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בבא קמא ד כח.
דר הרבי שהיתה עוברת תו שדהו ,הא יכול להחליפה בדר אחרת?
בנות לה דר קצרה וטובה
לא יכול  גזירה שמא ית דר עקלתו
יכול
לא יכול  תמיד זה עקלתו לקצת אנשי

לרב זביד
לרב משרשיא
לרב אשי

בנות לה דר גרועה יותר
לא יכול
לא יכול
לא יכול

נשברה כדו והוחלק אחד במי ,מתי חייב בעל הכד?
כשנטנפו בגדיו במי
1
חייב
2
פטור

לרב יהודה אמר רב
לשמואל

כשאד בעצמו החליק והוזק
פטור  קרקע עול הזיקתו
3
חייב

בבא קמא ד כח:
הניח אב ברה"ר והטיח אחר צלוחיתו בה ונשברה ,מה הדי?
4

לרבנ
לר' נת

נתקל האד באב ונשופה הצלוחית באב
חייב
חייב

נתקל בקרקע והצלוחית נשופה באב
פטור
5
חייב

 1דרב מעמיד את המשנה בכה"ג שלא הפקיר את מימיו ,וחייב על נזק כדי ממונו )שורו( שהזיק,
ולכ חייב על הכלי] .אול משו היזק בור היה לפטור ,כיו שיש מיעוט "שור ולא אד חמור
ולא כלי"[.
 2ס"ל שכל תקלה למדנו מבור אפי' כשלא הפקירו ,וממילא יש לפטור על הכלי מדי "שור ולא
אד חמור ולא כלי".
 3ג מחלוקת זו של רב ושמואל לשיטת ,כי רב מחייב בנזק בור על "הבלו ולא על חבטו" כי על
נזק החבטה הוא היזק קרקע עול ,ואילו שמואל ס"ל שחיוב בור הוא ג על חבטו ,ולא אמרינ
"קרקע עול הזיקתו" ,וממילא הכל תלוי א היה נזק או מיתה ,דא מת האד נתמעט מ"שור
ולא אד" ,אבל א רק הוזק חייב על נזקיו.
 4לרב מיירי דוקא בלא הפקיר  דא הפקיר לשיטתו פטור על הכלי ד"בור ולא אד חמור
ולא כלי" ,ורק כשלא הפקיר חייב מדי שור .ושמואל מוקי לה אליבא דר' יהודה דמחייב על
נזקי כלי בבור.
 5ר' נת )לקמ ד נג (.סובר שבעל הבור חייב אפי' בכה"ג שלא נתקל אד בבורו ,אלא שדח שור
את האד לבור ,משתל מבעל הבור כל תשלו הנזק שלא יכול להשתל מבעל השור.

