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  מודה רבי יוסי בגירי דיליה

  גמרות. א

ובהסבר המהלך שהרחיב את היקף , ו בהיקף מחלוקת רבי יוסי וחכמיםעסקנ בעשרה בטבתבשיעור 

ומכוח , ")נזקי שכנים"המעבר לשפה של (המחלוקת מעבר למשניות בהן היא מצויה וברקע להרחבה זו 

נמשיך לעסוק בימים הקרובים ". מודה רבי יוסי בגירי דיליה" –זה הצורך במהלך מצמצם חזרה 

  ".גירי דיליה"בהיקף מחלוקת רבי יוסי וחכמים ובהגדרת המונח 

וראו אלו מקרים מוגדרים , "גירי דיליה"עברו על הסוגיות השונות בהן מופיע  –ב "גירי דיליה בב .1

 ".לא גירי"כגירי ואילו מצוינים במפורש כ

וראו , )16רשימה ניתנה בדף מספר " (גירי דיליה"ס בהן מופיע המונח "וספות בשעיינו בסוגיות הנ .2

 .ב"והאם מקומות אלו שופכים אור על משמעות המונח בב, מי ניסח את המונח ומהו השימוש בו

  גאונים וראשונים. ב

 :י"רש .1

 ).שניהם(ה בגירי דיליה "ד: כה  )א

 .ה בגירי דיליה"ה לימא וד"ד: כב  )ב

עותק סרוק , רעז' ב עמ"נדפס בגנזי גאונים לב(ה מרחיקין "ד: ב כב"ון לבפירוש רב שרירא גא .2

 ).הועלה לקבוצה

 ).עותק סרוק בקובץ של פירושי רב שרירא(ה לימא "ד: ב כב"ח לב"ר .3

 :חכמי ספרד .4

 ".גרמא דגיריה הוא... ןחזינן בפירושא דגאון", ברב אלפס. יג, ב"ף לב"רי  )א

 .לימא מתניתיןה "ד: ב כב"י מיגאש לב"ר  )ב

 ).'ובפרק י' מומלץ לרפרף בפרק ט. ( ה"י ה"ם הלכות שכנים פ"רמב  )ג

 :אשכנז .5

 .ה לימא תנן"תד: כב  )א

 .'סימן א, שאלות ותשובות בתחילת הספר, ן"ראב  )ב

 .ק ד"ס' הגהות מיימוניות הלכות שכנים פרק י  )ג

 .'ש כלל קח סימן י"ת הרא"שו  )ד
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 :קטלוניה .6

 .ה לימא מתניתין"ד: ן כב"רמב  )א

 .ולענין פסקאה "ד: רבנו יונה יח  )ב

  

 . בהמשך –המשך מקורות והפניות לאחרונים 
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  י מיגאש מסכת בבא בתרא דף כב עמוד ב "ר

דתנן מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו ' ת אמאי לא מתמה נמי במתני"וא. יוסי' דלא כר' לימא מתני

יוסי בשלמא כולה ' דלא כר' אמות ונימא מתני' כ הרחיק ממנו ד"ז לא יסמוך לו כותל אחר אא"ה

הו עניני דיליה משכחת לה דבכולהו איכא למימר הוא דכד מעיינת בכול' פרקין איכא למימר דגירי

כגירי דמו אבל גבי כותל כיון דליכא למימר דסמיכת כותלו לכותל חבירו גירא הוא דהא היזיקא לא  5 

מחמת הכותל גופיה הוא אלא מחמת דקא מימנע דושא מהתם הוא אמאי לא אמר נמי עליה נימא 

מ היכא דמטי ההיזק מההוא מידי גופיה דקעביד "תשובתך כי אמר גירי ולאו גירי ה. יוסי' דלא כר

אבל הכא דהיזיקא דקא מטי לכותל דחבריה לאו מהאי כותל גופיה הוא דמטי אלא משום דקא מימנע 

יוסי בעי הרחקה ' ע בין לרבנן בין לר"דושא הוא בכי האי גוונא ליכא למימר גירי ולאו גירי אלא לכ

ן דכותל מעלי ליה דושא מכי בנייה חבריה לההוא כותל וטעמא דמילתא דכיו. אמות' מכותל חבירו ד 10 

והא דמיא . ליה לענין דושא וקננהו להא מילתא' אמות דסמיכי' דיליה הוי ליה כמאן דאחזיק בהנהו ד

אלמא מכי פתחיה להאי חלון אחזיק . אמות' לההיא דאמרינן החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ד

ה וקננהו להא מילתא הכא נמי מכי בנייה להאי כותל דיליה אמות דסמיכי ליה לענין אור' האי בד

  .אמות דסמיכי ליה לענין דושא וקננהו להא מילתא' אחזיק בד

 15  סימן א ) בתחילת הספר(ן שאלות ותשובות "ראב

יוסי באיזה נזק אמר על הניזק להרחיק את עצמו ובאיזה על ' יצחק לחלוק בדברי ר' הזקיקני אגיסי ר

יוסי בכולה מתניתין דלא יחפור אלא באילן ובור לחוד דאמר ' ראה לי מדלא פליג רונ. המזיק להרחיק

ועוד , מכלל דבכולה מתניתין מודה דעל המזיק להרחיק, זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו

מכלל , ]ב ב"שם כ[יוסי ' מתניתין דמרחיקין את הסולם מן השובך לימא מתניתין דלא כר]א[מדאמר 

. אבל באילן ובור פליג ואמר על הניזק להרחיק עצמו, יוסי הן' אמרינן מזיק מרחיק ור דאידך כולהו 20 

דכל היכי דהנזק עצמו שהוא עושה מזיק לחבירו עליו , יוסי בגיריה דיליה' ואמר רב כהנא מודה ר

] שיהא) [שאין(בין שמזיק אחר זמן ובלבד , להרחיק את עצמו שלא יזיק לחבירו בין שהנזק מיד מזיק

דהא גירי דידיה עבדי ההיזק ולא מפסקי גירי בשעת עשייה והוי כאדם , נזק במקום שעשה המזיקה

אבל אילן דמיפסקי גיריה שאין מזיק בשעת נטיעה אלא אחרי כן , שיורה חץ ומכה במקום שיורה

וכיון דמיפסק גיריה דמזיק בשעת עשיית הנזק , משלח שרשין ומזקי במקום אחר לאו גיריה נינהו 25 

וכן כל היכי דמיפסקי . על הניזק להרחיק דהא מזיק לא עביד האי ניזקא בגיריה, נטיעת האילן דהוא

הנהו בי תרי דהוו דיירי חד בעליונה וחד בתחתונה איפחית עליונה כל ] ז א"מ קי"ב[כדאמרינן , גיריה

וא ניזק ואמר רב חייא בר יוסף על התחתון שה, אימת דהוי משי ידי עילאה הוו נפלי מיא על תתאה

יוסי בגירי דיליה והכא גירי ' ומקשי והא מודה ר, יוסי דאמר על הניזק להרחיק את עצמו' כר, לתקן
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ומשני דפסקי והדר נפלי שלא היה נוטל , נינהו שהמים נופלין מיד העליון על התחתון והוי כזורקן עליו 30 

ופלין דקא מיפסקי גירי ידיו על מקום הפחת אלא כנגד הפחת והיו המים באין מאיליהן עד הפחת ונ

ולהכי על הניזק לתקן דהוי דומיא דאילן דמיפסקי גיריה דנוטע , דידיה דעליון שלא במקום הפחת

הילכך בור ושיח ומערה וזולתם שבא . בשעת נטיעה והשרשין הולכין אחר זמן ומתפשטין מאיליהן

דכל מרא ומרא דמחי מרפי ליה , יוסי דגירי נינהו' ירחיק המזיק אפילו לר, לעשותן סמוך לבור חבירו

אינהו גופייהו מזקי והוו להו גיריה , וגם גפת וזבל ומלח וכל המזיקין היזק דהבלא. לכותל בורו ומפילו 35 

שקרבו אצל הכותל כשהוא , דאי לא הפסיק הוי גיריה היזק, יוסי' וצריך להפסיקן ולהרחיקן אפילו לר

ר כן מכל מקום גיריה נינהו שהרי ירה אותן ואפילו אינו חם כשקרבו אלא שהוחם אח, חם ומזיק

גיריה נינהו דאיהו גופיה , וכן זריעה ומחרישה ומימי רגלים דאינון היזיקא דמתונתא. במקום שמזיקין

וכן . מזיק כשמשקה הזרעים וגם כשמטיל מי רגלים על הכותל והוו גיריה ועליו להפסיקן ולהרחיקן

וכן ריחים . יוסי מזיק מרחיק' ואפילו לר] הוי[גיריה  מרפי הקרקע מתחת הכותל, כשחורש במחרישה 40 

כשהוא , וכן התנור שהוא היזק הבלא. גירי נינהו כשטוחן עושה את הטיריא, דהזיקן משום טיריא

וכן ]. ב א"ק כ"ב[דאשו משום חיציו , ]ב' כ[וכן לא יעמיד תנור וכירה . מחממו עושה ההבל והוי גיריה

הם עצמן עושין ההיזק שעושין מדורות ומרבים עשן ומקלקל אוצר , ]שם[חנות של נחתומין וצבעין 

וכן . כי סירחון הבקר הוה מיד כשמכניסו ומוסיף והולך, וכן רפת בקר הוי גיריה. חבירו בגירי דידהו

] ב א"שם כ[אמות ' כ הרחיק ד"לא יסמוך כותל אחר אלא א, מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו ונפל 45 

נמי גיריה הוא שהכותל שסמך מזיק לחבירו שמונע דוושא מאצל כותלו ומזיק והכי , משום דוושא

, כשיציץ ויראה הלכך מרחיק, יוסי דגיריה נינהו' מודי בהו ר] שם ב[' וכן החלונות וכו. לפיכך ירחיק

  . וכן כשמאפיל מיד הוו גיריה, ]ב' שם ב[וכן כשיעמוד ויראה דהיזק ראייה שמיה היזק 

  

וכי מטי למרחיק את , יוסי' לא פריך לימא מתניתין דלא כר, תין עד כאן הוי גיריהומשום דכולה מתני 50 

דהא אילן גופיה שהוא חציו לא , יוסי דאמר זה נוטע בתוך שלו' פריך לימא מתניתין דלא כר, הסולם

והאי סולם נמי לא עביד ההיזק אלא הנמייה שהיא , עביד היזק במקום שנטע אותו כדפרישית לעיל

, ר יוסי באילן דלא ירחיק"ודומה לשרשי אילן הבאין אחר מיכן ומזיקין וא, ליו וממנו לשובךקופצת ע

ה "ג דהסולם עצמו אינו עושה היזק ול"ומשני אע, יוסי' והכא בסולם קתני דמרחיקין והיינו דלא כר

יעשה דיכול להיות שהאדם עצמו ) יוסי וכיון' בסולם קתני דמרחיקין והיינו דלא כר(כיון , גיריה 55 

, ההיזק על ידי הסולם דבהדי דמנח ליה קפצה נמייה ומזקא והוי גיריה דידיה דהוי כאלו הקפיצה הוא

ומקשי והא הגרמה הוא כלומר והא לא הקפיצה הוא אלא שבהעמדת הסולם גרם לה לקפוץ ולאו 

יוסי ' ג דהגרמה הוא ולאו גירי ממש מודי ר"ומשני זאת אומרת הגרמה בנזקין אסור אע, גיריה הוא

דמרחיק המזיק משום דאסור לגרום נזק בידים בדבר שיכול הנזק להיות מיד כי הכא זימנין דקפצה 
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. יוסי להרחיק למזיק אלא לניזק' אבל משום קפיצה דבתר הכי לא מצריך ר, נמייה בעוד הסולם בידו 60 

כא דהא אבל בנטיעת האילן אין ההיזק הוה מיד אלא אחר זמן אין בו איסור דאפילו הגרמה לי

יוסי דן כדמסיק דהוי ' כר, אפיקו ליה קורקור מהכא] ג א"שם כ[ודרב יוסף דאמר . ליתניהו לשרשיו

הגרמה בנזקין דעם ההקזה אוכלין מיד העורבים הדם ועולין בתאלי ומלכלכין את הפירות וגורמין 

יוסי ' ר הלכך אמר רב יוסף להוציאן ולהרחיקן כדין מתניתין דסולם דמודה בה, ההיזק בידים

 65  . דמרחיקן

  

דהכותל גיריה הוא שמזיקו ומונעו מלעלות . יוסי הוא' נמי ר] ב ב"כ[ומרחיקין את הכותל מן המזחילה 

מרחיקין את השובך ולא יעשה אדם שובך ] ג א"כ[והא דתנן . ומלזקוף בדי הסולם שלו למזחילתו

עם העמדת השובך מיד שטים דהיונים גיריה נינהו ד, אמה לכל רוח' כ יש לו נ"בתוך שלו אלא א

ג "יוסי אע' לא פליג ר, ]ד ב"כ[וכן מרחיקין את האילן מן העיר . ואוכלין זרעים של אחרים ומזיקין 70 

] שם[והא דתנן . משום היזיקא דרבים מודה דעל המזיק להרחיק, דליכא גיריה ולא הגרמה בנזקין מיד

משום דגיריה נינהו שכשזורה , יוסי' ג רמרחיקין את הגורן מן העיר ומנטיעותיו של חבירו ולא פלי

ו "כ[והיינו דאמרינן בגמרא . י שהרוח מסייע להוליך גיריה הוא"הגורן הולך המוץ מכחו ומזיק ואעפ

אמר ליה כי אמרי , דבי בר מריון מפצי כיתנא הוי הוה קאזיל רקתא ומזקא אתא לקמי דרבינא] א

, א מכחו אבל הכא זיקא ממטי ליה ולאו גיריה נינהויוסי בגיריה הני מילי היכא דקאזלא רקת' מודה ר 75 

ג דהרוח "יוסי דאע' מתקיף לה רב אשי מאי שנא מזורה ורוח מסייעתו דמתניתין דלא פליג עליה ר

אמרוה קמי דאמימר ואמר היינו זורה ורוח מסייעתו  ,מסייעו להוליך המוץ הוי גיריה ומרחיק

ולרבינא מאי שנא מגץ היוצא , י הכי נמי הוי רקתא גיריהיוס' דמתניתין וכי היכי דהוי התם גיריה לר

יוסי הוי גיריה וכחו ברקתא ' כלומר מאי שנא מזורה וגץ דבתרווייהו הרוח מסייעו ואפילו הכי לר' וכו

ומשני התם ניחא ליה דליזל כלומר בין זורה ובין גץ ניחא ליה דליזלו למרחוק , נמי להוי גיריה וכחו 80 

אבל רקתא לא , תו לכך כאדם שמתכוין לירות החץ למרחוק הילכך הוו גיריהולא יפלו תחתם וכוונ

ה "כ[והא דתנן . ניחא ליה דליזל אלא שיפול תחתיו וכי אזיל לאו גיריה הוא דמדעתו ומרצונו לא אזיל

אפילו הכי לא פליג , ה גיריה"ול] הריח) [הרוח(ג דלא ניחא ליה דליזל "אע', מרחיקין את הנבילה וכו] א

  . יוסי עלה משום דהוי היזיקא דרבים ומודי ביה דעל המזיק להרחיק את עצמו' ר

  85 

והיינו טעמא משום דמשרה , יוסי אלא בחרדל' ולא פליג ר] שם[' ומרחיקין את המשרה מן הירק וכו

אבל חרדל ודבורים , בעי לאפסוקי גיריה ולהרחיק] הילכך) ['הליכ(וכרישין גופייהו מזקי והוי גיריה 

ו מזקי אהדדי ועד שאתה אומר לבעל חרדל להרחיק היזיקו אמור לבעל דבורים להרחיק תרווייה

ראובן היה לו משרה וירק , דמוקי לה בלוקח אליביה פירש הכי] ח ב"י[ולרבא . הילכך פליג בחרדל
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ומכר לשמעון את המשרה והירק שייר , בתוך שדהו בסמוך או כרישין ובצלים או חרדל ודבורים 90 

אי בלוקח מאי . או את הכרישין ושייר לעצמו הבצלים, החרדל ושייר לעצמו הדבורים או את, לעצמו

אם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא ] ו א"שם כ[הא תנן במתניתין , טעמא דרבנן דאמרי מרחיקין

יוסי בחרדל דאינו מרחיק אבל במשרה וירק מודה ' ועוד מאי טעמא דר, בחזקתו ולא בעי הרחקה

וקסברי רבנן , ומשני רבינא לעולם בלוקח. משרה וירק לא לרחיק דמשום דהכי לקחואפילו , דמרחיק

' ומתניתין דאם לקחו וכו, בין עבד איהו היזק בין לקחו דכיון דקעבד היזק מרחיק, על המזיק להרחיק 95 

יוסי ' ומתניתין דאם לקחו ר, יוסי סבר היכי דלקח הנזק דעל הניזק להרחיק' מכלל דר. לא רבנן הוא

יוסי על המזיק ' ומשני לעולם ר. אם כן אפילו משרה וירק נמי ליפלוג ולימא דעל הניזק להרחיק, אהו

אבל בחרדל פליג , ובמשרה וכרישין מודה להו דעל המזיק להרחיק, ל כרבנן אפילו היכי דלקח"ס

, יוסי' והשתא הוי מצי לאקשויי אי הכי מתניתין דקתני דאם לקחו מני לא רבנן ולא ר. כדמפרש ואזיל

יוסי דעל המזיק בכי האי גוונא דלקח שהוא לא ירה החץ דלא ' וסבר ר, אלא דעדיפא מיניה מקשה 100 

י "יוסי אומר אעפ' והתנן ר', עביד ההיזק מתחילה דצריך להרחיק דקתני מרחיקין את המשרה וכו

ר הכי עביד ג דבת"כיון דבנטיעת האילן לא עבד נזק אע] יוסי[' אלמא קסבר ר, שהבור קודם לא יקוץ

אלא , י שמזיק"דכלל לכתחילה לא ירחיק אעפ, ש היכא דלקח דלא עביד מזיק נזק"וכ, דאין מרחיק

יוסי על הניזק סבירא ליה בלוקח דלאו גיריה נינהו אלא גיריה דמוכר ' ומשני לעולם ר. הניזק ירחיק

יוסי ' והאי דפליג ר, יוסי הוא' ומתניתן דאם לקחו ר, ואפילו במשרה וירק אין על הלוקח להרחיק 105 

לדבריהם דרבנן קאמר דאמרי על המזיק כי האי גוונא דלקח להרחיק את , בחרדל ולא במשרה וכרישין

לדידי אפילו משרה וירק נמי אין על הלוקח דמזיק להרחיק דלא גיריה הוא אלא גיריה דמוכרו , עצמו

תו דאפילו מזיק שלקח צריך אלא לדידכו דאמרי, דעל הניזק להרחיק בכולהו כיון דלקחו המזיק כך

לא יטע ] ו א"כ[והא דתנן . 'בשלמא הני תרתי וכו' להרחיק דלא סבירא לכו מתניתין דאם לקחו וכו

, יוסי הוא' הא נמי ר, אמות כדי עבודת הכרם' לשדה חבירו אלא אם כן הרחיק ד) לכותל(אדם סמוך  110 

  . רי שמזיקהוי האילן גי, הבקר וכליו] ת[שאם יסמוך האילן מונעו מעבוד

  

ג דליכא גירי כגון גבי "כללא דפלוגתייהו לא פליגו אלא היכי דליכא גירי או דמפסקי גירי דלרבנן אע

יוסי ניזק ' י כן מרחיק מזיק ולר"אעפ] ו[לוקח או דמפסקי גיריה כגון אילן ורחיצת ידים שאמר

מ "ב[ותיה בהבית והעלייה יוסף כו' חייא בר' ועוד מהא דדן ר, יוסי דנמוקו עמו' והלכה כר. מרחיק 115 

דהוו ליה תאלי אמצרא דפרדיסא ] ו א"כ[והא דרב חנן . ואומר על התחתון שהוא הניזק לתקן] ז א"קי

ואמר ליה רב , והצפורים המקננים בתאלי היו יורדין בכרם של רב יוסף ואוכלים הגפנים, דרב יוסף

וה הנזק ששוכנים העופות עליהן כי מעת נטיעתם מיד ה, יוסף זיל קוץ תאלי שלך המזיקים אותי

יוסי דזמנין דבהדי דמנח לה קפצה והוו גירי הכא נמי לא ' כר] נו[כדין סולם שהעמד, ויורדין בכרם
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, ל הני מילי באילנות"א, אמות כדין עבודת הכרם ומפסקי גירי' אמר ליה והא ארחיקי ליה ד, שנא 120 

אבל בגפנים בעי , עבודה דייך בארבע אמות היזקו אלא משום) היו(כלומר אם היה של שדה אילן שאין 

. דמרחיקין היזק מנטיעותיו של חבירו בכדי שלא יזיק] ד א"כ[טפי בכדי שלא יזיק כדתנן במתניתין 

הני מילי אילנות לאילנות , אמות אחד גפנים ואחד כל האילן' גבי הרחקת ד] ו א"כ[והדתנן במתניתין 

, אמות משום עבודה כמתניתין' ת גפנים דיה בהרחקת דשאין מזיקין אילו לאילו או אם שתי השדו

אבל , יוסי בלא הרחקה' אבל משום היזק אחר לא דהני מזקי הני והוו כחרדל ודבורים דמתיר ר 125 

אילנות שמזיקין לגפנים והגפנים אין מזיקין לאילנות הוו האילנות לבעי ארחוקי בכדי שלא יזיק 

והכא לא הוה מצי למעקרינהו למשתלינהו , וץ הנמייהכדלגבי סולם דאמרינן דמרחיק כדי שלא תקפ

  .לפיכך אמר לו קוץ, ברחוק

  הגהות מיימוניות הלכות שכנים פרק י 

ש מההיא דאילן ובור והא דלא פסיק כוותיה הכא אלא "יוסי בחרדל מכ' א דהלכה כר"פ ריצב"וכ] ד[ 130 

ו מזקי אהדדי אבל אילן א שאני התם דתרווייה"בההיא דבור משום דאי הוי פוסק בההיא דחרדל ה

ח פסק בההיא דחרדל כרבנן ולא הבין דבריו וכן רב אלפס פסק "ובור דאילן מזיק ולא ניזק לא אבל ר

ר יוסי על הניזק להרחיק עצמו אלא "א דלאו לכל מילי א"עוד אמר ריצבה "כבעמוד כבסמוך בהגה

דירתו או תשמישו מדתניא שהן עיקר יישוב או דירה או תשמיש שאין לו למזיק להניח ישובו או 

יוסי מתיר שלא ניתנו שדות אלא לנטיעה וכן משמע נמי בירושלמי דאמר טעמא דרבנן ' בתוספתא ר 135 

יוסי משיב כמו דאית לכון יישוב בבורות אף אנא אית לי יישוב העולם ' משום יישוב העולם בבורות ור

הנהו עצורי דשומשמי ונפצא דכתנא  באילנות ומשרה וכרישים וחרדל כולן עיקר יישוב ותשמיש הן וכן

א דעל הניזק להרחיק אבל אם לא היה מעשה של מזיק עיקר יישוב אפילו "דאי לאו דגירי דיליה הוא ה

  :כ"יוסי מודה דעל המזיק להרחיק עצמו ע' ר

 140  ש כלל קח סימן י "ת הרא"שו

בוקעין ועוברין דרך חומת , וכשרבו המים, שמי גשמים יקלחו לתוכה, ראובן חפר גומא בחצרו: שאלה

ואף . שראובן חייב לסלק היזקו= נראה לי=ל "נ; וגם מסריח בחצר שמעון מריח המים, מרתף שמעון

כיון , הכא מודה, על הניזק להרחיק עצמו היכא דלא הוי גירי דיליה:): ה"ב כ"ב(דאמר , לרבי יוסי

דאין דירה בלא , ואי איפשר לו לסלק את עצמו, וגם תשמיש של שמעון קבוע; דנפיש היזקא דשמעון

שזה חופר , לא יקוץ, י שהבור קדם לאילן"אעפ, אילןדלא קאמר רבי יוסי אלא בבור ו. מרתף וחצר 145 

ובקל יכול הניזק לסלק עצמו , משום דסתם בור הוא מים מכונסין, בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו

, לכן הקלו בו חכמים, ובור לא הויא כולי האי תשמיש קבוע. ה אמה"ולהרחיק את בורו מן האילן כ

דלא לישתמיט תנא בכולי הרחקות דמתניתין , יזק קטן הואתדע לך דה. וגם לא נפיש היזקא כולי האי
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אלא בלא דמים צריך , שיתן הניזק למזיק דמים לסלק היזקו מעליו, היכא שסמך באיסור, למיתני

וגם , אלא משום דלא נפיש היזקא. קוצץ ונותן דמים, אם הבור קדם: דקתני, לבר מהכא, לסלק היזקו 150 

על : ואמר, ולהכי פליג רבי יוסי, חכמים ליתן דמים לבעל האילןלכן הקילו בו , אין בור תשמיש קבוע

, תין*אבל בכולהו הרחקות דמתני, וזה הטעם ישנו במשרה וירק וחרדל; הניזק להרחיק את עצמו

דמרחיקין את :) ב"כ/ ב"ב/שם (ח על מתניתין "וכן פר .מודה רבי יוסי דעל המזיק להרחיק את עצמו

מכדי בריש פירקין : ל"ח ז"ופר, לימא מתניתין דלא כרבי יוסי :'ופריך בגמ, הסולם מן השובך

אלא הכא , לימא דלא כרבי יוסי: אמאי לא קאמר בחד מינייהו, בארחוקי משום היזקא קא מיירי 155 

ואפילו רבי יוסי מודה דעל המזיק להרחיק את , שמעינן מינה דפירקין כולה דברי הכל היא? לחוד

מרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת ): ז"י/ ב"ב/שם ( דהני כולהו דתנן במתניתין. עצמו

הסלעים ואת הזרעים ואת המחרישה ומימי הרגלים והריחים והכירה והתנור וחנות של נחתומין 

ואפילו בריש . וכותל כנגד כותל והרחקת החלונות משום היזק ראייה ומשום איפולי, וכיוצא בהן

ה *הני כולהו גירי דילי, כל מרא ומרא מרפית לה לארעאי: טועןדרבא אוקמה ב, /:)ב יז"ב/שם (פירקא  160 

ולא פליג אלא , יוסי בגירי דיליה' מודה ר: ואמר רב כהנא, דמההיא שעתא אשתכח היזקייהו, נינהו

וטובא מילי איכא במתניתין דודאי לאו : י פירש"ורש. דבעידנא דנטע ליתנהו לשרשין דמזקי, באילנא

דרבי יוסי לא פליג , גם לפי דבריו משמע; דלא כרבי יוסי, סולם ושובך, זו אלא לומר אף, כרבי יוסי

' תין דמודה בהם ר*והדבר ידוע שזה היזק גדול יותר מכל הני היזקות דמתני, תין*אכל הרחקות דמתני

, אבל בנדון זה; אחר אשר יגדלו השרשים, שלימים רבים עתיד ההיזק לבא, וגם לא דמי לאילן. יוסי 165 

ולא דמי להא  .והוו גירי דיליה, בוקעים ועוברים לחצר שמעון, ם רבים ומתאספים בגומאמיד כשהמי

איפחות , הנהו בי תרי דהוו דיירי חד בעלייה וחד בתחתונה): ז"קי(נן בפרק הבית והעלייה *דאמרי

 רבי חייא? על מי לתקן, נפלי מיא על התחתון ומזקי ליה, ה*כל אימת דהוה משי עילאי ידי, העליונה

; על תחתון לתקן: אמר, ואיתימא רבי חייא ברבי יוסי, רבי אלעא, על עליון לתקן: בר אבא אמר

, סבר כרבנן, על עליון לתקן= מאן דאמר=ד "מ: ורבנן= דרבי יוסי=י "ומסיק דפליגי בפלוגתא דר 170 

בי מודה ר: אמר, כי הוינא בי רב כהנא: והאמר רב אשי: ופריך; על המזיק להרחיק את עצמו: דאמר

אלמא לא מיקרי גירי דיליה אלא היכא דמיד בא ההיזק ; דפסקי והדר נפלי: ומשני? יוסי בגירי דיליה

המים בנפילתן מתאספים לתוך , ובנדון זה; לא מיקרי גירי דיליה, אבל היכא דאיכא הפסק, לחברו

לא דמי . טובאואיכא הפסד , בוקעין חומת שמעון ועוברין למרתפו, כשהן רבים, ושוב אחר זמן, הגומא

וגם , דאי איפשר לו להיות בלא מים, העליון אי איפשר לו לסלק היזקו למקום אחר, דהתם; כלל 175 

ובלאו הכי פליגי רבנן ורבי יוסי על מי . ואז אין המים נופלין עליו, התחתון בקל יכול לתקן המעזיבה

ורבי ; תון בעי לאחזוקיועל התח, משום דמעזיבה אחזוקי תקרה ניהו, על התחתון: רבנן סברי, לתקן

, והיכא דהתחתון ניזוק ממימי העליון]. ועליון בעי אשוויי[מעזיבה אשוויי גומות הוא : יוסי סבר
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מודה רבי יוסי שעל התחתון לתקן , ומעזיבה יכול לתקן שלא יפלו מי שופכים של נטילת ידי העליון

שאינן , ליון משתמש במים רביםאבל אם הע. ואז אין מים מועטין עוברין דרך המעזיבה, המעזיבה 180 

יוסי ' מודה ר, ג דפסקי והדר נפלי"ואע, ועוברין המעזיבה ומזיקין לתחתון, נבלעין כלם במעזיבה

כולי האי לא , כיון דהתחתון אינו יכול לתקן לינצל מהיזק העליון אם לא יעשה כיפת אבנים; דאסור

וכן . כל אימת דמשי ידיה: מדקאמר, ח כןוהלשון מוכי; וצריך העליון לסלק היזקו, אטרחוהו חכמים

שמי רחיצה מועטין , והכל לפי הענין וההיזק: ל"וז, בפרק הבית והעלייה, מצאתי בספר אבי אסף

הוה ליה גירי , והן מזיקין לו תדיר דרך כותלו, אבל אם יש חפירת מים מרובין אצלו, ראויין לכלות 185 

: נן*ומקשי, :)ב כב"ב(' ין את הסולם מן השובך כומרחיק: ל"וז, וכן כתב בעל העיטור. ל"עכ; דיליה

: ד"באדר שנת רפ, הכי איתמר קדמנא במתיבתא: ארוכתב רב שרי? תין דלא כרבי יוסי*לימא מתני

ש דשבקינן עד הכא בגפת ובזבל וסיד סלעים וזרעים ומחרישה ומימי רגלים ומשרה ותנור וריחים "מ

, וחלונות משום היזק ראיה, סמיכת כותל משום דוושאו, קול הנכנס וקול היוצא, וחנות ורפת בקר

לימא : איצטריך למימר, דליכא היזקא בסולם, וכגון דאגבה לסולם, אלא דכולהו גירי דשכיחא אינון 190 

דכולה , ל בתר הני טעמי אזלי"ף ז"ח ורי"ור. ומתרץ לה משום גירי דיליה, מתניתין דלא כרבי יוסי

ומסתברא דכולהו הנך ; דבעידנא דנטע ליתנהו לשרשין, ו לאילןולא דמ; תין משום גירי דיליה*מתני

דשרשיו פנים חדשות באו , ולא דמי לאילן ובור, שמזיק ממון חברו, משום ממון הוא, דתנינן בפירקין

וגם יש לחלק כאשר כתבתי . ל"עכ; ומשום גירי דיליה, אוקמיה כרבי יוסי, לכאן זה סולם דדמי ליה

ואין , יכול להרחיקו, וכן שובך נמי; ובקל יכול להרחיק מן האילן, מרובה דבור אין היזקו, בתחילה 195 

ואת : ולא דמי נדון הלזה להא דאמרינן .תין*היזקו מרובה ומצוי כל כך כמו שאר הרחקות דמתני

לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו אלא אם כן הרחיק : וכן, טפחים' מימי הרגלים מן הכותל ג

והמדקדק בפרק . בכדי שלא יזיק, טפח, אבל בכותל של אבנים, א בכותל של לבנים"דב, טפחים' ממנו ג

והיכא שידוע קצב וסכום עד היכן , להזיק[דשיערו חכמים בכל דבר ודבר לפי מה שראוי , לא יחפור

:): כד/ ב"ב/שם (כדתנן . כתבו בכדי שלא יזיק, והיכא שאין ידוע, כתבו השיעורים, להזיק] ראוי 200 

, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, טיעותיו של חברו ומנירו בכדי שלא יזיקומרחיק מנ

שלכל דבר מועיל , ואמרו חכמים. והקפידה תורה שלא יעשה אדם בתוך שלו דבר הגורם היזק לחברו

, תין*יוסי מודה בכל הרחקות דמתני' שר, ולהכי דקדקו הגאונים לומר. מלבד לנזקין גדולים, חזקה

אם , ג דארחיק כשיעור שאמרו חכמים"דאע, ועוד החמירו יותר בהיזקות. מיר בהרחקותכדי להח

, ובכירה טפח, טפחים' עד שיהא תחתיו מעזיבה ג, ה מעמידו בעלייה*הי: כדתנן; חייב לשלם, הזיק 205 

דמאי שנא משאר , בשאר הזיקות= דהוא הדין=ה "ומסתברא דה. משלם מה שהזיק, ואם הזיק

לא היה אומר רבי , דאי פשע באשו; ששמר גחלתו כמאמר חכמים, ע באשוהרי לא פש, הרחקות

אין לחלק בין , ומאחר שלא פשע; לא אמרו השיעורים הללו אלא שאם הזיק פטור מלשלם: שמעון
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 .ע"א בטבת תש"י, ד"בס

 

, אלא חכמים לא הזקיקו להרחיק בכל דבר ודבר אלא לפי מה שרגיל להזיק. תנור לשאר הרחקות

לא : ל"ושוב מצאתי בספר העיטור ז. שיתחייב לשלם, זאת יזיק שאם על כל, והזהירו למקרב ההיזק 210 

ואם הזיק , וקיימא לן כרבנן, הא דרבי שמעון שיטה היא; ואם הזיק משלם: עד', יעמיד אדם תנור וכו

ומשום דהיזקא דנורא , ומסתמא אכולהו שיעורא דתנא עד הכא קאי. משלם מה שהזיק, משל חבירו

אבל אי ידיע ומינכרא ; אבל נזקין דלעיל לא ידיע, ה הוא דתנא הכאמינכר לכולי עלמא וידוע נזקי

שאלו מקמיה רב מתתיהו : וספר אבי אסף מצאתי .ל"עכ; דממונא דידיה אזיק, חייב, ע"מילתא לכ

וקם שמעון וחפר בית הכסא ומרחיק מן בירא תלתא , ראובן דאית ליה בירא בצד מצר שמעון: גאון 215 

: ואמר? או לא, אית מן דינא לארחיק טפי, הכי קא מפסיד לבירא דמיא ואפילו, כדאמרו רבנן, פושכי

דבור , ולא בור סמוך לבאר, ותנא בור דסמוך לבור, תנא בארץ ישראל קאי', לא יחפור אדם וכו: כי תנן

משום דמחצבי בהרים ואין נופל כותל , דבהכי מחזיקין מימיו, ודי בשלשה טפחים, מים מכונסים

ועבדי דמתלחלחין ושואבות מים , דרפיא ארעהון, אבל בארות אחרות. קות זה לזהואין מזי, שביניהם

או עד כדי שלא יזיק , צריך להרחיק בית הכסא מבאר מים חיים של חברו עד חמשים אמה, מזו לזו 220 

וכן  .כי אין חזקה לניזקין, החזקתי: ואין יכול לומר, ועל המזיק להרחיק; ויפסיד מי בורו של חברו

אלא לכל היזק , טפחים' מדלא יהבי רבנן שיעור לכל נזיקין ג, ומוסיף לדקדק; ל"רם גאון זאמר רב עמ

לא שנו אלא מן : ואמרינן בגמרא', טפחים וכו' נברכת הכובסין ג: כדתנן. שיעור בפני עצמו כמו שצריך

לם סו: וכן כל הנך דמתניתין; דכל אחת שיעוריה לפי נזקיה, אמות' ד, אבל מן הנדיין, המחמצן

ירחיק בית הכסא דיליה עד דאמרי אינשי דלא נגרי שורייני מן טעמא , הילכך. ומזחילה שובך ונבלות 225 

דילמוד , הרי כל הגאונים שוין בזה. ל"עכ; אמה כבורסקי' דלרווחא דמילתא להרחיק נ, דבית הכסא

, הילכך .בכדי שלא יזיק, ובכל הזיקות שלא נתפרשו בתלמוד שיעור הרחקותיהן, סתום מן המפורש

. חייב ראובן לסלק היזקו, אם נראה לעינים שהמים הנאספים לגומת ראובן עוברים למרתפו של שמעון

 .ל"ר יחיאל זצ"אשר בה, ושלום


