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  חרדל

 פרק א הלכה ט) ליברמן(בבא בתרא  מסכתתוספתא 

  מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרשין מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים 

  לו כדרך שעשית בתוך שלך אף אני עושה בתוך שלי ' יוסי מתיר בחרדל שאו' ר

 5  את בני אדם מרחיקין את הדבורים מן העיר חמשים אמה כדי שלא ינשכו ' יוסי או' וכן היה ר

  מגדל דבורים כמגדל כלבים' אליעזר או' ר

  תוספות מסכת בבא בתרא דף יח עמוד ב 

   –ואי לא סמיך היכי משכחת לה 

  י בשלמא לאביי דאמר סמיך אתי שפיר דמיירי שסמך בעל דבורים תחילה "פר

 10   ,ע"ד דדבורים נמי מזקי לחרדל לכ"ג דהשתא קס"ואע

שני דהיינו בעל חרדל להרחיק את כל ההרחקה כמו גבי בור דאם מכל מקום סברי רבנן דעל המזיק 

   ,סמך הראשון על המיצר השני מרחיק כל ששה טפחים

  תמיד חובת ההרחקה על השני, לאביי הדדיותלחכמים אין עקרון 

ורבי יוסי סבר כיון דדבורים מזקי חרדל ועשה קצת שלא כהוגן שסמך על המיצר שזה עתיד לסוף 

מ קצת שלא כהוגן עושה וגם בעל חרדל יכול "פ שבדין אינו יכול למונעו שלא יסמוך מ"לזרוע חרדל אע 15 

ולא דמי לבור דהתם משום דמרפי ליה לארעיה ומזיק השני בידים לכותל בורו של ראשון לכך  ,לסמוך

    ,על השני להרחיק כל ההרחקה אבל הכא לא

  את בורו של הראשון ין הדדיות כי השני שוברבור אאך ב, נזק הדדילרבי יוסי יש עקרון הדדיות שמופעל ב

היכי משכחת לה דבעל החרדל ירחיק כל ההרחקה לרבנן ולרבי יוסי לא  ,אלא לרבא דאמר לא סמיך

ואפילו סמך בעל  חצי ההרחקהירחיק כלל דכיון דתרוייהו מזקי אהדדי על כל אחד ואחד להרחיק  20 

   דבורים תחלה יש לו לסלקם הואיל ושלא כדין סמכם

  חצי חצי –להרחקה הדדית לשיטת רבא יפיית הגמרא היא צ

אמר רב פפא בלוקח שזרע חרדל ומכר חצי שדהו והלוקח העמיד דבורים וסברי רבנן כדמסיק דדבורים 

  לא מזקי לחרדל ועל המזיק להרחיק את עצמו אף על פי שסמך בהיתר 

וי לעמוד שנים רבות ואיכא הפסד הני מילי אילן שעש ,ג דגבי אילן כשסמכו בהיתר אמרי דלא יקוץ"אע 25 

ג "מרובה אבל משרה כרישין וחרדל לא דהכי נמי אמרינן גבי אילן אם הבור קדם קוצץ ונותן דמים אע

דסמך אילנו באיסור ובשאר דברים הנסמכים באיסור אינו נראה שיתנו דמים אלא טעמא דלהפסד 

   ,מרובה חששו
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כאשר נזק הדדי ההרחקה , למרושת הוא הראשון מרחיק הואולכן רק  שכן רק בעל החרדל מזיקאינו נזק הדדי לחכמים 

 30  היא חצי חצי

ורבי יוסי סבר דדבורים מזקי לחרדל וצריך בעל דבורים להרחיק כל ההרחקה כיון דבעל חרדל לא 

   ,עשה כלל שלא כהוגן

מראש חובת ההרחקה  בנזק הדדי רגיל, אז חובת ההרחקה על השני, בנזק הדדי כשהראשון סמך בהיתר כי הוא לוקח

  היא הדדית

ומשום הכי נמי לא בעי לאוקמי כשסמך בעל דבורים תחלה ובלוקח ולא היה צריך לדחוק ולומר  35 

פ שעשה בהיתר מה שאינו גבי אילן ובור וגם לא יצטרך לומר דלרבנן "דלרבנן על המזיק להרחיק אע

ם סמך בהיתר ולא עשה שלא כהוגן כ כיון דבעל דבורי"דא ,דבורים לא מזקי לחרדל ופליגי ארבי יוסי

  לא היה מתיר רבי יוסי לבעל חרדל לסמוך 

רבי יוסי מדובר בנזק הדדי ולכן לוקח שבר את , )לוקח(לחכמים על המזיק להרחיק את עצמו אפילו כשסמך בהיתר 

 40  יודה לחכמים, אך כאשר רק אחד מזיק, ההדדיות והראשון לא צריך להרחיק יש עקרון קדימות בלוקח

ם תאמר נוקי פלוגתייהו בלא לוקח דלרבנן דדבורים לא מזקי לחרדל צריך בעל חרדל להסיר וא

פ שסמך תחלה ולרבי יוסי כיון דתרוייהו מזקי אהדדי אין לבעל החרדל "ולהרחיק כל ההרחקה אע

  ל דמתיר בחרדל משמע דמתיר לגמרי לסמוך"להרחיק כל ההרחקה אלא החצי וי

   זקוקים ללוקח בת הרחקה על בעל החרדל ולכן אנוחורבי יוסי מתפרש שאין שום 

אי הכי מאי טעמא דרבנן כיון דבהיתר נסמכו משרה וכרישין למה צריך להרחיקן כשבאו ירק ובצלים  45 

ע "ד דדבורים נמי מזקי לחרדל לכ"ש חרדל למה ירחיקוהו כשבאו דבורים כיון שגם הם מזקי דס"וכ

משום דדבורים נמי מזקי לחרדל אפילו משרה וירק כיון ט דרבי יוסי דלא פליג אלא בחרדל "ועוד מ

  שנעשה המשרה בהיתר לא יצטרך להרחיקה כמו גבי אילן ובור 

פ שעשה בהיתר ולהכי על "ומשני רבינא לעולם בלוקח וקא סברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו אע

 50  בעל החרדל להרחיק שהוא הזיק 

רים אינם מזיקים לחרדל דלכך נתנו רבנן הרחקה על בעל ופריך כיון דשמעינן ממילתא דרבינא שהדבו

פ שהוא מזיק ולא ניזק "החרדל מכלל דרבי יוסי סבר על הניזק להרחיק עצמו מדשרי סמיכת חרדל אע

  כ אפילו משרה וירק נמי "א

מ לאקשויי דברייתא בהדיא משמע שהדבורים מזקי נמי לחרדל דקתני ואוכלות לגלוגי "ה דה"וה

 55  .משרה וירק נמי משום דהתחיל כבר להקשותה' חא ליה למינקט קושיא דאפיחרדלי אלא ני

   –' מכלל דסבר רבי יוסי על הניזק להרחיק וכוה "תד
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ל לפירוש זה דזה המקשה אינו אותו שהקשה בתחלה ואי לא סמיך היכי משכחת לה דהא לדידיה "צ

ל שהמקשה "וצ' וסי על הניזק כוהוה ניחא ליה לאביי דאמר סמיך ולא הוה קשה ליה מידי וסבר רבי י

הראשון הוה ידע שפיר המסקנא דדבורים לחרדל לא מזקי לרבנן אבל המקשה הזה לא ידע להכי פריך 

והקשה כיון דלרבנן חשיב בעל דבורים ניזק ולא מזיק שמצריכין לבעל חרדל ' מכלל דסבר רבי יוסי כו 60 

בהיתר לא חשיב מזיק ועל בעל חרדל  להרחיק אף על גב שהם מזיקין לחרדל מכל מקום כיון דסמך

כ סבר דעל הניזק להרחיק "ה מותר לסמוך לבעל החרדל א"כ גם לרבי יוסי חשיב ניזק ואפ"להרחיק א

פ "את עצמו אי הכי אפילו משרה וירק נמי כן דאין סברא דלרבי יוסי חשיב בעל דבורים מזיק אע

אי סברא דאין סברא כלל דלפלוגינהו שסמך בהיתר משום שעשה קצת שלא כהוגן ולרבנן לית להו ה

 65  בהכי 

ג שסמך בהיתר כיון שעשה קצת "ל וחשיב בעל דבורים מזיק אע"ומשני לעולם רבי יוסי על המזיק ס

ל "שלא כהוגן בסמיכתו ורבנן נמי הוו מודו ליה בהך סברא אי הוו סברי דדבורים מזקי לחרדל אלא דס

  ל דדבורים לא מזקי לחרדל ולכך מרחיק בעל החרד

דבשלמא  ,וכמסקנא זו יש לפרש תחלת הסוגיא לדברי המקשה דפריך ואי לא סמיך היכי משכחת לה

ה שיחלקו דלרבנן הוו דבורים כמו ירק כיון שנסמכו "לפ' אי סמיך כדמסקינן השתא ולא כמו שפי 70 

יוסי מתיר לסמוך החרדל מפני שבעל הדבורים עשה ' ג שגם הם מזיקין לחרדל כשיבא ור"בהיתר אע

  .קצת שלא כהוגן

  יש שני מקשים והמקשה הראשון כבר ידע דברים שהמקשה 

   –' יוסי על המזיק כו' וסבר רה "תד

לקמן על מקומה הוה ליה לאקשויי אלא משום דאיצטריך ליה לפרש הכא דסבר רבי יוסי דעל המזיק  75 

  להרחיק את עצמו אסקוה לכולה מילתא הכא 

כ "באדם שלוקח משרה וטוענין ללוקח דא' ינו חננאל דפיובלוקח דהכא אי אפשר לפרשו כפירוש רב

למה ירחיק המשרה כשיבא שם ירק כיון שטוענין לו שהמוכר קנה סמיכה זו אלא צריך לפרש בלוקח 

  מרדכי ' י בר"כמו שפירש בקונטרס או כר

 80  י "י כל הסוגיא לפי שיטת רש"ר' כך פי

  דמשרה  וקשה לו מה הוצרך לחלק בדוחק בין לוקח דאילן ללוקח

  ועוד דלמה המתין להביא משנה זו דמשרה וירק באחרונה המוקדמין במשנתנו 

רבי יוסי מתיר בחרדל שאומר לו כדרך שעשית בתוך שלך כך אני עושה ) א"פ(ועוד דקתני בתוספתא 

  בתוך שלי משמע דבעל דבורים סמך תחלה 
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רבנן על המזיק להרחיק את עצמו  ומפרש רבינו תם ורבינו חננאל דהכי גרסינן אלא אמר רבינא קסברי 85 

והשתא הדר ביה מכל שינויי דלעיל דודאי בכולהו מודה רבא דכי ליכא כותל או ירק דסמיך משום 

דקא סברי רבנן דדוקא על המזיק להרחיק את עצמו דהיינו כי איכא דבר הניזוק אבל כי ליכא דבר 

אלא דוקא בור משום טעמא דכל מרא לרבנן ' הניזוק לא מקרי הסומך מזיק ולא אסר רבא לסמוך אפי

וכיון דלרבנן נמי סמיך  ומרא דקא מחית מרפית לארעאי ולהכי חשוב הסומך מזיק אפילו כי ליכא בור

אתי שפיר פלוגתייהו כדפרישית לעיל אליבא דאביי ולכך הדר ביה ולא מוקי בלוקח וכגון שסמך בעל  90 

החרדל כיון דבעל הדבורים לא עשה כלל  י לסמוך לבעל"כ לא היה מתיר ר"דבורים תחלה משום דא

שלא כהוגן ודוקא בדסמיך בלא לוקח שעשה קצת שלא כהוגן בעל הדבורים מתיר רבי יוסי לבעל 

החרדל לסמוך כדפרישית לעיל ולפי זה אתי שפיר דלמסקנא זו לא נצטרך לחלק בין לוקח האילן 

דמינה צריך לחזור מכל שינויי  ללוקח משרה ולהכי המתין נמי כדי להביא מתניתין דמשרה משום

 95  .דלעיל ואתי נמי שפיר דמיירי שסמך נמי בעל דבורים תחלה כמו שמוכח בתוספתא

ובמשנת חרדל , מחלוקת אביי ורבא היתה רק בבור בגלל טענת כל מרא, ע"עקרון הקדימות נשמר גם למסקנה לכו

בוא בטענות לכ כשורה ולכן לא יכול "לא נהג כלרבי יוסי ההיתר של בעל החרדל הוא כי מדובר בנזק הדדי שגם הוא 

  .השני נוהג כמוך אתה לא יכול לעצרו בגלל טענת קדימותשכ. לבעל החרדל

 סימן תרטז ) חלק החידושים(ת "ספר הישר לר

 100 )+'ט ג"מ, ]ב"תקכ) [ב"תכ(' סי(' ח ב"בבא בתרא י+

רבנן על המזיק להרחיק את  אלא אמר רבינא קסברי. ג בספרים ישנים ועיקר"ה. 'אלא אמר רבינא כו

   .עצמו וכי ליכא ירק סמיך

שבעולם ' רבינא כל הני שינויי דשנינן ליתנהו ומותר לסמוך בצד המיצר כל דברי' אלא אמ' והכי פיר

. חוץ מבור דאיפליגו ביה אביי ורבא משום דכל מרא ומרא דקמחי מרפי לה לארעא והוי גירי דיליה

וכל הנהו דפרכינן . והכי הוי מסקנא. כרבא דאסור בבור וחד טעמאיוסי בגירי דיליה ו' דהלכתא כר 105 

לעיל כי ליכא כותל סמיך כי ליכא ירק סמיך אין הכי נמי דכי ליכא סמכי כולהו חוץ מבור וכיוצא בו 

חוץ מבור דעל מנת כן הנחיל יהושע ] זכה) [דבה(כל מילי ' אבל אם קדם האחד והעמידהוו גירי דיליה 

אבל האחרון מרחיק עצמו בגירי דיליה דמזיק לאלתר או אם הוא ניזק אם ירצה . ץישראל את האר]ל[

. וכן ניכרין דברי אמת. יוסי אבל לרבנן כל מזיקין שבאין לבסוף עליהן להרחיק' והני מילי לר. ירחיק

לרבנן דאמרי על המזיק להרחיק מרחיקין את המשרה מן . הכי אפסדת ארעא דישראל' דאי לא תימ 110 

ואת הכרישים מן הבצלים . מזיק ולרבנן עליו להרחיק) שהוא(וזרעו דהוי האי בעל משרה  םשקדהירק 

  . דעל המזיק להרחיק את עצמו שקדמוהדבורים ] מן) [ואת(ואת החרדל  שקדמן
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ותקנתא . הני מזקי הני והני לא מזקי הני' על המזיק להרחיק סבירא ליה וכו] 'וכו[יוסי סבר ' מכלל דר

אלא חרדל ודבורים . חוקי מזיק דמילתא דשכיחא לא חייש לפסידא דחבריה וסמיךמעליתא היא לאר

תרוייהו מזקי אהדדי ומילתא לא שכיחא היא למיסמך משום דחייש אפסידא דידיה והך תקנתא בכדי  115 

ג דאדם רשאי לחבל בשלו אבל לא בשל חבירו מכל מקום הך תקנתא דרבנן לית לתקוני "דאע. היא

   .כיון דמזקי אהדדי

  . ורבנן דבורים לחרדל לא מזקי ליה ושכיחי דסמכי ומזקי כי הנך

  זה נוטע בתוך שלו וזה תופר בתוך שלו ' יוסי על המזיק להרחיק והתנן כו' וסבר ר

בחרדל ודבורים ' כדפרישי' ליה ולדבריהם דרבנן קאמר להו כו' יוסי על הניזק להרחיק סביר' אלא ר 120 

  . מכידתרוייהו מזקי אהדדי ולא שכיחי דס

  . הקונטרס תשובות חבילות ופשוטות הן' ולפי פי

מכלל דבריו היה ]. ליתנהו) [וליתנהו(ח מוכר כדבריי דפסיק בסייום שמעתא כל הני שינויי דשנינן "ופר

דהאי פירקין לא בעי ' תדע דבכולהו מתני. ולא מיתוקמי הנך שינויי בלוקח. 'למד דגריס כדפרישי

היה כותלו סמוך לכותל חבירו ולא משום הני פירכי קא בעי התם ולאו וקמא היכי סמך אלא גבי מי ש 125 

פ כותל קמא "וה. כשבנהו מתחלה אצל כותל חבירו] הרחיק) [החזיק(על קמא קבעי אלא על השני שלא 

ההוא כותל ) א(אמות והשתא נפל והילכך בעי' ד השתא דמעיקרא הוה בתוך ד"שנפל היכי סמך דס

עד דמסיק לה דמיירי כגון דהוה מעיקרא . ואכותל קאי ולא אגברא קמא. דנפל היכי סמכיה מעיקרא

אמות דהא הוה דוושא טובא ודמי לעיר ישנה ' א שאין צריך להרחיקו עוד ד"אמות ונפל דסד' ברחוק ד

אבל על הראשון לא ישאל לעולם דכל . ל דלא דמי לעיר ישנה"דלא קפדינן אדוושא דידה כדבסמוך קמ 130 

   .הקודמין זכו

) דלזימנין(יוסי דמזיקין הן בגירי דיליה ' להו ר] מודי) [מודו(' יוסי דכל הנך דמתני' תא כרוהלכ

יוסי דלא גירי ' היזיקא חוץ מההיא דמשרה וירק דפליג עליה ר] מתיליד) [מיתליד(דאלתר ] דזימנין[

וסי מכלל י' תדע דבכולהו מודי דקבעי תלמודא עלה דמרחיקין את הסולם לימא דלא כר .דיליה נינהו

' קמזיק וכו] דבהדי דמנח ליה) [דבהד(יוסי מאי טעמא דזימנין ' תימא ר' ומשני אפי. יוסי' דכל הנך כר 135 

לקמן גבי ' וכיון דזימנין דמיתרמי הכי אסור ואם סמך נמי חייב להרחיק כיון דבאיסור סמך כדאמרי

ואמר ליה רב יוסף זיל . סאהנהו דיקלי דהוו אמיצרא דפרדיסא דרב יוסף דנחתי ציפרי ומפסדי בפרדי

וצריכינן לפרושי דהנהו דיקלי לא נטען גרעינן אלא שתילין דבעידנא דזקפי נחתי ציפרין ]. קוץ) [חוץ(

הקונטרס אין אדם יכול ' כי לפי פי. זה מפריש מאיסורא' ופי. ותו לא מידי. גבי סולם' כדאמרי

 140  .ועל דא אנא סמיך. השתמש בסמוך לחבירו בשום ענין]ל[

  ] דף ט עמוד ב[לא יחפור  -ל המאור מסכת בבא בתרא פרק ב בע

  ] ב"דף יח ע] [דף ט עמוד ב[
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  ג וכן כתוב בספרי ספרד אלא אמר רבינא קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו "ה

  הנני מפרש מתחלתה 

 145  ש מרחיקין את המשרה מן הירק טעמא דאיכא ירק הא לאו הכי סמיך וקשיא לרבא "ת

  ל דהני קשו לירק "ליכא ירק נמי לא סמיך והא קמ לא לעולם כי

ואי לא סמיך למה ליה ' אי הכי אימא סיפא רבי יוסי מתיר בחרדל ותאני עלה מפני שיכול לומר לו וכו

  למימרא הכי 

היכי קאמר מפני שבאות ואוכלות לגלוגי ' לדידך דאמרת דבליכא ירק ובדליכא דבורים עסקי – פירוש

באות והשתא הן אוכלות היה לו לומר למחר הן באות ואוכלות לגלוגי  חרדלא דמשמע השתא הם 150 

  חרדלא 

  שאלת הגמרא היתה שמדובר שאף אחד לא סמך ועיקר השאלה היתה לשונית מדוע מדברים על העבר

  אלא אמר רב פפא בלוקח 

ה כלומר כשהתיר רבי יוסי בחרדל לא התיר אלא בלוקח כגון שהיו למוכר חרדל ודבורים סמוכים ז

לזה ומכר החרדל לאחד ושייר הדבורים לעצמו או שמכר זה לזה וזה לזה וטעמא דאיתנהו לתרוייהו  155 

בשעת מקח הא לאו הכי מרחיק ואפילו כי ליכא ירק ולא דבורים כרבא דאמר אינו סומך והיינו 

  ' דקאמר מפני שבאות לאשמועינן דחרדל ודבורים כולהו איתנהו מהשתא דבלוקח עסקי

  אך אחרת אסור לשני הצדדים לסמוך, בלוקח לכן מתואר ששניהם קיימים היות ומדובר

  הקשינו עליו ' ופירוק זה של רב פפא דחייה הוא ואינו מספיק לעלות לכל הענין כהוגן ולפי

ה למשרה וירק אי הכי אלמה תנן ברישא מרחיקין את המשרה "ה' אי בלוקח עסיקינן בחרדל ודבורי 160 

  מרחיק והרי לקחו בחזקת שהוא כן מן הירק כי איכא ירק אמאי 

היה ' ועוד מאי טעמיה דרבי יוסי כלומר למה הוצרך לומר טעם עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך וכו

  לו לומר הטעם מפני שהוא לוקח 

ועוד כיון שהוא לוקח מה ראה רבי יוסי לחלוק בחרדל ודבורים ולא חלק במשרה וירק היה לו לחלוק 

 165  . ו דאמרינן ועוד אפילו במשרה וירק נמיאפילו במשרה וירק והיינ

  תורף הקושיה שלא סביר שמדובר בלוקח

  אלא אמר רבינא קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו 

כלומר אינו נקרא מזיק עד שיהא הניזק מזומן מעכשיו לקבל הנזק כל זמן שיבא אבל אי ליתיה לניזק 

א דאיכא ירק הא ליכא ירק סמיך ולא קשיא מהשתא אין זה נקרא מזיק ויכול לסמוך ולעולם טעמ

לרבא ולא מידי שהרי במימריה דרבא הניזק מזומן מעכשיו לקבל הנזק והיינו ארעא הסמוכה למיצר  170 

לה לארעאי וכתירוצא דאביי קיימא לן ואידחו להו כל הנך פרוקיה ' ל כל מרא ומרא קא מרפי"דהא א

דאם היתה רפת בקר קודמת לאוצר ' וקא דדייקיודי דלעיל ולעולם סומך בכולן כשאין הניזק מצוי
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ה לכל "גלי בהא וה' ליתיה להאי דיוקא אלא אמרי' מותר דלא תנא הכי לשארה במאי דתנן אמתני

היזק השנוי במשנתנו שאין הניזק מזומן לו מעכשיו וכיוצא בזה בפרק אלו טריפות דייקא נמי דקתני 

אי דיוקא דקיימא לן הלכתא כשמואל אלמא לאו מ וליתיה לה"שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים ש 175 

ודברייתא וגבי קדושין שאין מסורין לביאה נמי אמרינן דיקא נמי ' בכל דוכתא סמכין אדוקיא דמתני

ודהכא נמי דכותה בבור מ ולא קיימא לן כההוא דוקיא "דקתני ואינו יודע ולא קתני ואין ידוע ש

מר בלישנא בתרא כל מרא ומרא דקיא מחית קא הלכתא לעולם כרבא שהניזק מצוי מעכשיו כדקא

  מרפית לה לארעאי

 180  ת"ח ור"כשיטת ר, ון הקדימות נשאר למעט בור בו יש נזק עכשיורהגמרא חוזרת בה מכל הדיון הקודם וסוברת שעק

למידק על רבינא שתלה טעם הרחקת משרה מן ירק בעל המזיק להרחיק את עצמו כלומר ' ואתינן בגמ

יו מכלל דרבי יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו ולפיכך התיר בחרדל ודבורים שהניזק מצוי מעכש

  אי הכי משרה וירק נמי 

ל והכי קאמר להו לרבנן בשלמא משרה וירק הני מזקי הני והני "לעולם רבי יוסי נמי על המזיק ס' ודחי

לא שכיחא ולא גזרו אלא חרדל ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי וכיון דלא מזקי אהדדין לא מזקי הני  185 

   בה לארחוקי מהדדי' בה ולא מחמרי

היום ואין עקרון של הדדיות אלא של תחרות שכן לראשון היה היתר גמור לסמוך ואינו חייב להרחיק גם אחר כך לכן 

ה לומר שרק היות ולא שכיחא לכן לא גזרו רבנן שמשמעותו צמצום המעורבות של חכמים שצמצמו את "הוצרך הרז

  יחו לשטח לפתור את הבעיותעצמם והנ

ל "לסברא קמא דלרבי יוסי על הניזק להרחיק את עצמו ס' ובמסקנא אידחי נמי האי סברא והדרי 190 

  ' ולדבריהם דרבנן קאמר להו וכו

וכן פסק ( וכיון דהלכתא כרבי יוסי אין מרחיקין לא זה לא משרה מן הירק ולא חרדל מן הדבורים

  ) 'ג 'ש בסימן ב"ל וכן פסק הרא"ף ז"הרי

אבל מאי דאוקמא הרב למתניתין בלוקח הא ליתא אלא בין בלוקח בין בכל אדם אין מרחיקין והיינו 

 195  דאמרי אלא אמר רבינא גרסינן לאפוקי מדרב פפא דליתיה לשנוייה כלל 

דרבינא ' ודאמרינן דכל הנך שנויי דשנינן לעיל בגמרא אליבא דרבא ליתנהו דהא אידחו להו מפירוקי

ג דהני שנויי דשנינהו רבא ליתנהו ודחיאתא "ל שכתב כך ואע"רבינו חננאל ז' בכך בפירושימצינו סיוע 

ל וכולה כדכתיב בפירושיה אבל מאי דכתב ליה הלכתא כרבי יוסי בחרדל "נינהו מיהו בבור כרבא קי

  .ל שפסק כרבי יוסי בכולן"ף ז"ודבורים הא ליתא אלא כדברי הרי

 200  ] דף ט עמוד ב[לא יחפור  -רק ב ד מסכת בבא בתרא פ"כתוב שם לראב

  )בבא בתרא דף יח ב(תרנא ' ף סי"לרי. ג"ה ה"ד: במאור דף ט] דף ט עמוד ב[
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', ג וכן כתוב בספרי ספרד אלא אמר רבינא קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו וכו"ה: כתוב שם

, יכא דבורים עסקינןלדידך דאמרת דבליכא ירק ובדל, פירוש. עד ואי לא סמיך למה ליה למימר הכי

היה לו לומר למחר הן , היכי אמר מפני שבאות ואוכלות דמשמע השתא הן באות והשתא הן אוכלות

 205  .באות ואוכלות לגלוגי חרדלא

  . עתידות לבוא, ]בראשית מא כט[הנה שבע שנים באות , כמה הוא חלוש זה הפירוש: אמר אברהם

ולאו בלישנא , ואי לא סמיך היכי משכחת לה :וברוב הספרים. ועוד דאי לא סמיך לא משמע הכי

  . בעלמא קא קפיד אלא בגוף הסמיכה

ק את החרדל מן הדבורים ולא אמר ממקום "ועוד מה כח יש בזו הקושיא יותר מן הראשונה שאמר ת

יותר מזה מצאנו בתלמוד שאין צריך לפרש ושני ] גדול[וכמה דוחקים גדולים והפוך לשונות , הדבורים 210 

  . ד הם ואין ראיה מזההלשונות אח

ורבנן אסרי , יוסי שרי אפילו איתנהו לתרוייהו מן הטעם שפירש' יוסי הא ר' ועוד מאי קושיא מדר

  ].דף יז ב[לדבורים כרבא ] ליתנהו[אפילו 

  .במאור שם

כגון שהיו [יוסי בחרדל לא התיר אלא בלוקח ' כלומר כשהתיר ר, בלוקח] רב פפא[אלא אמר : כתוב שם 215 

  .'כו] ל ודבורים סמוכים זה לזהלמוכר חרד

והא טעמא קא אמר שאין לנו להטיל ההרחקה על בעל , יוסי' ומה הוקשה לנו מדר: אמר אברהם

, לא ירחיק אף זה לא ירחיק] ואם זה[, החרדל לבדו כי אם על שניהם לפי ששניהם מזיקים זה את זה

  .כדי שיקשה לנו טעם דברי חכמיםיוסי ולהעמיד דבריו בלוקח ' ומה אנן צריכין טעם אחר לדברי ר

 220  .במאור שם

כלומר שאינו נקרא מזיק עד . אלא אמר רבינא קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו: כתוב שם

  .'שיהא ניזק מזומן מעכשו לקבל הנזק וכו

על חדא כי לעולם מי שמזמין נזק לחברו . זה הפירוש נראה קרוב והוא רחוק מאד: אמר אברהם

ועוד לא הוה ליה למימר הכי . מזיק גדול הוא] ומונע לו מקום בתוך של עצמו מעשות בו חפציו[העתיד 

מיהו לא אמר רבא אלא כנגד בור . דוקא דאיכא דבורים, הכי הוא, אין: אלא הכי הוה ליה למימר 225 

יוסי ' יה דרושוב לא היינו צריכין להקשות על מילת, משום דאיכא היזק מיד אבל בשאר מילי לא אמר

דברי הרב נכונים הם , ל"ואם סמך פירושו לדברי רבינו חננאל ז. התחבולות שנאמרו עליו] לכל[ולא 

והייתי אומר כי התירוצין , יוסי בדבורים וחרדל' לענין הילכתא לולי מה שאמר דלית הילכתא כר

, וחרדל מן הדבורים, וואילן סמוך לשדה חבר, שתירץ רבא יש מהן שאין לסמוך עליהם כגון אילן ובור

ג דאיתיה לבור "בהנך ודאי אע, ובעידנא דנטע וזרע ליתנהו לשרשים ועלים] גיריה[לפי שאילו אינן  230 

, וכי איצטריך רבא לתרוצי אליבא דרבנן הוא דאיצטריך, יוסי' ושדה ודבורים מותר דהא קיימא לן כר
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אבל כל שאר הדברים שהמזיקין , הודכי היכי דאסרינהו רבנן בדאיתנהו לנזקים הם הכי נמי בדליתנ

' י שאין הניזקין שם אסור דכשיהיו גיריה נינהו והא מודה רבי יוסי בגירי בכולה מתני"ישנם שם אעפ

ל מה "ואני לא מצאתי בדברי רב חננאל ז .בר מהנהו דמפרש בהוא דליתנהו למזיקים בההיא שעתא

 235  .שהעיד עליו דלית הילכתא כרבי יוסי בדבורים וחרדל

  ד בשיטה מקובצת"ברא

  : וזה לשונו, וכן פירש הראב״ד ז״ל

 רבי יוסי, אי הכי אימא סיפא. 'ודאיכא דבורים כ טעמא, 'ומרחיקים המשרה מן הירק כ, שמע תא

  .היכי משכחת לה, ואי דלא סמך, 'ואומר לי כ מתיר בחרדל מפני שהוא אומר לו עד שאתה

, אהדדי רווייהו מזקיתו דהבירי לסדהכי נמי , יסיודרבי  דרבנן לא פליגי על טעמיה, ךתקא סלקא דע 240 

מזיקים  םה והלא גם, למה יעמדו שם הדבורים לדעת רבנן נאמר שהראשון אין רשאי לסמוך םוא

ולא הביא , ארכדמעיק ומדרבנן קא מקשה, כי הראשון יכול לסמוך בירי להוסאלא שמע מינה , לחרדל

  . הראשונים יעמדו בצד המצר י כןפאת זה ואף על  הששניהם מזיקים ז דברי רבי יוסי אלא ללמד

איך לחכמים הראשון סמך והרי הגמרא סוברת בשלב זה שהדבורים גם מזיקות , הקושיה היא מחכמים ולא מרבי יוסי

 245  .את החרדל

, י מרחיקין חרדל מן הדבוריםרדקאמ מאי שנא, בירי להו לרבנן ששניהם מזיקיםסד כיון, תאמר םוא

  . ין הדבורים מן החרדלמרחיק ו נמירלימ

ואפשר שהמזיק , דדבורים לחרדל יש היזקא דחרדל לדבורים מהיזקאפמשום דנ אלא, אין הכי נמי

  .עד כאן לשונו. בשמעתא חקה והכי איתארמגיע לו יותר משיעור ה יותר לחברו

 250  .לחכמים מרחיק בעל החרדל כי הוא המזיק

  : הראב״ד ז״ל וןה לשוז

ל את רדומצא בעל ח, מקום דבורים וזה זה מקום חרדל, הם לקחו מן האחרשני, חבלוק והשיב רב פפא

  . חרדל להרחיק צריך בעל, וכיון שהיו שם ברשות, בצד המצר דבורים

תשובת הגמרא בלוקח מסבירה לפי חכמים מסבירה כיצד סמכו ומטילה את חובת הרחקה על בעל החרדל כי הוא 

 255  מזיק יותר

ה וזמכם סברשות  והלא, אמר לו הרחק דבוריךנולמה , דרבי יוסי עמאטמאי , אי בלוקח, והקשה לו

דהא , משרה וירק נמי אפילו, ליג אלא בדבורים וחרדלפדרבי יוסי דלא  מאי טעמא, ועוד, בא בגבולו

  . בירא ליהס רבי יוסי על הניזק להרחיק

אבל , לזה התירוץ בטוב שאת הענין בא, רבי יוסי ולומר דברילברר  והקושיא הזאת לא באה לכאן אלא

 260  . הענין אחר ליישב וץצריך תיר
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יוסי הוא רק לומר שההסבר לא טוב כי הוא  והמעבר לרבי, ממשיך בקו שהסוגיה לא שאלה מרבי יוסי אלא מחכמים

  צריך להסביר גם את רבי יוסי

וייהו מזקי רדת יסמו שאתה סובר דרבנן מודו לרבי יוכ ולא, לעולם לאו בלוקח, אלא אמר רבינא

כאן אלא  יןוא ,כלומר, חרוןבין שהוא א וןלהרחיק עצמו בין שהוא ראש על המזיק ריבסאלא ק, ידדאה

 265  . על כן סומכים למצר .אבל בעל הדבורים לא נקרא מזיק, ל הנזכררדחה והוא בעל, מזיק אחד

ד גורס "ומר הראבכל .שלרבנן בעל הדבורים אינו מזיק ולכן סמך למיצרהגמרא חוזרת בה מהאוקימתא בלוקח וקובעת 

זיק יה אלא רק דוחה את ההבנה של מי המאלא אך בניגוד לראשונים אחרים לא מפרש שרבינא דוחה את כל הסוג

  .אך העיקרון נשאר על כנו, בחרדל ודבורים

כך אפילו משרה וירק  םא, להרחיק יזקנמכלל דרבי יוסי סבר על ה, רבינא על חזר בעל הגמרא ודקדק

 270  . נמי

  דיילד, להו מרולרבנן קא, וירק השרליג אמפ מדלא, בירא ליהסרבי יוסי נמי על המזיק  לעולם .ומשני

  . 'וכ

  . 'ודתנן כ, בירא ליהסיק חעל המזיק להר דרבי יוסי רשלא נוכל לומ, חזר והקשה לו

  . והמבין יבין ,כמו שכתב הרב ז״ל, חקנא בלוקסמתוקמא במ ולא

 275  .עד כאן

 יח עמוד ב  ן מסכת בבא בתרא דף"חידושי הרמב

  . ואי לא סמיך היכי משכחת לה' יוסי מתיר בחרדל וכו' אי הכי אימא סיפא ר

יוסי ' ל ואי לא סמיך איניש היזק למיצר חברו אפילו בשאין שם דבר הנזוק ואית ליה לר"י ז"פרש

  , היכי משכחת לה דליסמוך חד מיניהו ברישא הרי חברו מעכב עליו, דאלו שניהם מזיקין הם

רושו אי אמרת בשלמא הבא לסמוך בצד המצר סומך והכא נמי כשסמך אחד מהם אין חברו לפי' פי 280 

עכשיו כשבא זה לסמוך יכול לומר לו כי היכי דאת לא ארחקת אנא נמי לא מרחקנא , יכול לעכב עליו

נהי דאהני לך דלא מצינא לומר לך הרחק חצי הרחקה אבל מכל מקום כי היכי , פ שסמכת בתחלה"ואע

  , ארחקת אנא נמי לא מרחקנא כללדאת לא 

כי זה שסמך לא יכול לדרוש הרחקה מהשני , ביי ניחא כי כאשר מדובר בנזק הדדי לדעתו אין צורך בהרחקה כלללא

 285  )דומה להסבר התוספות(הנוהג כמותו 

אלא אי אמרת דאין אחד מהם יכול לסמוך בתחלה בצד המצר והכא בשבאו שניהם לסמוך בבת אחת 

יוסי בלא הרחקה הא ודאי מצי כל חד מינייהו למיכפייה ' היכי שרי ר, שלא ברשותאו שסמך אחד 

  . מ הבא לסמוך סומך"אלא ש, לחבריה לארחוקי פלגי הרחקה

  לרבא שאסור לסמוך לרבי יוסי צפוי שנדרוש שתהיה הרחקה אלא שיתחלקו בה
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למה אומר לו עד שאתה , הכי נמי מפרשינן להו, ונוסחי ספרד שכתוב בהן למה ליה למימרא ליה הכי 290 

אדרבה יכפנו להרחיק אף הוא חצי ההרחקה שאם , אומר לי דמשמע שאינו יכול לכופו לזה להרחיק

דמשמע שאם הראשון רוצה ' ולמה ליה למימר עד שאתה אומר לי וכו, קדם וסמך שלא ברשות סמך

בא לסמוך סומך מ "אלא ש, להרחיק אף זה יש עליו להרחיק ואם אינו רוצה אף זה אינו מרחיק

 .כדפרישית

והא גבי בור צריך השני להרחיק שלשה טפחים , ואי קשיא לך אי סבירא לן הבא לסמוך סומך מי ניחא 295 

ומפני שסמך הראשון לא , איכא למימר גבי בור שאני דכי מרחיק שלשה טפחים מהני, לדברי הכל

מ אינו מרחיק אלא "ומ ,נשכר זה וצריך להרחיק שלשה כדי שלא יהא סותר בידים בור של חברו

אבל גבי חרדל ודבורים אין חצי ההרחקה מועלת , שלשה טפחים ולא מהני בהכי הקדמתו של ראשון

וחצי ההרחקה , וכיון שזה לא הרחיק אף זה אינו צריך לעשות כל ההרחקה, כלום שהרי באות ואוכלות

ל בחרדל עכשיו הוא מזיק אב, ועוד דהתם כשחפר הוא שעשה כל הנזק ולא עכשיו. אינה מועלת כלום 300 

  .כל שעה ושעה הילכך כיון שזה אינו מרחיק אף זה אינו מרחיק

אלא שחייב להרחיק שלושה טפחים כי זה עובי הכותל ונמצא מזיק לבור , לאביי אף בבור אין חובת הרחקה על השני

 עצמו אם לא הרחיק

, ל"י ז"להעמיד דבורים כך פרששזרע חרדל בתוך שלו ומכר חצי שדהו ובא זה ' פי. ואוקימנא בלוקח

 305  , או שזרע חרדל ומכרו ובא הוא להעמיד דבורים

  , ואקשינן אי בלוקח כי איכא ירק אמאי מרחיק

  , יוסי אפילו משרה וירק נמי' ועוד מאי טעמא דר

יוסי דמתיר בחרדל ולא מצי לכוף אותו ' לר, כלומר אפילו אם תאמר לרבנן שמא אין מקחו מועיל לו

ההרחקה משום שהוא לוקח ומפני כך אף הוא אינו מרחיק כדפרישית אלמא מקחו  להרחיק חצי

 310  , משרה וירק נמי' כ אפי"א, מועיל לו

  הקושיה רק על משרה וירק

יוסי ' ט דר"ק ועוד מ"ה, משרה וירק נמי' יוסי ועוד אפי' ומקצת נוסחי דכתיב בהו ועוד מאי טעמא דר

פ שאמרנו "ואע, ור בדבורים שירחיק לגמרי כל ההרחקההיה לו להתיר בחרדל ולאס, שהתיר בשניהן

הני מילי בבא לסמוך ראשון בצד המצר שאלו רצה , בסומך שכיון שזה אינו מרחיק אף זה אינו מרחיק

אבל , הילכך אין הקדמתו מועלת לחייבו לזה כל ההרחקה, הלה לסמוך עכשיו היה יכול לכופו להרחיק 315 

  , בלוקח על השני להרחיק הכל

  ולכן נדרוש מבעל הדבורים להרחיק הגמרא היתה שבלוקח כל ההרחקה אמורה להיות על השני בלבדשאלת 

היה לו לומר , ר יוסי מפני שיכול לומר לו"ואם תעמידנה בלוקח שסמך חרדל ודבורים מאי טעמא א

 .ועוד אפילו במשרה וירק יתיר כדפרישית, מפני שהוא לוקח
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  320 

ולא גרסינן טעמא . קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמול אמר רבינא "י ז"ג וכן גריס רש"ה

  , דאיכא ירק

וכן מצינו לרבינו , פ שסמך ברשות"פ לעולם בלוקח וקסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו ואע"וה

  , ל במקצת נוסחי ההלכות שהעמידה בלוקח"הגדול ז

וכי , שסמך משרה ברשותו הכא בלוקח עסקינן, ומאן דגריס וטעמא דאיכא ירק מצי לפרושה הכי 325 

וכי ליכא ירק לא מצי , דסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו אפילו סמך ברשות, איכא ירק מרחיק

שאין צריך להרחיק עד שיעשה זה , למימר ליה הרחק משרה שלך שאני רוצה לעשות שם ירק למחר

  .ירק שיזיקנו הואיל והוא לוקח

אך לאחר ששותל אכן ניתן לדורש מהמזיק להרחיק  ה לפני ששותל את הירקלוקח עוזר לרבא שלא ניתן לדרוש הרחק

 330 אפילו אם הוא ראשון 

והלא משנתנו היא שאין צריך להרחיק , ואיכא למידק הכא היכי קסברי רבנן בלוקח צריך להרחיק

  , דתנן ואם האילן קדם לא יקוץ ואוקימנא בלוקח

באילן הואיל וליתנהו לשרשין עד זמן ' דמתני, ואיכא למימר אין אומרין בהרחקות אלו זו דומה לז

שלא עלה על דעת המוכר לקוץ אילנותיו שיש לו  ,מרובה והזיקא דלא שכיח חששו חכמים להפסד גדול

תדע לך דהא קתני רישא אם הבור קדמה קוצץ ונותן דמים מה שאין כן , בכל שדהו מפני בורו של זה 335 

דכיון דברשות נטע שאינו מזיקו עד זמן גדול לא חייבו ' ל כך פי"י ז"ורש, בשאר ההרחקות שבנזיקין

ואף אנו נאמר דסיפא תקנתא היא ואינה דומה לשאר , חכמים לקוץ בלא דמים בשביל הזיקא דיחיד

  , הרחקות

, מהא דאקשינן לקמן מאי שנא גבי עיר דקתני אינו נותן דמים ומאי שנא גבי בור ולבי מגמגם בדבר זה

אבל גבי עיר מכי נטע , ל שאני שרשים דלא מזקי אלא לאחר זמן מרובה"ז י"ד איתיה לפרש"ואי ס 340 

אלא איכא למימר טעמא כדמפרשי בירושלמי מפני ישוב העולם באילנות , לאילן איכא משום נויי העיר

 .ובהכי ניחא לי הא דאקשינן לה אעיר ,ולפיכך הקלו בה

' ויש לפרשה אפי, יל והוא לוקח המזיקיוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו הוא' ואקשינן מכלל דר

נ ירחיק כל אחד חצי ההרחקה כיון "משום דאי סבירא ליה על המזיק להרחיק כרבנן ה ,בלא לוקח

דהא אמרי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו , פ שזה שסמך חרדל ברשות סמך"ואע, ששניהם מזיקין 345 

אלא שמע מינה אפילו , כל ההרחקה ירחיק, ואי לא סבר כרבנן בשסמך ברשות, ואפילו סמך ברשות

  , אי על הניזק להרחיק אפילו משרה וירק נמי, בעלמא נמי סבר על הניזק להרחיק את עצמו

ומפרקינן אלא לעולם רבי יוסי על המזיק סבירא ליה והכי קאמר להו לרבנן תינח משרה וירק אלא 

בחרדל בכל ענין אלא הכי קאמר  כלומר רבי יוסי לא בא להתיר, חרדל ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי
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יוסי לסמוך אם לא ירחיק אף ' ומשום הכי מתיר ר, להו לרבנן חרדל ודבורים תרויהו מזקי אהדדי 350 

  .שאם רצה כופה אותו להרחיק חצי הרחקה, ולא היתר גמור הוא, חברו כמותו

 גם כאשר יש הדדיות בנזק אפשר לדרוש חצי הרחקה

  

ומאי מתיר , לימא בבא לסמוך ואינו סומך כדאוקימנא מעיקראוקשה לי למה ליה לאוקמה בלוקח 

 355  , שמותר זה לסמוך בלא הרחקה אם לא הרחיק חברו כמותו, יוסי' דקאמר ר

ולא משום שהבא , ולאו בלוקח, ל"אלא לעולם בעלמא על המזיק ס, איכא למימר הכי נמי קאמר

להתיר אלא ולא היתר גמור בא ', וכוק להו רבי יוסי לרבנן "אלא ה, ד מעיקרא"לסמוך סומך וכדקא ס

' ועכשיו יקשה עלינו מה שכתב רבינו בהלכות דמתני ,לעולם או ירחיקו שניהם או לא ירחיקו כלל

, ל"אחר על דעתו של רבינו ז' אבל בספר המלחמות פירשתי פי, בלוקח וכדקא פריש רבינא דהוא בתרא

 360  .ון שכתבנו השמועה עולה בקושי ובדוחקולשונות אחרות יש בשמועה ואין מתחוורים וגם בזה הלש

 

ויש גרסא אחרת אלא אמר רבינא קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו וטעמא דאיכא ירק הא 

  . ליכא ירק סמיך

נכון כלומר קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו כשיזיק ' ל בה פי"יוסף הלוי ז' וראיתי לרב ר

וההיא , ון שכן יכול הוא לסמוך מתחלה עד שיבא הלה ויסמוךוכי, פ שסמך בשעה שאין שם ניזק"ואע 365 

ולא מיתוקמא השתא בלוקח ושנויי דשנינן לרבא בכולה , שעתא זה שהוא מזיק מרחיק את עצמו

 .ולשון הגון הוא זה, שמעתא ליתנהו

  , ולפי דרך זו אני חוזר לפרש התא שמע מתחלתו בחוור השמועה

  ק סמיך טעמא דאיכא ירק הא ליכא יר' דייקי

ל דהני קשו לירק ומאי מן הירק דקתני מן הירק שזה "ודחינן לא כי ליכא ירק נמי לא סמיך והא קמ 370 

  , עתיד לזרוע בשדהו למחר וליומא אוחרא וכן מן הבצלים ומן הדבורים

ותני עלה רבי יוסי מתיר בחרדל מפני שיכול  'בדליכא ירק ודבורים אימא סיפא וכו' ואקשינן אי מתני

ו אני אין עלי להרחיק אדרבה עליך להרחיק הכל שאתה בא בגבולי ואוכל לגלוגי חרדלאי ומזיק לומר ל

ואי בדלא , פ שאתה ניזוק נמי בכך אתה הוא שהבאת נזק על עצמך והיה לך שלא תאכל"אותי ואע

, יוסי יהא אוסר על בעל הדבורים לפי הטעם שלו' אדרבה ר, סמיך דבורים היכי משכחת לה שיתיר 375 

אלא אי , א אי אמרינן הבא לסמוך סומך משכחת לה בשכבר סמך שם דבורים וכיון דסמך סמךבשלמ

ונוסחי ספרד גרסי למה ליה . יוסי' היכי משכחת לה לדר' אמרת בדליכא דבורים וירק היא מתני

 .ועולות יפה לפי פירושנו, למימרא הכי
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מן הירק ומן הבצלים ומן  'כלומר לעולם הא דקתני מתני, ומפרקינן אלא אמר רב פפא בלוקח

ולאו משום דבעלמא הבא לסמוך , הדבורים דוקא קתני בדאיתנהו לניזקין אבל כי ליתנהו לא מרחיק 380 

כגון ראובן שמכר שדהו לשני בני אדם , סומך אלא משום דהכא בלוקח שלקח משרה וחרדל עסקינן

מצי האי למימר לחבריה לזה משרה ולזה ירק לזה חרדל ולזה דבורים וכי ליכא ירק ודבורים לא 

  , ארחיק דילמא מימליכנא ועבדינא

  , כי איכא ירק נמי אמאי מרחיק, ואקשינן אי בלוקח ואהני ליה מקחו דכי ליכא ירק לא מרחיק

משרה וירק נמי תהני ליה מקחו ולא ירחיק כי היכי דאהני ליה לבעל ' יוסי אפי' ותו מאי טעמא דר 385 

 .דלכי איכא חר' דבורים דלא מרחיק אפי

אלא אמר רבינא קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו לעולם ' ואמריואידחו להו הני שינויי 

אבל בהנך , הילכך בבור דקא מרפיא ארעיה ומזיק מהשתא אינו סומך, פ שסמך תחלה"כשיזיק ואע

וכולהו שנויי דלעיל בגפת , טעמא דאיכא ירק הא ליכא ירק סמיך השתא ומרחיק כשיעשה מזיק

 390 .אלא כי ליכא ניזק סומך וכשמזיק מרחיק כדינו, ים ותנור וכיוצא בהן ליתנהווזרע

ואקשינן מכלל דרבי יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו לעולם ומשום הכי קאמר רבינא קסברי 

דאי לרבי יוסי משום דמהניא ליה הקדמה ודאי מתחלה יש לו למונעו שלא יסמוך דהבא לסמוך , רבנן

על כרחין רבי יוסי לא התיר אלא משום דאפילו בבאין כאחת על הניזק להרחיק אי  אלא, אינו סומך

ומשמע לי דמצינן הכא למיפרך כדפרכינן בעלמא והאמר רב אשי כי הוינא , משרה וירק נמי' הכי אפי

דאינהו גיריה הוו כדתנן , יוסי בגיריה והיכי לא מרחיק בעל דבורים' מודה ר' בי רב כהנא הוה אמרי 395 

וכן מצאתי בתוספתא וכן , ולא פליג בה רבי יוסי' ל כי ההיא מתני"קים את השובך מן העיר וקימרחי

מ "ש, היה רבי יוסי אומר מרחיקין את הדבורים מן העיר חמשים אמה כדי שלא ינשכו את בני אדם

וכח והיזיקא דיחיד נמי כהיזיקא דרבים הוא כדמ, דמודה רבי יוסי בכי האי גוונא דעל המזיק להרחיק

אלא היינו טעמא דלא פרכינן הכי דעדיפא לן טובא למיפרך מינה ובה  ,לקמן בעובדא דבי מר מריון

 400 .משרה וירק נמי' ולאהדורי קושיין לדוכתה אי הכי אפי

ולא כשעלה על הדעת , ל דמרחיק את עצמו כשיזיק כרבנן"ומפרקינן אלא לעולם רבי יוסי על המזיק ס

אלא שניהם מזיקין ושניהם , לבדו מפני שהוא בא בתחומו של חברודבעל דבורים הוא הנקרא מזיק 

יוסי לאו לנפשיה קאמר שיהא מותר לסמוך ' ור, כופין זה את זה להרחיק כל אחד חצי ההרחקה

והלא הוא הגורם , מעיקר הדין אלא לרבנן קאמר להו אם אין בעל דבורים מרחיק למה ירחיק זה

והכי דיקא לישנא דגמרא דקאמר הכי קאמר להו רבי , ת בשלוהגדול בנזקים הללו שהן באות ואוכלו 405 

', דמשמע לא שיהא רבי יוסי מתיר מן הדין אלא לרבנן קאמר להו כי קושיא תינח וכו' יוסי לרבנן וכו

והדר מסקינן דרבי יוסי לאו טעמא דנפשיה קאמר להו לרבנן אלא לדידהו קאמר להו ולדבריהם 
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ש חרדל ודבורים אלא לדידכו תינח "משרה וירק לא בעי רחוקי וכ 'והכי קאמר לדידי אפי, קאמר להו

 .משרה וירק אלא לחרדל ודבורים תרוייהו מזיקי אהדדי וכדפרישית

כלומר שלא התיר ' ל והכי קאמר להו לרבנן וכו"יוסי על המזיק ס' והאי פירוקא דמפרקינן השתא דר 410 

הוא הדין דמצי לפרוקי הכי , צריך להרחיקמן הדין אלא משום שאם אין זה רוצה להרחיק אף זה אינו 

ומכל מקום דברי רבינא לא נדחו , אלא שלא עלה פירוק זה על דעת עד עכשיו, מקמי דתיתי דרבינא

דמתוקמי כולהו , אלא במקומן הן עומדין לפרק בהן כל ההויות שהקשו על רבא מכולה מתניתין

דבא לסמוך אינו סומך , כי אתו הני מרחיקכפשטייהו וטעמא דאיכא ניזק הא ליכא ניזק סמיך השתא ו

 415 .ובהכי סלקא כולה שמעתא שפיר וכהוגן, הוא

כגון הבא לסמוך גפת וזבל ' דכל הנך הרחקות דמתני, ל ולפירושה"י ז"נקטינן השתא לפום נוסחא דרש

ורחיים ותנור למצר חברו ואין שם כותל אי נמי הבא לפתוח חלונות לחורבתו של חברו שאינו מזיקו 

כ יכול לעכב עליו ולומר לו למחר אני בונה שם "אעפ, כשיו לענין היזק ראיה שאין עשוי לתשמישע

כותל או אני בונה חורבתי ונמצאת מזיק אותי וההיא שעתא הוו גיריה דידיה ויכול לעכב עליו דמודה 

, הוולא מצי למימר ליה השתא סמכינא וכי אתית למבנה בצד המצר מסליקנא ל, רבי יוסי בגיריה 420 

אמר , ואם תאמר כתיב ליה שטרא בהכי ,ועוד דדילמא מחזיק עליה, שקשה הוא לסלקו מאחר שסמך

פ שנראה לנו שאינו יכול להחזיק "ואע, ליה לא בעינא שאם כן אני צריך להיות שומר שטרי מעכברים

י למחויי מצ, אי נמי לדברי האומרים שהיזק ראיה אין לו חזקה, עליו הואיל ואינו מזיקו עדיין בכך

וכענין זה אמרו בירושלמי , מהאי טעמא דאמינא כדמפרשינן לעיל בהנך תיובתי דאותבינן עליה דרבא

והכא את אמר פתח כנגד פתח , בתוספתא' בפרק חזקת הבתים הכא את אמר פתח כנגד פתח מותר פי 425 

, נתנו לבנותר נסה וחרבות לא "א, ר יוחנן שנייה היא בגנות שנתנו להפריח"א, במשנתנו' אסור פי

ושמעינן מינה דחורבה שעשויה ליבנות אינו רשאי לפתוח שם פתח כנגד פתח , וסלקא התם בתיובתא

ל בתשובה אלא שהוא פירש הירושלמי בענין "דוד ז' וכן כתב הרב רבי אברהם בר, וחלון כנגד חלון

הנכון שכתבנו אין  ולפי הגרסא האחרת ופירושה, מ עלה לו ממנו שחורבות עשויות הן ליבנות"ומ, אחר

ומשום דילמא מחזיק , וכשיבא הלה לסמוך הוא מוחה בידו, אדם יכול למחות ביד חברו שלא לסמוך 430 

 .עליה ליכא למיחש שכיון שאינו יכול למחות אין לו חזקה ואיתא להא מילתא בפרק חזקת הבתים

איכא למימר , ירבה נ פארי הדר אכלי ליה ולעולם לא יפרה ולא"אי קשיא א. ואי באטרפא הדר פארי

מ הוזקו הדבורים באותה אכילה "ומ, כיון שהוא חד וטעמו אותו פעם אחת שוב לא יאכלו ממנו

 .ל"דוד ז' הרב רבי אברהם בר, שחוזרות ואוכלות את דבשן


