
	

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

  
 דף כו

א. נעורת פשתן. ב. הרחקת אילן מאילן. ג. שרשי חבירו בשלו. ד. בחו"ל ובין אילן לגפן. ה. דקל  
 ר"פ ו. העצים של מי. ז. בכורים.

מריון היו מנפצים פשתן והלכה הנעורת והזיקה לאנשים, אמר רבינא א"צ להרחיק שהנזק נעשה ע"י רוח  בני ביתו של בר א.
אפילו היתה הרוח הוא שמסייע אותו בעת שעושה מלאכתו ומוליכה את העפר  (ואין דומה לחיציו) ואמימר אמר ב"ר אשי

כדי שלא יגיעו ולא יזיקו ואפילו ע"י רוח או נעורת הפשתן והמוץ וכיוצא בהן ומגיעתן לחבירו ה"ז חייב להרחיק 
(חו"מ קנה, לד) שדומה לזורה ורוח מסייעתו שנחשב כחול ענין מלאכת  מצויה שכל אלו כמו שהזיקו בחיציו הן

פטור מלשלם שהרוח הוא  ואע"פ שהוא חייב להרחיק כל כך אם הוליכה הרוח המצויה המוץ והעפר והזיקה בהן שבת.
 בנזקין פטור (באה"ג). (שם) שגרמא שסייע אותו

מי שהיתה שדה חבירו נטועה גפנים או שאר אילנות ובא הוא לנטוע בתוך שדהו גפנים בצד גפנים או אילנות בצד   ב.
אילנות צריך להרחיק ד' אמות. הגה כי כן דרך צורך המחרישה בין האילנות וכו'. היה גדר בנתיים זה סומך לגדר וזה  

 סומך לגדר (שם, כה).
ן שחפר בור וירד ומצא שרשי אילן של שמעון בתוך שדהו קוצץ וחופר והעצים שלו וכו' ואם אינו צריך  ראוב ג.

לחפור בור ויצאו השרשים של שמעון לתוך שדהו הרי מעמיק ג' טפחים כדי שלא יעכב המחרישה וכל שורש שמצא  
 (שם, ל). א חופרבתוך ג' טפחים קוצצו ואינו חושש שמא ייבש אילן של חבירו שזה בתוך שלו הו

בא"י אבל בחו"ל מרחיק בין גפנים לגפנים ובין אילנות לאילנות שתי  בד"א שצריך להרחיק בין אילן לאילן ד"א ד.
אמות. ובין גפנים לשאר אילנות ד' אמות. הגה וי"א דבין גפנים לאילנות בעינן להרחיק כפי אומד הדעת שלא יפריחו  

(פ' ששט ממקום למקום בפעם א') שם, כה. וכן הורה רב יוסף לרבא ב"ר חנן  אחתהעופות מן האילנות אל הגפנים בשיטה 
א"ל רבא ב"ר חנן אני איני קוצץ שאסור לקוץ דקל שטוען קב  שהיו לו דקלים סמוךל כרמו של רב יוסף והורה לו לקוץ אותם

 פירות, וא"ר חנינא לא מת בני אלא מפני שקצץ תאנה בלא זמנה, מר אם ירצה יקוץ.
רב הונא ב"ר יהושע חפר בור בשלו וקצץ שרשי דקלים של ר"פ שהיו הדקלים סמוכים למיצרו וכדתנן היה חופר בור   ה.

קוצץ ויורד והעצים שלו. הביא רב פפא ראיות הרבה שלא יקוץ ולא יכל לו עד שטען לו והרי החזקתי לי וא"ר יהודה מצר  
ונא ב"ר יהושע מדוע לא ה שבתי לו שאין חזקת האילן מועלת שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו. לאחר שיצא ר"פ א"ר ה

 לשרשים שחוץ לט"ז אמה שאין יונקים.
ושאלו בגמרא העצים (שקוצץ בעל הבור) של מי ופשטו ממשנה דברישא קתני אילן של הדיוט ששרשיו באים בקרקע של   ו.

בסיפא קתני באילן הקדש ששרשיו באים להדיוט  הקדש לא נהנים מדרבנן אבל אין מעילה מדאורייתא שהולכים אחר האילן, ו
לא נהנין מדרבנן ולא מועלין מדאורייתא שהולכים אחר מקום השרשים, ומסיק כאן בתוך ט"ז אמה (אחר הולכים האילן) כאן 

קוצץ וחופר והעצים שלו ואם היה קרוב לאילן (שלו) שמעון בתוך ט"ז אמה  חוץ לט"ז אמה (אחר הקרקע) וכ"כ בשו"ע
 (קנה, ל). ונותנם לו ם של שמעון (בעל האילן) וקוצצםהשרשי

שיונק משדה חברו ואין צריך להביא ממנו בכורים אמר עולא אילן הסמוך למצר חבירו בתוך שש עשרה אמה גזלן הוא ז.
שנאמר אשר תביא מארצך. ולמד עולא שיעור ט"ז אמה ליניקת האילן מדתנן שלשה אילנות בבית סאה אפילו של ג' בני אדם  
מצטרפים להיות נקרא שדה אילן שנחרש כולו עד עצרת בערב שביעית (ולא כשדה לבן שנחרש רק עד הפסח), ונמצא שכל  

יונק ט"ז אמה ומחצה מכל צד (בעיגול) ועולא לא צמצם שיעורו ואמר מט"ז אמה חייב בבכורים ולחומרא (שהרי עדיין   אילן
 יונק מחבירו).

 
Rav Elisha Abib 

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