סכום סוגית 'מאי מחיצה?'
משנה :השותפין שרצו לעשות מחצה בונין את הכותל באמצע'
גמרא :מאי 'מחיצה'?

גודא = חציצה פיזית

פלוגתא = לחצות

מקור מוכיח

ְמ ִחיצַ ת הַ כ ֶֶּּרם שֶּ נִּפְ ְרצָ ה
אֹומֵ ר לֹו גְ דֹור חָ זְ ָרה
וְ נִּפְ ְרצָ ה אֹומֵ ר לֹו גְ דֹור
נ ְִּתי ֵָאש הֵ ימֶּ נָה וְ ל ֹא גְ דָ ָרּה
הֲ ֵרי זֶּה ִּקידֵ ש וְ חַ יָיב
יּותּה
בְ ַא ְח ָר ָ

במדבר ל"א +ו ְַת ִּהי מֶ חֱ צַ ת
הָ עֵ דָ ה

חידוש המשנה

וכיון דרצו (לחצות)
טעמא דרצו( ,אז בונים
 בונין את הכותל בעלכותל)
הא לא רצו  -אין מחייבין כרחו,
אותו

מסקנה לענין 'היזק
ראיה'

היזק ראיה לאו שמיה
היזק

היזק ראיה שמיה היזק

קושיה

"בונין את הכותל" ,בונין
אותו מבעי ליה!

אי הכי ,האי "שרצו לעשות
מחיצה" ,שרצו לחצות
מבעי ליה!

תירוץ

אי תנא אותו ,הוה אמינא
במסיפס בעלמא ,קמ"ל
כותל.

--------------------------

בבא בתרא פרק ג משנה ה
ֵאּלּו ְדבָ ִּרים שֶּ יֵש לָהֶּ ם חֲ ז ָָקה ,וְ ֵאּלּו ְדבָ ִּרים שֶּ ֵאין לָהֶּ ם חֲ ז ָָקה .הָ יָה מַ ע ֲִּמיד בְ הֵ מָ ה
נֹותן זִּ בְ לֹו בֶּ חָ צֵ רֵ ,אינָּה חֲ ז ָָקה .אֲ בָ ל
ּומגַדֵ ל ַת ְרנְגֹולִּין ,וְ ֵ
יריִּם ,וְ ֵרחַ יִּםְ ,
בֶּ חָ צֵ רַ ,תנּור ,וְ כִּ ַ
יריִּם ,וְ כֵן ל ֵָרחַ יִּם,
עָ שָ ה ְמ ִּחצָ ה לִּבְ הֶּ ְמתֹו גְ בֹוהָ ה עֲשָ ָרה ְטפ ִָּחים ,וְ כֵן ל ַַתנּור ,וְ כֵן לַכִּ ַ
ִּהכְ נִּיס ַת ְרנְגֹולִּין לְתֹוְך הַ בַ יִּת ,וְ עָ שָ ה מָ קֹום לְזִּ בְ לֹו עָ מֹק ְשֹלשָ ה אֹו גָבֹוּהַ ְשֹלשָ ה ,הֲ ֵרי זֹו
חֲ ז ָָקה:

ערובין ח' ו'
בֹור שֶּ בֵ ין ְש ֵתי חֲ צֵ רֹותֵ ,אין ְממַ ּל ְִּאין ִּממֶּ נּו בְ שַ בָ תֶּ ,אּלָא ִּאם כֵן עָ שּו לֹו ְמ ִּחצָ ה גָבֹוּהַ
ִּיאל
עֲשָ ָרה ְטפ ִָּחים בֵ ין ִּמלְמַ עְ לָה ,בֵ ין ִּמּלְמַ טָ ה ,בֵ ין ִּמתֹוְך אֹגְ נֹוַ .רבָ ן ִּש ְמעֹון בֶּ ן ג ְַמל ֵ
אֹומ ִּריםִּ ,מלְמָ עְ לָהָ .אמַ ר ַרבִּ י יְהּודָ ה,
אֹומ ִּריםִּ ,מּלְמַ טָ הּ .ובֵ ית ִּהּלֵל ְ
אֹומֵ ר ,בֵ ית שַ מַ אי ְ
ל ֹא ְתהֵ א ְמ ִּחצָ ה גְ דֹולָה ִּמן הַ כ ֶֹּתל שֶּ בֵ ינֵיהֶּ ם:
במדבר לא
וַי ֹאמֶּ ר ה' ֶּאל־מֹשֶּ ה ּלֵאמֹר׃
שָ א ֵאת ר ֹאש מַ לְקֹוחַ הַ ְשבִּ י בָ ָאדָ ם ּובַ בְ הֵ מָ ה ַא ָתה וְ ֶּאלְעָ זָר הַ כֹהֵ ן וְ ָראשֵ י אֲ בֹות הָ עֵ דָ ה׃
ית ֶּאת־הַ מַ לְקֹוחַ בֵ ין תֹפְ שֵ י הַ ִּמלְחָ מָ ה הַ יֹצְ ִּאים לַצָ בָ א ּובֵ ין כׇּל־הָ עֵ דָ ה׃
וְ חָ צִּ ָ
וַהֲ ֵרמ ָֹת מֶּ כֶּס לַיהֹוָה מֵ ֵאת ַאנְשֵ י הַ ִּמלְחָ מָ ה הַ יֹצְ ִּאים לַצָ בָ א ֶּאחָ ד ֶּנפֶּש מֵ חֲ מֵ ש הַ מֵ אֹות ִּמן־
יתם ִּת ָקחּו וְ נ ַָת ָתה ל ְֶּאלְעָ זָר הַ כֹהֵ ן
ּומן־הַ צ ֹאן׃ ִּממַ חֲ צִּ ָ
ּומן־הַ חֲ מ ִֹּרים ִּ
ּומן־הַ בָ ָקר ִּ
הָ ָאדָ ם ִּ
ְתרּומַ ת ה'׃
ּוממַ חֲ צִּ ת בְ נֵי־י ְִּש ָר ֵאל ִּת ַקח
ָאחֻ ז ִּמן־הַ חֲ ִּמ ִּשים ִּמן־הָ ָאדָ ם ִּמן־הַ בָ ָקר ִּמן־הַ חֲ מ ִֹּרים ֶּאחָ ד ִּ
ּומן־הַ צ ֹאן ִּמכׇּל־הַ בְ הֵ מָ ה וְ נ ַָת ָתה א ָֹתם ַללְוִּ יִּם ש ְֹמ ֵרי ִּמ ְשמֶּ ֶּרת ִּמ ְשכַן ה'׃ ַויַעַ ש מֹשֶּ ה
ִּ
וְ ֶּאלְעָ זָר הַ כֹהֵ ן כַאֲ שֶּ ר צִּ ּוָה ה' ֶּאת־מֹשֶּ ה׃ ַוי ְִּהי הַ מַ לְקֹוחַ י ֶֶּּתר הַ בָ ז אֲ שֶּ ר בָ זְ זּו עַ ם הַ צָ בָ א
צ ֹאן שֵ ש־מֵ אֹות ֶּאלֶּף וְ ִּשבְ עִּ ים ֶּאלֶּף וַחֲ מֵ שֶּ ת אֲ לָפִּ ים׃ ּובָ ָקר ְש ַניִּם וְ ִּשבְ עִּ ים ָא ֶּלף׃ וַחֲ מ ִֹּרים
ֶּאחָ ד וְ ִּש ִּשים ָאלֶּף׃
ֹלשים ָאלֶּף׃
ּוש ִּ
וְ ֶּנפֶּש ָאדָ ם ִּמן־הַ נ ִָּשים אֲ שֶּ ר ל ֹא־י ְָדעּו ִּמ ְשכַב ָזכָר כׇּל־ ֶּנפֶּש ְש ַניִּם ְ
ֹלשים ֶּאלֶּף וְ ִּשבְ עַ ת
ּוש ִּ
ו ְַת ִּהי הַ מֶ חֱ צָ ה חֵ לֶּק הַ יֹצְ ִּאים בַ צָ בָ א ִּמ ְספַר הַ צ ֹאן ְשֹלש־מֵ אֹות ֶּאלֶּף ְ
אֲ לָפִּ ים וַחֲ מֵ ש מֵ אֹות׃
ֹלשים ָאלֶּף
ּוש ִּ
ַוי ְִּהי הַ מֶּ כֶּס לַה' ִּמן־הַ צ ֹאן שֵ ש מֵ אֹות חָ מֵ ש וְ ִּשבְ עִּ ים׃ וְ הַ בָ ָקר ִּששָ ה ְ
ּומכְ סָ ם לַיהֹוָה ְש ַניִּם וְ ִּשבְ עִּ ים׃
ִּ
ּומכְ סָ ם לַיהֹוָה ֶּאחָ ד וְ ִּש ִּשים׃ וְ ֶּנפֶּש ָאדָ ם ִּששָ ה עָ שָ ר
ֹלשים ֶּאלֶּף וַחֲ מֵ ש מֵ אֹות ִּ
וַחֲ מ ִֹּרים ְש ִּ
ֹלשים ָנפֶּש׃ ַוי ִֵּתן מֹשֶּ ה ֶּאת־מֶּ כֶּס ְתרּומַ ת ה' ל ְֶּאלְעָ זָר הַ כֹהֵ ן
ּוש ִּ
ּומכְ סָ ם לַיהֹוָה ְש ַניִּם ְ
ָאלֶּף ִּ
כַאֲ שֶּ ר צִּ ּוָה ה' ֶּאת־מֹשֶּ ה׃
ּוממַ חֲ צִּ ית בְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל אֲ שֶּ ר חָ צָ ה מֹשֶּ ה ִּמן־הָ אֲ נ ִָּשים הַ צֹבְ ִּאים׃ ו ְַת ִּהי מֶ חֱ צַ ת הָ עֵ דָ ה ִּמן־
ִּ
ֹלשים
ּוש ִּ
ֹלשים ֶּאלֶּף ִּשבְ עַ ת אֲ לָפִּ ים וַחֲ מֵ ש מֵ אֹות׃ ּובָ ָקר ִּששָ ה ְ
ּוש ִּ
הַ צ ֹאן ְשֹלש־מֵ אֹות ֶּאלֶּף ְ
ֹלשים ֶּאלֶּף וַחֲ מֵ ש מֵ אֹות׃ וְ ֶּנפֶּש ָאדָ ם ִּששָ ה עָ שָ ר ָאלֶּף׃
ָאלֶּף׃ וַחֲ מ ִֹּרים ְש ִּ
ּומן־הַ בְ הֵ מָ ה
ַוי ִַּק ח מֹשֶּ ה ִּממַ חֲ צִּ ת בְ נֵי־י ְִּש ָר ֵאל ֶּאת־הָ ָאחֻ ז ֶּאחָ ד ִּמן־הַ חֲ ִּמ ִּשים ִּמן־הָ ָאדָ ם ִּ
ַוי ִֵּתן א ָֹתם ַללְוִּ יִּם ש ְֹמ ֵרי ִּמ ְשמֶּ ֶּרת ִּמ ְשכַן ה' כַאֲ שֶּ ר צִּ ּוָה ה' ֶּאת־מֹשֶּ ה׃
היזק ראיה – עיון
בבא בתרא ג' ז'
ֹותיו לַחֲ צַ ר הַ שֻ ָתפִּ ין .ל ַָקח בַ יִּת בְ חָ צֵ ר ַאחֶּ ֶּרת ,ל ֹא יִּפְ ְתחֶּ נָה לַחֲ צַ ר
ל ֹא יִּפְ ַתח ָאדָ ם חַ ּלֹונ ָ
הַ שֻ ָתפִּ ין .בָ נָה ֲע ִּליָה עַ ל גַבֵ י בֵ יתֹו ,ל ֹא יִּפְ ָתחֶּ נָה לַחֲ צַ ר הַ שֻ ָתפִּ יןֶּ .אּלָא ִּאם ָרצָ ה ,בֹונֶּה ֶּאת
ּופֹותחָ ּה לְתֹוְך בֵ יתֹו .ל ֹא יִּפְ ַתח ָאדָ ם
ְ
הַ חֶּ דֶּ ר לִּפְ נִּים ִּמבֵ יתֹוּ ,ובֹונֶּה ֲע ִּליָה עַ ל גַבֵ י בֵ יתֹו
לַחֲ צַ ר הַ שֻ ָתפִּ ין פ ֶַּתח כְ ֶּנגֶּד פ ֶַּתח וְ חַ ּלֹון כְ ֶּנגֶּד חַ ּלֹון .הָ יָה ָקטָ ן ,ל ֹא ַיעֲשֶּ נּו גָדֹולֶּ .אחָ ד ,ל ֹא
פֹותחַ הּוא ל ְִּרשּות הָ ַרבִּ ים פ ֶַּתח כְ ֶּנגֶּד פ ֶַּתח וְ חַ ּלֹון כְ ֶּנגֶּד חַ ּלֹון .הָ יָה
ַיעֲשֶּ נּו ְש ָניִּם .אֲ בָ ל ֵ
ָקטָ ן ,עֹושֶּ ה אֹותֹו גָדֹולֶּ .אחָ ד ,עֹושֶּ ה אֹותֹו ְש ָניִּם:
גמ' :מנהני מילי? א"ר יוחנן דאמר קרא (במדבר כד ,ב) וישא בלעם את עיניו וירא
את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה אמר
ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה:

.1

המקור המצוטט

ההוכחה
ש'היזק ראיה
שמיה היזק'

דחית ההוכחה
(וחזרה למסקנה
ש'היזק ראיה לאו
שמיה היזק')

קושי ותירוץ (אם יש)

תא שמע" :וכן בגינה"!

ההמשך
'מקום שנהגו
לגדור –
מחייבין אותו'
 :ומילת
הקישור 'וכן'
מלמדת שיש
אפשרות
לחייב גם
בחצר!!

גינה שאני ,כדר'
אבא ,דאמר ר'
אבא אמר רב הונא
אמר רב :אסור
לאדם לעמוד
בשדה חבירו
בשעה שהיא
עומדת בקמותיה.

'והא וכן קתני!!'

מחייבין אותו

נפל שאני.

המקור מובא ממשנתנו!

.2

תא שמע" :כותל חצר
שנפל  -מחייבין אותו
לבנות עד ד' אמות"!

.3

המקור מובא ממשניות
פרק א

(שאלה :למה? אם זה רק
מחשש עין הרע למה
לדרוש חומרים ע"פ מנהג
המקום?)

ודקארי לה מאי קארי לה?
[=מי שהקשה מכאן איך
הקשה? האם לא חשב
ש'נפל' שאני??]

המקור מובא ממשניות
פרק א'

תא שמע" :כופין אותו
לבנות בית שער ודלת
לחצר";

אגויל וגזית

סיפא איצטריכא ליה :מד'
אמות ולמעלה  -אין
מחייבין אותו
כופין אותו
בגלל היזק
ראיה

הזיקא דרבים
שאני.

ודיחיד לא?!

.4

תא שמע" :אין חולקין את הא יש בה כדי לא ,במסיפס
לזה וכדי לזה בעלמא.
החצר עד שיהא בה ד'
אמות לזה וד' אמות לזה"; – חולקין .מאי
לאו בכותל!
המקור מובא ממשניות
פרק א'

.5

תא שמע" :החלונות ,בין
מלמעלה בין מלמטה ובין
מכנגדן  -ד' אמות";
המקור מובא מפרק ג' (כב
ע"ב)

.6

תא שמע :דאמר רב נחמן
אמר שמואל" :גג הסמוך
לחצר חבירו  -עושין לו
מעקה גבוה ד' אמות"
המקור מובא מדף ו ע"ב
(על משנת כת חצר שנפל)

ותני עלה:
מלמעלן  -כדי
שלא יציץ
ויראה ,מלמטן
 כדי שלאיעמוד ויראה,
מכנגדן  -כדי
שלא יאפיל!

הזיקא דבית שאני.

החיוב שיבנה שאני התם ,דאמר
ליה בעל החצר
כותל הוא על לבעל הגג :לדידי
קביעה לי תשמישי,
מנת שלא
יראה את חצר לדידך לא קביעה
לך תשמישתך ,ולא
ידענא בהי עידנא
חבירו!!
סליקא ואתית
דאיצטנע מינך.

שו"ת הרשב"א חלק ב סימן רסח
ואין משנין ממנהג המדינה .כלומר :אם נהגו בני המדינה להיות עושין כן בשל עצמן,
לומר :שאין מקפידין על בנין כאלו .וכן למדין ממנהג המדינה ,אע"פ שלא הסכימו
עליו .כאותה ששנינו :מקום שנהגו לבנות גויל ,גזית ,כפסין ,לבני' ,בונין .הכל ,כמנהג
המדינ' .ופרשו :הכל; לאיתויי הוצא ודפנ' .ומ"מ ,אם נהגו שלא להקפיד כלל ,על היזק
ראיה שעל הבתים ,וחצרות ,מנהג בטעות הוא ,ואינו מנהג .שאין מחול' ההקפדה,
אלא בממונות ,שאדם רשאי ליתן את שלו ,או ליזוק בנכסיו .אבל אינו רשאי לפרוק
גדרן של ישראל ,ושלא לנהוג בצניעות ,ובגורם להסתלק שכינה מלישראל הוא .דתנן:
לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין .וגרסינן עלה בגמרא :מנא הני מילי? אמר
רבי יוחנן ,דאמר קרא :וישא בלעם את עיניו ,וירא את ישראל שוכן לשבטיו .מה ראה?
ראה שאין פתחיהן מכוונין זה לזה .אמר :ראויין אלו שתשרה שכינה ביניהן.

אירנה בלייר לוינהוף

אֲ ִּני רֹוצָ ה שּוב
לְהַ בִּ יט בְ רְֹך
בִּ בְ נֵי ָאדָ ם
אֲ בָ ל ִּמ ַניִּן יֹוצֵ א
מַ בָ ט שֶּ ל רְֹך?
ֵאּלּו ְתנ ִָּאים צְ ִּריכֹות
לְמַ ּלֵא הָ עֵ י ַניִּם,
ֵאיזֶּה עִּ ּוָרֹון,
ֵאילּו מַ עֲמַ ִּקים?
עַ ל ֵאילּו דֵ עֹות ְלו ֵַתר,
עַ ל ֵאיזֹו נ ְֻקשּות?
עַ ל ֵאילּו פְ חָ ִּדים
יֵש לְהַ צְ לִּיחַ ְלו ֵַתר
וְ עַ ל ֵאילּו גְ בּורֹות
וְ ֵאילּו ִּסכּונִּים
ּובְ עִּ ָקר
בְ מָ ה עָ לַי ל ְִּהצְ טַ יֵד
ֶּאת מָ ה ִּּל ְנטֹש
ִּמ ַניִּן צָ ִּריְך לָצֵ את
מַ בָ ט שֶּ ל רְֹך?
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