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  ?וכמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר

  פתיחה. א

בנוסף ללימוד . מה משייך אדם למקום –עוסקת בשאלת זהות והשתייכות היום הסוגיה שנעסוק בה 

מתי ובאיזה אופן אתם  –אני מציע שתתנו את הדעת לשאלה זו בחיים שלכם , ל"המקורות בסוגיה בנ

  ?מרגישים שייכות למסגרות

  .ט, ט"בראשית י –חשבו על רקע אפשרי במקרא 

  מקורות יסוד. ב

 :מקורות תנאיים בהקשר של חובות בני החצר והעיר .1

 ".מיד... וכמה יהא בעיר" –ה "א מ"משנה בבא בתרא פ  )א

 .ז"א  הי"תוספתא בבא מציעא פי  )ב

 .י המבורג"מצורף נוסח הסוגיה מכ – "לפסי העיר תנן... וכמה יהא בעיר. "בבלי ח .2

 :מוצע לעיין בהם, י משווה לתחומים נוספיםהבבל .3

 :חמרת וגמלת בעיר הנדחת  )א

תוספתא ; ספרי דברים פיסקא צד; ה"י מ"משנה סנהדרין פ - מצורף לקט מקורות בנדון  )1

 .א"המקבילה בבבלי סנהדרין קיב ע; ב"ה ד"סנהדרין פי

ך "ל בתנ"בדקו את הופעת המונחים הנ –הבחנת רבא בין אנשי העיר ויושבי העיר  )2

 ).גם בכתיב חסר" ישבי העיר"הקפידו לבדוק את (

 .י"ב ה"עיינו בתוספתא נדרים פ –נדרים   )ב

 .ט"ה ד"תוספתא פאה פהשוו ל –ברייתת קופה ותמחוי   )ג

 :ירושלמי .4

 ".ליתן ...תני", ה"א ה"בבא בתרא פ  )א

, אני מציע לעיין במחלוקת ובראיה מהברייתא" (ומשנים... בא בר זבדא' ר", ז"ח ה"פאה פ  )ב

 ).בשלב זה לדלג על הראיה באמצע מהמשנה מוצע

 ).ק סמן יז"ת מהרי"דיון בדבריו בשו(ב "ט הי"מתנות עניים פם "רמב .5

 .א על הסוגיה"ריטב .6
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  בראשית פרק יט 

ִאיׁש ְּבלֹוט ְמאֹד ַוּיֹאְמרּו ֶּגׁש ָהְלָאה ַוּיֹאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא ָלגּור ַוִּיְׁשּפֹט ָׁשפֹוט ַעָּתה ָנַרע ְלָך ֵמֶהם ַוִּיְפְצרּו בָ ) ט(

  :ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשּבֹר ַהָּדֶלת

  פרק יא הלכה יז) ליברמן(תוספתא מסכת בבא מציעא 

מי שיש לו בית בחצר אחרת בני חצר אחרת משעבדין אותו לעשות עמהן דלת נגר ומנעול לחצר ושאר  5 

  כל הדברים אין יכולין לכופו 

  אם היה שרוי עמהן באותה חצר משעבדין אותו על הכל 

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

  המקוואות ואמת המים ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו 

 10  ואם היה שרוי עמהן באותה העיר משעבדין אותו על הכל

  כתב יד המבורג -> א,ח<בבלי בבא בתרא 

  . 'וכו" העיר כאנשי ויהא בעיר יהא כמה"

  . ורמינהי

  . עמה והודחה בתוכה ולנה למקום ממקום העוברת והגמלת החמרת

 15  . אבד וממונם בסייף הם. יום שלשים שם נשתהה אם

  . פלט וממונם בסקילה הם. לאו ואם

  .  מתא מיתבי לאקרויה והא. מתא מבני לאקרוייה הא. קשיא: לא. רבא' אמ

  . והתניא

  . עמם ונשתהא אחד אדם ובא. העיר מאנשי הנאה המודר

 20  . ממנו להנות מותר מיכן פחות. ממנו ליהנות אסור חדש עשר- שנים שם ששהה כל

  . העיר ושבי]י)[ו(מ

  .  ממנו ליהנות מותר מיכן פחות. ממנו ליהנות אסור יום שלשים שם] ה[{'}ששה כל

  . חדש עשר-שנים בענן מי מילי ולכל

  . ורמינהי

 25  . העיר לפסי חדש עשר- שנים. לקבורה תשעה. לכסות ששה. לתמחוי חדשים שלשה. לקופה יום שלשים

  .  תנן העיר לפסי. 'מתני נמי תנן כי. יוחנן ר'א

     כתב יד קויפמן – ה, י, סנהדריןמשנה 

  ". הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב"
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  החמרת הגמלת העוברת ממקום למקום הרי אלו מצילין אותן

 30  32כתב יד רומי  –ספרי דברים פיסקא צד 

  . עיר אחרת' יש' ול" 'ה' הע' יש' הכה תכה א"

  .>ה,סנהדרין י. משנה'' <החמרת והגמלת העוברות ממקום למקום הרי אלו מצילין אותה''. 'מיכן אמ

  כתב יד וינה – ב, יד, סנהדריןתוספתא 

!. 2ובזתן והעיר מותרת 1הן בסייף. !החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום ושלנו בתוכה והודחו עמה

 35  . אם שהו שלשים יום הן בסייף וביזתן והעיר אסורה

  .  וביזתן והעיר מותרת! 3בסייף!הו שלשים יום הן לא ש

  כתב יד תימני יד הרב הרצוג –א , בבלי סנהדרין קיב

  . ר'ת

  . לנו בתוכה והודחו עימה. החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום

 40  . הן בסיף וממונם אבד. אם נשתהו שם שלשים יום

  .  הן בסקלה וממונם פלט. פחות מכאן

  . >ה,בתרא א-בבא. משנה<'' עשר חדש- שנים. כמה יהא בעיר ויהיה כאנשי העיר'' .ורמינהי

  . הא ליקרי מבני מאתא הא ליקרי מיתבי מאתא. לא קשיא. רבא' אמ

עשר חדש - אם נשתהה שם שנים. שם? ב?המודר הנייה מבני העיר ובא אחד ויש. תניא כותיה דרבא

 45  . נופחות מכאן מותר ליהנות ממ. אסור ליהנות ממנו

  פרק ב הלכה י) ליברמן(תוספתא מסכת נדרים 

  המודר הנאה מעירו או מבני עירו ובא אחר וישב שם שלשים יום מותר בו 

   מיושבי עירו ובא אחר וישב שם שלשים יום אסור בו 

  פרק ד הלכה ט) ליברמן(תוספתא מסכת פאה 

 50  תמחוי כל היום קופה מערב שבת לערב שבת 

  תמחוי לכל אדם קופה לעניי אותה העיר 

                                                

 .בסקילה –נראה שטעות והיה צריך לגרוס  1
  .אסורה –י ערפורט "בכ 2
 .בסקילה –אף כאן נראה שיבוש וצריך לגרוס  3
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שנים עשר  4אם שהא שם שלשים יום הרי הוא כאנשי העיר לקופה ולכסות ששה חדשים לעניי העיר

  חדש

  מהדורת אקדמיה – ה, אירושלמי בבא בתרא 

לפסים ולזימיות . לכסות ששה חדשים. שם שלשים יום הרי הוא כאנשי העיר לקופה] 1ה)[א(שה. תני 55 

  . חודשעשר -שנים

  . ב חודש'לפסים ולזימיות י. ובתר כל הלין מילין איתמר

  .  לחיטי הפסח בין לישא בין ליתן. בון' יוסי ביר' ר' אמ

  מהדורת אקדמיה – ז, חירושלמי פאה 

 60  . יוחנן' איתפלגון רב ור. 'בא בר זבדא אמ' ר

  . מדקדקין בכסות ואין מדקדקין בחיי נפשות. 'חד אמ

  . אף בכסות אין מדקדקין מפני בריתו שלאברהם אבינו. 'וחרנה אמ

  . אף בכסות אין מדקדקין. 'פליגא על מאן דאמ' מתנית

  . לפי כבודו. פתר ליה

והכל לפי . אבל בזמן שמכירין אותו אף מכסין אותו. בזמן שאין מכירין אותו. 'אמ' דבר' במ. ותני כן 65 

  .  כבודו

  . חדשים] 1שהש[לכסות . שלשים יוםלמזונות . והתני

  . פתר לה ליטול

  . עשר חודש-ולצדקות שנים] לפסין[. 5}]1למזונות שלשים יום[{. והתני

 70  . עוד היא ליתן. ליטול הא קדמייתא

  . עשר חודש-מהו לפסין ולצדקות שנים

 .  בשכר סופרים ומשנים

                                                

  .לפסי –י ערפורט הגרסה היא "בכ 4
וסיפא , וטעות היא מלמעלה, אבל ליתא גם בכ״י ר׳" – 15הערה  392ן אפשטיין בדקדוקי ירושלמי עמוד "רי 5

  .")״הא קדמייתא״(דברייתא דלעיל הוא 


