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   א"עט "כ דף  
  

 מצויה שאינה ברוח ונפלו ,לנגבן על מנת הגג על קנקנים המעלה .א
מחיוב שהוא פטור אונס פטור מתשלומי נזיקין כמו הש, פטור, והזיקו
 .חייב, אבל אם הניח אבנו סכינו ומשאו ונפלו ברוח מצויה .מיתה

והוחלק אחד במים בשעת , ונפלה כדו ונשברה, נתקל בדרךה. ב
שהיה לו לעיין וליזהר ', נתקל פושע'כי ה, לרבי מאיר חייב, נפילה

אם לא נתכוין אלא ו, חייב לשוברה אם נתכוין, ולרבי יהודה. בהליכתו
ואם . 'נתקל אינו פושע'כי ה, פטור, ונתקל ונשברה, להורידה מכתיפו

 .אנוסלפי שהוא , גם לרבי מאיר פטור, כתיפו על מעצמה הכד נימוחה

, לרבי מאיר חייב, שנפלה והפקירה ואם לקה אחד בחרסית לאחר. ג
. חייב, הפקירהולא  ואם נתכוין לזכות בחרסית. ולרבי יהודה פטור

, המפקיר נזקיו חייברבי מאיר סובר ש, לרבי אלעזר: וטעם המחלוקת
קיר נזקיו ולרבי יהודה המפ. התורה חייבה על בור ברשות הרביםש

לא פטר ) ב"ע(ולרבי יוחנן  .ולא חייבה תורה אלא בבור ברשותו, פטור
נתקל אינו ש, ולשיטתו(לאחר נפילת אונס  אלא כשהפקירהרבי יהודה 

התורה ש, חייב, אבל המפקיר נזקיו לאחר שהשליכם מדעת, )פושע
  .ברשות הרבים חייבה גם על בור

  

  



 

  

, והזיקה בשעת נפילה, ונפלה ונתקלה בו גמלו, אם נתקל בדרךוכן . ד
. ולרבי יהודה פטור שאינו פושע', נתקל פושע'לרבי מאיר חייב כי 

, ונפלה גמלו הדרך עין את וכסה הנהר אם העבירה במקום שגדלאבל 
   .שפושע הוא, חייב גם לרבי יהודה

, לרבי מאיר חייב, והזיקה, ולא העמידה נפילה לאחרהפקירה ואם . ה
 בדיני שמיםו.). 'אות ג(למעלה מטעם שנתבאר פטור ולרבי יהודה 

 .חייב
 

   

   ב"ע ט"כ דף 
  

 הם כאילו הכתוב ועשאן ,אדם של ברשותו אינם דברים שני .א
 ,)לסובר בור ברשות הרבים חייב(הרבים  ברשות בור :הן ואלו ,ברשותו

ועובר עליו בבל יראה ובל , שאסור בהנאה, ולמעלה שעות משש וחמץ
 .ימצא

חייב השני , והעבירה למקום אחר, ברשות הרבים הגלל את ההופך. ב
  .אינו חייב עד שיתכוין לזכות בו, סובר שמפקיר נזקיו פטורול. בנזקו

, טפחים אם הגביהה למעלה משלשה, ואם החזירה למקומה הראשון. ג
אם , ואם הגביהה למטה משלשה. והשני חייב, נסתלקו מעשה ראשון

. וכאילו לא נגע בה, שלא כרה בור, ורהשני פט, לא נתכוין לזכות בו
  .לפי שהוא ממונו, חייב בנזקו, ואם נתכוין לזכות בה

שלא נסתלקו , השני פטור, וגילהו וחזר ,וכסהו ,מגולה בור המוצא. ד
שנסתלקו מעשה ראשון , חייב, וחפרה וחזר ואם טממה. מעשה ראשון

  .והיא עומדת ברשותו
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