
	

	דף ב
א. כותל השותפים ב. דין גינה ובקעת השותפים ג. היזק ראיה. ד. עין הרע בגינה. ה. אופנים  

 דלכו"ע הוי היזק
  

ביניהם, בונים את הכותל באמצע,   בחצר ורצו לעשות מחיצה משנה: שנים שהיו שותפים א.
רוחב כותל זה כמנהג המדינה שנוהגים השותפים לבנות כשחולקים ביניהם וכו' (לפיכך)   שיעור

 (ח"מ קנז, ד' וה'). אם אחר זמן נפל כותל זה המקום והאבנים של שניהם
בגינה ובאים לחלוק מחייבים אותם לגדור ביניהם אפילו סתמא שאין  שנים שהיו שותפים ב.

אם יש מנהג ידוע לגדור מחייבים לגדור אבל  ואה)(שדה תב ביניהם מנהג ידוע אבל בבקעה
כונס   (פי' בסתם או במקום שאין מנהג) רצה אחד מהם לגדור בבקעה (ח"מ קנח, א) בסתם לא

כמו אמה בסיד מבחוץ כדי להודיע שהכותל שלו. לפיכך   (להיכר) לתוך שלו ובונה ועושה חזית
נים הכותל באמצע ועושים חזית  אם נפל הכותל המקום והאבנים שלו. עשו מדעת שניהם בו
 (שם, ד). מכאן ומכאן לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם

גמרא: ביאור המשנה שרצו השותפים לבנות ביניהם כותל וקמ"ל שהאחד כופה לחבירו לבנות  ג.
כותל רחב כמנהג המדינה ולא יוכל לומר לא הסכמתי אלא למחיצה דקה שאין ממעטת בתשמיש  

כל כך. אבל אם לא הסכימו לבנות כותל אע"פ שהסכימו לחלוקה, אין כופהו לבנות כותל החצר 
 דהיזק ראיה אינו היזק.

ואע"פ שהיזק ראיה לא חשיב היזק, בגינה כופים אותו לגדור דאמר רבאסור לאדם לעמוד בשדה   ד.
 חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה שלא יזיקנו בעין רעה (רש"י).

ואע"פ שאמרנו היזק ראיה לא חשוב היזק ד' אופנים יש דלכו"ע הוי היזק ואלו הם: כותל  ה.
המחיצה שנפל מחייבים אותו לבנות עד ד"א שכבר נתרצו הראשונים בכותל. וכן היזק ראיית בני  

חבירו ולכן הבונה כותל כנגד   בבית רה"ר ועל כן כופין לבנות בית שער ודלת לחצר. וכן שלא יציץ
תיו של חבירו צריך להגביהו או להשפילו מהחלון ד' אמות. וכן אפילו בחצר שייך היזק ראיה חלונו

אם סמוך לגגו של חבירו שתשמיש החצר קבוע והגג עראי ואין נשמר לעשות בחצר דברי הצנע,  
 וחייב בעל הגג לבנות כותל להרחיק נזקו.
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