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דף ב'
משנה א'  .'‡ -שותפי שרצו  1לעשות מחיצה בחצר  ,2יכול האחד ˙ÂÙÎÏ
‡˙  Ï˙ÂÎ ˙Â·Ï Â¯È·Áבאמצע  3לפי  ,4 ‰È„Ó‰ ‚‰Óוא נהגו לבנות ·‚5 ÏÈÂ
 כל אחד נות משטחו ג' טפחי   ˙ÈÊ‚· ,6טפחיי ומחצה  7 ÔÈÒÈÙÎ· ,טפחיי,
·  ÌÈ·Ïטפח ומחצה ,ולפיכ א  ÏÙהכותל המקו והאבני ˘.8 Ì‰È˘ Ï
·'  ‰È‚· .א אי ידוע מנהג המקו דינה כמקו ˘ ¯Â„‚Ï Â‚‰שכופה את
חבירו לבנות כותל ,אבל ·˜ ‰Úדינה כמקו ˘ ,¯Â„‚Ï ‡Ï˘ Â‚‰וא רצה אחד
מה לבנות  בונה ·˘ ,„·Ï· ÂÁËועושה לכ  ,ıÂÁ·Ó ÔÓÈÒוא נפל הכותל
המקו והאבני שלו .וא הסכימו ˘  ˙Â·Ï Ì‰Èבוני באמצע ÌÈ˘ÂÚÂ
 ÔÓÈÒמב' הצדדי ,וא נפל הכותל המקו והאבני ˘.Ì‰È˘ Ï
 9 Â¯·ÒÂש' '‰ˆÈÁÓפירושה ' ,'Ï˙ÂÎכפי ששנינו בברייתא ˘Ì¯Î‰ ˙ˆÈÁÓ
המבדילה בי כר לשדה תבואה שנפרצה ,אומר בעל התבואה  10לבעל הכר 11
גדור ,וא נפרצה שוב  ÂÏ ¯ÓÂ‡Â ¯ÊÂÁכ  ,12וא נפרצה שוב ונתייאש  13ולא
גדרה ,וגדלה התבואה יותר משיעור אחד ממאתי  ‡ÌÈ‡ÏÎ ¯ÂÒÈ‡· ˙¯Ò
ובעל הכר חייב בכ ‰‰Â .ללשו זו מוכח ˘,˜ÊÈ‰ ·˘Á ÂÈ‡ ‰È‡¯ ˜ÊÈ‰
שהרי מלשו המשנה '¯ˆ Âלעשות כותל' ,משמע שאי כופי על כÔÈ‡Â .
 ˙ÂÁ„Ïש'מחיצה' פירושה  ,‰˜ÂÏÁכפי שנאמר 'ותהי  ˙ˆÁÓהעדה' ,ומדובר
בחצר ˘‡ ‰˜ÂÏÁ ÔÈ„ ‰· ÔÈשלא חייבי לחלוק בה ,אלא ˘˙¯ˆ,˜ÂÏÁÏ Â
ובזה שנינו שיכול לחייבו לבנות כותל משו שהיזק ראיה  ˜ÊÈ‰Ï ·˘Á
שא כ היה למשנה לומר '˘¯ˆ '˙ÂˆÁÏ Âשהרי אי כא  ‰˘ÚÓבחצר.
‡ .'‡  ˙Â˘˜‰Ï ˘È Íשא 'מחיצה' פירושה '  'Ï˙ÂÎהיה למשנה לומר
שבוני '‡ '‰˙Âולא 'בוני את הכותל' ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .שבאה המשנה להשמיענו
˘‡) „·Ï· ÒÙÈÒÓ· È„ ÔÈיתדות נעוצי בקרקע  .'· .(14שכיו שעשו קני על
· ,ÚˆÓ‡· Ï˙ÂÎ‰ ˙Èמדוע צריכה המשנה לומר שבוני את הכותל באמצע
הלא „·¯  ËÂ˘Ùהוא ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .שמדובר כשאחד מה Â¯È·ÁÓ ˘˜·Ï ÌÈ„˜‰
לבנות את הכותל ,והשמיעתנו המשנה שהשני אינו יכול לומר לו שהתרצה
רק לכותל ˘‡.15 Â¯ÈˆÁ· ÒÙÂ˙ ÌÂ˜Ó ÂÈ
‡ ÁÈÎÂ‰Ï ˘È Íלכאורה ˘ .'‡ - ˜ÊÈ‰ ÂÓ˘ ‰È‡¯ ˜ÊÈ‰מדשנינו במשנה 16
˘·‚ ˙ÂÁ„Ï ˘ÈÂ .¯Â„‚Ï Â˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Èשבגינה יש ,17 ‰˘‰ ÏÎ ˙Â˜¯ÈÂ ˙Â¯ÈÙ
ועל כ לדברי הכל היזק ראייתה שמו היזק ,וכפי שאמר ר' אבא בש רב
הונא בש רב ˘‡ ËÈ·‰Ï 18 ¯ÂÒבשדה חבירו כשעומדת בקמותיה ,כדי ˘‡Ï
 .19 Ú¯‰ ÔÈÚ· Â˜ÈÊÈומה  20שכתוב ' ÔÎÂבגינה' אינו משו שדי הכותל שוה
בגינה ובחצר ,אלא שג בגינה הכותל צרי להיות .‰È„Ó‰ ‚‰ÓÎ ˙ÈÊ‚Â ÏÈÂ‚Ó
·' .מדשנינו במשנה הבאה ˘ Ï˙ÂÎחצר ˘ ˙Â·Ï Â˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÏÙעד ד'
אמות ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .שכיו ˘ 21 ÂÓÈÎÒ‰ ¯·Îלבנות את הכותל  22ונפל ,לדברי
הכל היזק ראיה שמו היזק ¯‡·Ï ˘ÈÂ .שהמקש סבר שמה שכתבה המשנה
'נפל' הוא  ,‡ÙÈÒ·˘ ˘Â„ÈÁÏשמחייבי אותו רק  ,˙ÂÓ‡ '„ ‰·Â‚ „Úאפילו
א היה הכותל גבוה יותר  .'‚ .23מדשנינו במשנה לקמ ˘ ÌÈÙÂÎאת כל בני
החצר  ¯ÓÂ˘Ï ÌÂ˜Ó ˙Â·Ïשירחיק את בני רשות הרבי מלהצי בחצר,
ולבנות שער לחצר  ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .24שש זהו היזק ראיה ˘ .'„ .25 ÌÈ·¯ Ïמדשנינו

במשנה לקמ שהשותפי ‡ ˙ÂÙÎÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈזה את זה לחלוק את החצר
עד ˘  „Á‡ ÏÎÏ ˙ÂÓ‡ '„ ‰· ‡‰Èוהרי שא יש בה כדי חלוקת ד' אמות
 ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .˙ÂÙÎÏ ÌÈÏÂÎÈשש הכפייה היא רק לחלוק · .'‰ .ÒÙÈÒÓמדשנינו
במשנה לקמ שהבונה כותל  ˙ÂÂÏÁÏ ÍÂÓÒשבכותל חבירו ,יש לו ˜ÈÁ¯‰Ï
‡˙ ‚ ˙ÂÓ‡ '„ ÔÂÏÁ‰Ó Ï˙ÂÎ‰ ‰·Âבי למעלה ובי למטה ,וא את הכותל
עצמו יש להרחיק ד' אמות ,ושנינו על כ בברייתא שטע הרחקת גובה
הכותל הוא  ,26 Â¯È·Á ÔÂÏÁÏ ıÈˆÈ ‡Ï˘ È„Îוכשבונה מולו מרחיק את הכותל
מהחלו כדי שלא יאפיל עליו ˙È··˘ ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .לדברי הכל שמו היזק ,שכ
עושי בו דברי הצנע .'Â .שהרי אמר רב נחמ בש שמואל ,שמי ˘‚‚ Âסמו
לחצר חבירו עושה  ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .˙ÂÓ‡ '„ ‰˜ÚÓשזהו משו ˘‚‚· ˘ÂÓÈ˘‰
‡ ,ÚÂ·˜ ÂÈוטוע בעל החצר ˘‡.¯‰ÊÈ‰Ï ÂÈÏÚ È˙Ó Ú„ÂÈ ÂÈ
דף ג'
‡ '‰ˆÈÁÓ' ˙¯Á‡ ÔÂ˘ÏÏ Íפירושה  ,‰˜ÂÏÁכנאמר 'ותהי  ˙ˆÁÓהעדה' ,27
וכיו שהסכימו שניה לחלוק ,בוני את הכותל · ,ÌÁ¯ÂÎ ÏÚומשו ˘˜ÊÈ‰
¯‡ ˙ÂÁ„Ï ÔÈ‡Â .˜ÊÈ‰ ÂÓ˘ ‰Èש' '‰ˆÈÁÓפירושה   ,Ï˙ÂÎוכמו שמצינו בברייתא
שהובאה לעיל לגבי  ,Ì¯Î‰ ˙ˆÈÁÓונדייק שדוקא כש'¯ˆ 'Âבוני כותל ,א א
אמר אחד שדי לו · Ú˜¯˜· ˙Â„˙È ˙ˆÈÚאי מחייבי אותו לבנות  ,Ï˙ÂÎומשו
שהיזק ראיה ‡ - ˜ÊÈ‰ ÂÓ˘ ÔÈשא כ היה למשנה לומר 'בוני ‡ ,'Â˙Âולא 'בוני
את הכותל' ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .שג א מחיצה פירושה  ‰˜ÂÏÁקשה לשו המשנה
'שרצו  ˙Â˘ÚÏמחיצה' ,שהלא חלוקה אינה מעשה ,והיה צרי לכתוב 'שרצו
 ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .'˙ÂˆÁÏשנקטה המשנה כלשו שאומרי הבריות '·‡ .'‰˜ÂÏÁ ‰˘Ú
‡ ˙Â˘˜‰Ï ˘È Íשא היזק ראיה ˘ ,˜ÊÈ‰ ÂÓמדוע נקטה המשנה 'שרצו',
הלא בוני · ÈÒ‡ '¯ ·˘ÈÈÓÂ ,ÌÁ¯Î ÏÚבש ר' יוחנ שמשנתנו עוסקת בחצר
˘‡) ‰˜ÂÏÁ ÔÈ„ ‰· ÔÈפחות מד' על ד' אמות לכל אחד( ,שכופי לבנות כותל
רק אחרי ˘˙¯ˆ Âלחלוק את החצר ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .וכי באה המשנה להשמיענו
שא הסכימו לחלוק אי אחד מה יכול לחזור בו  והלא  ÂÈ˘ ¯·Îדי
זה במפורש במשנה לקמ שבחצר שאי בה כדי חלוקה אי חולקי אלא
‡ ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .28 ÍÎÏ Âˆ¯˙ Ìשהוה אמינא שכשהסכימו לחלוק חצר שאי
בה כדי חלוקה ,יכולי לכפות רק · ,ÒÙÈÒÓוהשמיעתנו משנתנו שכופי
לבנות  ˙Â˘˜‰Ï ÔÈ‡Â .¯ÂÓ‚ Ï˙ÂÎשא כ  - ˙¯˙ÂÈÓ ÔÓ˜Ï ‰˘Ó‰לפי שש
התחדש · ÌÈ˜ÏÂÁ ÔÈ‡ ˘„Â˜‰ È¯ÙÒ·˘ ‡ÙÈÒאפילו מרצונ ,משו שגנאי
הדבר לחתכ  .29א  ˙Â˘˜‰Ï ˘Èשא מדובר בחצר ˘‡,‰˜ÂÏÁ ÔÈ„ ‰· ÔÈ
לכאורה יכול כל אחד יכול  Â· ¯ÂÊÁÏומדוע כופי אותו ÈÒ‡ '¯ ·˘ÈÈÓÂ .בש
ר' יוחנ ,שמדובר  ÔÈ˜ Â˘Ú˘Îעל כ ˙Â˘˜‰Ï ÔÈ‡Â .שהוא ˜‡ÓÏÚ· ÌÈ¯·„ ÔÈ
ואינו מועיל   30שכ מדובר כשכל אחד בחר לו  ÌÈÂÒÓ ˜ÏÁשל החצר .ורב
אשי מיישב שמדובר כגו ˘ 31 ‰˜ÊÁ Â˘Úכל אחד בחלקו .32
 ‰˘Ó· ÏÈÚÏשישנ ד' סוגי כתלי  ‡'  ÏÈÂ‚ .ויש לבאר שה אבני
שאינ משויפות  ˙ÈÊ‚ .'· .וה אבני משויפות ,שנאמר 'כל אלה אבני
יקרות כמדות גזית'   ÔÈÒÈÙÎ .'‚ .33וה חצאי לבנה  ÌÈ·Ï .'„ .וה לבני
שלמות .והקשה רבה בריה דרבא לרב אשי ,מני שגויל ה אבני ˘‡ÔÈ

 .1ומדובר בחצר שאי בה ד' אמות לכל אחד כמבואר במשנה להל יא ,א ,שא יש לכל אחד
ד' אמות כופי על החלוקה  כ הביאור ללישנא בתרא להל ג ,א שהיזק ראיה שמו היזק,
שהיא הלשו העיקרית  תוס' .2 .נקט 'בחצר'  לל"ק שהיזק ראיה אינו היזק ,לומר שדוקא
בחצר אינו היזק אבל בבית הוא היזק .ולל"ב שהיזק ראיה הוא היזק ,לומר שאפילו בחצר הוא
היזק ולא רק בבית  רשב"א ור"  .3 .א החצר אינה שלה אלא בשכירות ,נחלקו הרמב"
שכני א ,ג והטור קעא א מחייבי זה את זה לבנות הכותל באמצע .4 .יש אומרי כמנהג
בניני העיר ,ויש אומרי כמנהג השותפי כשבוני כותל בחצר  ראה רבנו יונה ורשב"א.
 .5ראה רבנו יונה ורשב"א מה הדי א נהגו שלא לגדור כלל .6 .החידוש שא א נהגו
לעשותו עבה יותר אינו יכול לכפות את חבירו על כ  תוס' .7 .הכפיס מורכב משני חצאי
לבנה שכל אחד עוביו טפח וחצי וממלאי עוד טפח טיט בי שני החצאי  רש"י .8 .א
א האבני נפלו כול בחלקו של אחד  רש"י .והוסיפו התוס' שא א האבני שהו ברשותו
הרבה זמ  ,אינו נאמ שה שלו במיגו שיכל לטעו קניתי ממ ,שאנ סהדי שכיו שהיו יכולי
לכפות זה את זה בודאי עשו כ ובנו הכותל ביחד .9 .באמת ג למסקנה סוברת כ לשו זו,
א כיו שיש עליה קושיות ותירוצי דחוקי נקטה הגמרא לשו זו ,ועוד שמצינו לשו 'סברוה'
ג כשנשאר כ למסקנה  תוס' .10 .גירסת רבנו גרשו 'אומרי לו' ,והיינו בי"ד והוא מדי
התראה  תוס' .11 .ומשו שהכר הוא האוסר את התבואה ,על ידי שהגפני משתרשי
והולכי אצל הזרעי ויונקי מה  מאירי .12 .שיכול בעל הכר לטעו שסבר שצרי לגדור
רק פע אחת ,ויש להסתפק א חייבי להתרות בו בפע השלישית  תוס' .13 .דווקא
כשנתייאש ,א א עוסק לגדרה לא נאסר  תוס' .14 .רש"י ,והתוס' פירשו כותל מלא חלונות
שאינו מונע היזק ראיה ,או כותל שאינו גבוה י' טפחי  .15 .כגו כותל דק ,או עבה א רובו
בחלק השני  רש"י ורמב"  .ורבנו יונה והרשב"א פירשו שהיינו חושבי שיכול לטעו לא

הסכמתי אלא להשתת בהוצאות הכותל .ורבנו גרשו פירש שלא הסכמתי אלא להפסיד אויר
שתסתו לי על ידי הכותל .16 .ונתנה הגמרא סימ לקושיות אלו  'גינה ,כותל ,כופי ,
וחולקי  ,חלונות ,דרב נחמ ' .17 .תוס' .18 .צרי עיו על הפוסקי שהשמיטו די זה  פני
שלמה .ובתשובת הרמב" )פאר הדור מ( כתב שהיא מדת חסידות .19 .וכ בבקעה ,א לא
חייבו משו כ לגדור אלא בגינה משו שעומדת בקמותיה כל השנה  תוס' .20 .אבל לסובר
שהיזק ראיה שמו היזק ,לא קשה מדוע כתבה המשנה 'וכ ' ,א שבחצר כופי אפילו במקו
שלא נהגו ,ובגינה רק א נהגו  משו שהטע לגדור בשניה הוא שהיזק ראיה שמו היזק 
שיטמ"ק בש גליו  .21 .הדיירי הראשוני  ,שכ הסכמת מחשיבה מקו זה כמקו שנהגו
לגדור  שיטמ"ק בש גליו  .22 .רש"י ,והתוס' פירשו שכבר הורגלו לעשות דברי הצנע בחצר
ולא למדו להזהר זה מזה .23 .והחידוש שא שנפל הכותל לא חוזרי להתחייבות הראשונה
שהיתה ביניה  רשב"א )בתשובה ג קפגקפד( .וראה רבנו יונה ורשב"א לפירוש נוס .24 .ואי
לומר שהדי כא משו שמירה בלבד ,שא כ היה די בדלת בלבד  רמב" רשב"א ור" .
 .25א שאי החצר סמוכה ממש לרשות הרבי  ,א לפעמי נדחקי לש הרבי  תוס'.
 .26שא הכותל למטה מהחלונות יש להנמיכו ד' אמות כדי שלא יעמוד על הכותל ויצי ,וא
הוא למעלה מהחלונות כדי שלא יביט מכותלו אל החלו  .27 .לגבי מני שבויי מלחמת מדי ,
וש הרי לא עשו מחיצה ,אלא חילקו זה מזה .28 .והחידוש בזה שא נתרצו בקני אי
אפשר לחזור ,שאי שו חידוש להשמיענו שכשרוצי יכולי לבנות כותל  מהר"  .29 .רש"י
לקמ יא ,א .30 .ללשו הראשו אינו קושיה ,שכיו שהסכימו לבנות כותל ,שיעבדו נכסיה
לבניית הכותל ,א ללשו השניה שהסכמת היתה רק על עצ החלוקה ביניה  ,א כ קני
דברי הוא  תוס' .31 .א שלא אמרו זה לזה 'ל חזק וקני'  תוס' .32 .יש מפרשי שדי
א אחד הל והחזיק בתו שלו  רשב"א .33 .במסורת הש"ס המשי את הפסוק )מלכי א
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 ˙ÂÙÈÂ˘Óוהטפח הנותר הוא משו  ,ÌÈ·‡·˘ ˙ÂËÈÏ·‰שמא ה אב גזית
 ,Ô‰ÈÈ· ËÈË Ï˘ ÁÙËÂ '·Ï ‰ÈÂˆÁוכפי שנתבאר לגבי  ÔÈÒÈÙÎשה חצאי לבנה
ע טפח טיט Â·È˘‰Â .שהלא ג לדברי מני ברור ל שכפיסי ה חצאי
לבנה ‡Ï‡ ,שכ ˜ ,‡¯Ó‚‰ ‰Ï·Èוא כ הוא הדי לגבי ‚ ÏÈÂכ קבלה הגמרא.
 ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂששאל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי  - ÍÙÈ‰Ïשמא ÔÈÒÈÙÎ
ה לבני שאינ משויפות Â·È˘‰Â .שג לדבריו חייב לומר ˘.‡¯Ó‚‰ ‰Ï·È˜ ÍÎ
ואומר אביי ,שמוכח מהמשנה ˘ ËÈË ÈÂÏÈÓ ÏÎהוא בעובי  .34 ÁÙËוהיינו
כששממלא בטיט בלבד ,א כשממלאי  ˙Â˜„ ÌÈ·‡· ·¯ÂÚÓ ËÈËצריכי
יותר מטפח ÍÙÈ‰Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .שהיינו רק בטיט מעורב באבני דקות ,א
כשממלאי בטיט בלבד די ·.ÁÙËÓ ˙ÂÁÙ
 ‰˘Ó· ¯‡Â·Ó ‰‰Âשכותל מאבני גזית שגובהו „' ‡ ,˙ÂÓצרי עובי '‰
 ÌÈÁÙËכדי לעמוד  ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .35שהלא '‡) 36 'ÔÈÒ˜¯Ë ‰Óכותל שבנה שלמה
בבית המקדש בי הקודש לקודש הקדשי( ˙ÈÊ‚Ó ,היה ,והיה גובהו ,‰Ó‡ 'Ï
ועוביו רק  ÌÈÁÙË 'Âועמד  ÌÈÁÙË 'Â˘ ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .37מחזיקי ‰·Â‚ ¯˙ÂÈ
מאשר יחס ה' טפחי לגובה ד' אמות ‰˘˜Â .מדוע · È˘ ˘„˜Óלא עשו
אמה טרקסי )ו' טפחי( אלא  ˙ÎÂ¯Ùוכדלהל ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .שו' טפחי אינו
מחזיק גובה של  .38 ‰Ó‡ 'ÏÓ ¯˙ÂÈובית שני היה גבוה יותר מבית ראשו,
שנאמר 'גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרו מ הראשו' .ונחלקו ¯· Ï‡ÂÓ˘Â
)או ר' יוחנ ור' אלעזר( א היה גדול בכ שבית ראשו  ‰Â·‚ ‰È‰ל' אמה
ובית שני מ' אמה  ,39או ˘ ÌÈÈ˜˙‰יותר שני   40ודברי שניה ‡˘ÈÂ .41 ˙Ó
 ˙Â˘˜‰Ïשא שהיה בית שני גבוה יותר מל' אמה ,מדוע לא עשו ל' אמה
בבני ·˘ÈÈÏ ÔÈ‡Â .˙ÎÂ¯Ù· ‰·Â‚‰ ¯‡˘ ˙‡Â ,שכותל ברוחב ו' טפחי עומד
כשהוא גבוה ל' אמה רק כשיש מעליו ˙˜¯ ËÈË Ï˘ ‰·ÈÊÚÓÂ ‰המחזיקי
אותו  שכ עדיי קשה מדוע לא עשו  ,ÔÈ·· ¯˘Ù‡˘ ‰Óואת השאר בפרוכת.
 ÈÈ·‡ ·˘ÈÈÓÂשהיה מקובל ביד שאי לעשות בבית המקדש Ï˙ÂÎ‰Ó ˜ÏÁ
·· ,˙ÎÂ¯Ù· ˜ÏÁÂ ÔÈאלא הכל מסוג אחד  .42ולמדו זאת ÔÂ˘‡¯‰ ˘„˜Ó‰ ˙È·Ó
שהיה כל האמה טרקסי מבני ÔÎ˘Ó‰ÓÂ ,שהיה כולו מפרוכת ,שנאמר בו
'והבדילה הפרוכת'.
 ˜Ù˙Ò‰Ï ˘ÈÂא כל השיעורי המנויי במשנתנו ה מידות האבני
 „ÈÒ‰ ÌÚשעליה ,או מידות האבני ·˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ ·¯ Ë˘ÙÂ .43 „·Ï
שמסתבר ˘ ,„ÈÒ‰ ÏÏÂÎשא לא כ היתה צריכה המשנה ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ¯ÓÂÏ
 ˙ÂÁ„Ï ˘ÈÂ .ÂÈ·ÂÚשכיו שעובי הסיד  ÁÙËÓ ˙ÂÁÙלא שנה התנא שיעורו.
ומה ששנה שבלבני זה נות טפח  ‰ˆÁÓÂוזה נות טפח  ,44 ‰ˆÁÓÂהוא
משו שחצי הטפח מכא וחצי הטפח מכא ˘ÈÂ .ÌÏ˘ ÁÙËÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ
 ÁÈÎÂ‰Ïמדשנינו במשנה בעירובי שהקורה שאמרו לעני הכשר מבוי ,רוחבה
כדי לקבל אריח  ,45והאריח הוא   ÌÈÁÙË '‚ Ï˘ ‰È·Ï ÈˆÁומוכח ששיעור
לבני ג' טפחי הוא · ˙ÂÁ„Ï ˘ÈÂ .Ô„ÈÒ ‡Ïשלגבי מבוי שיערו ·ÌÈ·Ï
‚„ ,˙ÂÏÂובמשנתנו מדובר · ,˙ÂË˜ ÌÈ·Ïוכ מוכח מכ שנקטה המשנה ש
'חצי לבינה ˘ ,'ÌÈÁÙË '‚ Ïשמשמע שיש לבני ˜.46 ¯˙ÂÈ ˙ÂË
‡ ‡„ÒÁ ·¯ ¯ÓÂשלא יסתור אד בית כנסת Â·È˘ „Ú ,אחר  ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È
מחשש שמא יארע לה אונס  ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .¯Á‡ Â·È ‡ÏÂבכדי שיהיה לה

 ÏÏÙ˙‰Ï ÔÎÈ‰בזמ הבניה ¯Á‡ ˙ÒÎ ˙È· ˘È˘Î ‰ÈÓ ‡˜ÙÂ .להתפלל בו.
מרימר  47ומר זוטרא · Û¯ÂÁהיו סותרי ובוני את בית הכנסת של ıÈ˜‰
שהיה ע חלונות רבי לאויר 48 ıÈ˜·Â ,את בית הכנסת של  Û¯ÂÁ‰שהיה
ע חלונות מועטי וכתלי עבי .49
˘‡ - È˘‡ ·¯ ˙‡ ‡È·¯ Ïא  ÛÒÎ Â·‚ ¯·Îלבניית בית כנסת חדש,
הא מותר להרוס את בית הכנסת היש לפני שבנו את החדשÂ·È˘‰Â .
דשמא יזדמ לה  ÌÈÈÂ·˘ ÔÂÈ„Ùויתנו את הכס לכ ÂÏ‡˘Â .מה הדי
כשהלבני ורהיטי הגג וקורות בית הכנסת  Â·È˘‰Â .ÌÈÎÂÓ ¯·Îשא בזה
חוששי שמא יזדמ לה פדיו שבויי  ÌÈˆÙÁ‰ ÏÎ Â¯ÎÓÈÂויתנו את הכס.
ושאלו שא כ א ‡ Â· ¯·Î Ìאת בית הכנסת החדש  ,50יש לחוש ˘Â¯ÎÓÈ
‡˙  Â·È˘‰Â .˘„Á‰שאי אד מוכר את דירתו  ,51ואי חוששי לזה.
 ‰ÓÂשאסור לסתור בית הכנסת  הוא דוקא  ÌÈÚ˜· Â· ÔÈ‡˘Îואינו
מסוכ ליפול ,א ‡ Â· ˘È Ìיסתרוהו ויבנו חדש ,וכפי ˘ È˘‡ ·¯ ‚‰שכשראה
בקעי בבית הכנסת של העיר מחסיא Â¯˙Ò ,והכניס את מיטתו לש  ,52ולא
הוציאה  53עד שסיימו בבניית בית הכנסת החדש א את המרזבי˘ÈÂ .
 ˙Â˘˜‰Ïשא כ היא יע בבא ב בוטא להורדוס .˘„˜Ó‰ ˙È· ˙‡ ¯Â˙ÒÏ
 .'‡  ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂשראה בו סדקי .'· .ששונה הדי אצל  ˙ÂÎÏÓמפני ˘‡‰È
 ,‰È¯·„Ó ˙¯ÊÂÁובודאי תבנה לבסו ,וכפי שאמר שמואל שא א יאמר
המל ˘ ÌÈ¯‰ ¯Â˜ÚÈיקיי דבריו .Â· ¯ÂÊÁÈ ‡ÏÂ
 ÒÂ„¯Â‰היה מתחילה  „·Úשל מלכות · ,È‡ÂÓ˘Á ˙Èונת עיניו בתינוקת
אחת מבית חשמונאי לקחתה לאשה .יו אחד שמע  ÏÂ˜ ˙· 54האומרת שכל
עבד שימרוד באדונו עתה יצליח ,ועמד  ,ÂÈÂ„‡ ÏÎ ˙‡ ‚¯‰Âוהותיר בחיי
רק את התינוקת ,וכשראתה שרוצה לשאתה  55עלתה לגג ,וצעקה כל מי
שיאמר ‡ „·Ú ‡Â‰˘ ÌÏÂÎ ÂÚ„È È‡ÂÓ˘Á ˙È·Ó Èונפלה לאר ומתה .56
וטמנה הורדוס ז' שני ·„·˘ כדי שתתקיי   ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘Èשעשה כ כדי
 ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,57 ‰ÈÏÚ ‡·Ïשרצה שיסברו ˘ ,Â˙˘‡ ÂÊויאמרו שהתחת ע
בת מל .ואמר הורדוס בליבו ,מי דורש את הפסוק 'מקרב ‡ ÍÈÁתשי עלי
מל'  ,ÌÈÓÎÁ  58 „·Ú ËÚÓÏועמד  ,59 ÌÏÂÎ ˙‡ ‚¯‰Âוהותיר רק את ··‡ ·Ô
· ‡ËÂכדי שישיאנו עצות .60
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 ‰˘ÚÂהורדוס לבבא ב בוטא עטרה מעור האנקה ששערה קשה כמחטי
סביב עיניו  .62 ‡Ó˙ÒÂ ,61ויו אחד בא הורדוס לפניו ,ולא גילה לו מיהו ,63
ואמר לו ˘ ÒÂ„¯Â‰ ˙‡ ÏÏ˜Èהעבד הרע שהרג את אדוניו את החכמי ומל.
והשיבו ˘‡ ÍÏÓ ÏÏ˜Ï ¯ÂÒשנאמר 'ג במדע  ÍÏÓאל תקלל' .אמר לו הרי
‡ ,‰ÎÂÏÓÏ ÈÂ‡¯ ÂÈוהשיבו שג  ‡È˘Â ¯È˘Úאי לקלל שנאמר 'ובחדרי
משכב אל תקלל  ,'¯È˘Úוכ ' ‡È˘Âבעמ לא תאר' ,ואמר לו שפסוק זה
נאמר רק · ,ÍÓÚ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚואילו הורדוס אי מעשיו הגוני .והשיבו
 È‡ „ÁÙÓשישמע מכ  ,64וא שרק שנינו יודעי ,שהרי נאמר 'כי עו השמי
יולי את הקול ובעל כנפי יגיד דבר' .אמר לו ‡ ÒÂ„¯Â‰ Èואילו הייתי יודע
שהחכמי כל כ זהירי במעשיה ,לא הייתי הורג .והשיבו אתה הרגת
את החכמי העוסקי בתורה ,ÌÏÂÚ Ï˘ Â¯Â‡ ˙È·ÈÎÂ ,כנאמר 'כי נר מצוה

ז ,ט( 'מגוררות במגרה' ,וכ הוא בספר הערו )ער ש א( .34 .ונלמד מכ שאד שקיבל על
עצמו לבנות כותל לחבירו ע מילוי טיט באמצעו ,מחוייב למלאות בעובי טפח  רש"י.
 .35כלומר לא יעמוד שני רבות כראוי לכותל גזית ,שהרי לכותל לבני די בעובי ג' טפחי ,
וג בכותל גזית עינינו הרואות שעומד בפחות מעובי ה' טפחי  תוס' .36 .הש 'טרקסי '
מורכב מב' מילי 'טרק' )לסגור( 'סי ' )סיני( ,כלומר שהיה כותל זה מפסיק וסוגר את הלוחות
שניתנו בסיני והונחו בארו בקודש הקדשי  .ויש מפרשי 'טרק' 'סי ' פני וחו ,שאותה אמה
ספק א מקודשת בקדושת פני או חו ולכ היו ב' פרוכות  תוס' .וראה הגהות היעב"
ש'סי ' הוא תרגו של טיט ,וטרקסי פירושו שאותו רוח סתו בבני חומר ולבני  .37 .ולפי
החשבו של עובי ה' טפחי לגובה ד' אמות ,א כ לל' אמה היה צרי להיות בעובי של ו'
אמות  רש"י .38 .ובית המקדש השני היה גובהו ק' אמה ,רש"י על פי המשנה מדות ד ,ו.
ויש גורסי 'מ' אמה' וחשיב עד העלייה ,שבבית הראשו היה ל' ובשני מ'  ראה הגהות הב"ח
ומסורת הש"ס .39 .רש"י על פי הגהות הב"ח .40 .בית ראשו התקיי ד' מאות וי' שני ,
ובית שני התקיי ד' מאות וכ' .41 .ראה ב יהוידע שא כ מדוע ביאר כל אחד באופ אחר.
 .42עתה אי צור לתירו הקוד של' אמה עומדי רק אגב תקרה ומעזיבה  תוס' ,א עיי
במהרש"ל .43 .הרמב" והרא"ש בתחילת הפרק הוכיחו מכא שלגבי שיעור רוחב הכותל אי
מתחשבי במנהג המדינה .44 .ברש"י משמע שגרס שהקושיה היא מ'בגזית זה נות טפחיי
ומחצה וזה נות טפחיי ומחצה' ,וכ תיק הגהות הב"ח בגמרא .45 .כדי שתהיה דומה
לקביעות לבנות עליה בני  רש"י עירובי יג ,ב .46 .ואי לומר להיפ מכלל שיש לבני יותר
גדולות ,שא כ היתה המשנה כותבת רק 'חצי לבינה' ואנו כבר היינו משערי בלבני הקטנות
כיו שלא פירשה השיעור  תוס' .47 .לכאורה יש לגרוס 'אמימר' שמוזכר בהרבה מקומות
לפני מר זוטרא ,א 'מרימר' היה קט ממנו ולא מוזכר לפניו  יד אליהו .48 .יש בזה ב'
פירושי  א' .שהיה לה בית כנסת אחד ,ובכל חצי שנה היו משני בבניינו .ב' .שהיו לה

ב' בתי כנסיות וכשהיו צריכי לסתור ולחזור ולבנות ולתק את בית הכנסת של קייטא ,היו
ממתיני עד ימי החור ,ולהיפ  מהר"  .49 .כיו שבית הכנסת של חור בקי ושל קי
בחור זה כמו שיש בו בקעי שיתבאר להל שמותר לסתור ולבנות ,ועוד שמחמת לח החו
והקור בודאי שיבנו ואי לחשוש ,ועוד שבזמ גדול כזה בודאי יבנו .ולפי הפירוש שהיה לה
ב' בתי כנסיות יש לומר שאי חשש כיו שבשעת סתירת בית כנסת זה יש לה את בית הכנסת
השני  תוס' .50 .ועדיי לא התפללו בו  תוס' .51 .רבינו יונה ביאר שאי דרכ למכור.
א הרמב" מתנות עניי ח ,יא כתב שאסור למכור ,אלא יגבו לפדיונ מ הציבור .52 .לחדר
הסמו לבית הכנסת ,כי אסור ליש בבית הכנסת  תוס' .א יתכ שזה נקרא לצור בית הכנסת
ומותר ,ועל זה סומכי לישו בבית הכנסת ביו הכיפורי כדי לשומרו מפני הנרות  מרדכי
תסה .53 .כדי להבטיח שלא יפסיקו את בניית בית הכנסת החדש עד שיהיה לציבור מקו
תפילה  רש"י .ועוד יש לפרש שרצה שיעבדו ביו ובלילה  תורת חיי  .54 .אי הכוונה לבת
קול משמי  ,אלא דבר זה יצא מפי החוזי בכוכבי וה הוציאו קול זה בעול  ב יהוידע.
 .55משו שהיה עבד שלה ועל ידי שישאנה יצא לחירות ,כדי אדו הנושא שפחתו  מהרש"א.
 .56ולא היה בכ משו מאבד עצמו לדעת ,מפני שעשתה כ כדי שלא תהא בת כה מתחללת
)ראה יו"ד שמה ,ג(  עיו יעקב .57 .בחידושי אגדות למהר"ל מבאר שאי הכוונה שבא עליה
ממש ,אלא הדבר מכונה כאילו בא עליה .58 .שהרי המשמעות הפשוטה של הפסוק היא
למעט רק עכו" ולא עבד  תוס' .59 .תוס' מבארי שהכוונה לרוב  .ובב יהוידע כתב שהרג
רק את הסנהדרי וכ משמע מרבנו גרשו  .60 .והותיר דוקא אותו ,מפני שידע שהוא אד
שאינו נוק ונוטר ,ודרכו להחזיר טובה א למי שגמלו רעה  ב יהוידע .61 .וה עלוקות 
רבינו גרשו  .62 .עשה כ לפי שסומא אינו יכול להיות ראש סנהדרי  ,וכ לא יתמנה לכ
ויאל לדונו במיתה  ב יהוידע .63 .בא לנסותו א יקללו ,כיו שזה היה עיקר פחדו מהחכמי
שמידת העבד היא בקללה ,כנאמר 'ארור כנע עבד' וגו'  מהרש"א .64 .וא שכבר אמר לו
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ותורה אור' ,ל ועסוק ·‡  ÌÏÂÚ Ï˘ Â¯Âשהוא · ,˘„˜Ó‰ ˙Èכנאמר 'Â¯‰Â
אליו כל הגוי' ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .שהשיבו אתה הרג את חכמי ישראל שה ÂÈÚ
˘ ,ÌÏÂÚ Ïכנאמר 'והיה א  ÈÈÚÓהעדה' ,ל ועסוק ·  ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÈÚשהוא
· ,˘„˜Ó‰ ˙Èכנאמר 'הנני מחלל את מקדשי גאו עזכ  .'ÌÎÈÈÚ „ÓÁÓואמר
לו  È‡ ‡¯ÈÈ˙Óממלכות רומי ,והשיבו ˘ ÁÈÏ˘ ÁÏלבקש מה רשות על כ,
ויל בדר שנה ,ויתעכב במקו המלכות שנה ,ויחזור במש שנהÌÈÈ˙·Â ,
˙ .˘„ÁÓ Â‰·˙Â ˘„˜Ó‰ ˙È· ˙‡ ¯Â˙Òועשה הורדוס כ ,ושלחו לו המלכות
א לא סתרת עדיי את בית המקדש  אל תסתור ,וא סתרת  אל תבנהו
מחדש ,וא סתרת ובנית  Ú¯ „·Úאתה ,וכי אחרי שעושי מעשה מתייעצי
ומבקשי רשות .ואל תתגאה בכלי זיינ שהרגת את בית אדונ ,שכ ¯ÙÒ
 ,ÂÈ„È· ÍÒÂÁÈויודעי אנו שאתה לא 'רכא' ולא בר רכא ,אלא עבד שנהיה
ב חורי מאליו  ¯‡·Ï ˘ÈÂ .65ש'רכא' פירושו  ,˙ÂÎÏÓשנאמר 'אנכי היו ¯Í
ומשוח מל' ¯Á‡ ÔÙÂ‡·Â .שנאמר 'ויקראו לפניו ‡·¯ 'Íותרגומו הוא 'די
אבא   '‡ÎÏÓÏזה ראוי למלוכה.
  Â¯Ó‡Âשמי שלא ראה את בית המקדש שבנה הורדוסÔÈ· ‰‡¯ ‡Ï ,
‡ .ÂÈÓÈÓ ‰ואומר רבה שבנאו באבני שיש ירוק ולב ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .באבני
שיש נוטה לכחול ,ירוק ולב .ובנה את שורות הבני באופ ˘˘˙‡ˆÂÈ ‰¯Â
 ,˙ÒÎ ‰¯Â˘Âכדי שיקלט הסיד היטב בכותל .ורצה א לחפות את הבני
· ,·‰Êא אמרו לו חכמי שכ יפה יותר ,לפי שנראי כתליו ÌÈ‰ ÈÏ‚Î
שנעי ונדי .66
 ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂמדוע נת בבא ב בוטא עצה להורדוס ˘,ÂÈ˙ÂÂÂÚ Â¯ÙÎ˙È
והרי אמר רב יהודה בש רב )או ר' יהושע ב לוי( ˘„ ˘Ú Ï‡Èמפני
שהשיא עצה כזו  .67 ¯ˆ„ÎÂ·Ïשנאמר 'לה )באמת( ,מלכא )אתה המל(,
מלכי ישפר על )עצתי תיטב בעיני( ,וחטא בצדקה פרק )ואת חטאותי
תפדה בצדקה( ,ועוית במח עני )ואת עוונותי תפדה על ידי חנינת עניי(,
ה תהוה ארכה לשלות )אולי על ידי כ תהא שהות לשלומ ,שלא ימהר
דבר החלו להגיע עלי(' וגו' ,ונאמר 'כלא מטא על נבוכדנצר מלכא'  כל
דברי פתרו החלו באו על נבוכדנצר ,ונאמר 'לקצת ירחי תרי עשר' וגו 
לסו י"ב חודש   68הרי ˘˘ ‰Ú¯‰ ‰·ÎÚ˙‰ ‰ÓÈÏ˘ ‰מלבא עליו בזכות
עצת דניאל ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .ששונה הורדוס שהיה ÔÙÂ‡·Â .˙ÂÂˆÓ· ·ÈÈÁÂ „·Ú
‡ ¯Áשעשה כ  ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ· Í¯ÂˆÏמני שנענש דניאל 
א משו שנאמר 'ותקרא אסתר  ,'Í˙‰Ïואמר רב שזה דניאל  בשלמא
למא דאמר שנקרא 'הת' על ש ˘ ,Â˙ÏÂ„‚Ó Â‰ÂÎ˙Áהרי שזהו ענשו .אלא
למא דאמר שנקרא 'הת' על ש ˘ ,69 ÂÈÙ ÏÚ ÌÈÎ˙Á ˙ÂÎÏÓ È¯·„ ÏÎהיכ
מצינו שנענש ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .שנענש במה שהשליכוהו .70 ˙ÂÈ¯‡‰ ·Â‚Ï
 .'‡  ‰˘Ó· ÏÈÚÏשבוני  ÏÎ‰כמנהג המדינה  ובא לרבות א מקו
שנהגו לגדור ·) ÌÈÂÓ¯Ú ÈÙÚ·Â ÌÈÏ˜„ È·ÏÂÏהוצא ודפנא(  .'· .71לפיכ א
נפל הכותל המקו והאבני ˘ ¯‡·Ï ˘ÈÂ  Ì‰È˘ Ïשהתחדש בזה  72שכשנפל
הכותל · ,Ì‰Ó „Á‡ Ï˘ Â˜ÏÁאו ˘ Ì‰Ó „Á‡ ‰ÈÙאת כל האבני  73לרשותו
 אי אומרי שהשני נקרא 'מוציא' ועליו להביא ראיה ‰È‚· ÔÎÂ .'‚ .מקו
שנהגו לגדור מחייבי אותו   ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂשמשמע ˘·ÔÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ‡ Ì˙Ò
אותו ,ואילו בסיפא שנינו 'אבל ·˜ ‰Úמקו שנהגו שלא לגדור אי מחייבי
אותו'  ומשמע ˘· ÔÈ·ÈÈÁÓ Ì˙Òאותו  ונמצא ˘·˜ ,¯˙ÂÈ ‰¯ÂÓÁ ‰Úולכאורה
אינו כ שהרי ·‚ ÈÈ·‡ ·˘ÈÈÂ .‰È‡¯ ˜ÊÈ‰ ¯˙ÂÈ ˘È ‰Èשכוונת המשנה לומר

שוכ · ‰È‚ Ì˙Òובמקו ˘  ‰Ú˜·· ¯Â„‚Ï Â‚‰מחייבי אותו .ובסיפא
הכוונה שוכ · ‰Ú˜· Ì˙Òובמקו ˘  ‰È‚· ¯Â„‚Ï ‡Ï˘ Â‚‰אי מחייבי
אותו  ‡·¯ ÂÏ ‰˘˜‰Â .74שא כ לא מוב הלשו '‡· Ïבבקעה' ,שהרי ג
 ÔÎ ÈÙÏדיברו על בקעה ‡Ï‡ .ביאור המשנה  שוכ סת גינה „ÌÂ˜ÓÎ ‰È
˘ ¯Â„‚Ï Â‚‰ומחייבי אותו ,אבל סת בקעה „ Â‚‰ ‡Ï˘ ÌÂ˜ÓÎ ‰Èלגדור
ואי מחייבי אותו.
„' .שבבקעה א רצה כונס לתו שלו ובונה ‡Â‰ ·¯ÏÂ  ˙ÈÊÁ ‰˘ÂÚÂ
הוא על ידי שמכופ ראש הכותל  ‰ˆÂÁ‰על ידי עיבויו בטיט ואבניÂÈ‡Â .
 ‰˘ÂÚאת הסימ   ÌÈÙ·Óשא כ ‚ .ÔÎ ‰˘ÚÈ Â¯È·Á Ìאול אי לחשוש
שכעת   ÔÓÈÒ‰ ˙‡ ÂÎ˘ ¯ÈÒÈשכ הסרת הסימ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .75 Ì˘Â¯ ‰¯È˙ÂÓ
שלרב הונא מכופ את ראש הכותל  ,‰ÓÈÙמשו שא יעשה מבחו ‰¯ÈÒÈ
 ˙Â˘˜‰Ï ÔÈ‡Â .Â¯È·Áשכעת יעשה חבירו סימ   ÌÈÙ·Óשכ עשיית סימ
 Ï˙ÂÎ‰ ˙ÈÈ· ¯Á‡Ïמורגשת ˙ÂÁ„Ï ˘ÈÂ .שיטה זו שכ במשנה כתוב 'ועושה
חזית  77 ÔÁÂÈ '¯ÏÂ .76 ıÂÁ·Óחזית היא על ידי שטח ראש הכותל  ıÂÁ·Óבטיט
בגודל אמה  ÌÈÙ·Ó ‰˘ÂÚ ÂÈ‡Â .כיו שג חבירו יעשה כ˘Â˘ÁÏ ÔÈ‡Â .
שכעת יסירנה חבירו  שכ ישאר רוש מהסרתו .וכשהמחיצה עשויה ‡ˆÂ‰Ó
 ÔÓÁ ·¯Ï  ‡Ù„Âעושה את החזית על ידי ˘.‰ˆÂÁ‰ ÌÈ˜‰ È˘‡¯ ÛÙÂÎÓ
 ¯ÓÂÏ ÔÈ‡Âשיעשה מבפני  כיו שג חבירו יעשה ג כ ˘Â˘ÁÏ ÔÈ‡Â .שכעת
יסירנה חבירו ,שהרי גזיזת הקני אינה מותירה רוש  שכ  ÁËאת כיפופי
הקני · ËÈËולכ נשאר רוש ÈÈ·‡ÏÂ .בהוצא ודפנא ‡,˙ÈÊÁ Ï˘ ‰˜˙ ÔÈ
אלא כותבי ˘ ÌÈ„Ú· ¯Ëמי בנה את הכותל .78
 .'‰אבל א עשו מדעת שניה עושי ‡·¯ ‰˘˜‰Â  Ô‡ÎÓÂ Ô‡ÎÓ ˙ÈÊÁ
מפרזיקא לרב אשי ˘ ÏÏÎ Â˘ÚÈ ‡Ïונדע ששניה בנו Â·È˘‰Â .שחוששי
שמא יקדי ‡ ˙ÈÊÁ ‰˘ÚÈÂ Ì‰Ó „Áבשעת בניית הכותל ÂÏ‡˘Â .וכי התנא
בא להשמיענו ˙˜ Â·È˘‰Â .ÌÈ‡Ó¯ „‚ ˙Âשהלא ג די חזית האמור ·¯‡˘È
כשבונה לבדו הוא ˙˜ ÂÏ ¯Ó‡Â .ÌÈ‡Ó¯‰ ÈÙÓ ‰שברישא כיו שהשמיענו
התנא ‡˙  ‰Ú˜··˘ ÔÈ„‰שכשאי מנהג אי כופי לגדור ,השמיענו ‚‰˜˙ Ì
לעשות חזית .אבל בסיפא לא חידש לנו שו די ,שישמיענו בעקבותיו תקנה.
 ‡È·¯ ·˘ÈÈÓÂשבסיפא מדובר · ,‡Ù„Â ‡ˆÂ‰ובאה 79 ÈÈ·‡ È¯·„Ó ‡ÈˆÂ‰Ï
שאי בזה תקנה אלא בשטר.
80
משנה ב'  -המקי חבירו  ˙ÂÁÂ¯ '‚Óוגדר בי שדותיו לשדהו של הפנימי ,
‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈאת הפנימי להשתת ·  ˙Â¯„‚‰ ˙Â‡ˆÂ‰כיו ˘‰Ú˜· Ì˙Ò
מקו שנהגו שלא לגדור הוא  ÈÒÂÈ '¯ÏÂ .81א  ,˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ ¯„‚Â „ÓÚמגלגלי
על הניק  .ÏÎ‰ ÌÏ˘Ïואומר רב יהודה בש שמואל  ‡'.ÈÒÂÈ '¯Î ‰ÎÏ‰˘ .
·' ‰˘Ó ‡Ï˘ .מי עמד וגדר את הרביעית.
 ‡Â‰ ·¯ ¯ÓÂ‡Âשכשמגלגלי עליו את   ÏÎ‰משתת ·ÛÈ˜Ó‰ ˙Â‡ˆÂ‰
בג' הגדרות הראשונות  ·¯ ¯· ‡ÈÈÁÂ ,82אומר שמשל ,83 ÏÂÊ· ÌÈ˜ ÈÓ„ ÈÙÏ
שכ יכול הניק לטעו ˘„ÈÒÂÈ '¯ Â˜ÏÁ ‰Ó· ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .84 ÂÊÎ ¯„‚· ÂÏ È
 ,˜"˙Âהלא ג מדברי ת"ק משמע שא יקי את הרביעית מגלגלי עליו
את הכל ‡Â‰ ·¯Ï ‡ÓÏ˘·Â .אפשר שלת"ק משל משל „,ÏÂÊ· ÌÈ˜ ÈÓ
ולר' יוסי משל את  ,˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎאלא  ·¯ ¯· ‡ÈÈÁÏשג לר' יוסי משל
לפי דמי קני בזול  ˜˘ .'‡  ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .‰שלת"ק א גדר את הרביעית
משל ˙˘ ¯ÓÂ˘Ï Ô˙ÈÏ ËÚÂÓ ÌÂÏבכל שנה בשעה שעומדת בקמותיה  ,85ולר'
יוסי משל „ .'· .ÏÂÊ· ÌÈ˜ ÈÓשלת"ק שלא אמר 'הכל' משל ¯˜ ¯„‚‰ ÏÚ

בבא ב בוטא שנאמר 'ובחדרי משכב אל תקלל עשיר' ,אמר לו הורדוס שזהו בחדרי משכב
שיש לחוש שאזני לכותל א לא בשדה  מהרש"א .65 .המהרש"א פירש שהתכוונו לומר לו
נפקיר אות ואת רכוש לבני חיל כי עבד אתה .66 .וכ שורות בית המקדש שזו יוצאה וזו
נכנסת  רש"י ורבינו גרשו  .והמהרש"א ותורת חיי כתבו ,שכוונת היתה שתכלת דומה לי
והי דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד ,וכאשר הקב"ה מביט בכסא הכבוד זוכר את בית
המקדש .67 .שכיו שאינו עושה לש שמי לגמרי אי לתת לו עצה שיעשה טוב ,כי גור
שהקב"ה עושה חסד ע רשע ,שהרי אינו מקפח שכר בריה  חדושי אגדות למהר"ל .68 .וממשי
הפסוק ומתאר אי נענש והושל נבוכדנצר מתפארת מלכותו .69 .בתרגו מגילת אסתר )וכ
פרקי דרבי אליעזר ,פרק נ( מובא שהרג המ את דניאל ,ולפי זה נענש מאוד .א כתבו התוס'
שהש"ס שלנו במגילה טו ,א אינו סובר כ  .70 .וכתב רש"י בדניאל ד ,כד  'ומה ראה דניאל
להשיא עצה טובה לנבוכדנצר ,ראה ישראל עני שפלי גולה מחזרי על הפתחי והשיאו עצה
לחננ  ,אמר לו עניי אלו שהגלית רעבי ה  ,פרנס  ,וכ עשה ,פתח אוצרותיו והיה מפרנס
כל י"ב חדש' .71 .רש"י ,והרמב" בפירוש המשנה כתב 'חל או קנה סו' .72 .הוקשה
לגמרא שהרי ג בלי שיכולי לכו זה את זה פשיטא שזה של שניה  ,שהרי ברשות שניה
מונחי ויד מי תגבררש"י .ובתוס' לעיל ב ,א פירשו שהוקשה לגמרא שפשיטא שהאבני של
שניה שהרי זו תפיסה לאחר שנולד הספק .73 .בלי שראוהו שהייתי חושב שיש לו מיגו
שהיה טוע קניתי  רשב"א .74 .נחלקו הראשוני בחצר במקו שנהגו שלא לגדור א

מחייבי אותו  עיי רא"ש בסימ ו .75 .וא על פי שכעת נפל הכותל ,יש עדי הזוכרי
באיזה כיוו היתה החזית  עיי רבנו גרשו ורשב"א .76 .הגמרא נשארת בקושיה ולא
בתיובתא ,שכ אפשר לתר בדוחק שלשו המשנה 'מבחו' הכוונה שבולט מעובי החומהתוס'.
 .77ר"ח כתב שזו מחלוקת ,א ברבנו יונה והרשב"א כתבו שאינה מחלוקת אלא אפשרות
נוספת .78 .וא שניה בנאוהו יכתבו העדי ששניה בנאוהו  רש"י .והקשה הרש"ש שלא
יכתבו כלל שטר ,ויוכיח ששניה בנאוהו .ותיר הנחלת דוד שיוכלו לטעו היה לי שטר ואבד.
 .79ואביי סובר שהמשנה אכ כתבה תקנה לרמאי  תוס' .80 .כ פירש רש"י ב"ק כ ,ב
שמדובר כא בגדרות הגובלות בי שדותיו לשדות הפנימי .אול תוס' ש פירשו שמדובר
בגדרות סביב לשדות המקי מבחו ,ומועיל לניק מבהמות הבאות מרשות הרבי  .81 .רש"י.
ובהגהה ש מבואר שמדובר כא בגדר גבוהה י' טפחי למנוע מבהמות להיכנס לשדהו ,וזה
אפשר לחייב ג בבקעה באופני מסוימי וכדלהל  ,ובראשוני מצינו בזה עוד דעות ,עיי
רמב" ובעל המאור .82 .רש"י .והראשוני כתבו לפי הירושלמי ,שכוונת רב הונא שמשל
לו על הג' הראשונות לפי החומר שעשה בו את הרביעית .83 .רש"י ,וא כ חולק על רב
הונא בשתי  שלחייא בר רב ג משל רק דמי קני  ,וג רק במחיר הזול .ולרב הונא משל
בדיוק כמו שגדר המקי  רמב"  .אול יש אומרי שג לרב הונא הכל לפי מה שגדר בזול 
רבנו יונה .84 .ומכל מקו צרי לשל דמי קני כיו שאי ל אד שלא היה גודר בקני
א היה מוצא כל כ בזול  תוס' .85 .רש"י .ועיי לעיל ב ,ב שהאיסור הוא לעמוד ולראות
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קצרה

 ,˙ÈÚÈ·¯‰אבל על ג' האחרות ˘ ÈÒÂÈ '¯ÏÂ ,86 ÌÏ˘Ó ÂÈ‡ ·Âמשל את ÏÎ
 '‚ .˙Â¯„‚‰שלת"ק  87דוקא א ‚„¯  Û˜È‰מגלגלי עליו את הכל ,משו
שעל ידי שגדר את הרביעית ‚ Â˙Ú„ ‰ÏÈשנוח לו ג בג' הגדרות הקודמות,
א א ‚„¯  ÛÈ˜Ó‰משל לו הניק ¯˜  ÈÒÂÈ '¯ÏÂ ,88 ˙ÈÚÈ·¯‰ ÏÚג א
 ÛÈ˜Ó‰גדר מגלגלי על הניק את הכל .'„ .שנחלקו   ÍÙÈ‰Ïשלת"ק ·ÔÈ
‚„¯  Û˜È ¯„‚ ÔÈ·Â ÛÈ˜Óמגלגלי עליו את הכל ,ולר' יוסי ¯˜ ‡,89 Û˜È‰ ¯„‚ Ì
א א גדר המקי ‡.90 ÏÏÎ Û˜È‰ ÂÏ ÌÏ˘Ó ÔÈ
דף ה'
 ‰˘ÚÓברבינא ˘‚„¯ ˘„ ÂÈ˙Âמסביב לשדה של רוניא מד' רוחות  ,91וביקשו
˘ ,92 ÌÂÏ˘˙· ÂÓÚ Û˙˙˘Èואחר כ ביקשו שית לפחות לפי „,93 ÏÂÊ· ÌÈ˜ ÈÓ
ואחר כ שית לפחות ˘  94 ‰¯ÈÓ˘‰ ¯Îולא הסכי  .95ויו אחד ראה רבינא
את רוניא קוט תמרי בשדהו ,ושלח את אריסו ˘ÏÂÎ˘‡ ‡ÈÂ¯Ó Á˜È
˙ 96 ÌÈ¯Óבפניו  ,97וגער בו רוניא .ואמר לו רבינא גילית דעת ˘ÍÈÏÚ ÌÈ·È·Á
 ÌÈÏ˜„‰ואתה רוצה ·˘ ,98 Ì˙¯ÈÓואפילו אינ ירא מ הגנבי ,אתה צרי
גדר כדי ˘ ÊÚ ÒÎÈ˙ ‡Ïותאכל .אמר לו שעז אפשר להבריח ·ˆ .‰˜Úוהשיבו
שא כ אתה צרי לפחות  ¯ÓÂ˘Ï ÌÏ˘Ïשיעמוד ויגער בעזי שיכנסו .ובא
רוניא לפני ¯·‡ ,ואמר לו ˘ ¯‰Ó ÌÏ˘Èמה שכבר הסכי ל ,לפני שאפסוק
ל  ÔÈ„‰ ÈÙÎ ÌÏ˘Ïכרב הונא בשיטת ר' יוסי ˘ ÏÎ‰ ÌÏ˘Óלפי מה שגדר .99
 ‰˘ÚÓÂברוניא שקנה שדה בסמיכות לשדה רבינא ,ורצה רבינא Â˜ÏÒÏ
 Ú˜¯˜‰Óמשו הדי של ·¯  ,100 ‡¯ˆÓואמר רב ספרא בריה דרב ייבא לרבינא
˘ ¯˙ÂÂÈמשו שרוניא  ,ÈÚואומרי הבריות ˘‚ ÈÚ Ì‚Â ¯È˘Ú Ìצריכי „'
 ÏÂÎ‡Ï È„Î 101 ˙Â¯ÎÈÎולכ תוותר לו .102
משנה ג'  -כותל שבי ב' חצרות ˘ ,ÏÙיכול לכפות את חבירו לבנותו
 ˙ÂÓ‡ '„ ‰·Â‚ „Úמשו היזק ראיה .וא טוע אחד שבנה לבדו ‡ÔÓ‡ ÂÈ
· ,103 ÌÈ„Ú ‡Ïמשו ˘ ÔÈ„‰ ÌÒ¯ÂÙÓשחובה להשתת ,ובודאי לא היה בונה
משלו אלא תובעו לדי ,אבל  ˙ÂÓ‡ '„Ó ¯˙ÂÈאינו חייב להשתת ,אלא א
כ  ¯Á‡ Ï˙ÂÎ ÍÓÒכנגד הכותל הראשו ,שבזה גילה דעתו שרוצה בתוספת
גובה זו ,ולכ א שלא נת עליו עדיי את התקרהÔÓ‡ ÂÈ‡Â .104 ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ,
לומר ששיל כבר   105כיו ˘‡ ,ÌÒ¯ÂÙÓ ‰Ê ÔÈ„ ÔÈאלא א כ יביא .ÌÈ„Ú
‡ ˘È˜Ï ˘È¯ ¯ÓÂשמלוה הקובע זמ  106לפירעו ההלואה  ‡ÔÓ‡ ‰ÂÏ‰ ÔÈ
לומר שפרע ·˙ ,ÔÓÊ‰ ÍÂמשו  ,ÂÓÊ ÍÂ˙· Ú¯ÂÙ Ì„‡ ÔÈ‡˘ ‰˜ÊÁוהלואי
שיפרע בזמנו ‡·¯Â ÈÈ·‡Â .אמרו שפעמי מזדמני לו מעות ÍÂ˙· Ú¯ÂÙÂ
 ˘È˜Ï ˘È¯Ï ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .ÔÓÊ‰שבמשנתנו מבואר שעד ד' אמות ·˙˜ÊÁ
˘˙  Ôוהנה א מדובר שטוע ששיל חלקו  ˙Â·Ï ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡Ïגובה ד'
אמות   ËÂ˘Ùשנאמ כדי  .ÏÎ‰ ¯ÙÂÎאלא ודאי שטוע ששיל ˜ÌÈÈÒ˘ Ì„Â
לבנות גובה ד' אמות  ומוכח שעשוי אד לפרוע ·˙·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .ÂÓÊ ÍÂ
שכא בכל שורה ושורה בבני הכותל חייב להשתת.107 ÂÓÊ· ·˘Á ÔÎÏÂ ,

 ‡·¯Â ÈÈ·‡Ï ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂמדשנינו בסיפא שא  Ï˙ÂÎ ÂÏ ÍÓÒהרי הוא בחזקת
˘  Ô˙ ‡Ïוא מדובר כשטוע ששיל  Ï˙ÂÎ‰ ˙‡ ÍÓÒ˘ ¯Á‡Ïמדוע לא
נאמ ,הרי הוא כופר הכל .אלא ודאי מדובר כשטוע ששיל ˜ ÔÎÏ Ì„Â
ומוכח שאי אד פורע בתו זמנו ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .שמדובר ˙‡ ÍÓÒ˘ ¯Á‡Ï
 ,Ï˙ÂÎ‰ובכל זאת אינו נאמ לפי שאומר בליבו .108 ÌÈÓÎÁ ÈÂ·ÈÈÁÈ˘ ¯Ó‡ ÈÓ
¯·  ‡ÙÙורב הונא בריה דרב יהושע פסקו  ,‡·¯Â ÈÈ·‡Îומר בר רב אשי
פסק   ˘È˜Ï ˘È¯Îוכ הלכה  .109ואפילו א  ‰ÂÏ‰ ˙Óבתו הזמ גובי החוב
מהיתומי  Ú·˘È‰Ï ‰ÂÏÓ‰ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,110שלא פרעו ,וא שאמר מר שהבא
ליפרע מנכסי יתומי  ‰˜ÊÁ‰ ÌÂ˘Ó  ‰ÚÂ·˘· ‡Ï‡ Ú¯ÙÈ ‡Ïשאי אד
פורע בתו זמנו .111
דף ו'
 ˜Ù˙Ò‰Ï ˘Èא טוע הלוה ' ÔÂÚ¯ÈÙ‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïפרעתי ·˙ 'ÔÓÊ‰ ÍÂ
הא נאמ · Â‚ÈÓשהיה אומר  ,ÔÓÊ· È˙Ú¯Ùאו שמיגו ‡ÌÂ˜Ó· ÏÈÚÂÓ ÂÈ
 .'‡  ÁÈÎÂ‰Ï ˘ÈÂ .‰˜ÊÁמדשנינו ברישא של משנתנו שעד ד' אמות הרי
הוא · - Ô˙˘ ˙˜ÊÁוהנה א תבעו  Ï˙ÂÎ‰ ˙ÈÈ· ˙‡ ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡Ïואמר
לו פרעתי בזמני ËÂ˘Ù ,שנאמ כדי כופר הכל ,אלא ודאי מדובר כשאמר
פרעתי ·˙ ,ÈÓÊ ÍÂוחידשה המשנה ˘‡ ˙ÂÁ„Ï ˘ÈÂ .ÔÓ‡ ‰Ê· Ûשכא ·ÏÎ
˘ ‰¯Â˘Â ‰¯Âבבני הכותל נחשב זמנו .'· .מהסיפא שמד' אמות ולמעלה אי
מחייבי אותו ,וא סמ לו כותל אחר הרי הוא ·  Ô˙ ‡Ï˘ ˙˜ÊÁוהנה
א תבעו  ÂÓÊ ¯Á‡Ïואמר לו פרעתי · ,ÈÓÊמדוע אינו נאמ  ,112אלא ודאי
מדובר כשתבעו  ÂÓÊ ¯Á‡Ïואמר לו פרעתי ·˙ ,ÈÓÊ ÍÂוחידשה המשנה
˘‡ ,ÔÓ‡ ÂÈמשו שאי מועיל מיגו נגד חזקה ˙ÂÁ„Ï ˘ÈÂ .שלעול מדובר
כשאומר פרעתי · ,ÈÓÊובכל זאת אינו נאמ מש שחוב זה אינו מפורס,
ואומר בליבו  .'‚ .ÌÏ˘Ï ÈÂ·ÈÈÁÈ˘ ¯Ó‡ ÈÓאמר רב אחא בריה דרבא לרב
אשי ,ששנינו בברייתא שהתובע את חבירו מנה  ÌÈ„Ú ÈÙ· ÂÏ ‰„Â‰Âולמחר
אמר לו ˙˙  ÍÏ ÂÈפטור .וא אמר ‡  È„È· ÍÏ ÔÈחייב .ובפשטות 'נתתיו
ל' פירושו · ÈÓÊולכ פטור  ,113ו'אי ל בידי' פירושו ·˙ ,ÈÓÊ ÍÂושנינו
˘  ·ÈÈÁומוכח ˘ ÏÈÚÂÓ ÂÈ‡ Â‚ÈÓבמקו חזקה ˙ÂÁ„Ï ˘ÈÂ .ש'אי ל בידי',
פירושו  ,ÌÏÂÚÓ ÌÈ¯·„ ÂÈ‰ ‡Ïוכיו ˘ ‰„Â‰ ¯·Îחייב לשל ,וא ÏÂÎÈ ‡Ï
 ,È˙Ú¯Ù ÔÂÚËÏשכ שאמר לא לוויתי הרי זה כאילו .114 Ú¯Ù ‡Ï˘ ‰„Â‰
 ‰˘Ó· ÏÈÚÏשא  ¯Á‡ Ï˙ÂÎ ÂÏ ÍÓÒמגלגלי עליו את הכל‡Â‰ ·¯ÏÂ .
א סמ רק  Ï˙ÂÎ‰Ó ÈˆÁÏהראשו בגובה או באור ,הרי זה כאילו סמ
 ,ÂÏÂÎÏשמ הסת  ÂÏ˙ÂÎ ÍÈ˘ÓÈאחר כ  ÔÓÁ ·¯ÏÂ .115משתת ¯˜ ·˘¯ÂÚÈ
˘ Ï˙ÂÎ‰ „‚Îשבנה ‡Â‰ ·¯ ‰„ÂÓÂ .שא הכותל הראשו מחובר ˙ÈÂÊÏ
· Â˙Èשל השני ,ובנה השני תוספת קטנה לביתו כנגד הכותל הראשו ÏÚÓ
„' ‡ ,Ï˙ÂÎ‰ ÏÎ „‚Î Û˙˙˘‰Ï ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡  ˙ÂÓמשו שאי בני כזה עשוי
לימש ) ÔÓÁ ·¯ ‰„ÂÓÂ .116לעני גובה( במקרה שעשה השני בכותל שבנה

בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה .86 .שהיו ש ימי רבי ולא הועילו לו  רש"י.
והוסי הרשב"א על דברי רש"י 'וא על פי שעכשיו הוא נהנה מה בצירו הרביעית ,לא הדר
דינא אלא אמרינ ק דינא' .87 .כפי הנראה לא גרס רש"י תירו זה ,אלא את הלישנא
אחרינא דלהל  רשב"א ור"  .88 .זו גרסת הגאוני המובאת ביד רמה רשב"א ור"  .א רבנו
יונה הביא בגירסא זו שכשעמד מקי אינו נות ולא כלו  .89 .לפי הישובי הקודמי ר'
יוסי מחמיר יותר מת"ק ,משו שלשונו במשנה 'מגלגלי עליו את הכל' משמע שמחמיר יותר.
ובתירו זה ר' יוסי מיקל יותר מת"ק ,משו שלשונו 'א עמד וגדר' משמע שמדובר על הניק
 תוס' .90 .כ הגרסא בגמרא לפנינו ,ולפי זה ר' יוסי אינו בדיוק כת"ק בלשו הקודמת לגרסת
יד רמה דלעיל ,א לגרסת רבנו יונה דלעיל הוא בדיוק כת"ק ש  .91 .לרש"י שביאר משנתנו
בהיק גדר בי שניה  ,צרי לומר שרבינא לא גדר אלא גובה י' טפחי משו שמירה ,שא
לא כ היה חייב רוניא להשתת בחצי מהגדר משו שהיו ש דקלי וסת גינה היא כמקו
שנהגו לגדור  ריטב"א .92 .כשיטת רב הונא לעיל ד ,ב לפי ר' יוסי .93 .כשיטת חייא בר
רב לעיל ד ,ב לפי ר' יוסי ,ולרב הונא לפי אחד התירוצי בדעת ת"ק .94 .כרב הונא לעיל
ד ,ב לפי ת"ק באחד התירוצי  .95 .כר' יוסי לפי הלישנ"ב שרק בעמד ניק מגלגלי עליו
הכל ,א בגדר מקי לא נות לו כלו  נחלת משה .96 .שאינ בשלי  ,הערו )אה (.
 .97הקשה הריטב"א ,הרי שנינו בב"מ סא ,ב שאסור לגנוב על מנת לצער ג על מנת לשל .
ותיר  א' .שפירות אלו עמדו להימכר ,ודמיה היו קצובי  ,ומותר ליטל על מנת לשל .
ב' .כשגונב על מנת להוציא דינו לאור מותר .98 .וביאר מהר"ח אור זרוע )קנג( שבלא גילוי
דעת זה סבר רבינא שרוניא לא איכפת לו שיקחו לו כמה אשכולות תמרי שנחשבי הפסד
מועט ,ולא היו לו עוד דברי בשדהו .וראה בפלפולא חריפתא לביאור נוס .99 .שכ ההלכה
 רש"י .100 .שמי שיש לו שדה סמוכה לשדה העומדת למכירה ,יש לו זכות קדימה לקנות
את אותה השדה .101 .רש"י בפירוש הראשו  ,וראה בדבריו לפירושי נוספי  ,ובתוס'.
 .102ביארנו על פי רש"י ,וראה תוס' שהקשו שאי מרחמי בדי ועוד שמה קשור מעשה זה
לקודמו ,ופירשו באופ אחר .103 .שראו שלא נת  .וכתב הרא"ש שנראה כדעת רבינו יונה
שמדובר שבאו עדי ואמרו עמנו היה כל אותו הזמ ויודעי אנו שלא פרעו .וראה ש באופ
נוס .104 .וא א בסו ית התקרה לכיוו אחר ,מכל מקו ניכר שרוצה לסגור חצירו,

ולולי כותל חבירו תהא פרוצה ,וחייב להשתת בגויל וגזית כמו שבנה חבירו ,שמסתבר שרוצה
לבנות כמנהג המדינה כדי שלא יצטר לחזור ולבנות כל היו  רמב"  .105 .ומדובר כשיש
עדי שהאחד הקדי וביקש מחבירו להשתת עמו והוא לא הסכי  ,ולכ כשתובעו הוא בחזקת
שלא נת  תוס' על פי מהר"  .וכתבו הרשב"א והר" כ ג ברישא לגבי הדי שעד ד' אמות
בחזקת שנת  .106 .דוקא כשקבע זמ  ,אבל א הלוהו סת  ,א על פי שסת הלואה ל' יו ,
לא נחשב בתו ל' שפורע תו זמנו  תוס' .ומשו שכאשר לא קובעי זמ מזדרז הלווה לשל
 רבינו יונה ורשב"א .ועוד שמנהג העול שפורעי תו הזמ בסת הלואה  רמב"  ,ר"
ונמוק"י .ובסמ"ע עח ,יט כתב שכאשר קובעי זמ הרי מגלה הלוה דעתו שלא יכל לשל קוד .
 .107וכיו שאינו רוצה להטרד כל שעה ושעה ,מודה ריש לקיש שמצוי שפורע מראש ,ש" עח,
יב ,ועיי קצוה"ח קנז ,א .ואי להקשות כעת שוב שא כ פשיטא ,כיו שזה עצמו באה המשנה
לחדש שכל שורה ושורה זמנו הוא  רבנו יונה ורשב"א .108 .שאי משפט זה גלוי לכל ועד
שיחייבוהו בי"ד אינו עשוי לית  רש"י במשנה .109 .שבכל התלמוד הלכה כמר בר רב אשי,
חו ממקו שאומרת הגמרא במפורש שאי הלכה כמותו .110 .נראה שמדובר ביתומי
גדולי אבל בקטני אינו גובה אפילו תו זמנו ,או משו אינ בני מצוות פריעת בעל חוב
)לרב פפא לקמ קעד ,ב( או משו שאי מקבלי עדי שלא בפני בעל די וקטני חשוב שלא
בפניו )לרב הונא בריה דרב יהושע ש (  תוס' .111 .ראה בשו"ת רבי עקיבא איגר חלק א
סימ קצז ,חידושי הגרנ"ט סימ פג ,וקוב"ש כא אות ל  אי אפשר להוציא ממו על פי חזקה
זו והרי קיימא ל שאי הולכי בממו אחר הרוב .112 .הגמרא היתה יכולה לתר שמדובר
שתבעו בתו זמנו ,או שמדובר שתבעו בזמנו ואמר לו פרעתי בתו הזמ  ,א העדיפה לתר
כדלהל כדי שלא יהיה קשה על אביי ורבא הסוברי שאד פורע בתו זמנו  תוס' .ועוד יש
לומר שמשמעות המשנה 'סמ לו כותל אחר ...בחזקת שלא נת ' משמע שתובע ממנו אחרי
סמיכת הכותל  שיטמ"ק בש רבינו יונה ותוס' הרא"ש .113 .שלהלכה א מי שלוה בפני
עדי  ,נאמ לומר פרעתי שלא בפני עדי  רש"י .114 .ואינו יכול לבאר דבריו שמה שאמר
'לא לויתי' התכוו משו שפרעתי כבר  תוס' .115 .ואי לחשוש שימשי רק קצת ולא עד
סו הכותל ,שכיו שסמ חצי והפסיק ,כנראה זו הפסקה בשביל חצי עבודה כמו שבנה עד
עכשיו  פני שלמה .116 .רש"י .והתוס' )לפי ביאור המהרש"א( מפרשי שיש כא ב' דברי ,
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 ‰ÎÂ¯‡ ‰¯Â˜ ˙Á‰Ï ÌÂ˜Óהעשויה להעמיד עליה קורות לתקרה  ,117או שעשה
 118 ÌÈË˜ ÌÈ¯ÂÁלהניח בתוכ את הקורות לתקרה  שחייב להשתת ·ÏÎ
 ,Ï˙ÂÎ‰שמ הסת  ‡Â‰ ·¯ ¯ÓÂ‡Â .‰ÈÈÏÚ Ì˘ ‰·Èשא א הראשו שבנה
את הכותל יותר מד' אמות ,עשה בו חורי קטני להניח בתוכ קורות
לתקרה ,ואפילו הניח נסרי עבי בצידי החורי כדי להג על ראשי הקורות
שיניחו ש  ‡ ,119 Â˜ÏÁ ˙‡ ÌÏÈ˘ ¯·Î˘ È˘Ï ‰ÁÎÂ‰ ÂÊ ÔÈמשו שטוע
הראשו שהכינ כעת  ÂÏ ÌÏ˘Ï ÒÈÈÙ˙È Ì‡˘ È„Îלא יצטר לנקוב חורי
ולהזיק לכותל אלא .120 ÔÎÂÓ‰ ÔÓ ÂÏ ‰È‰È

סתומי זה מול זה ,וכ לא יראו  139מגג לגג  ¯‡·Ï ˘ÈÂ .140שהוא הדי ·¯˘˙Â
 ,„ÈÁÈ‰אלא שברשות הרבי יש  ˘Â„ÈÁשלא יאמר אחד לחבירו שהרי ג
א אעשה מעקה אתה צרי  ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ È·Ó ¯˙˙Ò‰Ïשלא יראו ,משו
שיכול לענות לו  ‡' .שבני רשות הרבי רואי אותי · 141 ÌÂÈואתה ‚Ì
· .'· .‰ÏÈÏשבני רשות הרבי רואי אותי רק  ,„ÓÂÚ È‡˘Îואילו אתה ‚Ì
· .'‚ .È·˘ÂÈשבני רשות הרבי רואי אותי רק  ·ÂË ÌÈÈÈÚÓ˘Îלמעלה ,142
ואילו אתה ‚ ËÂ˘Ù˘ ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .143 „ÁÂÈÓ ÔÂÈÚ ‡Ï· Ìשאי צרי כל אחד
לבנות  ,ÌÏ˘ ‰˜ÚÓומה החידוש בזה ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .שמדובר „Á‡ ÌÈ„˜‰˘Î
 Ì‰Óועשה חצי מעקה ,שאי יכול חבירו לומר אשל ל ÂÏÂÎ ˙‡ ‰·˙Â
בגג  ,144משו שיכול לענות לו שכש שאתה אינ רוצה לבנות מעקה משו
˘ ,ÍÏ˙ÂÎ ÏÚ „È·ÎÓא אני כ .145
‡ ÔÓÁ ·¯ ¯ÓÂבש שמואל  ˘‚‚  ,Â¯È·Á ¯ˆÁÏ ÍÂÓÒ‰עושה בעל הגג
מעקה לגגו גבוה „' ‡ ˙ÂÓמשו היזק ראיה ,אבל · ‚‚Ï ‚‚ ÔÈאי יכולי
לכפות זה את זה לעשות מעקה  ÔÓÁ ·¯ÏÂ .146עצמו בי גג לגג כופהו על
 ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .147 ÌÈÁÙË 'È ˙ˆÈÁÓשא משו   ‰È‡¯ ˜ÊÈ‰צרי „' ‡,˙ÂÓ
וא כדי שכשיעבור חבירו את המחיצה   ·Â‚Ï ÒÎ˘ ÂÚ„Èא כ די
· ,ÒÙÈÒÓוא  ÌÈ‡ÏËÂ ÌÈÈ„‚Ïשלא יכנסו  א כ די במחיצת ‚' .148 ÌÈÁÙË
 ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂשלעול הוא כדי ˘ ,·‚Î ÒÙ˙ÈÈא ‡ ÒÙÈÒÓ· È„ ÔÈשכ יכול
להשתמט ולומר שנכנס  ,149 ÂÏ ÏÙ˘ ıÙÁ ÏÂËÈÏאבל כשיש ‰¯˘Ú ˙ˆÈÁÓ
אינו יכול להשתמט כ ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .מדשנינו בברייתא שא היתה חצירו
גבוהה מגג חבירו·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .151 ‰ˆÈÁÓ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ 150 ¯ˆÁ‰ ÏÚ· ÔÈ‡ ,
שהכוונה ˘‡ ,˙ÂÓ‡ '„ ˙ˆÈÁÓ ÍÈ¯ˆ ÔÈאבל צרי מחיצת י' טפחי .152
 ‡Â‰ ·¯Ïבב' חצירות זו גבוהה למעלה מזו  153 Â„·Ï ‰Â· ÔÂ˙Á˙‰
מחיצה עד גובה העליו ,ומש ועד ד' אמות ÌÈÂ· ‡„ÒÁ ·¯ÏÂ .„ÁÈ ÌÈÂ· 154
 ,„ÁÈ ÏÎ‰וכ שנינו בברייתא ˘··'  ˙Â¯ˆÁזו למעלה מזו  לא יאמר העליו
הריני בונה רק מכנגדי ועולה ,אלא  .‰Â·Â ‰ËÓÏÓ ÚÈÈÒÓוא היתה חצירו
גבוהה  Â‚‚Ó ‰ÏÚÓÏשל חבירו  ‡ ÍÈ¯ˆ ÂÈלבנות כלל.
דף ז'
„'  ÌÈ˘ÚÓבה פסק ¯·  ‡ÓÁכאחד הצדדי  ‡' ‰˘ÚÓ .בב' אחי
שירשו את בית אביה ,והיו גרי בו אחד בקומה העליונה ואחד בקומה
התחתונה ,ושקעו כתלי הבני ואי אפשר להיכנס לקומה התחתונה ‡‡Ï

'קרנא' שהשני כיפ סו הכותל לצדו ,סימ שלא ימשי יותר ,ו'לופתא' שהשני עשה ראש
הכותל למעלה צר כדר ראשי כתלי  ,סימ שלא ימשי יותר למעלה .117 .כדי שלא ירקבו
קורות התקרה מהלחות שבכותל  רש"י .118 .רש"י .והתוס' מפרשי 'אפריזא' שהשני השאיר
בסו הכותל ראשי השורות בלבני בולטות ושוקעות ,סימ שעוד ימשי יותר' ,אקבעתא
דכשורי' שהשני עשה מקו הנחת ראשי הקורות סימ שעוד ימשי יותר למעלה .119 .שאינו
יכול לטעו אילולי ששילמתי לא היית עושה לי הנחת קורות  רש"י .120 .א לא אמרה
הגמרא סברא אחרת ,שאדרבה זו הוכחה שהסכמת להשתת ,א עדיי לא פרעת  שא כ
יטע לו חבירו פרעתי כבר ,והרי הוא בחזקת שנת  ,כמו מתחת ד' אמות )לעיל ה ,א(  רבנו
יונה .וראה בשיטמ"ק שתמה על סברא זו .121 .שג' שני לא שיי אלא גבי חזקת קרקע
אבל בחזקת תשמישי בשעה אחת שהוא משתמש בפניו ושותק הרי זו חזקה  רש"י .וראה
להל כג ,א בתוס' שחולקי  .וג הרמב" שכני ה ,ז מבאר סוגיה זו לעני חזקת תשמיש,
א הרמב" הרשב"א והר" פירשו הסוגיה בחזקת גילוי דעת ,שכיו שסמ קורותיו בכותל
וחבירו לא מחה בו ,גילה שהכותל של שניה  ,ולא יכול לתבוע ממנו שלא שיל חציו.
 .122ובתנאי שהמשתמש אכ טוע שקנה או קיבל ממנו זכות זו ,אבל א טוע סת השתמשתי
ושתקת א כ הסכמת ,לא מועיל ,שכל חזקה שאי עמה טענה אינה חזקה  רש"י על פי
הגמרא להל מא ,א .123 .רש"י .וג אי כלי מה א לאחר שפסק הגש  יד רמה )נז(
ונמוק"י .124 .כגו לקבוע בה מסמר ולסמו לה סול  ,יד רמה )נח( ,א אסור לעשות בה
זיזי  מאירי .125 .רש"י ,והנמוק"י כתב רק כנגד פתח הבית .126 .כ משמע ברש"י וברבינו
גרשו שמותר להשתמש באור הכותל לצדדי כנגד גובה הפתח מכא ומכא עד ד' אמות.
ויש מפרשי שהכוונה עד גובה ד' אמות בכותל )רבינו יונה בש רבינו חננאל ,יד רמה ופסקי
ריא"ז( .127 .ביאר רבינו יונה שהחידוש הוא שבסתמא כשאי ש מנהג ידוע אי משתמשי
בעובי הכותל .128 .שרגילי בוני בניני חשובי לעשות ,ועולי בה דשאי ויפה המראה
לעיניי  רש"י .129 .רש"י .רבינו גרשו מבאר שגינה זו אינה עשויה להשתמש לבתי אלא
ליושבי הפלטי  .130 .נמוק"י .131 .א ברחבה עצמה ולא רק בכתלי  ,סמ"ע שיג ,א.
 .132שבמש ל' יו אנשי רגילי לא להקפיד ואינ מוחי כי סבורי ששכנ צרי לצל
לכמה ימי ויסירנו מש  רש"י .133 .רש"י ,ובכ מתפרשות כל הסוגיות כא בחזקת תשמיש.
א התוס' כא כתבו שמדובר בחזקת תשלומי  ,כנידו משנתנו הא הוא בחזקת ששיל או
לא )שכ מוכח ממה שלא כתבו סוגיה זו בפרק חזקת הבתי ( .134 .לאו דוקא ,שהרי בשמיני
עצרת עדיי לא סותר סוכתו ,אלא ח' ימי  תוס' .ולפי שיטת הראשוני לעיל שבסוכה של
מצוה יש ז' ימי נוספי לל' יו  ,אפשר לומר שז' בדוקא  תורת חיי ופני שלמה .135 .ואי
לומר שלא מחה עד ל' יו משו שסבר שעשה את זה לצל לכמה ימי  ,וכש שאינו מוחה
בסוכה העשויה לצל  שכ בסוכה לצל מלכתחילה הבעלי סבל על דעת צל לל' יו  ,א בסוכה
למצווה שסבל מלכתחילה על דעת ז' ימי  ,אי דר לסבול שוב עד סו ל' יו  .ועוד שבסוכה
למצוה כיו שדר בני אד לסתרה מיד לאחר סוכות ,לא מוחל אד יותר  רבנו יונה .136 .אי

להקשות שהרי מבואר בסוגיה לקמ שבי גג לגג אי היזק ראיה  שכא מדובר דוקא בשני
צידי רשות הרבי או בשני צידי רשות היחיד וכדלהל  ,שאי האחד מרגיש בעליית חבירו לגגו
כדי להיזהר ממנו ,אבל בב' גגות סמוכי זה לזה יודע כל אחד להיזהר מחבירו כשעולה  תוס'.
 .137וא על פי שרשות הרבי רחבה לפחות ט"ז אמות ,היזק ראיה אי לו שיעור  רשב"א.
 .138וא לא מסכימי ביניה איזה צד יבנה כל אחד ,יפילו גורל  טוש"ע קנט ,בג .139 .ולא
הטריחו לגדור יותר עד שלא יהיו יכולי לראות זה לזה בשו עני  ,כי אי אפשר לחייב כל
אחד מה לבנות כותל של  רבינו יונה ור"  .ועוד שאינו יכול לראות אלא על ידי עקימת
הראש ושיעמוד על שפת הגג ,ולזה מתיירא שמא יפול ולא ידחוק עצמו להביט  שיטמ"ק בש
הראב"ד .אמנ לשו הרמב" והשו"ע משמע שצרי להעדי כל כ עד שכבר לא יוכלו לראות
זה את זה .140 .א על פי שיכול לעשות דברי הצנע בסמו לחצי המעקה בגגו ,חייבוהו
להעדי ,ומוכח שאפילו כשיש לאד מקו בחצירו להצטנע ,יכול לכפות חבירו להשתת עמו
בכותל משו היזק ראיה  מרדכי תעא .141 .משו שהאור מועט והוא במקו גבוה  יד
רמה )ס( .142 .א שאסור לה לעשות כ ולא נחשדו על כ ,א חוששי שיעיינו לצרכ
למעלה ואז יראוהו  דרישה קנט ,א .143 .א שאינ מתכוו לכ  מאירי .144 .כיו שטוע
לו שא לא קידמת אותי הייתי עושה כולו בגגי ,אבל לחצאי איני רוצה לעשות ,כיו שזאת
טירחה להביא פועלי בשביל דבר מועט  תוס' ברש"י .וג יכול לטעו שהיה חוס בזה את
ההעדפה של שניה כל אחד על החצי  תוס' .145 .וא שיכול לעשות בהוצא ודפנא ,א
באמת רוצה לבנות בכותל שלא יצטר כל יו להקימו  רא"ש .ואינו יכול לטעו איני רוצה
לבנות כותל על גגי משו שממעט מתשמישי גגי ,כיו שבי כה חייב לשי מעקה י' טפחי
משו מצות 'ועשית מעקה לגג'  רבינו יונה .146 .כיו שהשימוש לשניה אינו קבוע ,יכולי
להיזהר זה מפני זה שלא יראו בתשמישיה  רבינו גרשו  .147 .ובזה ג בעל החצר צרי
לסייעו ,שא הוא זקוק למחיצת נתפס כגנב  רשב"א וטור קס .א הב"י ש כתב בדעת
הרמב" שלדעת רב נחמ שגודר רק י' טפחי  ,אי בעל החצר צרי להשתת כלל .148 .בגמרא
כתוב שיעור שלא יזדקר הגדי ויכנס בבת אחת ,והיינו ג' טפחי  ,ראה עירובי טז ,א .149 .רש"י
כא  .ורש"י בע"ז ע ,ב פירש 'אני מכוו למדת בני שאני רוצה למדוד ,לכ הושטתי את ידי'.
 .150וכמבואר לעיל ב ,ב שבעל הגג אינו משתמש בקביעות ויכול להיזהר שלא יראנו בעל
החצר  רש"י .151 .וא כ קשה ,שלא גרע מגג לגג דלעיל שאמר רב נחמ שצריכי על כל
פני מחיצה עשרה  רבינו גרשו  .152 .ובעל החצר משתת עמו בזה  רבינו יונה .153 .יש
אומרי שהתחתו בונה כנגדו רק חצי עובי כותל כגו גויל ג' טפחי  ,ואז מקרקע עליו ומעלה
בוני שניה ביחד עובי של כגו גויל ו' טפחי  שיטמ"ק בש הראב"ד .ועיי רבינו גרשו ,
רבינו יונה ,רמב"  ,רשב"א וריטב"א לפירושי נוספי  .154 .התוס' הקשו מדוע חייב התחתו
להשתת עד גובה ד' אמות מקרקע העליו  ,והרי אינו צרי לבנות מגובה ד' אמות מקרקעו
הוא .ותירצו שמדובר שחצר התחתו משופעת ואינה נמוכה מחצר העליו אלא בצד חיבור ,
א מש הול ועולה עד שהוא בגובה חצר חבירו ומש רואהו .עוד תירצו שכשהעליו עומד

‡ .'‡  ÔÓÁ ·¯ ¯ÓÂשאד ˘ ˜ÊÁÂ‰להניח על כותל חבירו ראשי ¯ÌÈËÈ‰
„˜ ,ÌÈיש לו חזקה  121שקנה או קיבל זכות זו  ,122אבל אינו יכול להניח ראשי
¯ ,ÌÈ„·Î ÌÈËÈ‰אבל  ÍÙÈ‰Ïיש לו חזקה ÛÒÂÈ ·¯ÏÂ .אפילו הוחזק ,ÌÈ˜„Ï
מותר להניח ג  ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .ÌÈ„·Îשרב נחמ אמר זאת בעצמו .'· .היתה
לו חזקה ˘ ÌÈÓ‰ ÂÙËÙËÈמגגו לחצר חבירו ·) ·Ê¯Ó ‡Ïנטפי( ,כל שכ שמותר
לו לבנות מרזב ויטפטפו המי ·) „Á‡ ÌÂ˜Óלשפכי( ,אבל ·¯ÏÂ .ÍÙÈ‰Ï ‡Ï
 ÛÒÂÈא להיפ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .שלדברי הכל חזקה ל'שפכי' מועילה ל'נטפי',
אלא אמר רב נחמ שא הוחזק  ,ÈÎÙ˘Ï Â‡ ÈÙËÏאינו מוחזק ‡ÙÈ¯ˆÏ
„‡  È·¯Âוהיינו טפטו צפו מאד  123הבא מגג של צרי המכוסה בענפי
ערבה ÛÒÂÈ ·¯ÏÂ .הוחזק ‡ ,È·¯Â‡„ ‡ÙÈ¯ˆÏ ÂÏÈÙוכ  .'‚ .ÂÓˆÚ· ‚‰בש
רבה בר אבוה  שהשוכר  ¯„Áבבית ע הרבה חדרי ,מותר להשתמש ·ÌÈÊÈÊ
היוצאי מהכתלי ,וג · 124 ÌÈÏ˙Î‰ È¯ÂÁא שלא כנגד החדר ששכר  125
 ,126 ˙ÂÓ‡ '„ „Úוכ משתמש · Ï˙ÂÎ‰ È·ÂÚמלמעלה במקו שנהגו כ  .127אבל
‡ ¯ÂÒלהשתמש · ‰Ë˜‰ ‰È‚‰ ÈÏ˙ÂÎשכנגד פתח הטרקלי  ,128כיו שאינו
עשוי להכנס לתוכה  ÂÓˆÚ ÔÓÁ ·¯ÏÂ .129א בזה  ,¯˙ÂÓאבל ·¯ ‰·Áשאחורי
הבתי ‡ ¯ÂÒאפילו כשחדרו פתוח לש  ‡·¯ÏÂ ,130א בזה .131 ¯˙ÂÓ
‡ ‡È·¯ ¯ÓÂשקורה של  ‰ÎÂÒשסמכה על כותל חבירו ולא מיחה בו 
 ÌÂÈ 'ÏÓ ˙ÂÁÙאינה חזקה ,ואינו יכול לטעו קניתי ממ זכות זו ,אבל ¯Á‡Ï
 132 ÌÂÈ 'Ïהוי חזקה  ‰ÂˆÓ Ï˘ ‰ÎÂÒÂ .133לאחר  134 ÌÈÓÈ 'Êהוי חזקה ,שכיו
˘ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á ¯·Úהיה צרי למחות בו  .135וא  ËÈË· ‰¯·ÈÁהוי חזקה לאלתר,
שכ היה צרי  ÈÈ·‡ ¯Ó‡Â .„ÈÓ Â· ˙ÂÁÓÏשב' בתי בב' צידי  136רשות
הרבי   137עושי ˘ 138 Â‚‚ ÈˆÁÏ „Á‡ ÏÎ ‰˜ÚÓ Ì‰Èזה שלא כנגד זה,
וממשיכי את המעקה  ,ÈˆÁÏ ÛÒÂ· ˙ˆ˜ „ÂÚכדי שיהיה מעט מ המעקי
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קצרה

· .‰ÙÈÙÎואמר התחתו לעליו · ,155 ÂÈ„ÁÈ ˘„ÁÓ ˙È·‰ ˙‡ ‰והשיבו ‡ÈÈ
ˆ¯ ,156 ÍÎÏ ÍÈואמר לו התחתו ‡· ,„·Ï Â‰והשיבו ‡ ¯Â‚Ï ÌÂ˜Ó ÈÏ ÔÈבינתיי,
ואמר לו ‡ ÍÏ ¯ÂÎ˘‡ Èמקו לגור ,והשיבו  ÁÂ¯ËÏ ‰ˆÂ¯ ÈÈ‡ 157לפנות את
ביתי  ,158אלא ˙ Í˙ÓÂ˜ ÛÂÎעד כריס וכ תכנס ותצא ‡ÓÁ ·¯ ˜ÒÙÂ .159
שהדי ע  ,ÔÂÈÏÚ‰וזהו דוקא כשלא הגיעה התקרה  ,ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰ËÓÏא
 ÍÎÓ ‰ËÓÏיכול התחתו לומר שלמטה  ,È˙Â˘¯ ‡Â‰ ÌÈÁÙË 'ÈÓועלי להשתת
עמי  160בבניה כיו ˘ ‰˜ÂÏÁ‰ ˙Ú˘· Â˙‰ ‡Ï˘ÎÂ .È˙Â˘¯Ï ˙ÒÎשכשיטבעו
הכתלי יבנוהו שניה   Â˙‰ Ì‡Â .161אמרו חכמי לפני רבה בש מר
זוטרא בריה דרב נחמ שאמר בש רב נחמ ÌÈÏ˙Î‰ ˙ÚÈ·Ë ¯ÂÚÈ˘˘ ,הוא
כפי ששנינו לקמ  ,162שגובהו של הבני צרי להיות Â·Á¯ ÈˆÁÎÂ ÂÎ¯‡ ÈˆÁÎ
 .ÂÈ„ÁÈואמר רבה לחכמי הא לא אמרתי לכ ˘ÌÈ„Î ÔÓÁ ·¯· ÂÏ˙È˙ ‡Ï
¯) 163 ÌÈ˜Èדברי שאינ נכוני( ,אלא כ אמר רב נחמ  שהשיעור הוא ÂÓÎ
˘‚¯ .ÌÈ˘‡ ÌÈומבאר רב הונא בריה דרב יהושע ˘˘ Â¯ÂÚÈגובה שאפשר
להכניס לתוכו  164 ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈ˜ ˙ÂÏÈ·Áשנושאי אנשי העיר  ‡ÊÂÁÓעל גב,
.ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎÏ Ô··ÂÒÏÂ
·' ‰˘ÚÓ .באד שבנה כותל ‡ Â¯È·Á ˙ÂÂÏÁ È¯ÂÁבתו ד' אמות ,אמר
לו בעל החלונות אתה  ÏÈÙ‡Óעל חלונותי ,ויש לי חזקה לפני  .165והשיבו
‡ ˙ÂÂÏÁ ÍÏ ÌÂ˙Òאלו ואפתח ל חדשי ‚· .ÈÏ˙ÂÎÓ ÌÈ‰Âואמר לו בעל
החלונות  È˙È· ÈÏ˙Î ÂÚ¯ÂÈמחמת הדפיקות של פתיחת החלונות החדשי ,166
והשיבו ‡· ¯È˜‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ‰מלמעלה עד מקו החלונות .ואמר לו שקיר
 ‰ÏÚÓÏÓ ˘„ÁÂ ‰ËÓÏÓ Ô˘Èאינו עומד ,והשיבו אבנה מחדש את .ÂÏÂÎ ¯È˜‰
ואמר לו ˜ ÌÈ˘È ÂÈ˙Â¯È˜ ¯‡˘˘ ˙È·· ˘„Á „Á‡ ¯Èאינו עומד ,והשיבו
אבנה מחדש ‡˙  .Í˙È· ÏÎואמר לו ‡ ¯Â‚Ï ¯Á‡ ÌÂ˜Ó ÈÏ ÔÈבינתיי ,והשיבו
‡˘ ,ÌÂ˜Ó ÍÏ ¯ÂÎואמר לו ‡ ÁÂ¯ËÏ ‰ˆÂ¯ ÈÈלפנות את ביתי‡ÓÁ ·¯ ˜ÒÙÂ .
שהדי ע · ¯‡·Ï ˘ÈÂ .˙ÂÂÏÁ‰ ÏÚשהמקרה השני  167משמיענו שא
שמשתמש בבית זה רק  ,168 ÌÈˆÚÂ Ô·˙ Â· ¯Âˆ‡Ïבכל זאת יכול לטעו שקשה
לו הטירחה להעביר .169
170
‚' ÌÈÁ‡ '·· ‰˘ÚÓ .שחלקו ירושת אביה ,אחד לקח  ÔÈÏ˜¯Ëואחד
לקח את  ‰È‚‰המאירה לתוכו ,והל בעל הגינה  Ï˙ÂÎ ‰·Âסמו לפתח
הטרקלי · .171 ˙ÂÓ‡ '„ ˜ÒÙ‰ ‡Ïאמר לו בעל הטרקלי אתה ,ÈÏ ÍÈ˘ÁÓ
והשיבו בעל הגינה ·˘ ÈÁËאני בונה  ‡ÓÁ ·¯ ˜ÒÙÂ .172שהדי ע ·ÏÚ
 .173 ‰È‚‰והקשה רבינא לרב אשי ,ששנינו בברייתא שב' אחי שחלקו רכוש
אביה ,אחד נטל ˘„ Ì¯Î ‰ואחד נטל ˘„ ,‰‡Â·˙ ‰יש לבעל הכר ÏÂËÈÏ
„' ‡ ˙ÂÓבשדה התבואה של אחיו  ,174כדי שיוכל להסתובב ע המחרישה 175
כשמגיע לקצה כרמו ˙Ó ÏÚ˘ ,כ חלקו הרכוש  וא כ ג כא נאמר
שחילקו הרכוש  ˙Ó ÏÚשיהיה לו אור לטרקלי  .176והשיבו שש ˘ÏÚ· ÌÏÈ
 Ì¯Î‰לבעל התבואה על מה שלקח כר ששוה יותר משדה תבואה ,ולכ
צרי לקבל כר מושל .ושאלו הרי ג לגבי טרקלי וגינה ודאי ¯·Â„Ó

 ÌÏÈ˘ ÔÈÏ˜¯Ë‰ ÏÚ·˘Îלבעל הגינה את ההפרש .והשיבו ששיל רק ההפרש
של דמי הבני וקורות ורהיטי הגג  ,177א ˘ÈÂ .178 ÔÈÏ˜¯Ë‰ ¯ÈÂ‡ ˙ÏÚÓ ˙‡ ‡Ï
 ˙Â˘˜‰Ïשיאמר בעל הטרקלי  ÔÎ ˙Ó ÏÚ ‡Ïשילמתי על טרקלי·˘ÈÈÂ .
רב שימי בר אשי שאינו יכול לטעו כ .ÂÈÏÚ ÔÈÏ˜¯Ë Ì˘ ÔÈÈ„Ú˘ ÈÙÏ ,וכפי
ששנינו שהאומר לחבירו · ¯ÂÎ ˙Èעפר Ò„¯Ù ,או  Ì¯Îאני מוכר ל ,ונמצא
שאינו אלא  ÌÈÂÓ¯ Â· ÔÈ‡˘ ,¯ÂÎ ÈˆÁאו ˘‡  ÌÈÙ‚ Â· ÔÈהרי זה מכור,
מפני שהתכוו ' ÂÓ˘˘ ÌÂ˜ÓÏבית כור' ' ,179פרדס' או 'כר' ובתנאי שאכ ÍÎ
˜¯‡ · ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .ÌÈ˘‡‰ ÈÙשיכול בעל הטרקלי לטעו לקחתי טרקלי
על מנת לגור בו  Â·˘ÈÈÂ .¯‚ ‰È‰ ÂÈ·‡˘ Ì˘Îמר ינוקא ומר קשישא  180בני
רב חסדא לרב אשי ,ÂÊ ‡¯·Ò ÌÈ¯·ÂÒ ÌÈ‡ ‡Ú„¯‰ È·˘ ,ורב חמא הוא
מנהרדעא .שכ אמר רב נחמ בש שמואל )שמנהרדעא הוא  ,(181שהאחי
שחלקו שדה ,בתי או חצר ועליה ˘  Ì‰È·‡ Ïאי אחד יכול לטעו שרוצה
„¯ Íבשדה  ,182או ˘ Ï˙ÂÎ ‰·È ‡Ïמול חלונות ביתו  ,183או שרוצה לשי
 ÌÏÂÒבחצר  ,184או להטות את ‡ ÌÈÓ‰ ˙Óבשדה אחיו  Ì‰È·‡˘ Ì˘Î 185היה
עושה כל הדברי הללו .והיזהרו בה שהלכות קבועות ה  כהלכה למשה
מסיני ,וכ ההלכה  ·¯Â .186אמר שהאח  ÔÎ ÔÂÚËÏ ÏÂÎÈבירושת אביו  .187הרי
שבני נהרדעא אינ סוברי את הטענה לקחתי על מנת לגור כפי שאבינו
היה גר.
„' ÌÈÓÂ˙È· ‰˘ÚÓ .שהיה לה ˘ ·ÂÁ ¯Ëמאביה ,והוציא הלוה ˘¯·Â
שפרע את החוב ‡ÓÁ ·¯ ˜ÒÙÂ .שלא גובי בשטר ,א ג Â˙Â‡ ÌÈÚ¯Â˜ ‡Ï
 שמא כשיגדלו היתומי יוכלו  ‰È‡¯ ‡È·‰Ïלערער את השובר  Ï‡˘Â .188רב
אחא בריה דרבא את רבינא ‰ÎÏ‰‰ ‰Ó ,בד' מקרי אלו  והשיבו ˘·ÏÎ
 ÌÈ¯˜Ó‰הלכה כרב חמא - ÔÂ¯Á‡‰ ‰¯˜Ó‰Ó ıÂÁ ,שכיו ˘ÌÈÓÂ˙Á ÌÈ„Ú
על השובר אי חוששי שחתמו בשקר  .189ומר זוטרא בריה דרב מרי אמר
˘‚ ‰Ê· Ìהלכה כרב חמא ,משו שא באמת היה השובר אמיתי ,היה ללוה
להוציאו · ,·‡‰ ÈÈÁוממה שלא עשה כ .190 ÂÙÈÈÊ˘ ÁÎÂÓ
192
משנה ד'  .'‡ -כופי את · 191 ¯ˆÁ‰ Ôלהשתת בבניית ·, ¯Ú˘ ˙È
ובבניית „ ˙Ïלשער לחצר  Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô·¯ÏÂ .193רק בחצירות ˙ÂÎÂÓÒ‰
 ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .194 ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ïשמשמע שבית שער הוא דבר טוב ,והלא
מעשה היה בחסיד אחד שהיה רגיל ‡ ‡È·‰ Â‰ÈÏלדבר עמו ,ומשעשה ·˙È
˘ Â¯ÈˆÁÏ ¯Úיותר לא דיבר עמו כיו ˘‡ ÌÈÈÚ‰ ÏÂ˜ ÔÈנשמע ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ .
שש היה הבית שער ·˙ ,¯ˆÁ‰ ÍÂששער החצר נעול ,והעני צועק ,ובית
השער מפסיק הקול ,ובמשנה מדובר כשנעשה  ,¯ˆÁÏ ıÂÁÓשאז נכנס העני
לתו הבית שער ,ומגיע לפתח החצר וקולו נשמע ¯Á‡ ÔÙÂ‡·Â .שש עשה
בית שער  ,˙Ï„ ÌÚובמשנה מדובר · ¯Á‡ ÔÙÂ‡·Â .˙Ï„ ÈÏשש מדובר ÔÈ‡˘Î
 ÏÂÚÓ ÂÏוכא מדובר כשיש לו מנעול והמפתח בתוכו  ¯Á‡ ÔÙÂ‡·Â .195שש
מדובר כשהמנעול מצוי  ,ÌÈÙ·Óואי העני יכול לפתוח ,ובמשנה מדובר
 ,ıÂÁ·Ó ÏÂÚÓ‰˘Îויכול לפתחו ‡˙ÈÈ¯··Â .אמר רשב"ג שרק חצר ‰ÎÂÓÒ‰

אז התחתו רואהו .155 .ויש מפרשי שהתקרה עצמה שקעה לתו דירת התחתו  ,והכתלי
החיצוני נשארו על עומד  רמב" שכני ד ,ו ,טוש"ע קסד ,ב ,סמ"ע ש ה .156 .ואי
להקשות שהעליו משתמש כעת באויר התחתו  ,משו שהבית משתעבד לעליה כל זמ שנשאר
לתחתו כשיעור  רבינו יונה ונמוק"י ,ועיי במאירי .157 .א אי העליו יכול לסרב מטע
'שונא מתנות יחיה' כיו שבאמת אינו מקבל כלו  ,שהרי כבר יש לו בית .ועוד שהתחתו בונה
לטובת עצמו ואינו דומה למתנת חנ  ריטב"א ורמ"ה .158 .רבינו גרשו  .ומשמע שדוקא
במקרה שיש לו טורח ,אבל א אי טורח בכלל ,ואינו רוצה לפנות ,כופהו  רמב" שכני ז,
ח ,רמ"ה סז ,רבינו יונה .ויש אומרי שהוא הדי כשאי לו טורח  ריטב"א .159 .שכ מזל
גר  רבינו גרשו  .160 .והתחתו והעליו משתתפי שוה בשוה בבניה החדשה  רמב" ,
רבינו יונה ,רשב"א ורא"ש .161 .החידוש הוא כדברי הגמרא בסמו מהו השיעור כשהתנו 
רמב" ורבינו יונה .162 .צח ,ב .לגבי אד שקיבל עליו לבנות לחבירו בית ,ולא סיכמו מה
גובהו ,צרי לעשות גובהו שוה לחצי אורכו וחצי רוחבו ,שכמו ההיכל בבית המקדש שהיה
ארכו ארבעי ורחבו עשרי לכ עשו גובהו שלשי  רש"י .163 .רש"י )ע"ז לז ,ב ,חולי נ,
א .164 .רש"י .והרמב" שכני ד ,ז והמאירי כתבו 'בינונית' .והריטב"א כתב שהגמרא נקטה
כפי רגילות אותו הזמ  ,ועיקר העני שיוכל לטלטל כל כליו בכל ביתו בריוח .165 .רבינו
גרשו  .166 .הגמרא לא אומרת שיענה לו שאינו רוצה חלונות גבוהי מדי ,שהרי מסקנת
הגמרא שמדובר כא בבית אוצר תב ועצי  רבינו יונה ,ועיי בדבריו לתירו נוס .167 .אמנ
יש חידוש במקרה הראשו שא שקעה התקרה למטה מי' טפחי יש לתחתו טענה .ובמקרה
השני הטענה שקיר יש לא נדבק ע קיר חדש ,בכל זאת אי ה חידושי שבשביל יש לכפול
המקרי  תוס' .168 .ויש להוכיח מגו לשו הגמרא שמדובר בתב ועצי  ,ממה שלא אמר
'לא טרחנא' עד שהציע לו לסתור כל הכתלי  ,משמע שיכול להשתמש עדיי בבני כל שלא
ייסתר כולו  אהל משה .169 .רש"י .וראה רבינו ורי" .170 .רש"י .והתוס' הביאו פירוש
הערו שפירש מערה ,ודחו ופירשו שהיא אכסדרה שיש בה אורה גדולה ,שפרוצה ברוח אחת.
 .171מאירי .172 .ואי ל חזקת ג' שני על האורה שהרי כעת חלקנו  רש"י .173 .הקשו
התוס' היא יכול להאפיל עליו שלא יהיה לו בטרקלי אור כלל .ופירשו שמהאכסדרה הזו היה
עומד ורואה את שדותיו דר הגינה ,והכותל רק המעיט לו מעט האור אבל הוסתרו שדותיו

לגמרי ולא יכול היה לראות  .174 .לא שיהיו שלו ,אלא שמשועבדי לו בשעת חרישתו 
ריטב"א .175 .כשיעור צמד בקר וכליו  רבנו גרשו  .176 .רבינו גרשו  .177 .רש"י לעיל
ג ,ב .178 .רבינו גרשו  .179 .ובתנאי שהקונה ידע לפני כ שיש לו קרקע ששמה בית כור
שא לא כ הרי זה מקח טעות  תוס' .180 .לרב חסדא היו שני בני ששמ 'מר' ,הגדול
נקרא 'מר ינוקא' כי נולד בצעירותו של רב חסדא ,והקט נקרא 'מר קשישא' כי נולד בזקנותו
 תוס' .א עיי ברש"י כתובות פט ,ב .181 .רש"י ותוס' ,ורבינו גרשו ושיטמ"ק הנר בש
רבינו ברו כתבו שג רב נחמ היה מנהרדעא .182 .משו שמוכר מוכר בעי יפה ,ולא משייר
לעצמו כלו  ,וכ האחי שחולקי ה כמוכרי וכל אחד נות לחבירו בעי יפה ולא משייר
לעצמו כלו  תוס' .183 .רש"י .והתוס' לעיל ז ,א פירשו שרואה מ החלו לשדותיו .ולעני
היזק ראיה אינו יכול לומר לו סתו חלונותי שיש בה היזק ראיה ,משו שבשעה שחלקו
לא חלקו על דעת שיצטר לסלק חלונו  רמב"  .184 .רש"י .והתוס' הקשו על דבריו שזה
בכלל דר שאי לה זה על זה ,ולכ פירשו שאח אחד קיבל חצר ועלייה ורוצה להשעי סול
על בית שקיבל אחיו .שאינו יכול משו שמרועע בכ את כותל הבית  רמב"  .185 .ודוקא
כשלא היתה אמת המי קבועה ,אבל א היה לאביה אמת המי קבועה יש לה אמת המי
זה על זה  רמב"  .186 .רשב" לקמ סה ,א .187 .משו שמוכר מוכר בעי רעה ,ומשייר
לעצמו דברי הצריכי לו  רשב" ש  .188 .רש"י כתב שהעדי עדי שקר ,והנמוק"י כתב
שהשטר מזוי .189 .רבינו גרשו  .190 .ואפילו הגיע זמ השטר רק אחרי מיתת אביה ,
כיו שהיה על הלווה לתובעו לבי"ד שיקרע את השטר  רא"ש בש רבנו יוס .ודעת הרמ"ה
שדוקא כשתבעו בשטר בחייו וזה לא הוציא אז את השובר .ואפילו השובר מקוי חוששי
שהוא מזוי  עליות דרבנו יונה .191 .החיובי אלו מדי מנהג המדינה ,וגמר ומקנה עצמו
למנהגי המחייבי אותו  מרדכי תפא בש רבינו יוס טוב על  .192 .מקו לשומר שירחיק
את בני רשות הרבי מלהצי בחצר  רש"י .193 .שא שיש שומר צרי דלת לשמירה בלילה
 תפארת ישראל )יכי לד( .194 .אבל מודה רשב"ג שכופי אותו להשתת בבניית הדלת 
תוס' לעיל ב ,ב .195 .רש"י ,אול לפי התוס' מדובר במנעול שאי המפתח בתוכו )חת
סופר( ,ולשיטת מתבאר שכאשר יש לו פותחת הוא חסרו ואילו כאשר אי לו פותחת הוא
מעלה ,וכ כתב הרשב"א.
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למרמא עליה'   ,213 Ì‰Ó ˙Â·‚ÈÏ Ì„‡ Ì‰ÈÏÚ ËÂÏ˘È ‡Ïואמר רב יהודה
ש'מנדה' זו מנת המל )מיסי(' ,בלו' זו מס גולגולת' ,והל' זו ארנונא  מס
תבואות ובהמות  .214ומעשה ˘¯·  ‡ÙÙהטיל על יתומי להשתת בהוצאות
חפירת באר לשתיה  ,215ושאלו רב שישא בריה דרב אידי שהרי יש לחוש
˘ ,¯‡·· ÌÈÓ Â‡ˆÓÈ ‡Ïונמצאת מוציא מה ממו לחינ וה È· Â‡Ï
 ,‰ÏÈÁÓוהשיבו שא לא ימצאו מי .ÛÒÎ‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÈÊÁÈ

 196 ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ïראויה לבית שער ,משו שבני רשות הרבי יכולי לראות
לתוכה .א שאינה סמוכה  ,‡Ï 197משו שאי בני רשות הרבי יכולי לראות
לתוכה ÌÈÓÎÁ ˙¯·Ò˘ ¯‡·Ï ˘ÈÂ .שג בחצר ˘‡ ‰ÎÂÓÒ ‰Èלרשות הרבי,
פעמי שבני רשות הרבי „ ÈÂ·ÓÏ ÌÈÒÎÂ ÌÈ˜Áומש יראו לחצר הפנימית.
·' .כופי את · ¯ÈÚ‰ Ôלהשתת לבנות לעיר .ÁÈ¯·Â ÌÈ˙Ï„Â ‰ÓÂÁ
 ‚"·˘¯ÏÂרק בסמוכות  .ÌÈÂ‚‰ ÏÂ·‚Ïובברייתא ˘ ‚"·˘¯Ïרק ‰ÎÂÓÒ‰ ¯ÈÚ
 Ï‡¯˘È ÏÂ·‚Ïראויה לחומה כדי שלא יכנסו אליה גייסות האויב ÌÈÓÎÁÏÂ ,198
ג עיר ˘‡ ‰ÎÂÓÒ ‰Èלספר צריכה חומה ,משו ˘ ÌÈÓÚÙÏמזדמני לש
גייסות Ï‡˘Â .ר' אלעזר את ר' יוחנ ,שגובי תשלו לחומת העיר  ,199הא
כל אד נות  ,‰Â˘ ÌÂÎÒאו  .200 Â¯˘ÂÚ ÈÙÏוהשיבו שגובי ,201 Â¯˘ÂÚ ÈÙÏ
ואמר לו  אלעזר בני  203 ‰ÎÏ‰Ï ÍÎ Ú·˜ 202ותדו כ ולא תזוז ממנה˘ÈÂ .
‡ ÌÈ¯ÓÂששאלו כשגובי תשלו לחומה ,הא  ‰ÓÂÁÏ ·Â¯˜‰משל יותר ,204
או רק לפי  .Â¯˘ÂÚוהשיבו ˘‚ ,‰ÓÂÁÏ ÌÈ˙·‰ ·Â¯È˜ ÈÙÏ 205 Ìואמר לו 
אלעזר בני קבע כ להלכה וכו'.
 ‰˘ÚÓשר' יהודה נשיאה  ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ·ÈÈÁבהוצאת בניית חומת
העיר ,ואמר לו ¯ ˘È˜Ï ˘Èשתלמידי חכמי פטורי משו ˘˙Ì‰È˘ÚÓÂ Ì˙¯Â
 ,206 Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓÂ˘ ÌÈ·ÂË‰שנאמר '‡ Ì¯ÙÒמחול ירבו'  והנה ‡¯ÓÂÏ ÔÈ
שהכוונה ˘ ÌÈ˜È„ˆ‰ ¯ÙÒÓמרובה מהחול ,שהרי נאמר  Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚשה
' ÏÂÁÎאשר על שפת הי' ,אלא כוונת הפסוק  אספור את ÌÈ·ÂË‰ Ì‰È˘ÚÓ
של הצדיקי ,וה רבי מחול הי .וא כ ˜  ‡Â‰ ¯ÓÂÁÂ Ïומה חול Ô‚Ó
 ÌÈ‰ ÏÚכחומה ,מעשיה של הצדיקי שמרובי כל שכ ˘.207 Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ‚Ó
וכשבא ריש לקיש לפני ר' יוחנ אמר לו מדוע לא הבאת לו ראיה מהפסוק
'אני חומה'  זו  ‰È‚Ó˘ ‰¯Â˙‰על לומדיה כחומה ' ,208ושדי כמגדלות'  אלו
˙ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏשלומדי זה מזה כתינוק שיונק משדי אמו  .209וריש לקיש
סבר לדרוש פסוק זה  ,Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚוכפי שדרש רבא 'אני חומה'  ˙ÒÎ ÂÊ
 Ï‡¯˘Èשגודרת עצמה כחומה מלהיטמע בי הגויי' ,ושדי כמגדלות' אלו
·˙ ˙Â˘¯„Ó È˙·Â ˙ÂÈÒÎ Èהשומרי על הע כמגדלי.
 ¯˙Èדיני המשנה יובאו לקמ במקו בו מבוארי בגמרא.
דף ח'
 ‰˘ÚÓשרב נחמ בר רב חסדא  210הטיל על  ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙‰להשתת
במס גולגולת .ואמר לו רב נחמ בר יצחק ,שעבר בכ על ‡‰¯Â˙‰Ó .'‡  ¯ÂÒÈ
 שנאמר 'א חבב עמי כל קדושיו · ,'Í„Èודורשי שאמר משה לפני הקב"ה,
שאפילו בשעה שאתה מחבב עמי ומשליט על בני ,כל קדושיו של ישראל
העוסקי בתורה ,יהיו  .Ì¯Ó˘˙Â Í„È· ÌÈ¯ÂÒÓוממשי הפסוק 'וה תכו
לרגל'  ושנה רב יוס ˘‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÂÏשמכתתי רגליה מעיר לעיר
וממדינה למדינה כדי ללמוד תורה ' ,211ישא מדברתי'  כדי לישא ולית
בדברותיו של הקב"ה  ÌÈ‡È· È¯·„Ó .'· .שנאמר 'כי יתנו בגוי עתה אקבצ
ויחלו מעט ממשא מל ושרי'  ופירש עולא ש'יתנו' מלשו שינו   212כלומר
שא ע ישראל יהיו שוני  ‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚÂכשיגלו בי העמי ,בקרוב
אקבצ מהגלות ,וא א רק מעט מה ילמדו ,המעט הזה יהיו ·ÌÈÏË
 ÍÏÓ ‡˘Ó ˙‡˘ÏÓושרי  ÌÈ·Â˙Î‰Ó .'‚ .שנאמר 'מנדה בלו והל לא שליט

  ‰˘Ó· „ÂÚשהדר בעיר  ˘„ÂÁ ·"Èחייב להשתת בתשלו È˘‡ ÏÎÎ
 ,¯ÈÚ‰וא קנה  225בה „ ,‰¯Èנעשה  „ÈÓכאנשי העיר ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .מדשנינו
ששיירה של חמרי וגמלי שלנה · ˙Á„‰ ¯ÈÚועבדו ג ה   Ê"Úה
חייבי סקילה וממונ ניצל  ,ÌÈ„ÈÁÈ ÔÈ„Îוא שהו בעיר È·˘ÂÈÎ ÌÈ„ ,ÌÂÈ 'Ï
 ¯ÈÚ‰שה בסיי וממונ אבד  הרי ˘· ÌÂÈ 'Ïנחשבי ·˘ÈÈÓÂ .¯ÈÚ‰ È·˘ÂÈÎ
¯·‡ שכדי להיחשב · ¯ÈÚ‰ Èצרי י"ב חדש ,א כדי להיחשב ¯ÈÚ‰ È·˘ÂÈ
די בל' יו ,ולגבי עיר הנדחת כתוב 'הכה תכה את כל  ¯ÈÚ‰ È·˘ÂÈההיא'.
וכ שנינו בברייתא שהמודר הנאה  ,¯ÈÚ‰ È˘‡Óאסור ליהנות מכל אד
ששהה בעיר  ,˘„Á ·"Èוהמודר הנאה  ,¯ÈÚ‰ È·˘ÂÈÓאסור ליהנות מכל אד
ששהה בעיר  ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .ÌÂÈ 'Ïמדשנינו שהגר בעיר  ‡' ÌÂÈ 'Ï .מתחייב
כשאר בני העיר  ÌÈ˘„Á '‚ .'· .ÈÂÁÓ˙Ïמתחייב 'Â .'‚ .‰˜„ˆ Ï˘ ‰ÙÂ˜Ï
 ÌÈ˘„Áמתחייב  ˙ÂÒÎÏעניי העיר ÌÈ˘„Á 'Ë .'„ .מתחייב  ˙¯Â·˜Ïעניי העיר.
 ÌÈ˘„Á ·"È .'‰מתחייב ) ¯ÈÚ‰ ÈÒÙÏלקרשי ע לחיזוק שערי העיר(   226הרי
שיש דברי שנחשב לגביה מבני העיר ג ˜'¯ ·˘ÈÈÓÂ .227 ˘„ÂÁ ·"ÈÏ Ì„Â
‡ ÈÒבש ר' יוחנ ,שכוונת משנתנו רק לעני  .228 ¯ÈÚ‰ ÈÒÙואומר ר' אסי
בש ר' יוחנ ˘‡ ÌÈÓÂ˙È ÂÏÈÙחייבי לשל לפסי העיר ,אבל È„ÈÓÏ˙ ‡Ï

 .196חצרות שבזמנ היו פתוחות למבוי ,והמבוי היה פתוח לרשות הרבי  .מבוי מפולש הוא
פתוח לשני רשות הרבי משני צדדיו ,ומבוי שאינו מפולש פתוח לרשות הרבי רק בצד אחד
 על פי רבנו גרשו  .197 .שהיא פנימית במבוי שאינו מפולש  רבינו גרשו  .198 .רבינו
גרשו  .199 .רש"י .ומשמע שלכותל היזק ראיה גובי לפי בעלי בתי  .א הריטב"א בש
ר"י מיגאש ור"ח כתבו שגובי ג לפי ממו  .200 .לפי כמות המטלטלי שיש לכל אחד ,כי
את זה באי הגייס לקחת ,אבל לא לפי קרקעות שיד לו ,כי זה הגייס לא מחשב ,והכל לפי
העני  ,שא באו גייסות בשעת מלחמה ללכוד העיר ולהורסה או לשורפה ,גובי לפי הכל 
רשב"א .201 .משו שהגייסות באי לתבוע כס .אבל א באי להרוג ,גובי א לפי נפשות
 תוס' .202 .משו שהיה תלמיד מובהק  יד מלאכי )תרסד( .203 .רבינו גרשו  .204 .זה
רק בשעה שיש שלו ויש אימת מלכויות ואי חוששי אלא למי שבא בדר או באקראי ,אבל
בזמ שיש מלחמה בעול והמלכי מתגרי זה בזה ,אי סברא לדו לפי קירוב בתי  ,שהרי
כובשי כל העיר  המאירי ושיטמ"ק הנר בש ר"י מיגאש .205 .תוס' ,כלומר שעשירי
הקרובי לחומה משלמי הכי הרבה ,אחריה עשירי הרחוקי  ,אחרי עניי הקרובי ,
והסכו הקט ביותר משלמי עניי הרחוקי  .206 .רבינו גרשו  .207 .והצרות מהרשעי
דומות למי  ,כמו שנאמר 'בקו עלינו אד  ...אזי המי שטפונו'  מהרש"א .208 .רבינו
גרשו  .209 .רבינו גרשו  .ורש"י בפסחי פז ,א פירש שהתלמידי חכמי מגיני על הדור
כמגדלי השומרי על העיר .210 .גרסת הב"ח 'רב חנ בר רב חסדא' .211 .ולכ מצד הדי
ה פטורי ממס ,כיו שאינ י"ב חודש במקו אחד ואי דינ כאנשי אותה העיר לגבי זה 
מהרש"א .212 .כמו ש'ושננת ' מתרג התרגו 'ותתנינו '  רש"י .213 .וכמו כ אי להטיל
מס על לומדי התורה  תוס' .214 .תוס' הביאו בש ר"ח ש'הל' הוא ארוחת דורו לחיל
העובר ממקו למקו  ,ומלשו 'ויבא הל לאיש העשיר'  שמואל ב ,יב .215 .ורבינו גרשו

פירש חפירה גדולה כדי שיכנסו ש מי רבי עבור השקיית השדות על ידי דליה והמשכת
אמות המי  .216 .ויש מ הראשוני שסברו שמכל מקו עליה לשאת בהוצאות ,אול
דעת הריטב"א שפטורי לגמרי .217 .רבינו גרשו  .והרש"ש פירש שהכוונה לאות ששוני
הלכות פסוקות .218 .וכ שנינו בברכות לג ,א שמי שאי בו דעה אסור לרח עליו ,וכל זה
כאשר לא יגוועו ברעב ,אלא ימצאו סיפוק בעיר אחרת וכדו'  ריטב"א .והמהרש"א ביאר
שכיו שעמי האר אינ מצערי את עצמ ע הציבור בשני רעבו  ,רצה רבי לצער .
 .219שהכלב מזונותיו מועטי  ,ולכ חס עליו הקב"ה ועשה את טבעו ששוהה המאכל בקרבו
ג' ימי  .והעורב אכזרי על בניו וכשה קטני אינו רוצה לכלכל והקב"ה מזמי לה יתושי
מתו צואת וניזוני מה  רש"י .והמהרש"א פירש שהרי בתיבה נאסר לשמש מטע שהיה
העול שרוי בצער ,א הכלב והעורב שימשו מיטת ובכל זאת ריח עליה נח ופירנס .
 .220בעיו יעקב ביאר שהתחרט שלא נת לו פת גרועה כמו לכלב ולעורב .ובב יהוידע פירש,
שהתחרט על כ ש'נת לו' את הפת והל עמה לביתו ועתה יאכלנה בלא ברכה ונטילת ידי ,
ועיי עוד בנצי"ב .221 .בערו פירש שנגנב נזר המל ,ואמר המל ,שהואיל ופשעו היהודי
בשמירת העיר ישלמו את דמי הנזר .222 .כיו שאי ביכולת לשל את דמי כל העטרה 
רבינו גרשו  .223 .מדינא נאסר על אד לעשות כ  ,לברוח ולפטור עצמו ממה שהטיל עליו
המל באופ שהדבר יושת על אחרי  ,אול כיו שהיו עמי האר רצה רבי להיפטר מה 
ריטב"א .224 .והמרדכי הביא בש ר"ת שהטילה המלכות את מלוא הסכו על מחצית עמי
האר הנותרי  ,א עיי בתורת חיי  .225 .דוקא קנה שטרח בזה ,אבל יורש או שנתנו לו
במתנה אי כא גילוי דעת שנחשב לאנשי העיר מיד  ריטב"א .226 .הערו )ער פס(.
והמהרש"ל הביא פירוש נוס בקעות שסביב החומה .227 .רבינו גרשו  .228 .לאו דוקא
לפסי העיר ,אלא לכל הדומי לו ,כמיסי וארנוניות ,והגמרא נקטה פסי העיר משו שמוזכר

‡ ¯ÓÂרב יהודה שעל  ¯ÈÚ‰ È· ÏÎלהשתת בהוצאת „˙ÓÂÁ È¯Ú˘ ˙Â˙Ï
 ,¯ÈÚ‰ואפילו יתומי ,א  ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ‡Ïשכ אינ זקוקי לשמירה,
אול גובי מה לחפירת · ,ÌÈÓ ¯Âא ‡Â·‰ ˙‡ ¯ÂÙÁÏ ÌÈ‡ˆÂÈ ÔÈר בעצמ 216
משו ˘‚‡ ‰˘ÚÓ .Ì‰Ï ‡Â‰ Èשרבי פתח אוצרות מזו בשני בצורת ואמר
יכנסו אלו הלומדי פסוקי ,משנה ,גמרא ,הלכה )ברייתות  (217או הגדה,
אבל  ı¯‡‰ ÈÓÚ ‡Ïמפני שהפורענות באה בגלל  .218ונדחק ¯' Ô· Ô˙ÂÈ
 Ì¯ÓÚונכנס ,ושאלו רבי הא ˜¯ ,˙È˘ Â‡ ˙Èוהשיבו  לאו ,א פרנסני כמו
 ·¯ÂÚ‰Â ·ÏÎ‰שהקב"ה ז אות ברחמיו  ,219ואכ פירנסו .ולאחר שיצא ¯ÚËˆ‰
¯· Èואמר אוי לי ˘˙˙ ,220 ı¯‡‰ ÌÚÏ È˙ÙÓ Èואמר לו רב שמעו בר רבי
שמא אותו אד  Ì¯ÓÚ Ô· Ô˙ÂÈתלמיד הוא„Â·ÎÓ ˙Â‰ÈÏ ‰ˆÂ¯ ÂÈ‡˘ ,
˙ ‰¯Âמימיו ,ומשנתברר שאכ כ הוא אמר רבי  ¯‡·Ï ˘ÈÂ .ÏÎ‰ ÂÒÎÈשרבי
לשיטתו ˘‡ .ı¯‡‰ ÈÓÚ ÏÈ·˘· ‡Ï‡ ÌÏÂÚÏ ‡· ˙ÂÚ¯ÂÙ ÔÈוכמעשה שהטיל
המל על בני טבריה להביא כס עבור עטרה למל  ,221ובאו עמי האר לפני
רבי ואמרו לו שישתתפו בזה ‚  ÌÈÓÎÁ‰ Ìוסירב .אמרו לו עמי האר
˘ ,222 ¯ÈÚ‰Ó ÂÁ¯·Èוהשיב  תברחו  ,223וברחו מחצית ‰˙ÈÁÙ‰Â .המלכות
 ˙ÈˆÁÓמהסכו  ,224ובאו הנותרי לפני רבי ואמרו לו ˘ÌÓÚ ÂÙ˙˙˘È
 ,ÌÈÓÎÁ‰וסירב   ,ÌÏÂÎ ÂÁ¯·Âלבד מאותו  ,Ò·ÂÎוהטילה עליו המלכות את
הסכו כולו וברח א הוא ¯˙ÈÂÂ ,המל על   ÂÏÂÎ ·ÂÈÁ‰ואמר רבי לע,
ראית שאי  ˙ÂÚ¯ÂÙבא לעול אלא ·˘·.ı¯‡‰ ÈÓÚ ÏÈ
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