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בבא מציעא ד קח.

מיתומי
מרבנ

1

הא גובי מיתומי ומרבנ לצרכי דלהל ?

ל"איגלי גפא" )חומת העיר(
גובי  דג ה צריכי שמירה
1
לא גובי  דאינ צריכי שמירה

ל"כריא דפתיא" ) מעיי או בור לשתיה(
גובי  דג ה צריכי לשתות
מעות :גובי  דג ה צריכי לשתות
2
לחפירה :אינ יוצאי

שני ערי עליונה ותחתונה ,הא צריכי לסייע זה את זה בדלהל ?

לנקות את הנהר מאבני
לנקות את יציאת מי הגשמי

4

הסתימה כנגד התחתוני
אי העליוני מסייעי
ג העליוני מסייעי

הסתימה כנגד העליוני
3
ג התחתוני מסייעי
אי התחתוני מסייעי

המחזיק בשדה הפקר לקנותה ולשל את המס למל באופני דלהל  ,הא מוציאי ממנו?

לרב יהודה אמר רב
לרב נחמ
לנהרדעי

החזיק בי שני אחי או שותפי
חצו הוא  אבל לא מסלקי לו
מסלקי אותו
מסלקי אותו

החזיק בי אנשי שאינ שותפי

לא מסלקי אותו
מסלקי אותו  דינא דבר מצרא

הא יש דינא דבר מצרא באופני דלהל ? ]תוד"ה האי[.

המקבל שדה מהמל ורוצי
להוציא ממנו מדינא דבר מצרא
הקונה שדה ורוצי
להוציא ממנו מדינא דבר מצרא

לרש"י
לר"נ :אי דינא דבר מצרא
לנהרדעי :יש ומוציאי
לר"נ :אי דינא דבר מצרא
לנהרדעי :יש ומוציאי

לתוס'
5
לר"נ :כא אי דינא דבר מצרא
לנהרדעי :יש ומוציאי
לכו"ע יש ומוציאי

 1התורה שומרת עליה כדכתיב )משלי ו:כב( "בשכב תשמור עלי".
 2ד"רבנ לא בני מיפק באוכלוזא נינהו"  דגנאי הוא לה לצאת לחפור ,אלא יגבו מה מעות ושוכרי
פועלי.
 3דג ה ניזוקי בזה שאי המי זורמי אליה ,ותיקו העליו הוא ג לצרכ.
 4כא זה בהיפ ,שרוצי שיצאו המי מ העיר ולא ישארו בעיר ויעשו ש טיט ויזיקו ,וש אי
התחתוני צריכי לסייע לעליוני כי לא באי המי להזיק .אול העליוני צריכי לסייע
לתחתוני ,כיו שג א הסתימה כנגד התחתוני ה ניזוקי שהמי נשארי ג אצל ולא יוצאי.
5כתבו התוס' ,דודאי דר"נ לא חולק על דינא דבר מצרא ,ורק כא שלא חששו לקחת מ המל לפניו סימ
שלא רצו בה ולכ אי דינא דבר מצרא ,אול במכר מודה ר"נ שיש דינא דבר מצרא ,דיטענו שלא ידעו
שהשדה עמדה למכירה ולכ לא קנו ,ודלא כרש"י ד"ה לא.
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בבא מציעא ד קח:
שכ ות"ח או קרוב ות"ח ,מתי ת"ח קוד? ]תוד"ה שכיני[.

לרש"י
לתוס'

שניה מצרני
אי ת"ח קוד  ויחלוקו
2
ת"ח קוד

1

שניה לא מצרני
ת"ח קוד
3
ת"ח קוד

היתה האדמה שייכת לאד אחד ,והבתי או הדקלי שבתוכה של אחר ,מה הדי בדלהל ?

ארעא דחד ובתי דחד
ארעא דחד ודקלי דחד

מעכב
בעל הקרקע מעכב לבעל הבתי
או הדקלי למכור לאחר

לא מעכב
בעל הבית או הדקלי אינו מעכב
לבעל הקרקע למכור לאחר

 1רש"י )סו ד"ה שכיני( כתב שכששניה מצרני לא אמרינ ת"ח קוד ,דאטו משו דהוא ת"ח משלח
גלימי דאינשי ,ואי להעדיפו על מצר אחר אלא יחלוקו .ומטע זה כתב רש"י שאי הפירוש בהאי בבא
]מתיבת שכיני העיר[ בעני דינא דבר מצרא ,אלא מיירי כשאי דינא דבר מצרא והספק למי יקדי] .עוד
מבואר שכל מה שנחלק רש"י ע תוס' לדינא הוא דוקא בת"ח ,אול לגבי שכיני העיר וכו' ,משמע שאי
סיבה שלא לפרש בשניה מצרני ,אלא מכח שכל הבבא מדברת במקרה אחד[.
 2תוס' )ד"ה שכיני( חולקי על רש"י והעמידו את הסוגיא לעני הקדמה כששניה מצרני .וע"ע בתוס'
רא"ש שכתב להדיא שאוקימתא זאת קאי על כל המקרי ,וכ הוא במהרש"א.
 3די זה לא נתבאר להדיא ,אול נלמד מכ"ש ,דאפי' היכא ששניה מצרני ת"ח קוד לתוס' ,א
שמפקיע זכות מחברו ,א"כ כ"ש כשאי שניה מצרני שלא מפקיע הת"ח כלו מחברו שהוא קוד.

