
	

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

  
 דף יח

 א. אביי ורבא. ב. חנות תחת אוצר. ג. אילן בצד שדה. ד. אילן בצד בור. ה. חרדל. ו. רבי יוסי
 
בור למיצר חבירו אביי אמר סומך אם שדה חבירו אינו עשוי לבורות וא"ד אפילו עשוי לבורות   נתבאר לעיל שהבא לסמוך א.

ד דוקא בעשוי לבורות אינו סומך שעתיד בורו להזיק  סומך. ורבא אמר אינו סומך בין שעשוי לבורות בין שאינו עשוי. וא"
לבורו של חבירו, אבל באינה עשויה לבורות סומך. וקשה לרבא ממתניתין שצריך להרחיק דברים המזיקים מהכותל ומשמע  

תל אין כותל ומה שאמרו להרחיק מכו דאם אין שם כותל סומך והרי רבא אמר אינו סומך. ומתרץ לעולם אינו סומך אפילו אם
קמ"ל שאלו מזיקים לכותל משום הבל (גפת זבל מלח סיד וסלעים וכן תנור) או משום לחות (מחרישה זרעים ומי רגלים)  

 ורעדה (ריחים).
 
שהיתה לו חנות תחת אוצר חבירו לא יעשה בה לא נחתום ולא צבע ולא רפת בקר וכו' שעולה מהם הבל חם הרבה   מי ב.

מפסיד פירות האוצר וכו'. ואם הוחזקה החנות בתחילה לרפת או לנחתום וכיוצא בו ואח"כ   (והריח, רש"י) מפני שהחום
לנו לאסור לתחתון דירתו עליו אא"כ   שאין (ח"מ קנה, ב) רצה בעל העלייה לעשות עלייתו אוצר אינו יכול למחות בידו

 ההיזק מוכן.
 
מי שהיתה שדה חבירו נטועה גפנים או שאר אילנות ובא הוא לנטוע בתוך שדהו וכו' צריך להרחיק ד' אמות. היה   ג.

והקשו בגמ' מכאן למ"ד אינו סומך (משום שעתיד להזיקו ע"י   גדר בינתיים זה סומך לגדר וזה סומך לגדר (ח"מ קנה, כה)
  ן השדות סלע חזק שלא יתפשטו שרשיו לשם.התפשטות השרשים). ותירצו בגמרא שסומך רק אם מפסיק בי

 
מרחיקים את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה וה"ה כשאין בור דאינו סומך האילן מפני ששרשיו עתידים להתפשט   ד.

 ולהזיק לחבירו (בשדה העשויהלבורות). [ורבי יוסי אומר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו, וכן הלכה. חו"מ קנה, לב].
 
מי שבא לעשות משרה (פירוש חפירת מים שמשרים בה הפשתן) של פשתן בצד ירק של   חלקו התנאים בדין הרחקתנ ה.

חבירו שהרי מי המשרה נבלעים בארץ והולכים ומפסידים את הירק שנטע, כרישין קרוב לבצלים של חבירו שהם  
(שהחרדל מחדד את   ם ומפסידים הדבשמפיגים טעמם, או שנטע חרדל בצד כוורת דבורים שהרי הדבורים אוכלים העלי

פיהם ואוכלות את דבש שלהן, רש"י) לפי חכמים צריך להרחיק בכדי שלא יזיק ואפילו אם לא היה לחבירו ירק ובצל ודבורים  
שמא יביא לשם דברים אלו ונמצא מזיקו. ואפילו אם עשה משרה וכרישין וחרדל בשדהו ואח"כ מכר מחצה שדהו לחבירו  

 ירק או העמיד דבורים על המזיק להרחיק את עצמו. והלוקח זרע שם
 
אבל ר' יוסי אומר על הניזק להרחיק עצמו ומותר למזיק לעשות בשלו כרצונו אם אין מזיק לחבירו בידים, והלכה כמותו  ו.
או יותר מעט כדי שלא יהיה היזק בידים.   ג' טפחים אינו צריך להרחיק בכדי שלא יזיק ומ"מ צריך שירחיק וכו'ש
 מ"א: וה"ה לכל כיוצא בזה שאין ההיזק בשעת מעשה אלא בא אח"כ על הניזק להרחיק עצמו (חו"מ קנה, לא).ר

 
Rav Elisha Abib 
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