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 א"שליט יוס� לובא� ר"שיעור מאת הג, מראה מקומות

 יהושע ב� גמלא' תקנת ר בעני� � .בבא בתרא כא

 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

ג שאסור להכניס הרבה תינוקות לחצירו מפני שהוא מזיק בזה את "בגמרא מבואר דאע •
כיניו יכולי� לעכב י ב� גמלא ואיל� מותר ללמד תינוקות בחצר ואי� ש"מתקנת ר, שכיניו

ולא תיק� אלא , י ב� גמלא שו� תקנה לגבי נזקי שכני�"שלא מצאנו שתיק� ר, ע"וצ. עליו
 .שיושיבו מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר

. בטור מבואר דאי� השכני� יכולי� לעכב על שכניה� א� ה� עוסקי� במלאכת שמי� •
 !י ב� גמלא"י תקנת רומפנ, דבגמרא משמע שלא התירו אלא למלמדי תינוקות, ע"וצ

, ז"ז וי"והיו מכניסי� בניה� בני ט, בתחילה לא תקנו להושיב תינוקות אלא בכל פל� ופל� •
, ויש לחקור. 'והיו מכניסי� אות� מב� שש וכו, ואחר כ� תקנו להושיב בכל עיר ועיר

או שסברו שדי בכ� , הא� חשבו שיביאו ג� בני� קטני� ללמוד, מעיקרא מאי קסברי
 ? לבני� הגדולי�שמלמדי�

ואי� שכינו יכולי� לעכב עליו , בטור מבואר דכל עסק שהוא מצוה מותר לעשות בחצירו •
כ היה לנו להתיר לאד� שאינו יכול להתפרנס בלאו הכי  "דא, ע"ויל. מפני נזקי שכני�

 !כיו� שמצוה הוא לפרנס את בני משפחתו, לפתוח חנות בחצירו

 מלמדי� אותו בעל ,פירוש, "ספי ליה כתורא "בגמרא מבואר שכשמגיע הב� לשש שני� •
 קשה ע מאי"וצ. על זה מהמשנה באבות דנקט ב� חמש למקרא'  בתוסוהקשו ,כרחו כשור

 אבל שפיר מצינו למימר, "ספי ליה כתורא"שש שני� � הא לא אמרו כא� אלא דב, להו
 !לימוד הוא לפני שש שני�שתחילת 

כ יש "וא, י� עדיי� אפשר ללמדו קצת תורהפחות מחמש או משש שנג� כשבנו , לכאורה •
 ? חמש שני� שהוא ב�לעיי� אמאי אינו חייב לחנ� בנו לתורה ג� לפני

 

 
חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר משנה ", ל"וז, :כבבא בתרא  משנה וגמרא. 1

יוצא ומוכר , אבל עושה כלי�; איני יכול ליש� מקול הנכנסי� ומקול היוצאי�: לו
איני יכול ליש� לא מקול הפטיש ולא : ואינו יכול למחות בידו ולומר לו; בתו� השוק

 . מקול הריחי� ולא מקול התינוקות
אי : ל רבא"א. סיפא אתא� לחצר אחרת: אמר אביי? ש סיפא"ש רישא ומ" מגמרא

, סיפא אתא� לתינוקות של בית רב� :אלא אמר רבא! ליתני חצר אחרת מותר, הכי
בר� זכור אותו האיש : דאמר רב יהודה אמר רב. א ואיל�ומתקנת יהושע ב� גמל

מי , שבתחלה; ה מישראלשאלמלא הוא נשתכח תור, לטוב ויהושע ב� גמלא שמו
דברי� (? מאי דרוש,  לא היה למד תורהמי שאי� לו אב,  תורה מלמדושיש לו אב

התקינו שיהו מושיבי� מלמדי תינוקות , ולמדת� את� �  ולמדת� אות�)א"י
ועדיי� מי שיש לו אב היה ;  כי מציו� תצא תורה)'ישעיהו ב(? מאי דרוש, לי�בירוש

התקינו שיהו מושיבי� בכל פל� , מי שאי� לו אב לא היה עולה ולמד, מעלו ומלמדו
,  מבעיט בו ויצא�ומי שהיה רבו כועס עליו , ז"ז כב� י"ומכניסי� אות� כב� ט; ופל�

בי� מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה עד שבא יהושע ב� גמלא ותיק� שיהו מושי
 ".ומכניסי� אות� כב� שש כב� שבע, ובכל עיר ועיר

 
פ שהיה " שאע.לתינוקות של בית רב�"ל "וז, �"בדפי הרי: נימוקי יוס� ש� ד� י .2

יכול ללמד� בבתי כנסיות ובבתי מדרשות המיוחדי� לכ� אפילו הכי לא מטרחינ� 
 ." שיהיו המלמדי� מצויי�ליה אלא לסייע בהעמדת התקנה כדי

 
אחד מבני חצר שביקש ליעשות רופא אומ� ", ל"וז, ו"טור חוש� משפט סימ� קנ. 3

� או סופר שטרות של בני העיר שרבי� באי� "או גרדי או מלמד תינוקות של עכו
 אבל הוא עושה ... בני החצר מעכבי� עליו מפני שבא לה� היזק ממנו,אליו וצריכי� לו



ואי� בני החצר יכולי� לעכב עליו ולומר אי� אנו יכולי� ליש� מקול מלאכתו בביתו 
 וכ� אי� יכולי� למחות בידו מללמד תינוקות של בית רב� ,הפטיש ומקול הרחיי�

 ."ה נמי לכל מילי דמצוה כגו� לחלק צדקה או להתפלל בעשרה" וה,ואפילו ה� רבי�
 

 ,ל"וז, ח ש�"וב
לא  ברייתא בפרק .'אחד מבני החצר וכו"

 אומ� מקיז , מוהלי רופא" ופירש רש,יחפור
 ומדברי רבינו נראה דרופא אומ� דבר ,ד�

 פירוש , כלומר רופא שהוא אומ�,אחד הוא
' � פרק ו" וכ� נראה מדברי הרמב,מקיז ד�
ונראה דרבינו נמש� לשיטתו שכתב . משכני�

דלאו דוקא מלמד תינוקות דהוא ' בסעי� ח
לק צדקה או הדי� לכל מילי דמצוה כגו� לח

 א� כ� מוהל נמי לא יוכלו ,להתפלל בעשרה
לעכב עליו וא� כ� בעל כרח� רופא שהוא 

ש "אומ� קאמר ולכ� לא קאמר או אומ� כמ
 אבל ,או גרדי או מלמד תינוקות של גוי�

י דדוקא מלמד תינוקות ומשו� תקנת "לרש
יהושע ב� גמלא שלא יחזור הדבר לקלקולו 

ש "מחות וכמאבל לכל מילי דמצוה יכול ל
 ולפי זה רופא או אומ� ,י"בית יוס� לדעת רש

קאמר ופירוש רופא ' או גרדי או מלמד וכו

מוהל אומ� מקיז ד� דהכי משמע פשטה 
 .דברייתא

א� קשה לדעת רבינו א� כ� לאיזה צור� 
קאמר רבא סיפא אתא� לתינוקות של בית 

 בלאו ,רב� ומתקנת יהושע ב� גמלא ואיל�
א תיפוק ליה דמילי תקנת יהושע ב� גמל

 ויש לומר דהוה קשיא ליה ,דמצוה היא
לרבא אמאי קתני טפי ה� מצוה דמלמד 

 ולהכי קא מתר� דלפי דקוד� ,תינוקות
תקנת יהושע ב� גמלא היה יכול למחות 
משו� דהתקינו שיהו מושיבי� מלמדי 

ישעיה ב (תינוקות בירושלי� בדוקא מדכתיב 
ושלי� מיר' כי מציו� תצא תורה ודבר ה) ג

להכי נקט מלמדי תינוקות לאורויי דא� 
מלמדי תינוקות אי� יכול למחות מתקנת 
יהושע ב� גמלא וכל שכ� לכל שאר מילי 

 ."דמצוה

 
תא שמע מי שיש לו בית  ",ל"וז, י מיגש"בש� ר: שיטה מקובצת בבא בתרא כ .4

קתני קא סלקא דעת� דהאי סופר יהודי ד. 'בחצר השותפי� הרי זה לא ישכירנו כו
 אי נמי סופר ממש , דכל מי שהתורה אומנותו סופר מקרי,נוקות הואימלמד ת

 וקתני דמעכב , דהוה ליה כמלמד תנוקות,שכותב ספר תורה נביאי� וכתובי� הוא
נוקות ולא כותב ספר תורה אלא סופר מתא יופריק דהאי סופר לאו מלמד ת. עליה

נוקות י אבל מלמד ת,מעכב עליה ולהכי ,שכותב שטרות וכתבי הרשות לכל עובר ושב
 א� על גב דבאותה חצר הוא לא מצי , אי נמי סופר שכותב ספר תורה,של בית רב�

 ."מעכב עליו
 
פירושו כותב שטרות העיר או ספרי ", ל"וז, בספרא דמתא ה"ד. � ש� כא"רמב. 5

ותמיהא ל� , מלמד כל תנוקות שבעיר שיש ש� קול גדול' ל פי"י ז"אבל רש, תורה
ש דאיכא מצוה רבתי ותקנתא "� דמשו� מצוה הוא דשרית ומשו� תקנה ככיו

שהקול גדול ביותר , ואפשר כיו� שהוא שונה ליותר מחמשי� מעכב עליו, יתירתא
 ".ואי� מצוה זו מ� המובחר דהוה להו לאותובי תרי

 
 ,ל"וז, ב"ת חת� סופר חוש� משפט סימ� צ"שו. 6
טי� כ לא פסקתי הדי� לחלו"ואעפ...שאלה "

' מפני שהוא תמהו� בעיני העול� שיוכל א
 פרנסה למכור תלעכב על חבירו בעשיי

 וא� זה יזכה בטענתו למחות ,משקי� בביתו
ביד העליו� יהיו רבי� שימחו לבעל שטח 
העליו� שלא למכור א� יי� מפני שהבאי� 
לקנות עוברי� דר� החצר המשות� לה� כי 

 וכדומה ,ש ויי� ממש שוה"בעני� זה מכירת יי
למכור בדמי� קאפע וצוקר ' לזה א� ירצה א

לאחדי� שרבי� יוצאי� ונכנסי� דר� החצר 
 .כ בידו"לקנות ממנו ימחו ג

י "ואפשר שנשתנה הדבר שלא נהגו למחות ע
ה שנתמעטו הדיורי� לבני "אור� הגלות בעו

בחברו בעניני� כאלה ' עמינו וא� ימחה א
ו א� אי� לו במה "יצטר� לבריות ח

א במקו� שהלכה רופפת "רנס וכדלהתפ
כ קשה לומר " ואעפ,ביד� הל� אחר המנהג

נגד די� המבואר לומר בבירור שנשתנה הדי� 
 דאפשר לא ,בכל מילי' ולא ראינו אי� ראי

 ולזה ,קפדי שאר שכני� ומא� דקפיד קפיד
י לחוות "הגנ' גמרתי בעדי לכתוב העני� למחו

 .דעתו הרמה בזה
י אפשר שנשתנה "הגנ' ש מחו"ומ...תשובה 
א� אי� לו במה ' י אור� הגלות וכו"הדבר ע

'  נוכל להוסי� תבלי� כיו� דכ,ל"להתפרנס עכ
ר אלא כל דבר "לאו דוקא תשב' הפוסקי

ז למזונות דבר "ל בזה" הא קייכ" וא,מצוה
 ,ח"י רמ"ח סס"א בא"ש רמ"מצוה הוא כמ

יהודא ' פ אלו מגלחי� פלוגתת ר"ויעיי� ר



עיי� ' ה אסור כו"וט דורבנ� אמר רבא לש
 .פ מקו� שנהגו"ירושלמי ר

כ לא קאמרי אלא בבטול " דע,ל"מ לא נ"ומ
מצוה דא� לא ילמד� יתבטלו או שארי 
מצות המוטלי� על הכל אבל הכא נהי 

דפרנסת בניו ובני ביתו מצוה מוטלת עליו 
י "היא אבל אינה מוטלת על שכינו שיפסיד ע

קלא דלא פסק בחצרו ולא עליו מוטל 
ה בש� "ש לקמ� אי" ועיי� מ,פרנסתו של זה

 ".ח"רלב

  
 ,ל"וז, . חידושי חת� סופר בבא בתרא כא.7
' ל עוד פשוט דודאי מאז ומעול� הי"ונ"

מלמדי תינוקת בישראל בכל עיר ועיר כי מי 
שיש לו אב שחייב ללמוד בנו שכרו האבות 

קללת יעקב '  והרי זה הי,לבניה�' מלמדי
מלמדי '  ביעקב שיהיאבינו לשמעו� אחלק�

 .תינוקת
' ה קינאת וכו"ד' א תוס"ב ע"לקמ� כ' ועיי

 תבכלל עשר תקנו' ש שכתבו שזה לא הי"ע
ג " ליהושע ב�בקיצור שהרי עזרא קד' ולא כ
 מלמדי ול דכבר הי"כ כהנ" אע,טובא
 א� ,ת מימות עול� למי שיש לו אבותינוק

החיוב ' בשארא דרשי ולמדת� את� ולא הי
 ,יבור אלא על האב או על עצמומוטל על הצ

ש ששו� יחיד לא התחייב לסבול ריבוי "מכו
 והאב ימציא לבניו מקו� ,דר� וקול תינוקות
 א� משתיקנו , לסבול�שיפוייסו השכני

ה על כל "כ ה"ג והוטל על הציבור א"יהושע ב
טל חיובו של ב� ומי שאי� לו ב� ה' יחיד אפי

לגור  לסייעו לאביו או להציבור להניחו ,זה
 .בשכונתו

 מלאג� ל עוד דגו� הדי� לאו מיהושע ב"ונ
 וכל ,ואיל� נתחדש אלא כ� הוא מעיקר הדי�

ז כגו� "מצווה המוטלת על הציבור לסייעו זא
מוטל על כל ישראל למי '  דמילת הבני,מוהל

פ מוטל על "ה כשיש לו אב עכ" ה,שאי� לו אב
 או ,כל ישראל להניח לדור המוהל בשכונת�

ר "א� תשב.  וכ� תפלה בציבור,ותרופא נפש
 מוטל אלא על האב לא סבלו הלא הישמאז 

ג "ית יהושע בד וח,דהוי הזיקא ד�השכני
ה "ל לרבא ה" וס,להטיל ג� זה על הציבור

ית ל� לב" שלא יכלו לומר ,�על היחידי
  ".ל" וכהנ," שבעירנסתכה

 
 .ע בכחושכב� שש בבריא כב� שב .כב� שש כב� שבע", ל"וז, תוספות ש�. 8

 והא דתנ� במסכת אבות ב� חמש שני� למקרא בבריא .בבציר מבר שית לא תקבל
הלומד בנו פחות מב� שש ר� אחריו ואינו מגיעו ) וש�. ד� נ( כדאמר בכתובות ,לגמרי

ואיכא דאמרי חבריו רצי� אחריו ואי� מגיעי� אותו ותרוייהו איתנהו דחליש וגמיר 
 ".אואיבעית אימא הא בכחוש והא בברי

 
. 'ככתוב בתוס' כב� שש בבריא כו. כב� שש כב� שבע", ל"וז, ושיטה מקובצת ש�

 ,ו מעט מעט שאביו מלמד,והא דתנ� במסכת אבות ב� חמש למקרא היינו לגלגל עמו
 ."וב� שש ספי ליה כתורא

  
 להתעט� חייב ,חייב בלולבקט� היודע לנענע : תנו רבנ�", ל"וז, .גמרא סוכה מב. 9

תורה וקריאת  אביו לומדו יודע לדבר. אביו לוקח לו תפילי� מור תפילי�לש, בציצית
 תורה צוה לנו משה מורשה )דברי� לג(:  אמר רב המנונא?תורה מאי היא. שמע

 ".פסוק ראשו�? קריאת שמע מאי היא. קהלת יעקב

מאימתי אביו חייב ללמדו ", ל"וז', הלכה ו' � הלכות תלמוד תורה פרק א"רמב. 10
ואחר כ� מלמדו ,  משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה לנו משה ושמע ישראל,תורה

 עד שיהיה ב� שש או ב� שבע הכל לפי בוריו ומוליכו אצל ,מעט מעט פסוקי� פסוקי�
 ".מלמד התינוקות

 
מאה ' כתב רבי אמי ד אמרו ליה רבנ� לרב המנונא", ל"וז, .גמרא בבא בתרא יד. 11

 ". תורה צוה לנו משה כתב)ג"רי� לדב( אמר להו דילמא ,ספרי תורה
 

ת דאותו פסוק קרוי " ואומר ר.דילמא תורה צוה", ל"וז, ה דילמא"ותוספות ש� ד
קט� היודע לדבר אביו מלמדו תורה מאי תורה .) ד� מב(דסוכה ' ג' תורה כדאמר בפ

 ".תורה צוה לנו משה
 



ומ�  שמענשי� ועבדי� וקטני� פטורי� מקריאת ", ל"וז, .משנה ברכות כ. 12
 .וחייבי� בתפילה ובמזוזה ובברכת המזו�, התפילי�

 
 אפילו קט� שהגיע לחנו� לא הטילו על אביו לחנכו .קטני�", ל"וז, י ש�"ורש

 ".לפי שאינו מצוי תמיד כשמגיע זמ� קריאת שמע, בקריאת שמע
  

 פירש הקונטרס קט� .ש"וקטני� פטורי� מק", ל"וז, ה קטני�"ותוספות ש� ד
קט� היודע ' אמרי.) סוכה ד� מב(לולב הגזול '  ולא נהירא דהא פ,ו�שהגיע לחנ

לשמור תפילי� אביו חייב לקנות לו תפילי� אלמא כשהגיע לחנו� דשייכי ביה תפילי� 
ש נמי יש לחייבו יותר מסתמא מדאשכח� הת� קט� היודע לדבר " ובק,חייב בתפילי�

דמיירי בקט� שלא הגיע ת " ונראה לר,ש"אביו מלמדו תורה ופסוק ראשו� של ק
 דמיירי בקט� שהגיע ומרלוצה י ר" ומיהו סיפא דקתני וחייבי� בתפלה היה ר.לחנו�

 ולא נהירא דא� כ� לא הוו להו ,לחנו� דאי לא הגיע לא הוו להו לחייבו בתפלה
קטני� דומיא דנשי� ועבדי� שפטורי� בכל עני� וקטני� אינ� פטורי� אלא בשלא 

ת דודאי איירי הכל בקט� שלא הגיע לחנו� "ר'  ופי, תפיליוהגיע ואי� יודע לשמור
וחייבי� דסיפא קאי אנשי� ועבדי� לחוד אבל קטני� פטורי� מכל וכל כיו� דלא 

כ אמאי תנא קטני� בהדי נשי� ועבדי� כיו� דאי� שוי� "ת א" וא,הגיע לחנו�
עו לחנו� ל דכ� דר� התנא לשנות יחד נשי� ועבדי� וקטני� שלא הגי" וי,כדפרישית

 ".).סוכה ד� כח(כמו נשי� ועבדי� וקטני� פטורי� מסוכה 
 

קט� '  אפיקונטרסהירש  פ,ש"פטורי� מקדוקטני� ", ל"וז', ומרדכי ש� אות ס
לי� דהא אמרינ� ש ותפי"ת נראה דקט� שהגיע לחינו� חייב בק" ולר,שהגיע לחינו�

והיינו (תפילי� ח לו קט� היודע לשמור תפיליו אביו לוק] ד� מב[פרק לולב הגזול 
 ,]ש"אלמא כשהגיע לחינו� השיי� ביה תפילי� חייב בתפילי� ובק) [בהגיע לחינו�

ש מסתמא כדי "ואמרינ� הת� יודע לדבר אביו מלמדו תורה ופסוק ראשו� של ק
ש ותפילי� היינו " ומתניתי� הכא דפוטר קטני� מק,ש כשיגיע לחינו�"שידע לקרות ק

  ".קטני� שלא הגיעו לחינו�
 

 , ל"וז', ז אות ג"ברכת שמואל קידושי� סימ� כ. 13
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