ממילא אתיא ואיהו לא עבדה אלא מאויר
העולם ש מ ת ק ק שס ההורה המידה על ה ס ר ו ט׳  .ה׳׳ר יהונהן ז״ל ;
אין־ בגור לא הבלא ולא חנ פ ה פ טו ר .ואף על פי שאבנו וסכינו
ומשאו אין בהם לא הבל ולא חנ ט וחייג• טטס הדנר מפני שהוא
נתקל ב א מ ג שהוא מעשה ידיו ממש מה שא״כ בבור שקרקע טולם
הזיקתהו ואקשס לא הבל ולא חבט במה יתחייב  .הרב ה מ אי רי ד ל:
א ל מ א קסבר ח מ ו קרקע פולס הוא דמזקא ליה .ק״ק לישנא
דאלמא  1כו׳ דלא שייך אלא כשרוצה להקשות עליה כי הך
דסוגיין ד ל ק ק' ב ס מו ך אלמא קסבר רב נחמן יש חבט פחות מעשרה
איחיביה ד ב א לרב נחמן ו ס׳ ו ק בריש כתובות ובכוליה חלמודא אבל
הכא לא אל״ל אלא קסבר רב חבטו קרקע טולה וכו׳ ולא הל״ל
אלמא ו ט' • שיפה :
ס אי בינייהו כלומר מכדי היכא דלרב ושמואל מחייב ואפי׳ נשברה
מפרקתו מחייב נם לרב משוס דאיכא למימר הבלא נמי קסליה
ואם תאמר  rה סברא היא זו והלא דבר הנראה לעיגים הוא שמת
מחמת * ס שנשברה ספרקהי  .יש לומר דאסילו הכי איכא למיחלי
בהבלא .דלולי ההבלא היה השוד מעמיד עצמו טל רנליו בכח ולא
היה רזוק כלל אבל טל ידי ההבל חלה השור וכחש מחמת החולי
ולא היה  0כת להעמיד טצמו וע*כ נפל באותו ענין שנשברה
מפרקתו ונ ה״ג מציט ל ק ק דקאמר כיון דאהני בית אהני .ממורי
שיחיה  .תלמיד הר״ס ז״ל :
־
־ ־
א *ג א ■גינייהו דעבד נובה ס״ת דהוה מצי למימר כגון שרחבו יותר
על עמקו דהבלא ליכא כדאמרינן לקמן וחגעא איכא ומיירי
שנתקל בגובה ונישוף לקרקע עולם אגל אם נישוף בגובה עצמה
חייב אף לרב נדאמרינן גבי נתקל באבן ונישוף באבן ו ק באבנו
סכיט וכו׳ שהניחן בראש גגו 'ונפלו ברוח מצויה דאמרינן לעיל
דהיכא דאפקיינהו בין לרב בין לשמואל י\ינו בור וצ׳׳ל לרב שנישוף
ג ה ס ואף על וב דאיייינן הכא בשלא נישוף בגובה אמר שמואל
ומחייב  .ותימה לקמן בנפל מקול הברייה אמרינן לשמואל לאחריו
היני משכתת דאיססר טון נחקל בבור ונפל לאחרי הבור אלמא
הואיל ואיט נישוף בבורו לא מחייב שמואל  .אמנם ריביא לא גרים
בבור אלא ה״ג ונתקל ונפל לאחרי הבור כלומר שלא נתקל בבור
אלא משום קו:ךא זו בחנם מחק הנירסא דאיכא למימר דהכא דעביד
נובה חמשם ויופירה חמשת ונחקל בגובה ונפל בחפירתו  .אמנם
מכח קושיא אחרינא הוא דגרסינן הכי דקשיא ליה אמאי פוטר
שמואל הקם מ״ש מנחקל באבן ונפל ל ס ר דאמריגן לקמן דחייב
בעל ה אגן אף על סי דחפירה לאו דידיה הוא הכא גמי מחייב
היכא דנמקל בגור להכי ל״ג נחקל ב ט ר וגס זו איגה קושיא דשמא
הא יפטור הכא משוס דכר״ה נרס אף טל פי דני נפל בגור לא
מפטר -מהאי טע מא החס אינא תרתי לחיובא דנהקל בכור ונפל
» ו ר ומטעם גרמת כרייה לא מסטר איל נפל אחרי ה ס ר איכא
תרתי לפיטורא גרמת כרייה ולא נפל לבור ומטעם דנתקל בבור לא
מיחייב  .והר׳ים שירש דהי^יא דהניח אבן על פי הנור מיירי שנתקל
באגן ונפל ל ס ר ונפל ■האגן עליו ונישוף באבן ובהא מודה שמואל
ו מחייב• אי >מ* יש לומר דהאבן היסה ע׳ ס כל הנזר וחללה בסי
ה ס י ד אגן גופא מרבה בהבלא דנ ה א מודה שמואל  .הרב רבי
ישעיה ד ל :
וו״ל הלא״ה ד ל  .אמר רב ס ר שחייבה חורה להבלו ולא לחבסו
.אלמא ק ס בי חבטו קרקע עולם הוא דמזקא ליה פירוש דבור
בין בהבל נין ב חנ ס גי מ א בעלמא הוא ומן הדין ראוי שיספר
ט ר מ א .דנו קין דעלעא דפטור אלא דרחמנא הוא דחייביה בהכשר
סקיו ותייביה א ס רו ואהבלא וכיון דלא חזינן דחייביה אלא אהבל !
חבטה כדקאי־קאי ומן הדין סטור הואדהא לינא אלא נרמא בעלמא
ולינא למימר אהא ולא שייך נמי כלל לחיוכיה מוין מחלתו בפשיטה
ו סו ס באונם דהוי בפשיעה אהבלא דהא לחבטה גופא הוי פושע
ואפילו הכי -ני פ ט ר וליכא ל מי מי ממלסו בפשיעה ופוט באונם חייב
אלא היכא דכי סופו בפשיעה חייב .ומודה רב בשור שדחף את
תבירו ל ס ר ■ונחבט ומת ממוך חבטו שחייב הדוחף דממוט הוא דאזיק
ניוי ם והבעלים הכשירו הנזק נשלא שמרוהו ופשעו  0אפילו לענץ
ס רו ע

