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דף כג
א .אנין הדעת .ב .עשן ובית הכסא .ג .שובך .ד .נשבים .ה .גוזל ו .רוב וקרוב ז .מדדה.
א .מי שהחזיק לעשות מלאכת דם או נבילות וכיוצא בהן במקומו ויכנסו העורבים וכיוצא בהם בגלל הדם ויאכלו והרי
הם מצירים את חבירו בקולם ובצפצופם או בדם שברגליהם שהם יושבים על האילנות ומלכלכים פירותיהם אם היה
קפדן או חולה שצפצוף הזה מזיקו או שפירות שלו נפסדים לו בדם חייב לבטל אותה המלאכה או ירחיק עד שלא יבוא
לו נזק מחמתן שהיזק זה דומה לריח בית הכסא וכיוצא בו שאין לו חזקה .רמ"א :וה"ה כל נזק גדול שאין אדם יכול
לסובלו )חו"מ קנה ,לט(.
ב .כל הרחקות שאמרנו אם לא הרחיק וראה חבירו )הניזק( ושתק ה"ז מחל וכו' בד"א בשאר נזקים חוץ מארבע שהם
העשן וריח בית הכסא ואבק וכיוצא בו ונדנוד הקרקע שכל אחד מאלו אין לו חזקה ואפילו שתק כמה שנים הרי זה חוזר
וכופהו להרחיק וכו' ולמה שינו נזקין אלו משאר נזקין לפי שאין דעתו של אדם סובלת נזקין אלו וחזקתו שאינו מוחל
שהזיקו היזק קבוע .ואם קנו וכו' )שם ,ל"ה ל"ו(.
ג .מרחיקין השובך מהעיר חמשים אמה ולא יעשנו בתוך שלו אא"כ יש לו חמשים אמה לכל רוח ר"י אומר בית ארבעת
כוריך ,והלכה כת"ק .ואם לקחו כמו שהוא אפילו הוא בתוך בית רובע הרי הוא בחזקתו וכו' שטוענים ללוקח לומר
ראשון עשאו ברשות לא שנא נגד יחיד לא שנא נגד רבים )קנה ,כד( .וכבר נתבאר שמועיל חזקה לנזקין ]נ.ב .בית כור הוא
ל' סאים ובית סאה נ' על נ' אמה ,ובסאה ששה קבים שהם כ"ד רבעי הקב[.
ד .אין פורסין נשבים ליונים )שלא ילכדו בהם יוני הישוב ,רש"י( אא"כ הרחיק מן הישוב ארבעה מילין ואם היה ישוב כרמים
אפילו מאה מיל לא יפרוש שהיונים של בעלי כרמים הם וכן לא יפרוש בתוך השובכים אע"פ שהם שלו או של גוי או של
הפקר ואע"פ שהרחיק מן הישוב מאה מיל מפני שהיונים באות לישוב השובכין )לשון הרמב"ם פ"ו מגזילה ה"ח(.
ה .משנה א' גוזל הנמצא בתוך חמשים אמה של שובך הרי הוא של בעל השובך חוץ מחמשים אמה הרי הוא של מוצאו .ב'
נמצא בין שני שובכות קרוב לזה שלו קרוב לזה שלו מחצה על מחצה שניהם יחלוקו.
ו .אע"פ שיש מן התורה ללכת בספקות אחר הרוב או אחר הקרוב )שנאמר העיר הקרובה אל החלל( ,אם הרוב נוגד את
הקרוב הולכים אחר הרוב ולא אחר הקרוב .וע"כ אין העיר הקרובה מביאה עגלה ערופה אלא כששווה במנין אנשיה לרחוקה
אבל אם אנשי הרחוקה מרובין המרובין מביאים העגלה .והטעם שאין תולים שבא הרוצה מרוב העולם כגון שיושבת בין
ההרים שאין דרך הרוצחים לבוא לכאן מבחוץ )גמ' ורש"י(.
ז .גוזלות מפריחים תולה שבאו מרוב העולם ולא מהשובך הקרוב והרי הם של המוצא .ומשנתנו מדובר בגוזל שמדדה ואינו
יכול לפרוח הנמצא קרוב לשובך בתוך חמשים אמה הרי הוא של בעל השובך וכו' שאין הגוזל מדדה יותר על חמשים
אמה .נמצא בין שובכות הרי הוא של קרוב וכו' כשהשובכות שוים במנין אבל אם היו יוני האחד רבים הלך אחר הרוב
אע"פ שהוא רחוק .רמ"א :ובשביל של כרמים אפי' חוץ לנ' אמה לבעל השובך) .ח"מ רס ,ח(.
Rav Elisha Abib

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

