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הקדמה
קוב זה מורכב משיעורי שנאמרו ,במסגרת הלימוד הסדיר ,בפני תלמידיי בישיבת הר
עציו  ,בשנת ה'תשס"א ,על רוב פרק חזקת הבתי.
מרגלא בפומייהו דיושבי בית המדרש דברי רבי ישמעאל החותמי את משניות
מסכת בבא בתרא – ומתו כ ,את מסכת נזיקי כולה" :הרוצה שיחכי יעסוק בדיני
ממונות ,שאי ל מקצוע בתורה גדול מה  ,וה כמעיי הנובע" .מעבר לכ ,נהוג לחשוב
כי תסיסת המבוע מורגשת במיוחד בחזקת הבתי ,פרק בו העוצמה והעושר הלמדניי
בולטי למדי .ומכא  ,שכל הניגש ללב את הסוגיות – ועל אחת כמה וכמה ,הבא
להעלות את שיעוריו על הכתב ולפרסמ ברבי – ניגש אל המשימה בדחילו ורחימו
של חרדת קודש ואחריות .זו אמנ תחושתי ,ואני תפילה כי הדברי קולעי לאמת,
ושכ יתקבלו על ידי לומדיה.
זכיתי ,בסייעתא דשמיא ,שמלאכתי בהבאת הדברי לדפוס תיעשה על ידי אחרי.
תלמידי מסורי טרחו ועמלו להעלות על הכתב ,לסדר ולעורכ ,על מנת להציג
על שולח לומדי תורה ושוחריה .תודה מקרב לב שלוחה לתלמידי אלו :רונ כ ,
עמיחי גורדי  ,מת גלידאי וחיי נבו  .תודה המלווה בתפילה ובברכה שיזכו להגדיל
תורה ולהאדירה לאור ימי טובי .משנה תודה לרב דניאל וול ,שהעביר על
השיעורי את קולמוסו האיכותי ותיק בקפדנות את הטעו תיקו .
לסיו ,הבעה מחודשת של שתי תפילות רבי נחוניא ב הקנה :בקשה – הנדרשת
במיוחד כלפי שיעורי שוטפי – שלא תארע תקלה על ידי ושלא אכשל בדבר הלכה;
ושבח והודאה על שזיכני הקב"ה להיות מיושבי בית המדרש ,בי השואפי ללמוד
וללמד לשמור לעשות ולקיי.
יהי רצו שאזכה ,יחד ע בני ביתי ותלמידיי ,להמש רחמיו וחסדיו; ויתקיי בנו
מקרא שכתוב "וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרי ירצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו".
בברכת התורה והמצוה
אהר ליכטנשטיי

מבוא
אנו מודי לקב"ה שזיכה אותנו להוציא כר נוס בסדרת שיעורי הרב אהר
ליכטנשטיי  .כר זה מכיל סיכומי שיעורי בפרק 'חזקת הבתי' שבמסכת בבא בתרא,
שאות העביר הרב במהל זמ חור ה'תשס"א.
הנושא העיקרי בפרק 'חזקת הבתי' הוא חזקת ג' שני .כדי ליצור מוחזקות
במיטלטלי  ,די בכ שכרגע האד אוחז בחפ  .בקרקעות ,לעומת זאת ,לא די באחיזה
רגעית מעי זו .כדי ליצור מוחזקות בקרקע יש צור במעשה המבטא באופ משמעותי
יותר את הזיקה של האד אליה .בנוס ,האד נדרש להתמיד במעשה זה ,ולבצעו
במש תקופה ארוכה של שלוש שני .רק כ ביכולתו לבסס את טענתו לבעלות על
הקרקע.
בשיעורי שלפנינו ניכרי בבירור העקרונות הללו .כדי "לקנות" סוגיה ,לא די
באחיזה שטחית וחד פעמית .על מנת ליצור זיקה משמעותית אל הסוגיה ,יש צור
בליבו יסודי ובניתוח מעמיק של מבנה הסוגיה והיסודות ההלכתיי העומדי
בבסיסה .את כל זאת עושה הרב ליכטנשטיי בבהירות ובפשטות ,אשר ג הירידה
לפרטי הסוגיה אינה פוגמת בה  .ההתמדה בדר זו סוגיה אחר סוגיה ,היא המעניקה
ללומד את התשתית לשליטה ולבעלות על הסוגיות שבפרק.
*___*___*
ייחודו של ספר שיעורי זה ביחס לספרי אחרי המקבצי שיעורי ראשי ישיבות
הינו בסדר ובשיטתיות שבו .הרב מלב את הנושא הנידו מכל צדדיו ,ומבדיל בי
היסודות ההלכתיי השוני השותפי בעיצובו.
קדמו לספר זה קבצי שיעורי על מסכתות זבחי ,טהרות ובבא מציעא ,ועל
קונטרס דינא דגרמי .קבצי אלו נחלו הצלחה רבה ,וכבר הודפסו מספר מהדורות
שלה .הסדר והמבנה השיטתי שבשיעורי רבנו גרמו לרבי להפציר בנו להוציא קבצי
שיעורי בתחומי נוספי.
בספר זה נדפסו שיעוריו של הרב על פרק חזקת הבתי .השיעורי מנתחי
בצורה יסודית את העקרונות העומדי בבסיס הסוגיות שבפרק ,ומציגי משנה סדורה
ומובנה של הנושאי הללו.

השיעורי מנוסחי בצורה המאפשרת קריאה רהוטה ומובנת ג לאלו שחסרי
ידע מוקד בנושא .במסגרת השיעור מובאי המקורות הבסיסיי בסוגיה ,ובהערות
השוליי מצויני מקורות נוספי ,המהווי פתח למי שמעוניי להעמיק יותר בנושא
הנידו .
חובה וזכות היא לנו להודות לרב דניאל וול ,על עבודתו המסורה והשקדנית.
הרב וול עבר על השיעורי והוסי לה את הערותיו .חות עבודתו היסודית מוטבע
בהערות השוליי שבספר.
אנו מודי למשפחת של אברה ואסתר גרוס ומשה זאב וברכה ברנשטיי ז"ל,
שהקדישה לזכר את המהדורה הראשונה.
אנו מודי במיוחד לוועלוועל ויהודית על הקדשת המהדורה החגיגית הנוכחית
היוצאת לכבודו של רבנו במלואת לו שמוני שנה ,ומאחלי לה ולמשפחת הרבה
ברכה והצלחה.
העורכי

