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1

בבא מציעא ד קז.
איל הנטוע במקו אחד ושרשיו או ענפיו במקו אחר של מי הפירות? ]תוד"ה איל[.
1

איל הנטוע על המיצר
היו שורשיו נטועי על שתי שדות
3
ונופו נוטה לאחת מה
היו שורשיו וענפיו על שתי שדות,
4
אול יותר פירות נוטי לשדה אחת
5
היה נטוע כולו בשדה אחת וענפיו נוטי לשדה אחר

אליבא דרב
הנוטה לכא לכא וכו'
לרש"י :יחלוקו
לתוס' :לבעל הנו
יחלוקו

יחלוקו

לבעל השרשי

לבעל השרשי

2

אליבא דשמואל
יחלוקו
יחלוקו

מה דורשי מהפסוק דלהל?
לרב
לר'
יוחנ

ברו אתה בעיר
שיהא בית סמו
לבית הכנסת
שיהא בית הכסא
7
סמו לשולחנ

ברו אתה בשדה
שיהיו נכסי
6
קרובי לעיר
שיהיו נכסי
8
משולשי

ברו אתה בצאת
ברו אתה בבוא
שיהיו צאצאי
שלא תמצא אז
מעי כמות
אשת ספק נדה
שתהיה יציאת מהעול כביאת מה
ביאת בלא חטא כ יציאת

בבא מציעא ד קז:
מהו שיעור וצורת המדידה של אגפי ניגרי ונהרות? ]תוד"ה ארבעה .ותוד"ה בתרי[.
לרש"י
לתוס'

ד' אמות דאניגרא
לא תדקדק בה להרחיב
מדוד אות
שחוקות בהרחבה

9

ד' אמות דנהרא
תנ באומד הדעת
10
שיהיו ניכרי לעיני

אמת בית השלחי

ב' אמות לתוכה,
א' מכא וא' מכא

 1רש"י מפרש את המחלוקת ,באיל נטוע בקרקע סמו למיצר ושרשיו הולכי לשדה השניה .אול תוס' )בד"ה
איל( כתבו שאי נראה כפירושו) ,וביאר בתוס' הר"פ שלשו נוטה קאי הענפי ולא השורשי( .ולכ פי'ו ,שהאיל
עומד ממש על המיצר של שניה ,והשרשי מתפשטי בב' הקרקעות ,א הענפי נוטי בשל א' מה יותר.
 2ולפירש"י כיו שכל השרשי נמצאי באחת השדות  הרי הכל לבעל השרשי .ולתוס' אזלינ בתר הענפי ,מה
שאצל ראוב לראוב ומה שאצל שמעו לשמעו.
 3לרש"י זה המקרה של הברייתא שלכו"ע יחלוקו .ולתוס' זה המקרה שנחלקו בו רב ושמואל ,רק שפירשו שלא כל
הנו נוטה לצד אחד אלא רק חלקו.
 4תוס' העמידו שזה המקרה של הברייתא שלכו"ע יחלוקו.
 5זה המקרה בסוגיא בב"ב )ד כז .(:אמנ בתוס' ש )ד"ה ואחד( ,שכתבו שלרש"י בסוגיי הסוגיא בב"ב תלויה
במחלוקת והיא אליבא דרב ,והבינו שמ"ש רש"י כא נוטה גבי השורשי ג במקרה שבסוגיא בב"ב ס"ל שהנטיה
היא של השרשי .אול רש"י עצמו )ש בד"ה הנוטה( ,פירש שהנטיה ש היא לגבי הנו כמו שכתבו התוס' כא.
 6ודוקא באופ שאי לחוש לעי הרע  שיש חומה וגדר של נצרי סביב השדה ,שלא יכולי אנשי להסתכל
לתוכה ולהזיקה בעינ.
 7אבל בית הכנסת לא ,כיו שס"ל שטוב שבית הכנסת רחוק  דיש לו שכר פסיעות.
 8דהיינו שליש בתבואה שליש בזיתי ושליש בגפני.
 9כתבו תד"ה בתרי בסופ ,דא"נ ד' אמות דהכא הינו ב' אמות של תוכה ואמה מכא ואמה מכא .אול הפירוש
הפשוט ופירש"י הכוונה לד' אמות מכל צד של אגפי האניגרא והנהר.
 10לרש"י הטע דאל"כ א יוזק הנהר ע"י שיקריבו את זריעת אליו ,יהיה היזק דרבי ומי ימחול .ותוס' פי'
שהיות והולכי ספינות בנהר צרי להשאיר ריוח הרבה למושכי הספינות לכ יתנ באומד.

