
	

  סיכום הלכתי על סדר הדף –לאסוקי שמעתא 
 (עם לשון השו"ע במודגש)

  
 דף יז

 ו. כותל הבור. ה הרחקות מכותל.-ב. הרחקת נזיקין מבור. ג. הרחקות מכותל. ד א. צדיקים.
 סמיכת בור למיצר ח.-ז
 
א. שלשה הטעימן הקב"ה מעין עוה"ב: אברהם יצחק ויעקב. ב. ולא שלט בהם יצה"ר וי"א אף דוד. ג. ששה לא שלט בהם   א.

מלאך המות: אברהם יצחק ויעקב משה אהרן ומרים ד. שבעה לא שלט בהם רמה ותולעה: אברהם יצחק ויעקב משה אהרן 
 בנימין עמרם ישי וכלאב בן דוד. ומרים ובנימין וי"א אף דוד. ה. ארבעה מתו בעטיו של נחש:

 
לא יחפור אדם בור ולא שיח ולא מערה ולא יביא אמת המים ולא יעשה בריכת המים לשרות בו בגדים לכבסם   ב.
כותלו של חבירו אלא אם כן הרחיק מהכותל שלשה טפחים ויסוד בסיד לכותל בור זה שחפר או מקוה   כותל בורו או בצד

שהלחות בכל אלו מזיקה   המים זה או כותל האמה מצד חבירו כדי שלא יבליעו המים ויזיקו כותל חבירו (ח"מ קנה, י)
 לכותל.

 
הסלעים וחול הלח מכותלו של   ואת הסיד ואתמרחיקים את הגפת (פירוש פסולת של זיתים) ואת הזבל ואת המלח  ג.

 שכל אלו קשים לכותל שמוציאים הבל. חבירו שלשה טפחים או סד בסיד (שם, ד).
 
 שלשה טפחים (שם, ה). מרחיקים את הזרעים ואת המחרישה ואת הגומא שמתקבץ בה מי רגלים מן הכותל ד.
 
הם ארבע מהעליונה כדי שלא יניד אותו או כדי שלא  מרחיקין את הריחים מן הכותל ג' טפחים מהריחים התחתונה ש ה.

מקרקעיתו שהם ארבע משפתו כדי שלא יחם הכותל   יבהלנו בקול הריחים. מרחיק את התנור מן הכותל שלשה טפחים
 ומודד מהשפה הפנימית שעובי כותלי התנור בכלל השלשה טפחים (שם, ז' וח').

 
האומר לחבירו בור וכותליה אני מוכר לך נותן לו רוחב מקח וממכר ששיעור רוחב כותל הבור ג' טפחים נפקא מינה ל ו.

והחופר בור סמוך לבורו של חברו צריך להרחיק מכותל בורו של חברו ג' טפחים שהם ששה   הכותל ג' טפחים (ח"מ ריז, ה).
 טפחים מהבור.

 
אביי אמר סומך בורו ורבא אמר   תמי שבא לחפור בור בתוך שדהו סמוך למיצר חבירו, אם שדה חבירואינו עשוי לבורו ז.

סומך ואינו יכול למחות בידו. ואם היתה שדה חבירו עשויה  אינו סומך ואיכא דאמר לדברי הכל סומך וכן הלכה ש
אינו סומך עד שירחיק מהמצר ג' ללישנא קמא אינו סומך לדברי הכל ולאיכא דאמרי מחלוקת והלכה כרבא ש לבורות

 פור ירחיק גם הוא ג' טפחים בתוך שדהו ויחפור (חו"מ קנה, יח).טפחים ויחפור וכשיבא חבירו לח
 
שמתכתש מאליו זה חופר בורו מכאן וזה חופר בורו מכאן זה מרחיק שלשה טפחים וסד בסיד וזה מרחיק   ואפילו בקרקע רך ח.

 שלשה טפחים וסד בסיד, ואין צריכים להרחיק יותר.
Rav Elisha Abib 

Ce feuillet est dédié à la Refouah Chelema de Sarah Bat Kamar 
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