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  קויפמן -' משנה ה' משנה בבא בתרא פרק א

  . כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר

  . לא כל החצרות ראויות לבית שער. 'או' רבן שמעון בן גמליא

  . תים ובריח]ל()[כופין אותו לבנות לעיר חומה וד

 5  . לא כל העירות ראויות לחומה. 'אומ' רבן שמעון בן גמליא

  . עשר חודש-שנים. כמה יהי בעיר ויהא כאנשי העיר

  .  קנה בה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד

  פרק יא ) ליברמן(תוספתא מסכת בבא מציעא 

  הלכה טו

מי שיש לו פתח במבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות הימנו דלת למבוי שיכול לומר רצוני שאכנס  ... 10 

  בחבילתי על פתחי 

  הלכה טז

  כופין בני מבוי זה את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא בורסי ולא אחד מכל בעלי אומניות 

  אין יכולין לכופו  לשכנו

 15  רבן שמעון בן גמליאל או אף לשכנו יכולין לכופו 

  הלכה יז

מי שיש לו בית בחצר אחרת בני חצר אחרת משעבדין אותו לעשות עמהן דלת נגר ומנעול לחצר ושאר 

  כל הדברים אין יכולין לכופו 

  היה שרוי עמהן באותה חצר משעבדין אותו על הכל 

בני העיר משעבדין אותו לחפור עמהן בורות שיחין ומערות ולתקן את מי שיש לו חצר בעיר אחרת  20 

  המקוואות ואמת המים ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו 

  ואם היה שרוי עמהן באותה העיר משעבדין אותו על הכל 

  הלכה יח

  כופין בני חצר זה את זה לעשות לחי וקורה למבוי

 25  כופין בני בקעה זה את זה לעשות ביניהן חריץ ובן חריץ  

...  

  הלכה כב

  כופין בני חצר זה את זה לעשות לחצר גב גבוה עשרה טפחים בחזקת שנתן 

  שומעין לו שלא לסמוך את הקורה לפיכך בחזקת שלא נתן 
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 30  אין שומעין לו לסמוך את הקורה 

   היה שם אחד מעכב הופך את החזית אצלו' יוסי או' ר

  לפיכך אם נפל הכותל העצים והאבנים שלו 

  הלכה כג

  כופין בני העיר זה את זה לבנות להן בית הכנסת ולקנות להן ספר תורה ונביאים 

 35  ורשאין בני העיר להתנות על השערים ועל המדות ועל שכר פועלין רשאין לעשות קיצתן 

ל מי שיראה אצל מלכות יהא נותן כך יהא נותן כך וכך וכ' רשאין בני העיר לומר כל מי שיראה אצל פל

וכך כל מי שתרצה או מי שתרעה פרתו בין הכרמים יהא נותן כך וכך וכל מי שתראה בהמת פלנית יהא 

  נותן כך וכך רשאין לעשות קיצתן 

  הלכה כד

 40  ורשאין הצמרין והצבעין לומר כל מקח שיבוא לעיר נהא כולנו שותפין בו 

  הלכה כה

יעה ביניהן רשאין החמרין לומר כל מי שתמות חמורו נעמיד לו חמור אחר רשאין נחתומין לעשות רג

תנו לי ואני לוקח ' מתה בבוסיא אין צריכין להעמיד לו חמור דלא בבוסיא צריכין להעמיד לו ואם אמ

  לעצמי אין שומעין לו אלא לוקחין ונותנין לו 

 45  הלכה כו 

נה אחרת אבדה בבוסיא אין צריכין להעמיד רשאין הספנין לומר כל מי שתאבד ספינתו נעמיד לו ספי

  לו דלא בבוסיא צריכין להעמיד לו ואם פרש למקום שאין בני אדם פורשין אין צריכין להעמיד לו 

  הלכה כז

מה שהיה בלן לרבים ספר לרבים נחתום לרבים שולחן לרבים ואין שם אחר אלא הוא והגיע שעת הרגל 

ידיו עד שיעמיד אחר תחתיו ואם התנה עמהן בבית דין או ומבקש לילך לתוך ביתו יכולין לעכב על  50 

  שעברו עליו את הדרך הרשות בידו 

  א מסכת בבא בתרא דף ז עמוד ב "חידושי הריטב

מי אמרינן רוב גייסות על עסקי ממון הם באים הילכך אין ' פי. לפי שבח ממון הן גובין או לפי בני אדם

, דלפעמים הן באין על עסקי נפשות גובין אף לפי נפשותאו דילמא כיון , גובין אלא לפי שבח ממון

כי הקרובים לחומה ' פי, ובאידך לישנא אמרינן לפי שבח ממון גובין או לפי קירוב בתים הן גובין 55 

ולא קאמר לפי קירוב בתים דוקא שאם העני קרוב והעשיר רחוק מה יגבו מן העני , צריכין יותר לחומה

ק אף לפי קירוב "אלא ה, לא ימצא אלא עניים נכנס ושולל העשיריםועוד חיל כי יבוא כש, ואין לו

  .בתים שנותן יותר העשיר הקרוב מעשיר שכמותו שהוא רחוק וכן בין עני לעני כיוצא בו
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ומיהו הכל לפי מה שהוא אם באו גייסות , ושבח ממון היינו המטלטל שאין הגייסות שוללין קרקעות

 60  ].הכלגובין לפי [ללכוד העיר או לשורפה 

, פ שאפשר כי כשיבא הגייס יעני העשיר ויתרחק הקרוב"ומה שגובין לפי ממון וקירוב דהשתא ואע

ח "וכתב ר, מ בכל עניני צבור אין לנו אלא לפי השעה כי העושין מפני חשש עצמן הן עושין וזה ברור"מ

חצר דכוליה חצר ל כי בחצר לפי שבח ממון גובין ולא לפי קירוב בתים שאין עסק קירוב וריחוק ב"ז

  .ל וכן הסכימו רבותי"ם ז"וכן כתב הרא, כחד ביתא

 65  ]ז עמוד בדף [השותפין  -בית הבחירה למאירי מסכת בבא בתרא פרק א 

התבאר בתוספתא שמי שיש לו פתח בביתו שבמבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות דלת למבוי מפני 

אחר שכן יש שיכול לומר רצוני שאכנס בחבלתי עד פתחי ומעתה אף הוא מעכב על חבריו שלא לעשות 

אין שואלין אף בחצר היאך כופין אותו לבנות בית שער ודלת ותירצו שלא נאמר כן אלא במבוי שאם 

וכן התבאר בתוספתא שם דלת הוא רחב הרבה ויכול ליכנס אבל חצר אף בלא דלת אינו יכול ליכנס 

מפני ' שכופין בני מבוי זה את זה שלא להושיב ביניהם לא חייט ולא בורסקי ולא אחד מבני אומנות פי 70 

וי רצה ל שאם אחד שבמב"שמרבה עליהם את הדרך מחמת הנכנסים והיוצאין ולשכנו אינו כופהו ר

פ שאמרו שיכול למחות בחנות שבחצר ולומר איני "ליעשות חייט או בורסי רשאי ואין מעכבין בידו ואע

יכול לישן מקול הנכנסין והיוצאין וכן אמרו אחד מבני חצר שרצה ליעשות רופא או אומן בני חצר 

ספרד בפרק שני ויש מעכבין עליו דוקא בחצר אבל במבוי אין בני מבוי מעכבין עליו וכן כתבו גאוני 

מפרשים שאף במבוי מעכבין עליו ומפרשים ולשכנו אינו כופהו שאם היה אחד מהם חייט או בורסי  75 

מ יש בה אותה אומנות ולא "ובקש שכנו ליעשות אף הוא כמהו אין חבריו יכולין לעכב עליו שהרי מ

חייו וכן אפשר לפרש שאם  מיחו בה ואף זה האחר אינו מעכב עליו מצד שהוא יורד לאומנותו וגוזל את

היה אחד מהם חייט או בורסי רשאי זה שרוצה להשכיר את ביתו להשכירה לחייט או בורסי אחר 

  :והוא הדין אם השכירה לזה החייט או הבורסי ויצא משם שיכול להשכירה לאחר שבאותה אומנות

 80  א חלק ג סימן תיב "ת הרשב"שו

  . לברורי טראסונה

שיש : ומקצתם טוענין. והמלוה בא לקחת מעותיו מן הקהל, צורך קהלהקהל לוו מעות ל: שאלתם

שיש : ומקצתם אומרים. להם לפרוע כפי מה שהיה קצוב על כל אחד ואחד לפי המס בזמן ההלואה

בדפוס ליוורנו /ושכר , ולא כפי זמן ההלואה, שהוא זמן הפרעון, להם לפרוע כפי המס הקצוב עליהם

 85  . כדי להסיר המחלוקת, הודיעני הדין והדרך נלך בה. היוםנהגו הקהל עד / ושכן: ח"תקל

ואין הקהלות . כפי השתנות המקומות, דיני המס בכל מקום ומקום יש להם ענינים משתנים: תשובה

ואלו היינו  .ובכל מקום דנין בהם לפי מה שנהגו, נוהגין בהם כדיני התורה במשאות ומתנות דעלמא
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באמת היה כל אחד פורע חלקו כפי מה , שנים או שלשה שלוו מאחדכ, הולכין בהם על קו הדין הגמור

. נשאר עליו חלקו, לו היה עשיר ונורא*ואפי, לו מגלימא דעל כתפיה*ואפי. שהוטל עליו בשעת ההלואה

נראה /לפי של , וזה. ומסדרין לו כפי מה שנאמר בגמרא, פורע, לו מחזר על הפתחים ומקבץ על יד*ואפי 90 

או לפרעון מה שהיה חייב , או להוציא מזונותיו, ד לוה ולוקח לעצמו חלקואחד ואח/ שכל: ל"שצ

, אלא כלווין לתיבת הקהל, אינן כלווין לעצמן עכשיו ממש, אבל קהל שלוו לצורך הקהל. לאחרים

ומי שהיה עני . וכן המנהג בכל מקום ומקום, ושיפרעו אותו חוב ממה שימצא בתיבה בזמן הפרעון

אינן פורעין אלא לפי הקצבה שיש על כל אחד ואחד בזמן , ני בין דרך דרךאו עשיר והע, והעשיר

שאם , אלא ליוצא ולבא, ואין אנו הולכין אחר ההלואה, ואי אפשר בלאו הכי. וכן אנו נוהגין; הפרעון 95 

פרע לפי מה שקצוב עליך : אומרין לו, ורצו אחד מן הקהל לצאת לדור במקום אחר, לוו הקהל מה שלוו

וזה משפט ישר ; אינו פורע כלום בכל מה שלוו הקהל עד שלא בא, והבא מחוץ לתוכנו. וצא ,עכשיו למס

  .ודרך שאנו הולכין בה, וראוי לסמוך בו

  א חלק ה סימן קכו "ת הרשב"שו

אם חייב היחיד לקבל עליו . ואחד מן הקהל מיחה, ואסרו עליהן, הסכימו הקהל לעשות תקנות: שאלת 100 

  ? אותה הסכמה

אין משגיחין , כל שהרוב מסכימין ומתקנין ומקבלין עליהם, הדין בהסכמת בני המדינה שורת: תשובה

, ואם גזרו הם. ד הגדול אצל כל ישראל"הם כב, שרוב כל העיר ועיר אצל יחידיהם, לדברי היחיד

אלא שמנהג המקומות . 'במארה אתם נארים וגו: כדכתיב, והעובר ענוש יענש. גזירתם קיימת

אם רצו , מ"אבל מ. אלא שנהגו סלסול בעצמן, ולא מן הדין. היחידים לכתחילה שחוששין להמחאת 105 

אם אין הצבור משגיחין בהם , והיחידים באים לעכב, ויש בתקנתם תועלת או גדר פרצה, לגדור ולתקן

  ...הרי זה דרך ישרה שיבור לו כל צבור וצבור, ומעמידין הדבר על קו הדין

  תרומת הדשן סימן שמב 

ר הוטל עליהם מס והסכימו שיכתבו כל אחד ואחד כל אשר יש לו המחוייב במס וישבע על צבו: שאלה

פ הדין החייוב והפטור הן בנותנים המס "ומבקש לדיין שיברר להם ע, מאומה/ הבריח/ככה שלא ברח  110 

  ? והיאך מעריכים כל זה לפי דין תורה ולפי מנהג דנהגו כל הקהילות כבר, והן בניתנים מהן מס

וכן מצאתי בתשובה הועתק מתשובת , יראה דהני מילי תלי טפי במנהג ממאי דתלי בדת תורה :תשובה

וכן , דכתב בהדיא דרוב ענייני מסים תלויים במנהג= מנחם ממירזבורק' ר=מ "גדול הנקרא רמ

פ "ץ על עניין המס דמנהג מבטל ההלכה ודין חכמי התלמוד אע"א כ"ב כתב בשם הר"ק דב"במרדכי פ

אלא אפילו מנהג חמרים וספנים יש , וכתב נמי דלאו דווקא מנהג חכמים. סמך מן המקראשמצאו לו  115 

ב "ת והוכיח ממש ממתניתין דב"ג דכתב ר"ונראה אע. הגוזל בתרא' כדאיתא בהדיא פ לסמוך עליהם
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דיש מנהגים של שטות שאין לסמוך עלייהו אפילו היכא דתנן התם הכל כמנהג , הפועלים' ומריש פ

פ הפועלים "ומרדכי ר, כ מפי חכמים"ז כתב נמי דלא אמרינן מנהג מבטל הלכה אא"באו. המדינה

אבל מנהג שאין לו ראייה מן התורה אינו , ז דדווקא מנהג ותיקין מבטל ההלכה"הוסיף לפרש בשם א

ג כולהו מודו דאזלינן בתר מנהגם דבני "מ נראה לומר דבענייני מסים וכה"מ. אלא טועה בשקול הדעת 120 

ץ ראייה "א כ"כדמייתי הר פ חכמים"אי לא הוקבע ע' אפי, ו בני המדינה שנהגו בו מקדםהעיר א

ונראה דיפה יש לחלק בענייני /. ב"ז ע"ק קט"ב/הגוזל בתרא ' ברורה על זה מההיא דחמרים וספנים פ

למהלך שיירא שלהם וכל דבר שרבים מצורפים יחד , מסים לבני העיר וכן צורכי חמרים וספנים

דאי , /עניינם/וכפי הסדר שעושים לעצמן לפי צרכיהם לפי עניינים , למיזל בתר מנהגא דידהוצריכים 

ה מעיקרא מחלו אהדדי "מש, מצרכתא להו למיזל בתר דין תורה בכל דבר לעולם תהא מריבה ביניהם 125 

 ם דשותפים קונים"וכעין זה כתב מהר. לוותר על דין תורה וגמרי ומקני למיזל בתר סדר מנהג דידהו

משום דבההיא הנאה דצייתי אהדדי גמרי ומקני , ומקנים ומתני בהדדי באמירה בעלמא בלא קניין

דבכל מידי דאית , וכן איתא בתשובה שהשיב שאין נותנין מס מקרקעות. ה במיימון"כדאיתא בהגה

ת "וההיא דר. ה לעניין מנהג"י דאי מקני אהדדי וה"ליה רווחא להאי כמו להאי באמירה בעלמא וע

, ז דלעיל קאי על חילוק חצירות ובתים ובניין שלהם ואשכירות פועלים וכן שכירות בתים וחצירות"או 130 

לכך צריך מנהג שיהא , ג דאין רבים מצרפים יחד ולא איצטריך מצטרפו למיהוי צייתי אהדדי"וכל כה

טל בהן כ בענייני המסים וכיוצא בו דמנהג בעלמא מב"משא, פ חכמים וראייה מן התורה"לו עיקר ע

אמנם נראה דצריכים לידע דמנהג קבוע ופשוט הוא שנתנו כך בני העיר לכל הפחות תלתא . דין תורה

פ "מ אע"מ, והרבה פעמים ציבור עושים להם מסקנא לפי הצורך ואין בדעתם לקבוע מנהג כלל, זימנין

פ "פי עד ועאלא מבררים על עד מ, כ"שצריכים לברר קביעות המנהג בבירור גופיה אין מדקדקים כ 135 

משום , ג"ם בתשובה במיימון דעל חזקה דיישוב מבררים הדבר כה"ג כתב מהר"וכה .פסולי עדות

ג דאייתינן לעיל "אכן נראה אע. ומאן ידע במילתיה כי אם בני מתא, דבלאו הכי כולם פסולים לעדות

ל המנהגים לדין מ ראוי ונכון לדקדק הטיב אם נוכל להשוות כ"מ, דבענייני מסים המנהג מבטל ההלכה

 .מ עדיף טפי שנמצאו סעד וסמך מדברי חכמים ולאוקמינהו בטעם וסברא"אף אם לא לגמרי מ, תורה

...  140 

  חוק המקרקעין

  נשיאת הוצאות. 

בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ) א(

הכל בהתאם לחלקו ברכוש , ובלים על פי הנוהגולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המק

שמירה על מצבו  -" החזקה תקינה", לענין זה. השתתפות אחר-זולת אם נקבע בתקנון שיעור, המשותף 145 
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לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי , של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה

  .הדירות

בשל חלק מסויים של הרכוש המשותף , היה בעל דירה חייבלא י, )א(על אף האמור בסעיף קטן ) ב(

בהשתתפות , המהווים חלק מהדירה לפי רישומה, שהוצמד לדירתו או בשל חלק חיצוני לדירה

בהוצאות הדרושות לחימום מים או להסקה ולהחזקה התקינה של המערכת המרכזית לחימום מים  150 

ית לחימום כאמור אלא אם כן נקבע אם החלק האמור אינו מחובר למערכת המרכז, או להסקה

 .בתקנון אחרת


