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  כותל חצר שנפל

  פתיחה. א

היא , "בחזקת שנתן" לפי הנוסח המקובל בה. משנת כותל חצר שנפלבימים הקרובים נעסוק בלימוד 

וכך עולה בבירור מסוגיית הבבלי  .עוסקת בעיקר בטוען ונטען בזיקה לשאלה האם הכסף ששולם

ונוסח זה פותח פתח , "שנפלבחזקת "ח שונה במשנה בכתב יד קויפמן יש נוס, אולם .הראשונה שעליה

  .לפרש את המשנה כממשיכה לעסוק בלב של דיני שכנים

ומהם נשתדל , אנחנו נקדיש את הלימוד לעיון במשנה ובמקבילות בתוספתא ובסוגיות בתלמודים

העיון יהיה . לעמוד על פרשנות המשנה ועל השלמת התמונה המליאה של שכנות המשורטטת  במשניות

א "לנוסחה ולפירושה של משנת בבא בתרא פ: 'בחזקת שלא נתן' "מה נאה בעקבות מאמר של של

  ).המאמר נסרק ומצוי בקבוצה שלנו" (ד"מ

  .נ אני מתעתד לעסוק ביום ראשון"של ריש לקיש ובהיבטים של טו. בסוגיה ה

  משנה ותוספתא. ב

 .י"בדפוסים ובפירוש רש. עיינו בנוסח המשנה ה .1

 לחץ כאןלעיון בצילום שלו , הנוסח מצורף –י קויפמן למשנה "עיינו בנוסח כ .2

 . תוספתא בבא מציעא פרק יא הלכה ד .3

 .תוספתא בבא מציעא פרק יא הלכה כב .4

 :שאלות לעיון .5

 ".בחזקת שנפל"כיצד יש לפרש את הנוסח   )א

אולם לפי נוסח קויפמן התקבולת , במשנה יש תקבולת בין שתי החזקות, לפי נוסח הדפוסים  )ב

 ?את מה לא נתן? לפי קויפמן" בחזקת שלא נתן"כיצד לפרש את , לאור זאת. נשברה

 :תוספתא  )ג

 ?את מה לא נתן –הלכה ד  )1

 ?את מה –" בחזקת שלא נתן" –הלכה כב  )2

  סוגיות התלמודים. ג

 :בבלי .1
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 ).באמצע. ו" (דמילא פרעתי ... אמר ריש לקיש. "י ה"למדו בבקיאות גמרא עם רש  )א

 :).ו" (לאלתר הוי חזקה... ר הונא סמך לפלגא"א. "ו  )ב

 :הערות .2

 ? ל"מהו נוסח המשנה בסוגיה העוסקת במימרה של ר  )א

 האם תתכן זיקה בין. ה האי כשורא"תד: ראו ו? מדוע היא מצויה כאן –סוגית החזקה   )ב

  ?מיקומה כאן ובין נוסח ופרשנות המשנה

 .פרשנות הקטע במאמר של נאה –ירושלמי על המשנה  .3

  לסיכום ולמסקנה. ד

מהו הנוסח והפרשנות . נוסח ופרשנות המשנה על פי התוספתא –סכמו את העולה מהלימוד  .1

 ?בסוגיות התלמודים

  . ונת השכינות במשנהמוצע לחבר את העולה מלימוד משנה זו למשניות הקודמות להשלמת תמ  .2
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  י קויפמן"נוסח כ –ד , א, ב"במשנה 

  . אותו לבנותו עד ארבע אמות מחייבין. כותל חצר שנפל

  . בחזקת שנפל עד שיביא ראייה שלא נפל

  . מארבע אמות ולמעלן אין מחייבין אותו

  . פי שלא נתן עליו את התיקרא מגלגלין עליו את הכל-על-אף]. ר)[ד(סמך לו כותל אח

  .  בחזקת שלא נתן עד שיביא ראייה שנתן

  פרק יא ) ליברמן(תוספתא מסכת בבא מציעא 

  הלכה ד

  היתה חורבתו בצד גינתו של חבירו ועמד וגדרה מגלגלין עליו יציאותיו של כותל כדרך שהוא בונה 

פ שלא נתן את הקורה לאותו הרוח נותנין לו יציאותיו של כותל "היתה סמוכה לחצירו של חבירו אע

  בשעה שהוא בונה 

ד חצירי ולמעלה אלא מייסד עמו היתה למעלה מחצירו של חבירו לא יאמר לו הריני מייסד עמך מכנג

  מלמטה ועולה 

  היתה למעלה מגגו של חבירו אין זקוק לו 

  הלכה כב

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

  לסמוך את הקורה  1)שלא(בחזקת שנתן שומעין לו 

  לפיכך בחזקת שלא נתן אין שומעין לו לסמוך את הקורה 

  היה שם אחד מעכב הופך את החזית אצלו לפיכך אם נפל הכותל העצים והאבנים שלו ' יוסי או' ר

  אקדמיה' נוסח מה –ה "א ה"ירושלמי בבא בתרא פ

  . 'ה' הל

  . 'כול" כותל חצר שנפל"

  . ובלבד כשעה שבנה עכשיו. 'רב חונה אמ

  ובנתיה בליבנין  ברם הכא הוה בני דכיפין. י לה דכיפין!בנ!דאין הוה בני דכיפין 

  .  גבי ליה כיפין וכל שעה דנפיל בני לה

  

  ". מגלגלין עליו את הכל"} "אם עמד וגדר הרביעית. 'יוסי או' ר"{

                                                

  .וכן מסתבר, ש ליברמן מציע למחוק"ר 1
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  .  מגלגלין עליו פשוטו שלכותל. 'רב חונה אמ

  . לרחבו. עד כדון לארכו

  . כותל חצר לא נעשה אלא להציל לו. נסא' ר' אמ

  . +מקרה שאם רצה לקרות אינו. סברין מימר

הא אם רצה . ''פ שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל'סמך לו כותל אחר אע''. וחזר ותנה<

  . >02מקרה) קורה(לקרות אינו 

  .תיפתר על ידי מרישיו. בון' יוסי ביר' ר' אמ


