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הולכים אחר , ופתחו ברשות אחרת, תחת רשות אחד הנמצאבור  .א
  .שפתח הבור הוא התקלה, פתחו

, הבור האמור בתורהבור ברשות הרבים הוא , לרבי ישמעאל. ב
ולרבי . שעל עסקי פתיחה וכריה באה לו', כי יפתח וכי יכרה'שנאמר 

ו ולא וכשהפקיר רשות, הוא האמור בתורה עקיבא בור בור ברשותו
  .'בעל הבור'שנאמר , בורו

הכל מודים בבור ברשות הרבים  ,לרבה: ונחלקו אמוראים בשיטתם
יב ולרבי ישמעאל לרבי עקיבא חי, בבור ברשותוונחלקו , חייבש

ונחלקו בבור , ולרב יוסף הכל מודים בבור ברשותו שחייב. פטור
  .לרבי ישמעאל חייב ולרבי עקיבא פטור, ברשות הרבים

את ולא הפקיר , ולרשות ופתחו ,ברשות הרבים בור החופר. ג
  .רשות הרבים תחת חלל לעשות רשאי שאינופ "ואע .פטור ,רשותו

ואם חפרו  .חייב, חו לרשות הרביםוהרוי, החופר בור ברשותו. ד
שדרך  ,)הבית רוחב פני על ביתו לחומת יסודלבנות (לאושין 

ר יהודה חייב עד שיעשה מחיצה "ולרבי יוסי ב. לעשות כן פטור
  .ארבעה טפחים ובהמה אדם רגלי דריסת ממקוםעשרה או שירחיק 

ה היוכן  .פטור, גשמיםהממי שישתו  עירו לבני וומסר, בור החופר. ה
 שנפלה מעשה בבתו. ומערות שיחין בורות חופר חוניאנמנהגו של 



 

, הּ הצילָ ) אברהם ואילו של יצחק(וזקן אחד שהנהיג איל  ,גדול לבור
פ כן מת בנו "ואע. זרעו בו כשללא נ בו מצטער צדיק שאותו דבר כי

  .השערה כחוט אפילו סביביו עם מדקדק הוא ברוך הקדושש, בצמא

  . חייו יותרו, ותרן הוא ברוך הקדוש האומר. ו
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 מלשלם לצדיקיםשמאריך  ,אף ארך ולא אפים רךלמה נאמר א. א
  .לאלתר מהם פרעילשלא ולרשעים , לאלתר טוב שכר

, שעשה כן אחדב מעשה ,לרשות הרבים מרשותו אדם יסקל לא. ב
 שלך שאינה מרשות מסקל אתה מה מפניואמר לו חסיד אחד 

ברשות ונכשל  ,שדהו למכור נצרך לימים ,עליו לגלגו ,שלך לרשות
  .והודה לאותו חסיד ,אבנים באותם הרבים

 ומערה )ארוך וקצר( שיחאו , ברשות הרבים )עגול( בור החופר. ג
קצר ( ונעיצין )מרובע בלא קירוי( חריצין )מרובעת ומכוסה בקירוי(

ונפל שמה שור או חמור , שיש בו עשרה טפחים )למטה ורחב למעלה
שאין , חייב הוזק ואם פטור מתאם  ,מעשרההיו פחותים . חייב, ומת

  .תה רק לנזקיןלמיבו הבל 

ולפיכך אם עשה , לחבטוולשמואל חייבה תורה בבור להבלו . ד
לרב חייבה תורה על . פ שאין בה הבל"אע, חייב גובה ברשות הרבים

 אם עשהולפיכך . 'קרקע עולם הזיקתו'כי , ולא על חבטו, הבלו
  .פטור ,גובה
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