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A) Mishna	  
1) In	  which	  earlier	  mishnayot	  have	  we	  already	  learned	  about	  the	  category	  of		?בור    
2) In	  which		רשות    was	  found	  the		בור    that	  has	  been	  mentioned	  in	  earlier	  mishnayot?	  
3) Where	  in	  the	  Torah	  has	  the	  law	  of		בור    been	  expounded?	  
4) How	  have	  the	  above	  mentioned	  mishnayot	  expanded	  the	  law	  of		בור    beyond	  what	  we	  find	  in	  the	  

Torah?	  
5) Divide	  the	  mishna	  into	  three	  parts!	  
6) What	  would	  be	  the	  logical	  order	  of	  these	  three	  parts?	  	  

(The	  following	  question	  will	  follow	  the	  logical	  order	  of	  the	  three	  parts	  of	  the	  mishna)	  
7) Why	  does	  the	  mishna	  mention		?שור או חמור ומת    
8) What	  difficulty	  does	  there	  seem	  to	  be	  with	  the	  answer	  that	  the	  mishna	  gives	  to	  the	  question אם  

	?כן, למה נאמר בור  
9) What	  is	  the	  rational	  for	  the	  ruling	  of		פטור    near	  the	  end	  of	  the	  mishna?	  
10) When	  the	  mishna	  uses	  the	  word		,ופתחו    what	  do	  you	  think	  is	  the	  precise	  scenario?	  Might	  there	  

be	  more	  than	  one	  possibility?	  
11) In	  each	  of	  the	  four	  instances	  respectively	  in	  which	  the	  mishna	  mentions		,רשות היחיד    whose	  

	רשות היחיד  do	  you	  think	  it	  is	  referring	  to?	  Might	  there	  be	  more	  than	  one	  possibility?	  
B) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  50a	  

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נ עמוד א   
יחיד השות ופתחו לר ביםהרשות מיתיבי: החופר בור בר פטור, ואף על פי שאינו רשאי לעשות כן, לפי  -

 - לרשות הרבים; החופר בורות שיחין ומערות ברשות היחיד ופתחו ביםרשות העושין חלל תחת רשאין 
הסמוכה לרשות הרבים, כגון אלו החופרים לאושין  ברשות היחידחייב; והחופר בורות  יוסי  ביפטור, ור -

דריסת יהודה מחייב, עד שיעשה מחיצה עשרה, או עד שירחיק ממקום דריסת רגלי אדם וממקום  ביבר
רגלי בהמה ארבעה טפחים 	  

C) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  50b,	  with	  Rashi	  
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נ עמוד ב   

גמ'. אמר רב: בור שחייבה עליו תורה  להבלו ולא לחבטו, אלמא קסבר: חבטה, קרקע עולם הוא דמזקא  -
: לחבטו אמרה תורה ולא להבלו, התורה העידה אמרת םלחבטו, וא כןשל ליה; ושמואל אמר: להבלו וכ

, לרב ברשות הרביםעל הבור ואפילו מלא ספוגין של צמר. מאי בינייהו? איכא בינייהו דעבד גובה  - 
אגובה לא מיחייב, לשמואל  אגובה נמי מיחייב  -  

 
רש"י מסכת בבא קמא דף נ עמוד ב   

-להבלו  משום דעבד ליה הבל לבור ולא משום חבטו.   
-קרקע עולם  ואינו שלו.   

-שמואל אמר להבלו  לחבטו  כןשל דהבלא ממילא אתי ליה וכ ואף על גבחייבה תורה כדקאמרינן  
דאיהו עבד ליה חבטה.  

-ואם תאמר  דוקא לחבטו ולא להבלו דהא ממילא הוא ואיהו לא עבדיה.   
-התורה העידה על הבור  דכתיב בור סתם.   

-ואפילו מלא ספוגין של צמר  כא חבטה.דלי   
D) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  51b,	  with	  Rashi	  

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נא עמוד ב  
: אדרבה, הרי קירב יהלמר : הרי מיעט הבלא. איהלמר בעא מיניה רב שיזבי מרבה: הרחיבה, מהו? א

הזיקא! אלא אמר רב אשי: ניחזי אנן, אי בהבלא מיית  , אי בחבטה מיית הרי מיעט הבלא - הרי קירב  -
הזיקא. איכא דאמרי, אמר רב אשי: ניחזי אנן, אי מההיא גיסא נפל  הרי קירב הזיקא, ואי מאידך גיסא  -

נפל  הרי מיעט הבלא. איתמר: בור שעומקה כרחבה  - רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו משמיה דרבה בר  -
הבל בר חנה דאמר משמיה דרבי מני, חד אמר: לעולם יש בה  עד שיהא רחבה יתר על עומקה, וחד  -

אמר: לעולם אין בה הבל  עד שיהא עומקה יתר על רחבה.  -  
 

רש"י מסכת בבא קמא דף נא עמוד ב   



-הרחיבה  אחד חופר בור י' ובא חבירו והרחיב פיו.   
-הרי מיעט הבלא  ותבא לו ברכה.   
-הרי קירב הזיקא  שור עד מקום פי הבור שמיעט מקום מעמד רגלים ושמא לא היה הולך ה 

שבתחילה. 	  
E) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  50b	  

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נ עמוד ב   
תנן: היו פחותין מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת  פטור, ואם הוזק בו  - נפל לתוכו  .חייב –

שור או חמור ומת  יה חבטה! לא, משום דלית ביה הבלא. אי הכי, ? לאו משום דלית בעמאטאי פטור; מ -
אם הוזק בו  חייב, הא לית ביה הבלא! אמרי: אין הבלא למיתה, ויש הבלא לנזקין.  -  

F) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  52a	  –	  53a,	  with	  Rashi	  and	  Tosphot	  Reed,	  and	  Beit	  
haBichira	  by	  Rabbenu	  Menachem	  haMeiri,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  50b	  

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נב עמוד א   
ונפל לתוכו שור או חמור ומת  ...מתני'.  חייב. נפל לפניו מקול הכרייה  - חייב, לאחריו מקול הכרייה  - - 
פטור.   

דף נג עמוד אותלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נב עמוד ב   
נפל לפניו כו'. אמר רב: לפניו  לאחריו  לפניו ממש, - אחריו ממש, וזה וזה בבור, רב לטעמיה, דאמר רב:  -

בור שחייבה עליו תורה  להבלו ולא לחבטו  -  
רש"י מסכת בבא קמא דף נג עמוד א   

-וזה וזה בבור  ואפילו הכי אשמועינן מתניתין דפטור הואיל ולא מהבלא מית אלא מחבטא וקרקע עולם  
הזיקתו. ביםהרשות דבני ר  

נו המאירי, מסכת בבא קמא דף נ עמוד בבית הבחירה לרבי  
 או עמקו על יתר רחבו שהיה כגון הבלא כאן שאין אלא חבטא כאן שיש ונמצא צמר של ספוגין היו לא
חייב חבטא מתוך ומת הואיל בגופו הבלא נכנסה שלא למעלה ופיו גבו על נפלש  

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נג עמוד א   
ר ברשותו דחייב, משום דאמר ליה: ממה נפשך? אי בהבלא מית אמר רב חסדא: מודה רב, בבו הבלא  -

דידך הוא, אי בחבטא מית  חבטא דידך הוא.  -  
תוספות רי"ד מסכת בבא קמא דף נג עמוד א   

ברשות או שסמכו  וכגון שהפקיר רשותו ולא הפקיר בור ...אמר רב חסדא מודה רב בבור ברשותו  (יז)
  הרבים

G) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  52a	  –	  54a 
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נב עמוד א   

נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו, חמור וכליו ונתקרעו  ...מתני'.  חייב על הבהמה ופטור על הכלים.  -  
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נג עמוד ב   

מחייב על נזקי כלים בבור.  הודהיבי ה, דתניא: רנפל לתוכו שור וכליו ונשתברו כו'. מתניתין דלא כר' יהוד  
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נד עמוד א   

ולרב דאמר: בור שחייבה עליו תורה  להבלו ולא לחבטו, בין לרבנן בין לרבי יהודה, כלים בני הבלא  -
נינהו? אמרי: בחדתי, דמיפקעי מהבלא. 	  

H) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  51b 
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נא עמוד ב   

אמר רבה בר בר חנה אמר שמואל בר מרתא: בור שמונה ומהן שני טפחים מים  ? כל אי טעמאחייב; מ -
טפח דמיא, כתרי דיבשה דמי. איבעיא להו: בור תשעה ומהן טפח אחד מים, מהו? מי אמרינן כיון דלא 

יק טפי אית ביה הבלא? בור שבעה ומהן שלשה טפחים נפישי מיא לית ביה הבלא, או דלמא כיון דעמ
מים, מהו? מי אמרינן כיון דנפישי מים טפי אית ביה הבלא, או דלמא כיון דלא עמקא לית ביה הבלא? 

תיקו.   
I) Rashi	  on	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  50b	  

רש"י מסכת בבא קמא דף נ עמוד ב   
-מאי בינייהו  שמואל חייב ואפילו נבקעת כריסו או נשברה מפרקתו מכדי היכא דמת בו בין לרב בין ל 

נשברה רגלו וכיחש איכא למימר מחמת הבל  לומחייב נמי רב דאיכא למימר הבלא נמי קטלתיה ואפי
הבור חלה וכיחש מה לי אי טעמא דחיובא משום חבטה מה לי משום הבל 	  

J) Responsa	   Egrot	  Moshe,	  Choshen	  Mishpat,	  I,	  99	  
ן משפט חלק א סימן צט שו"ת אגרות משה חוש  

בטעם שמחייב רב בנשברה מפרקתו ב' אדר תשט"ז. מע"כ בני אהובי מר שלו' ראובן שליט"א.   



 
דף נ' דאף בנשברה מפרקתו מחייב רב משום דאיכא  מאקבא בב רשהנה בדבר ענין הבל לרב שרש"י פי

ומר שזהו מחדושי דין הבור וצריך ל... למימר הבלא נמי קטלתיה שודאי הוא תמוה איך מחייבין מספק. 
שאם גם ההבל עשה קצת בה היזק נחשב כל המעשה על שם ההבלא וחייב כאלו עשה הכל וזה אמדו 

החבטא לבד היה מת וניזוק  ל ידיקצת בההיזק. ואף אם הוא באופן שע ניםפל כל חכמים שההבל עשה ע
עשה גם ההבל אף רק מקצת בדרך זה יכול וזה אינו יכול שהוא רק כמסייע שאין בו  ניםפל כל נמי כיון שע

ממש לדינים אחרים בשבת דף צ"ג נחשב בבור כל המעשה על שם ההבלא וחייב.   
K) Article	  by	  Rav	  Dov	  Cohen	  in	  MeM’ayan	  Mechula 

45-44 ', אלול תשנ"ט, עמ8 ממעין מחולה  	,בדין כח כחוש לאור הבנה בחיוב בור להבלו / הרב דב כהן הערה  
שיטת רב שמעתי הסבר בשם מורי ורבי הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, ראש ישיבת הר עציון, וכן  בביאור

שמעתי בשם ראש ישיבת חברון הרב אברהם פרבשטיין זצ"ל:  
ות גם רב מסכים שבדרך כלל סיבת הפגיעה העקרית בשור היא החבטה ולא ההבל. אלא שלדעת רב בבור ברש

הרבים אי אפשר לחייב את בעל הבור על חבטה זו כי קרקע עולם אזיקתיה, ולכן אין מספיק זיקה מחייבת בין כורה 
הבור לבין הבור. (הוא רק יצר את העדר הקרקע  את ה"חור של הבייגלה"  - והנזק עצמו נעשה ע"י קרקע עולם שכבר  -

ק). אולם כאשר נוצר הבל אשר גורם נזק אפילו מזערי, נמצאת שם קודם, ולגביה אין הוא עדיף על סתם אדם מהשו
לגבי נזק ההבל אחראי כורה הבור באופן ישיר, שהרי הוא זה אשר גרם להווצרות הבל זה שלא היה קודם. כתוצאה 
מכך נוצרה זיקה בין כורה הבור לבין הבור. לכן כבר נחשב בור זה כבורו של כורה זה. לכן כבר אחראי הכורה על כל 

שיווצר מהבור כולל נזקי החבטה. נזק   
במילים אחרות: ודאי שהחבטה היא סיבת הפגיעה העיקרית, אך ההבל שנוצר ע"י הכורה הוא זה שגורם שהבור 
יחשב "בורו", ולכן יתחייב גם על חבטה שיגרום בור זה. עכת"ד.(יתכן שרש"י רומז להסבר זה שכן כותב "...ואפילו 

קטלתיה..." ואפשר שכוונתו שההבל שקצת  נמימחייב נמי רב דאיכא למימר הבלא נבקעת כריסו או נשברה מפרקתו 
סייע במות השור (והבל זה כאמור קשור לכורה) הוא זה שגורם לחייבו על כל נזקי בור זה).  

L) http://www.etzion.org.il/vbm/archive/yomyom/dafyomyomi/2009-‐02-‐16.php	  
להבלו בור – נ דף קמא בבא  
 הגורם ,רב לדעת .בבור התורה חייבה שעליו הנזק גרימת אופן בדבר יסודית מחלוקת ושמואל רב נחלקו ב"ע נ בדף
 .בקרקעו מהחבטה הן רהבו מאוויר הן מורכב הנזק כי סבור ששמואל בעוד ,הבור אוויר דהיינו ,ההבל הוא המזיק
 הלכתיות שאלות גם בחובה טומנת שהיא ,עולה ובראשונים בגמרא הדיון מן אך – במציאות מחלוקת לכאורה
.עקרוניות  
 גורם בו לראות אפשר האם אך ;להזיק מסוגל אכן שהבל אפשר .שמואל על הן רב על הן מקובל ההבל על החיוב
 רגלי שנתרסקו מצאנו אם :מזאת ויתרה ?החבטה שגרמה הנזק מן ,רב לדעת ,להתעלם ניתן כיצד ?בבור היחיד הנזק

!?לכך שגרם הוא שההבל נאמר האם – הבהמה  
 משום ,שבחבטה הנזק על לחייב אפשרות אין רב שלדעת ,מסבירה הגמרא .עצמה הגמרא את הטרידו אלה שאלות
 מוקד את להסיט שניתן ברור אין ,זו העמד נקבל אם גם אך .לכך אחריות אין ולמזיק ,"עולם קרקע"ב היא שהחבטה
 מה :תאמר ואם" :אתר על בתוספותיו פרץ רבנו תמה אכן וכך .שהזיקה זו היא שהקרקע ברור כאשר להבל החיוב
."!?מפרקתו שנשברה חבט מחמת שמת הוא לעיניים הנראה דדבר ,זו היא סברא  
 דף מציעא בבא במסכת לחלוטין שונה סוגיה ורלא זו קושיה לתרץ שניתן ,שמעתי א"שליט ליכטנשטיין הרב ממורנו

 כי טוען השומר .מתה ושם ,לאגם הבהמה ברחה מכך וכתוצאה ,בשמירתו שהתרשל בשומר עוסקת שם הגמרא .לו
 אפשר כי טוען הבהמה בעל ואילו ;לרשלנותו קשור שאיננו ,טבעי מוות מתה הבהמה אך ,בשמירתו התרשל אמנם

 לפנינו ,ובכן ."קטלא דאגמא הבלא"– סוגיה אותה ובלשון ,באגם השהייה של וצאהת אם כי ,טבעי היה לא שהמוות
 המזיק שכוחו ,הסביר ליכטנשטיין הרב ?סוגייתנו ובין בינה הקשר מה אך ;נזק שגורם בהבל שעוסקת נוספת סוגיה
 אכן היא ההבהמ את שהרג זה הוא שההבל האפשרות .הממוני החיוב את אחריו שגורר גורם אלא אינו ההבל של

 על כולו החיוב את לגלגל ניתן ,קיימת אכן זו שאפשרות והיות .בקיומה להכיר יש כן פי על ואף ,למדיי רחוקה
.הבור חופר על – ובסוגייתנו ,השומר  
 משום ,זו חבטה על לחייב ניתן לא לדעתו ,שכאמור אלא ;בקרקע החבטה מן נפגעה שהבהמה ,כן אם ,יודע רב גם

 ניתן ,)לנזק לגרום שעלול הבל=(משמעותית תקלה יצר הבור שחופר מאחר ,זאת עם .עולם בקרקע הייתה שהיא
.בקרקע החבטה על החיוב את גם עליו לגלגל  
שוורץ אודי הרב 	  

M) Rambam’s	  Mishne	  Torah,	  Hilchot	  Nizkay	  Mamon,	  chapter	  12,	  law	  14 
רמב"ם הלכות נזקי ממון פרק יב הלכה יד   



אפילו לא מתה הבהמה אלא מהבלו ואין צריך לומר אם מתה מחבטו, לפיכך בור שחייבה עליו התורה 
אם היה עומק הבור כרחבו אין לו הבל ואם לא נחבטה בו הבהמה ומתה פטור, היה עמקו יתר על רחבו 

שלא נחבטה בקרקעו.  יפף על לו הבל ואם מתה בו הבהמה חייב א יש  
--------------------- 
 
The	  source	  that	  lead	  me	  to	  the	  Egrot	  Moshe:	  
 
http://www.mail-archive.com/daf-discuss@shemayisrael.co.il/msg01810.html 
 
Do you have a source/proof for hevel being noted as "bad air"? please advise 
 
------------------------- 
The Kollel replies: 
 
If your question is how do we know that the definition of air is "Hevel," the  
answer is that this is clear from many Gemaros. A proof that is "in season" is the 
Sifri d'Agadata on Esther which famously says that the world exists on  
"Hevel Pihem Shel Tinokos Beis Raban" -- "the air of the words of the children who 
learn Torah."  
 
If you are asking about how we see that bad air kills, I admittedly have not  
gone into the subject much. However, Rav Moshe Feinstein in Igros Moshe (CM  
1:99) says that according to Rav (that Hevel presumably kills), it is not that Rav 
holds that every ten Tefach deep pit will kill. Rather, Rav holds that the Torah 
established a novel law that whenever there is a ten tefach deep pit which has Hevel, 
as long as the Hevel contributed in some way to the animal's death, even if it 
unquestionably could not have caused the death on its own, the owner of the pit is 
liable for the damage. Accordingly, even if the air weakened it when it was falling 
(any pit that is deeper than it is wide will have limited air, restricting oxygen and 
possibly adding other fumes, thereby weakening a person or animal) this is enough to 
make the owner liable for its death. [See the Igros Moshe inside for a deeper 
understanding of how this applies to the Gemara.]  
 
All the best, 
Yaakov Montrose 
 
 
 
See	  also:	  
http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?whichpage=1&topic_id=2826261&forum_id=1
364 
 
 

 
 

classic example of textualism 
 

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קז עמוד ב  דף קח עמוד א -  
רבא הוה שתי חמרא כולי מעלי יומא דפיסחא, כי היכי דניגרריה לליביה, דניכול מצה טפי לאורתא. אמר 

רבא: מנא אמינא לה דחמרא מיגרר גריר  הללו, אם רצה לשתות  דתנן: בין הכוסות - ישתה, בין שלישי  -
לרביעי  לא ישתה. ואי אמרת מסעד סעיד  - אמאי ישתה? הא קא אכיל למצה אכילה גסה! אלא שמע  -

מינה: מגרר גריר.   
 
 


