דרומא בית מדרש לסטודנטים.

בבא בתרא
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יחסי שכנות במשנה
נימוקי יוסף בבא בתרא דף א עמוד א
וטעמא דבעינן שיעורים גדולים כל כך אע"פ שאינו
אלא משום היזק ראיה משום דחיישינן שמא יפול
ויצטרך להתעצם עמו בב"ד ובין כך ובין כך יהא
מזיקו בהיזק ראיה

רבי יוסף חביבא (אבן חביבא) נולד כנראה בסרגוסה שבספרד בערך
בשנת ק' ( )0431כצאצא למשפחות של גדולי רבני ספרד ,ולמד תורה
אצל הר"ן ואחרי פטירתו אצל רבי חסדאי קרשקש .חי בברצלונה,
ונפטר סביב שנת ק"פ (.)0341

ומינה שמעינן דאפילו רצה אחד מהם לכנוס בתוך שלו ולבנות משלו בהוצא ודפנא חברו כופהו שיבנו בין שניהם גויל
או גזית כפי המנהג דשמא יפול ויצטרך להתעצם עמו בבית דין
רא"ש בבא בתרא פרק

רבי אשר בן יחיאל ,הרא"ש ,נולד בשנת ה"א י' ( )?0421באשכנז ונפטר בשנת ה"א פ"ז ( )0441בטולדו

א
בגויל זה נותן שלשה

שבספרד .למד בישיבות בעלי התוספות באשכנז ובצרפת ,ורבו הגדול היה המהר"ם מרוטנבורג .בעקבות
רדיפות נגד היהודים באשכנז ,ברח לספרד .שם התמנה לרב העיר הגדולה טולדו.

טפחים וזה נותן שלשה
טפחים בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה .בכפיסים זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים .בלבינים
זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה .לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם .תימה מה הוצרך לפרש
שיעור גויל גזית כפיסים לבינים הא תנא כבר הכל כמנהג המדינה .וליחזי היכי נהוג בעובי בנין החומות של גויל גזית
כפיסים ולבינים וליזיל בתר מנהגא .על כן נראה לפרש דהכל כמנהג המדינה לא קאי אלא אעיקר המחיצה כמנהגן
לבנותה אם בגויל או בגזית או בכפיסים או בלבינים ואפילו בהוצא ודפנא כדקאמר בגמרא .אבל שיעור עובי החומות
לאו במנהגא תליא מילתא אלא בשיעור המפורש במשנתינו .ואם נהגו ביותר לא כפינן ליה דקים להו לרבנן דלא בעי
טפי .ואם נהגו בפחות מנהג גרוע הוא ולא אזלינן בתריה.

כתלי ביתי /אברהם שלונסקי
 ,כָּתְ לֵי בֵיתִ י אֵ ינָּם כְחַ י ִץ לִי בֵינ ִי ְלבֵין עֹולָּם,י ֵׁש חֶ סֶ ד הַ צְמִ יחָּ ה ,הַ מַ קְ ׁשִ יבָּה אַ ְך פְ נִימָּ ה
,כִי הַ מַ קְ ׁשִ יב לַכ ֹּל אֵ ינֹו ׁשֹומֵ עַ כְלּום
לֹותיו לְׁשֶ מַ ע הַ דְ מָּ מָּ ה
ַרק הַ מַ חְ ִריׁש הֲ מֻ ָּ
ׁ.שֹומֵ עַ אֶ ת הַ כ ֹּל ו ְאֶ ת ֻכלָּם
 ,כָּתְ לֵי בֵיתִ י אֵ ינָּם כְחַ י ִץ לִי בֵינ ִי ְלבֵין עֹולָּם;הֵ ם עֲ צִימַ ת-עֵ ינָּיו ׁשֶ ל הָּ רֹואֶ ה דָּ בָּר עַ ד ת ֹּם
,כִי הָּ רֹואֶ ה הַ כ ֹּל אֵ ינֹו רֹואֶ ה מְ אּומָּ ה
ַרק הַ צֹופֶ ה אֶ ל הָּ אֶ חָּ ד-ו ְאֵ יןִ -בלְתֹו
.זֹוכֶה ל ְִראֹות כָּל הַ דְ ב ִָּרים ֻכלָּם
 ,כָּתְ לֵי בֵיתִ י אֵ ינָּם כְחַ י ִץ לִי בֵינ ִי ְלבֵין עֹולָּם;הֵ ם סֹוד הַ הִ תְ גַלּות לֹומַ ר בְאֵ ין מַ ְכלִים
,כִי הַ דֹובֵר בַׁשַ עַ ר אֵ ינֹו דֹו ֵבר לְאִ יׁש
,ו ְהַ סָּ חִ ים טַ נ ְדּו סָּ חִ ים אַ ְך זֶה ָּלזֶה
ַ
.רק הַ מֵ סִ יחַ עִ ם נַפְ ׁשֹו מֵ סִ יחַ עִ ם ֻכלָּם
. -כָּתְ לֵי בֵיתִ י אֵ ינָּם כְחַ י ִץ לִי בֵינ ִי ְלבֵין עֹולָּם

1
דרומא – בית מדרש לסטודנטים
הקתדרה לערכי היהדות
על שם בלשנר

www.bgu.ac.il/daroma | daroma@bgu.ac.il | 08-6461142

