
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

   !!! מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

   זיף  ד- בבא בתרא מסכת  
   הדףעיונים על  "לא יחפור"תחילת פרק מ

  שורש דין הרחקת נזיקין
 שלא בכדי ומנירו חברו של מנטיעותיו ומרחיק ")י מןיס קח כלל(ש "כתב הרא

 אדם יעשה שלא תורה והקפידה, שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה כי, יזיק
  .ל" עכ."לחברו היזק הגורם דבר שלו בתוך

, דאסיר למגרם מידי דאתי מיניה היזקא לאינשי ")קזת וא א, כו(ה לקמן "ביד רמ
  ". אי משום לפני עור לא תתן מכשול ואי משום ואהבת לרעך כמוך

  . לשיטות הראשונים" סלע הבא בידיים"ב' ביאור שאלת הגמ
תא שמע סלע הבא ביידים זה חופר בורו מכאן וזה חופר בורו מכאן זה מרחיק 

בא ביידים , ק שלשה טפחים וסד בסידשלשה טפחים וסד בסיד ושזה מרחי
ד אמינא כיון דבא "שאני ודקארי לה מאי קארי לה בא ביידים איצטריך ליה ס

  .ס"ל הש"עכ. ל"קמ. ביידים ליבעי נמי רווחא טפי
. את הקושיא מסלע הבא ביידם שטיבעו רך' לפי איזו שיטה ולמי הקשתה הגמ

בפשוטות ". שון להרחיקאלמא אף על הרא" )רחיקמה זה וזה "ד( י"רששיטת 
וממה , הבא לסמוך סומךשאמר שהקושיא לאביי ש, י מורה"לשונו של רש

מבואר שיש חובה על הראשון להרחיק ואינו יכול " זה וזה מרחיק"שאמרו 
 שיטת  היינו שלעולם.לכך לאביי אינו סומך, "בא בידיים שאני", ותירצו. לסמוך

עשוי מחומר הוא שים יע שבא בידסלאלא , אביי שניתן לסמוך בור לצד המיצר
  . לכך מודה אביי, )ידיםיה הבא ב"ד(י "כתב רשפי ש כ,רק ומתכחש מאליו

וכפי שאמר אבייל " סמך בהיתר"אם יש דין של  ,והדברים טעונים עדיין ביאור
, שאף לרבנן שאמרו מרחיקים זה דווקא כאשר קדם הבור' לישנא בתרא בגמ
מודע בסלע הבא בידיים הדין ,  ממנו לסמוךאין מה שימנע, אולם אם אין בור

  . הרי הוא סמך בהיתר, משתנה
ואיכא למידק מאי קא , זאת הקושיאי כעין "פ גירסת רש"א כתב ע"וברשב

 דהא לאביי לא אקשינן אלא ללישנא בתרא דאמר ,משאני בא בידיים שאני
ת בשדה העשויה לבורות סומך ולית ליה טעמא דכל מרא ורא דקא מרפי' דאפי

ל דבא בידיים שאני דכמזיק ומפיל "וי.  לבורהלה לארעא כיון דהשתא מיהת ליתי
  . קרקעו ממש לארץ דמי ובריפוי גדול כזה מודה הוא

כאשר הוא , אף לשיטת אביי" סמך בהיתר"א שאין סברת "מבואר בדברי הרשב
ולי ניחא דבסלע הבא "ל "ן כעין זה וז" הרדושיבחיוכתב . מוגדר מזיק בידיים

 ראשון צריך להרחיק משום דבשאינו בא בידיים אין לוידיים מודה אביי דאפיב
 לבור דלא מתזק החבירו ניזוק בחפירתו אלא אם ימלך לחפור בור וכיון דליתי

 אבל סלע הבא בידיים אם יסמוך בצד המיצר מעכשיו .מהשתא לאביי סומך
 לבור  שלשה טפחים הסמוכים,קעו רפויריהא ניזוק חבירו בכך כיון שק

סמך "הופקע כאן הדין של שן "היינו דלמד הר. ל"עכ." מתמסמסין ונופלים
סבר זה שב , היות ובסמיכתו לא הוי רק תוצאה וסתירה לשימוש העתיד,"בהיתר

אלא , "סמך בהיתר"שהרי יש הלכה של , אביי שלא מתחשבים על נזק עתידי
א "ן ובריטב"רמביין בע(.  נזק שהקרקע מתמסמסת ולכך חייב להרחיקישבהווה 

   ).י"שרע על גירסת "נשארו בצש
 ג בא בידיים"ה ה"ד(שכתב . י צריך תלמוד"ביאור הסוגיא בהמשך דברי רשאלא 
ג דלא בא בידיים והאי דנקט בא בידיים אין "כלומר הוא הדין אע"ל "וז )שאני

כפי  הא מלשונו לעיל , ודבריו צריכים הבנה".צריך להרחיק אלא שלשה טפחים
רק , תמיד סומךש והוא סבר ,אבייהייתה לשיטת הקושיא שנשמע ר שהתבא

הוא הדין "י "מדוע הוסיף רשכ " א. שאניבסלע המיוחד שעסקה בו הברייתא
  . "ג דלא בא בידיים"אע

הראושנה כנזכר שאלו לשיטת הקושיא ש נקט ,י"בדברי הרבינו יונה בגירסת רש
הבא בידיים שמענו שהראשון ובסלע , שמבואר לדבריו שתמיד יכול לסמוך, אביי

ששאלו על סברת המקשן מה סבר הרי בודאי ', ובהמשך דברי הגמ. גם מרחיק
מדוע העמידו דווקא , רבאמכאן זה קושיא לשיטת , סלע הבא בידיים שונה דינו

שרק באופן זה , ואם העמידו בסלע הבא בידיים דווקא נמצאנו למדים, בסלע רך
וקושיא על רבא שאמר , צריך הרחקה, אותישהסלע הוא רך ויש כאן נזק מצי

  .שלעולם אינו סומך בצד מיצר חברו
אין הבדל בין , סבר שאם אין דין הרחקה על הראשוןהמקשה ש', ז אמרו בגמ"וע

ועיקר הדבר .  שםיםהנזק מצויוכיון שאין הבור , שאר שדות לשדה שיש בה סלע רך
  . . הרחקהתפורר יותר לא בעי  בסלע הבא בידיים שהוא קל להלואפיש, להשמיעשבאו 
, פירוש ראשון.  הביאו בביאור הסוגיא כמה ביאורים)פריםסג ב"ה ה"ד(' סובתו

ל לכך כ, ת אחתבבלחפור באו שניהם באופן שעסקינן ש, תירצוהקושיא לאביי ו
לא ש לומר ,"בא בידיים"שאמרו ומה , ואין לא קשה מכאן לאביי. מרחיקאחד 

, ' וכו"ודקארי לה"א היתה צריכה להקשות ל' מבאמת הגו. בעי הרחקה טפי
, רק מהחלק של הרחקהאלא , הסיפור של בא בידייםהקושיא לא היתה משהרי 

. ז מיד אמרו שבאו בבת אחת ותו לא"וע, ומבואר שצריך הרחקה ושלא כאביי
  . לבארה' שהביאו את דברי הברייתא מאריכה הגמאלא אגב 

, "טעמא דבא בידיים הא לאו הכי סומך"שגרסו  לספרים ,אחררוש ומביאים פי

בא "החידוש ב ו, לא בא בידייםלואפי, ז תירצו"וע. לרבאהיא קושיא הכ "א
  . טפחים' שלא צריך להרחיק יותר מג "בידיים

 א לא נראה לחלק בין ב,בהיתרשכאשר סמך  ,ת"את שיטת ר' מביאים תוס
שקרקע ג "אעש לחלקי חולק וסובר שיש "ר ו.בידיים לקרקע שלא בא בידיים

 לפי ,בא בידיים אסור לסמוךז ב"כב, לסמוךמותר א בא בידיים רגילה של
  . שהקרקע מתבקעת ונופלת קרקע של שדה חבירו

שכאשר , ן"א והר"כפי שהתבאר לעיל בהבנת הרשב, י"הנראה המכוון בדברי ר
שהוא מ היכא "מ, סמך בהיתר"שיש אופנים של סבר ש היזק ממש אף לאביי יש

, חילוקשאין סבר שחולק ת "אולם ר. ומפיל קרקעו ומתמוססת אינו סומךכמזיק 
ולא דייקא דהא אביי דאמר סומך לאו ", ן"ניתן לבאר שיטתו כפי שכתב ברמב
 אלא משום דכיון דליתא לניזק שהרי אין ,משום דלא מרפי לארעא הוא דאמר

יכא היזקא  בסלע הבא בידיים ללווהכא נמי לא שנא דודאי אפי. סומך, כאן בור
ן שלשיטת אביי "מבואר ברמב. " לבור לאביי סומךיה וכיון דלית,ענין בורלא לא

' ועי. בכל מקרה ואף בסלע הבא בידיים לא שונה הדין" סמך היתר"יש דין 
  . ן בנוסחאות שהביא"באריכות דברי הרמב

' דברי התוסשלמדנו בלאחר , י באופן אחר"ניתן לבאר את שיטת רש ,ומעתה
אף כ "א. שכאשר באו בבת אחת אף לאביי צריכים להרחיקירצה ת' הגמש

שיש ', י בתוס"י כשיטת ר"אלא סבר רש. יש להעמיד באופן זה, י"בדעת רש
ודקארי לה מאי "' והקשתה הגמ. ךחילוק בין בא בידיים ללא בא בידיים דסומ

 , א"ההרחקה היא דוקא בבאו שניהם בבשהעמיד אביי שנה במהרי " קרי לה
בא בידיים אף באחד ה ם אמרו שבסלע וא. סומך בהיתר,בא אחדאשר כאבל 

כ בודאי שכאשר באו שניים בבת אחת יהיו חייבים "א, אינו סומך ובעי הרחקה
י שבאמת תמיד "כפי שביאר רש ,'ז תירצה הגמ"וע. ל המשנה"להרחיק ומה קמ

, אף בקרקע רגילה וזה חידוש המשנה, צריך הרחקה כאשר באו בבת אחת
. וחידוש הברייתא לומר שבסלע רך לא צריך יותר,  נאמר דווקא בסלע רךשלא

כ שאלו "י שבתחילה שאלו לאביי ואח"ונמצא שאין צורך לבאר בשיטת רש
  .אלא כל הסוגיא מתפרשת בשיטת אביי, לרבא

  סיכום הדף
  

  .בור בצד המיצר. הרחקת נזיקין :נושא היום  
 סמוך לבורו של לא יחפור אדם בור, יש לאדם להרחיק נזקיו מנכסיו של חברו

 רחוק כ"אא, בור לכביסה, אמת המים, מערה,  שיח, רו וכן לא תעלהחב
, "מכותל חברו" בהרחקה לשון המשנה. טפחים' מדופן הבור של חברו ג

 שבאו לומר ששיעור כותל 'וביארה הגמ. צריך לומר מבורו של חברו, אבייל
,  את פסולת הזיתיםמרחיקים.  למקח וממכרמ"ונפק, טפחים' הבור הוא ג

י "בפשטות מחלוקת רש(או /וטפחים ' מכותל חברו ג, סלעים, סיד, לחמ, זבל
וכן . ז ישמר הכותל" סד את הכותל של חברו ועי)וסד ה"לפנינו ד' א ותוס, לקמן יט

טפחים האבן העליונה טפחים שהן ארבעה '  את אבני הריחים גמרחיקים
ון טפחים מהחלק התחת'  ההרחקה גוכן בתנור. שהיא צרה טפח מהתחתונה

  . מהעליון' וד
, לדעת אביי. ולחברו אין שם בור, המעוניין לחפור בור סמוך לשדה חברו

וביארו .  צריך להרחיק ואין לו לסמוך בור למיצרלדעת רבא. רשאי לחפור
בשדה לקו נח.  אינו סומךע"לכו בשדה שיעודה לבורות .א. שיטות' ב' בגמ

 אינו אלרב. יעודה לבורות סומך שהרי אין ,לדעת אביי, שאין יעודה לבורות
 .ב. סומך כיון שטוען חברו כשם שאתה נמלכת לחפור אף אני מעוניין לחפור

 סומך לאביי, נחלקו בעומדת לבורות.  סומךע"לכובשדה שאין יעודה לבורות 
 אמה זה דווקא 25כיון שאף לרבנן שאמרו שצריך להרחיק את האילן מהבור 

 אינו סומך אפילו לרבא. ול לסמוךאבל אם אין בור יכ, שיש שם כבר בור
כאן יש טענה אבל . זה בשלו וזה בשלו, לשיטת רבי יוסי שסבר לגבי אילן ובור

  . שכל מכה שיכה בבור מזיק לעצמותה של קרקע
אולם אם אין בור מבואר ,  שלא יחפור סמוך לבורו של חברולשון המשנה
ה שאין  לשיטה שבשדניתן להעמיד את המשנה בפשטות, שיכול לסמוך

ג נחלקו יהיה " שאף בכהאולם לשיטה. ע סומך"יעודה לבורות לא נחלקו ולכו
 בין כך צריך להרחיק כדי ,מבאר רבא. קשה לשיטת רבא שאמר אינו סומך

 שלאחר שביאר אביי שכוונת המשנה לומר א"וי. טפחים' כותל הבור ג
רות  בשדה שיעודה לבוהמשנה עוסקת, טפחים' ששיעור עובי כותל הבור ג

,  שבשדה שיעודה לבורות נחלקואולם לשיטות. ע מרחיק את הבור"ולכו
 שהמשנה תתבאר שבאו לחפור ביאר אביי.  קשה הרי אמר שסומךלאביי

' יכולים לחפור מב,  סלע רךלמדו בברייתא. ביחד ולכן מרחיקים זה מזה
 שאף הראשון צריך מבואר .טפחים ומטייחים בסיד' הצדדים ומרחיקים ג

 והחידוש. סלע רך דינו שונה, ביאר אביי.  ולאו דוקא כאשר באו ביחדלהרחיק
באריכות בעיונים ' עי(. טפחים' שאף שמדובר בסלע רך מספיק הרחקה של ג

  ).הדף על
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