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  נזקי שכנים                  

     

                       

   "מה טובו אהליך יעקב"                                     
  )'י שראה פתחיהם וכו"וברש' ד ה"כ(                                   

                                      

שהבי� שליהודי , הגוי הראשו� בעול�...בלע�
הגוי , יש סגולה מיוחדת בהיותו יהודי

וס גני"הראשו� שהגיע למסקנה כי קיי� 
הוא זה שהכיר בסגולות מיוחדות ". יהודי

  . שקיימות אצל הע� היוצא ממצרי�, ושונות
הוא זה שקבע כי לא כל מה שהכרנו וידענו על 

היכולת , אופיי�, תכונותיה�, העמי� השוני�
  . מצוי אצל הע� היהודי, שלה� להצליח

 יש לו חוקי� משלו � הע� הזה �הוא שונה 
 טבעי� משלו וסגולות יש לו, והנהגות משלו

. מיוחדות שאינ� קיימות אצל שאר העמי�
החלטה אסטרטגית כזו או אחרת שמתאימה 

אינה בהכרע תקפה , אולי לתקיפת ע� אחר
תקיפה , תרגיל צבאי פיזי. אצל הע� היהודי

 ולהבדיל קללה –מתקפת פתע , יבשתית
חירופי� וגידופי� , כישו� שמימי, רוחנית

לו אי� כוח� יפה אצל כל א, בכוחות מאגיי�
  . הע� היוצא ממצרי�

הגידו� , הקללה נהפכת לברכה, אצלו
 על �והכישו� חוזר כלעומת שבא  , למחמאה

  . המכש�
וכ� מגיע בלע� למסקנה כי את הע� הזה יש 

וכ� לנתק אותו מעוצמתו , לסכס� ע� אלוקיו
  . הרוחנית שמשנה בהכרח את כללי המשחק

ל שבי� ישראל לבי� הוא הצביע על ההבד"...
הוא גילה לבלק שעתידו , כל עמי ההיסטוריה

של הע� הזה איננו תלוי בהנחות הפיסיות 
, החומריות שהצלחת שאר העמי� תליה בה�

ולפיכ� אי� הוא נפגע ג� על ידי ההשפעות 
  ..." המזיקות ששאר כל העמי� נכנעי� לה�

ברור ומוב� לגמרי כי סגולתו של ע� , אכ�
גדולה '  הישראל כאשר הוא שומר את מצוות

ולאור� כל , ורחבה היא ללא גבול ומידה
משליו של בלע� חוזר הוא על הקשר המיוחד 

 � של הע� ע� אלוקיו עד שהוא מגיע למסקנה 
לגרו� ,  שהדר� הטובה ביותר היא�כאמור 

  . לניתוק בי� הע� לאלוקיו
בלע� הבי� כאמור את מעלתו הסגולית של 
ע� היהודי והוא נושא את משליו בפני בלק 
ומנסה להבהיר בפניו את העובדות כפי 

  .שהובנו על ידו
מחשב את הריבוי המספרי של , בלק, אתה "

ועל פי , � הזה ומונה את מספר לוחמיוהע
. ההערכה הזאת הוא נראה ל� חזק מדי

כסבור אצה שתוכל לנצח אותו א� יחלש 
כסבור אתה שתפגע בעצ� , כוחו מבחינה זו

מהותו א� יעלה ביד� להביא מארה על 
"... מי מנה עפר יעקב"א� . שגשוגו הגופני

מזל� של עמי� אחרי� תלוי במספר הגופי� 
בות� מביאה סכנה לעמי� שבה� התר

אחרי� והתמעטות� נותנת לה� תקווה לא 

בי� שה� מועטי� בבחינת .  ישראל–כ� יעקב 
ובי� שה� מרובי� בבחינת " יעקב"
" עפר"בי� כ� ובי� כ� לא יסוד ה" ישראל"

  ..."שבה� קובע את חשיבות�
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  פוטו

 סטודיו

 היורד לאומנות חבירו והרחקת נזיקין
  

אמר רב , ושפטת� צדק בי� איש ובי� אחיו: איתא בסנהדרי� ז
, ובי� גרו אפילו בי� תנור לכירי�, יהודה אפילו בי� בית לעלייה

, בי� איש ובי� אחיו שנפל לה� בית בירושה] ה בי�"ד[י "ופרש
הרי לכל אחד , ומה בכ�, אל תאמר טול אתה בית ואחי� עליה

והשווה חלוקת� על ידי , אלא העלה אות� בדמי�, יש לו דירה
אל תאמר יטול זה , תשמישי דירה, ובי� גרו לשו� מגור, מעות

  .זה כירה שהרי תנור עוד� על הכירה וצרי� להוסי� דמי�תנור ו
ורבינו משול� גרס בדברי רבי יהודה היפ� מכפי שהוא 

והוא דהא דכתיב בי� איש ובי� אחיו היינו , י"בגירסתינו ובפרש
והוא מכוו� כנגד , מלשו� אש' אח'ומשו� ד, בי� תנור וכיריי�

והיינו בי� , � דירהוהא דכתיב ובי� גרו היינו מלשו, תנור וכיריי�
  .בית לעליה

דהנכו� הוא כמו , השיג עליו] ו"מ' סי[ורבינו ת� בספר הישר 
, כלפי אש' אח'שהרי לא מצינו לשו� , והוכיח לזה, י"שגרס רש

] ב"ו פכ"ירמיהו פל[דכתיב , דבמקרא בא אח בלשו� מחתה
היינו ערבות . ס בשבת כא"ולפי הש, והאח לפניו מבערת

ועוד דלפי רבינו משול� נמצא דתחילה נקט , להדליק את התנור
וכי , ]בית ועליה[כ הפרש גדול "ואח] תנור וכיריי�[הפרש קט� 

  .דיברה תורה בלשו� של זו ואי� צרי� לומר זו
, ל והאח לפניו מבערת"ק בירמיהו על הכתוב הנ"אמנ� ברד[

ואמר מבערת מפני העצי� , כלי שמדליקי� בו אש, ל"כתב וז
ויונת� תירג� וית נורא , כאילו היא מבוערת, המבוערי� בה

הרי דלדעת תרגו� יונת� כוונת הכתוב ', קדמוהי מדליקי� וכו
כ השגת רבינו ת� על רבינו "וג� לא הבנתי כ, היינו אש' אח'

שפיר יש , היינו מחתה' אח'דא� א� כוונת הכתוב , משול�
ורבינו ת� ]. לקיי� בזה שהוא מכוו� לרמז על תנור וכיריי�

  .שיג כנגדו בדברי� קשי� עד מאד מאדה
דהנה בחת� ,  לולא דמסתפינא מגחלתו של רבינו ת� יש לומר

כתב ביסוד האיסור של היורד ] ה פסיק"ט ד"ע' מ סי"חו[סופר 
לכאורה נראה כל הנוגע בעני� זה , וזה לשונו, לאומנתו של חבירו
כ במשאת "וכ, וגזל גמור הוא מ� התורה, אסור מדאורייתא

וכ� מבואר בתשובות ', דיוצא בדייני� וכו] ז"כ' סי[י� בנימ
מ דינא דאורייתא הוא "דמדחייב ב� נח עלה ש, ]'י' סי[א "הרמ

, ש"וכ� משמע מרוקח דמייתי יש, ל"א ז"כמו שהקדי� רמ
]. שכתב שהוא מדרבנ�) ו"קנ' מ סי"חו(י "והעיר בזה על הב[

 הא דכתיב לפי עניות דעתי הוא בכלל, ל"והוסי� בחת� סופר וז
ש "ומפרש בספרי מלשו� גר ודר עמו כמ, ובי� אחיו ובי� גרו

דריש מיניה בי� בית לעליה ובי� : ג דבסנהדרי� ז"אע, �"הרא
, גרו כתיב, כתיב' אטו בית ועלי, מ הכל בכלל"מ, תנור לכירי�

והוא מנהגי ישוב המדינה שמסר� ', שיהיו גרי� זה ע� זה וכו
ס לדו� בי� איש "רשות לחכמי השונית� , הכתוב לחכמי ישראל

  .וגרו וה� אמרו וחקקו ונעשה די� תורה וגזל דאורייתא
היינו בי� [' בי� גרו'מעתה יש לפרש פשוטו של מקרא בי� איש ו

, א� לעני� הרחקת נזיקי�] ל"� והחת� סופר הנ"כהרא, שכינו
,וא� דחובת התשלו� היא מדרבנ�

 

מ עצ� חובת ההרחקה "מ
ש "יעוי] [ח"ה סק"קנ' מ סי"חו[א "הגרכ "למש, מדאורייתא

] ז"ק' ב סי"פ[ב "ה בב"כ הרמ"וכ, ]דספיקו כספק דאורייתא
ח "כלל ק[ש "ת הרא"ובשו, מדכתיב לפני עור לא תת� מכשול

כתב ) ט שכני�"פ(ס "ובקרי[, מדכתיב דרכיה דרכי נוע�] 'י' סי
  ].שהוא מדרבנ�

, יו ובי� גרוהלא מעתה יש לומר דכוונת הכתוב בי� איש ובי� אח
כפירוש רבינו משול� [היינו שנצטוו לשפוט בי� איש ואחיו 

וכמו דתנ� , היינו בי� שכינו, ובי� גרו, ]היינו אש שלו' אחיו'ד
וזהו , שיעור ההרחקה בי� התנור לבי� בית חבירו: ק ס"בב

שאמר הכתוב שנצטוו הדייני� לשפוט הלכות הרחקת נזיקי� 
  .הדברי� מבוארי�ו, בי� אשו של זה לבי� שכינו

דבאמת מצינו שיש די� מיוחד של הרחקת , ויש להוסי� בזה
, וחלוק משאר המזיקי�, נזקי� בי� תנור ושאר כל מגורי הבית

הכריע שא� א� הרחיק ] א"ה ס"קנ' מ סי"חו[ע "דהנה בשו
כשיעור שקבעו חכמי� שצרי� להרחיק בי� תנורו לביתו של 

� "ובש,  מה שהזיקמ א� הזיק בית חבירו משל�"מ, חבירו
ל דא� "� מאי שנא מהא דקי"הביא קושית הרי] א"סק[

  .ש בזה"יעוי, הרחיק האש כשיעור ויצא והזיק פטור
נראה דש� , ל"כתב ליישב וז] א"סק[ובנתיבות המשפט 

שלא יהיה יכול , נתנו רבנ� שיעור שירחיק] הרחקת האש[
עה דמחמת שהוא רק צור� ש, להזיק אפילו א� לא ישמרנו כלל

י רוח שאינה "ה א� הזיק ע"משו, ל בשיעורא"הרחיבו חז
ל בשמירה משו� "כיו� דלא חייבוהו חז, הוי אונס ופטור, מצויה

לא רצו חכמי� לית� שיעור ] בתנור[אבל הכא , אונס דלא שכיח
ואילו היו מרחיבי� השיעור לא , כיו� דתדיר הוא, הרחקה כל כ�

 מה שאפשר שלא יזיק ונתנו שיעור, היה אפשר לדור בבית כלל
וכיו� שהוא בביתו ואפשר לו שישמרנו בהרחקה , י שמירה"ע

ה א� לא שמר והזיק "משו, שוב אינו צרי� להרחיק יותר, כזו
  .ל"עכ, חייב

 

  'מה טובו אוהליך יעקב'
  
ה "נות של בלע	 להשיג את הסכמת הקבאחרי שני כישלו' לבר� את ישראל' וירא בלע	 כי טוב בעיני ד'
ולכ� הוא משנה את מה שעשה בשתי ' לא יחפו� לקלל	'ה "הוא מגיע למסקנה שהקב. את ישראל' לבר�'

איני צרי� 'עכשיו . לקראת' לנחש אולי יבוא ד' ולא הל� כפע	 בפע	 לקראת נחשי	'הפעמי	 הראשונות 
.  אל חטא העגל שעשו ישראל במדבר' אל המדבר פניווישת , 'עכשיו אזכיר עוונותיה	' ה"לבדוק עוד בקב

ראה '. 'את ישראל שוכ� לשבטיו'הוא מביט ורואה ' הנשק� על פני הישימו�, 'מהמקו	 הגבוה עליו הוא עומד
שלא יצי� לתו� אהל , ראה שאי� פתחיה	 מכווני� זה כנגד זה, כל שבט ושבט שוכ� לעצמו ואינ	 מעורבי�

  . עלה בליבו שלא יקלל	' רוח אלוקי	ותהי עליו 'מייד . 'חברו
  

כל שבט ושבט שוכ� לעצמו ואינ	 ' 'שוכ� לשבטיו'הוא רואה את כלל ישראל . בלע	 רואה כא� שני דברי	
שאי� פתחיה	 'הוא רואה ' מה טובו אוהלי� יעקב'והוא ג	 רואה . ישנה פרטיות, אי� ערבוביה. 'מעורבי�

לא לראות ולא להביט ,  ממוקמי	 בצורה כזו שלא מאפשרתשהחלונות והפתחי	. 'מכווני	 זה כנגד זה
  . לתו� אהל חברו' להצי�'ואפילו לא 

  
הוא . הוא מבי� מראש שצרי� לתכנ� את צורת חייו בצורה שתרחיק אותו מהעבירה' חכ	 עיניו בראשו'

ילו והוא מתכנ� את הפתחי	 בביתו שלא יאפשרו לו אפ. שומר על פרטיות מונע מהתערבבות אחד בשני
  .להצי� לבית חברו

  
המקו	 היחיד בו מצאנו . ל עשו סייג להרחיק את האד	 מ� העבירה"בכמה וכמה איסורי	 מצאנו שחז

הוא בעניי� זה של שמירת העיניי	 והרחקות , שהתורה עצמה עשתה סייג באופ� פרטי לאיסור מוגדר
אתה .  'ביאי	 לידי גילוי ערוהברי	 המלא תקרבו לד': 	"מבאר הרמב' לא תקרבו לגלות ערוה'. נוספות

בדיוק כמו . שלא יהיו ל� אחר כ� תירוצי	. לנקוט בכל האמצעי	 שיגנו עלי� מהסכנה. צרי� לשמור מרחק
ל מביא על עצמ� "אתה רח. א	 אינ� שומר על כללי הזהירות בדרכי	 אתה נחשב פושע. בנהיגה בכביש

  .  נה מתאימה לאד	 בר דעתאי' לי זה לא יקרה'ההתרברבות בנוסח . אסו� ביודעי�
  

אתה ג	 לא יכול לומר . הוי אומר שאתה נמצא בסיכו� מוחשי, א	 התורה מצווה אות� להתרחק ולהיזהר
מסופר שאחד הבחורי	 בישיבה בכפר חסידי	 ניגש למשגיח רבי . 'עלי זה לא משפיע'או . 'לי זה לא מפריע'

רבי אליהו שאל אותו הא	 ישמרו ש	 גדרי . תיתל וביקש רשות לנסוע ליו	 אחד לשמחה משפח"אליהו זצ
המשגיח . ואירועי יו	 אחד לא ישפיעו עליו, התלמיד נבו� קמעא והשיב שהוא נוסע רק ליו	 אחד? הצניעות

על אד	 בריא בגופו ובנפשו ': כשהוא אומר. לא הגיב ישירות הוא רק ביקש לדעת את ש	 אימו  של הבחור
.   ' בריא ועלינו להתפלל לרפואת� עלי� זה לא משפיע אז כנראה אינ�א	, מראות כאלו חייבי	 להשפיע

כשישב . ה אינו פוסח על איש"הטבע שטבע הקב. לא משני	 הגיל או מעלתו של האד	, לחומרת סכנה זו
. נכנסה ויצאה בת מבנות הבית לחדר בו ישבו,  בחברת מספר תלמידי חכמי	, ל"זצ' חפ� חיי	'פע	 מר� ה

' סבא קדישא'לפתע התנער ה. חלפה מידי פע	 על פני קבוצת היושבי	, ה שקועה בעיסוקיהשהיית, הצעירה
, וזה היה לעת זקנותו. ?שאנחנו מלאכי	 , מה את חושבת': ובאורח לגמרי לא  צפוי נז� בצעירה. ממקומו

  . והיה כמלא� אלוקי	, כשכבר עלה והתקדש בכל מיני קדושה וטהרה
  

או וראו איזה סכומי כס� אדירי	 משקיעי	 חברות כלכליות בפרסומת צ. כל ראיה משפיעה על האד	
מפני שאפילו מבט וראיה של שבריר . מקו	 בו חולפות מכוניות במהירות הבזק. בשוליו של כביש מהיר

  .מפני שכל ראייה מותירה רוש	. תו� כדי נסיעה  מהירה נקלט במוחו של אד	 ומשפיע עליו, בחט�, שנייה
  

כימיו של הבל שלא , כימי עול	'ל "דורשי	 חז' 	 נעבד� ביראה כימי עול	 וכשני	 קדמוניותוש': על הפסוק
ה שיבנה את בית המקדש ושנזכה לעבוד בו "אנחנו מתפללי	 ומבקשי	 מהקב. 'ראה עבודה זרה מימיו

ע	 כי מי שאי פ. כמו שהייתה להבל שלא ראה עבודה זרה מימיו, בכזו יראת שמי	 טהורה ותמימה. ביראה
כל ראייה וכל מבט ולו . כי כל ראיה משפיעה. במודע ושלא במודע. ראה עבודה זרה השפיע עליו הדבר

יצרא דעריות הוא . צרי� כוחות עצומי	 לשמור על העיניי	 .החטו� ביותר נצרב במוחו ובתודעתו של האד	
ורה צוותה והזהירה אותנו על ברור לנו כי א	 הת,  וע	 זאת. מאז ימות עול	 ועד ימינו אנו. יצר חזק ביותר

לשמור על העיניי	 ועל , א	 רק נרצה, בידינו. כי בכוחנו לגבור על תאוותנו. משמע כי הדבר נתו� בידינו. כ�
  .  המחשבה

  
: ללמדנו. 'אלקיכ	' אני ד'מסביר שלכ� כתבה התורה בתחילת פרשת עריות את הביטוי ' אור שמח'רבנו ה

ובלתי אפשרי לטבע הגו� , שלא תדמו כי הוא קשה לקיי	: לכ� אמר... ת	 נפשו של אד	 מחמד–כי עריות '
כי , שאני הוא בוראכ	 ויודע טבעכ	 ומוסדות מזג גופכ	'  אלקיכ	' אני ד': לכ� אמר לה	. לקיי	 דבר זה

בעצ	 איסור הקריבה , איפה, התורה קובעת.  'ק בעד התאווה ולתת רס� להחמדהלא כבד הוא להתאפ
כש	 שאי . איסור זה אינו בר שמירה אלא כאשר מרחיקי	 ממנו, ואול	. ר זה יתכ� ואפשריכי דב, לעריות

התורה ידעה זאת וקבעה כא� סייג  . אפשר להישמר מהדוב אלא א	 כ� מתרחקי	 ממנו ולא נכנסי	 ליער
  .לאיסור וא� אסרה את ההתקרבות

  
אי� ל� לשהות במקו	 שבו . אההכלל הראשו� בהלכות קדושה אוסר עלי� להימצא במקו	 המקרי� טומ

, וכאשר אד	 מתרחק כראוי. זוהי מידת ההתרחקות הראויה והנדרשת. רואה העי� את שאי� לה לראות
  .יוכל הוא לשמור את מצוות התורה

  
א	 מדובר ? שואלת הגמרא על איזו עצימת עיניי	 מדובר . 'ועוצ	 עיניו מראות ברע': ה'על הפסוק בישעי

. הרי הוא רשע, הל� ונכשל,  בדר� אחרת ולהינצל מהמראה האסור והוא לא נשמרשיש לו אפשרות ללכת
נקייה , כי א	 יש לו לאד	 דר� אחרת:  	"מבאר הרשב.  הרי הוא אנוס, וא	 מדובר שאי� לו דר� אחרת

שלא היה לו להתקרב אלא להתרחק 'מפני . נקרא רשע, א� שעוצ	 עיניו, והוא הול� בזו הנקייה פחות. יותר
  . 'הרחק מ� הכיעור: דקיימא ל�,  העבירהמ�
  

והוא יודע , והנה מגיע אוטובוס מלא, כאשר אד	 מחכה לאוטובוס . אפשרויות הדרכא אחרינא רבות ה�
שהרי ברור כי א� אחד . שבעוד רגע או שתיי	 יגיע אוטובוס נוס� יש לראות את זה כאיכא דרכא אחרינא

 שחייב להתאמ� ולעשות ר יש לו אפשרות לנסוע בקו מהדרי�ובוודאי כאש. אינו מקפיד על הרגע הנוס�
אסור . כל מה שצרי� זה תשומת לב ונכונות לקרב. אפשר בהחלט לעמוד בזה. הדבר תלוי רק בנו.  זאת

צרי� לנקוט בכל . צרי� להילח	 ביצר המסית ומדיח. אסור להרי	 ידיי	, בשו	 אופ� להתייאש מראש
  . לחשב דרכינו כדי להימנע מלהיכנס למצבי	 מסוכני	. ואה למכהלהקדי	 רפ. התחבולות האפשריות

  
אשרי מי שזוכה . התגברות וניצחו�. אי� תחושת סיפוק והנאה גדולה יותר מאשר עמידה בניסיו�, זאת נדע

 כותב –' כי כל עי� ל� תצפה'. הוא זוכה לצפות בנשגב ביותר, הבטחות גדולות  ניתנו למי ששומר עיניו. לכ�
אלא להיות כעי� הנביאי	 , כי לא נבראה העי� להיות צופה בדברי	 הגשמיי	,   הכוונה–: 'ת חכמהראשי'ה

וזה לא יושג כי א	 בסתימת העי� והעלמו מדברי	 . במראות הרוחניי	 הה	, שהיו צופי	 במרכבה העליונה
רכזי שעליו עומדת שמירת העיניי	 היא העמוד המ. ' שמירת העי� מדברי	 הפוגמי	 בווכ� על ידי, הגשמיי	

יזכו , ה הקדוש הבטיח לתלמידיו כי אילו ישמרו על עיניה	 ופיותיה	"השל. דמותו הרוחנית של כל יהודי
  .מפני שבאברי	 אלו תלויה עיקר טהרתו וקדושתו של אד	. להגיע למדרגות של קדושה גבוהות ונאצלות

  
שא	 כ� 'היא מפני , טלו יצר אחרכמו שבי, במדרש הנעל	 מובא שהסיבה שלא ביטלו את יצר העריות

מפני . לא הייתה לנו ההנאה הגדולה שיש לאד	 ממתיקות לימוד התורה. 'מנל�, חדוותא דשמעתא
היא תנאי הכרחי לזכות , העמידה הקשה בניסיו�. שלמתיקות זו זוכה רק מי שלא ניזו� מדבר עבירה

  .  לחדוותא דשמעתא
  

  .	 נשמור על עצמנו ונהיה קדושי, נאזור חיל
   

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה
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  חיוב הרחקת נזיקין בשכנים
  

' ור', מרחיקי� את האיל� מ� הבור עשרי� וחמש אמה וכו', ה ב"ב כ"ב'       במתני
פ שהבור קודמת לאיל� לא יקו� שזה חופר בתו� שלו וזה נוטע "יוסי אומר אע

והנה . יוסי בגירי דיליה דעל המזיק להרחיק' אמרינ� דמודה ר' ובגמ. בתו� שלו
אי חיובו ,  חיובי ההרחקה השנויי� בפרק לא יחפור יש להסתפקבעיקר די�

מ כיו� שיש איסור להזיק "מ, וא� דהוא היזק בגרמא, להרחיק הוא מדי� מזיק
או דילמא דהוי זה די� מחודש בהלכות . הרי מסתעפי� מזה דיני ההרחקה, בגרמא

תו� שלו דתיקנו דמצד זכות השכני� אי� לכל אחד זכות השתמשות ב, נזקי שכני�
  .להעמיד ש� דברי� המזיקי� לחבירו

, ז גירי דיליה"ל דחופר בתו� שלו ואי� עליו חיוב הרחקה כשאי"יוסי ס'       והנה ר
ח נקט דא� בהרחקות שמחויב להרחיק פטור מלשל� "ק י"ה ס"קנ' מ סי"ובנתה

והא הוו , יוסי' ד ר"צ להרחיק לפ"ז הקשה אמאי פטור מלשל� וא"ולפ, בדיעבד
אבות נזיקי� היינו רק ' ל דחיובו בד"כ צ"ש שכתב דבע"ועי. אבות נזיקי�' ל דבכל

א לעשות תשמיש זה "אבל כשא, כשאפשר להחזיק ברשותו ובשמירה שלא יזיקו
י דעל הניזק רמי להרחיק "ל לר"צ לבטל תשמישו וס"בזה א, ברשותו בלא להזיק

לאו דינא בעלמא , י זה חופר בתו� שלו"ל דהא דקאמר ר"ז י"ולפ. את עצמו
  .ט דחופר בתו� שלו אי� עליו די� מזיק"דמה, אלא טעמא קאמר, קאמר

י בעיקר הסברא דמדינא "הרי ג� רבנ� לא פליגי על ר, מ"      והנה לדברי הנתה
, צ לשל�"מ דג� לרבנ� א� הזיק א"מדנקט הנתה' וכדחזי, צ לבטל רשותו"א

� הוא די� מחודש של נזקי ד רבנ"ל דמה שחיבוהו חכמי� להרחיק לפ"כ צ"ובע
ג "וקא סברי רבנ� דאע, שכתב' ה ב"ב כ"א בב"וכ� נראה ג� מדברי הרשב. שכני�

, משו� ישובו של עול� בבורות נקיי� ונתק� שירחיק, דמדינא נוטע בתו� שלו
הרי . ש"עי, שג� ישובו של עול� באילנות, ז שלא יטע"י שלא נפסיד ע"ואמר ר

, י דמדינא זה חופר בתו� שלו"חלקו בזה רבנ� ורדלא נ, א"מבואר מדברי הרשב
וא� . וחיוב ההרחקה לרבנ� הוא די� מחודש של נזקי שכני� משו� ישובו של עול�

מ מרהיטת דבריו משמע שג� לבבלי "מ, א ש� כתב כ� בדברי הירושלמי"שהרשב
  .ל כ�"י

יקי� פרי� על הא דמרחיקי� את הסול� דגרמא בנז' ב ב"ב כ"בב' והנה בגמ      [
ק ש� כתב "והנה בשטמ. ד דגרמא בנזיקי� מותר"דס' ד ש� שפי"בתורי' ועי, הוא

ד דגרמא שרי אמאי "ב דהא כיו� דס"צ' ולכאו, י ולא לרבנ�"י דפרי� רק לר"בש� ר
ולהכי , שכני�' מוכח מזה דחיוב ההרחקה לרבנ� הוא מהל' ולכאו. לאפרי� לרבנ�

ז "אלא דלפ. מי� מדי� מחודש להרחיקמ חיבוהו חכ"א� א� גרמא בנזיקי� פטור מ
ע "ג� לדידיה נימא דבגירי דידיה יש חיוב בפנ' דלכאו, י"ב מאי פרי� אדר"צ

י פליג בהא גופא "ל דר"ק ס"מבואר מזה דהשטמ' ולכאו. בהרחקה מדיני שכני�
  ]. ולהכי רק בגירי דיליה צרי� להרחיק, ל דחיוב ההרחקה הוא רק מדיני מזיק"וס

להוכיח משאר ראשוני� לאיד� גיסא דחיוב ההרחקה הוא מהלכות       אכ� יש 
דאד� צרי� לכנוס בתו� , כתב לבאר דעת רבנ�' ז ב"ב י"י בב"דהנה ברש. מזיק

ל "ומבואר דס. 'ולא אמרינ� זה חופר בתו� שלו וכו, שלו כדי שלא יזיק את חבירו
  .י דחיוב ההרחקה לרבנ� אינו מדיני שכני� אלא מהלכות מזיק"לרש

שנסתפק בהרחקות , דינא דגרמי בסופו' � בקו"מדברי הרמב'       וכ� נראה לכאו
י פשוט "� דלר"וכתב הרמב, לא יחפור א� לא הרחיק והזיקו א� חייב לשל�' דפ

. והספק הוא לרבנ� אי חשיב גרמא ופטור או יש מה� דחשיב מזיק וחייב, שפטור
ואי� לומר דא� היה חייב , י טפי מרבנ�"ל לפטור בר"ע אמאי פשיט"צ' ולכאו

י "כ לר"וא, � ש� שקשה גזל הנאכל"כ הרמב"וכמש, ממו� ודאי היה חייב להרחיק
ב דכמו כ� יהא מוכח ג� "כ צ"אלא דא. צ לשל�"צ להרחיק בהכרח שא"שא

כ ביד "וכ[אלא בחיוב הרחקה , י בדיני גרמא"דהא רבנ� לא פליגי אדר, לרבנ�
י מדינא חופר ופשיטא "דלר, י"רש' מזה כדמבואר ' ולכאו]. ה"ד ק"ה אות ק"רמ
, ל דחיוב ההרחקה הוא מדי� מזיק"כ לרבנ� דאינו סומ� הרי י"משא, צ לשל�"דא

  .� שיתחייב לשל� לדעת רבנ�"ולהכי מספקא ליה לרמב
י פטור ומותר "דנקט דרק לדעת ר, � ש�"      וכ� יש להוכיח עוד מדברי הרמב

וכ� בגוונא דשרשי האיל� מפסידי� הבור . עצמ�ל לניזק הרחק "בגרמא כזו כיו� שא
י "ג לר"מ פטור בכה"ומ, מ מתחייב עליה ולרבנ� צרי� לאסור"ולר, הוי גרמי

� אמאי חייב "ק הרמב"וכ� מבואר ממשה. משו� דאומר לניזק הרחק עצמ�
יוסי ' ל דלדעת ר"ז מבואר כנ"ומכ. ולימא ליה לניזק הרחק עצמ�, במחיצת הכר�

י ולא "ופטור זה הוא רק לר, טור מדינא כיו� דחופר בתו� שלוהרי שיש כא� פ
ל דמחייב בנזק "כיו� דס, ל דלרבנ� חיוב ההרחקה הוא מדינא"ומעתה י. לרבנ�

  .ונמצא דדי� ההרחקה הוא מדיני מזיק, ואי� לו טענה על הניזק שירחיק עצמו, כזה
יכא פלוגתא בי� דל, ה דכתב"דברי היד רמ) לעיל במוסגר(      והנה כבר הבאנו 

אכ� נראה ברור דהיינו . ולא נחלקו רק בחיוב הרחקה, י לרבנ� בחיוב התשלומי�"ר
י כיו� דחופר בתו� שלו הרי מדינא "� דלר"ה פליג על דברי הרמב"משו� דהרמ

ולא נחלקו , ה דבאמת אי� כלל פטור בזה שחופר בתו� שלו"ל לרמ"וס, הוא חופר
  .אלא לעני� הרחקה מדרבנ�

כי דרכיה דרכי נוע� וכל , י שכתב"ח ס"ש כלל ק"ת הרא"וכ� מבואר בשו      
, והקפידה תורה שלא יעשה אד� בתו� שלו הגור� היזק לחבירו, נתיבותיה שלו�

ג "ועוד יותר החמירו בהיזקות דאע, והחמירו בהרחקות', ואמרו חכמי� וכו
� שהחמירו הרי שהטע. 'דאחזיק כשיעור שאמרו חכמי� א� הזיק חייב לשל� וכו

כיו� שהקפידה תורה , י וחייבו בתשלומי� א� א� הרחיק"חכמי� בהרחקות א� לר
ט "נ דעת הקרית ספר בפ"וכ. שלא יעשה אד� בתו� שלו דבר הגור� היזק לחברו

דמשו� תקנת יהושע , ז כתב"תרט' ת חידושי� סי"הישר לר' ובס. שכני�' מהל
חיק ורק משו� תקנת יהושע מזיק חייב להר' מהל' ומשמע שמדאו, י"סומ� לר
  .י"סומ� לר

  )'אות א' י' ב סי"בית יצחק ב                                                                       (
  

  לעילוי נשמת  

אליהו ' בן ר רבי יצחק 
  ואסתר זר

 

  עין טובה
  

 ãåñ äæ ïéà–úåáéøî äáøäù  , úåëñçð åéä íéçåëéåå íéëëú
 íéðëù ïéá- íéããöäî ãçàì äéä íà "äáåè ïéò" , øîàîëå

íìåòä" :ùò ìäðúäì äìåëé äðéà ú÷åìçî"ãçà ãö é , àìà
àúâåìô øá åì ùé ïë íà."  

íòôä ã÷îúð åæ äøö÷ äòéøéá , ìù åæ äáåè äãîá" ïéò
äáåè."  

äâéùäì ãåàî äù÷ åæ äãî , éãëá êéøö äòéâéå ìîò äáøä
úö÷îá åìå äá úåëæì ,åîöò ìò ãéòä åîë-äøä " ìòá ÷

éøä éùåãéçä"íéæ " ò-ë êùîáù "ìîò äðù á åîöòì ùåëøì 
äáåè ïéò úãî úà .  

óéñåäå" : éúééä àì äæ ìò åøùåòá øéùòä úà àð÷ì àìù
ãåáòì êéøö , úåáäìúäá ììôúî éøáç úà éúéàøùë àìà

ä úà ãáåòå 'äçîùá , ìåòôì éãë ãåáòì êéøö éúééä æà
åá àð÷ì àìù éîöòá."  

æ íøîàîì ñçééúäì éìáî øùôà éàå" ì– åðéúùøôì êééùä 
- úåáàá )ô"èé äðùî ä" :(â åãéá ùéù éî ìë 'åììä íéøáã ,

åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî . íéøçà íéøáã äùìùå
òùøä íòìá ìù åéãéîìúî .äáåè ïéò ,äëåîð çåøå , ùôðå

äìôù ,åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî .äòø ïéò ,ääåáâ çåøå ,
äáçø ùôðå ,òùøä íòìá ìù åéãéîìúî."  

 øéáñîåàøåðèøáä úøãâä åäî "è ïéòäáå "– äîá ÷ôúñî 
åì ùéù , ùéù äàåøùë àð÷î åðéàå íéøúé íéøáã ù÷áî åðéà

åðîî øúåé åøéáçì.  

åéøéàîá) íù ,øúà ìò (áúë ,"äáåè ïéò "– úáåèá äðäð 
åúìåæ .íãà ìëì áäàúî åæ äãî ìòá , íìåëå ìëä ìò ìáå÷î

åìöà íéìáå÷î .ëò úåãîä ìë ùøåù àéä íìåò úáäà"ì.  
ì àåä äáåè ïéò úãîå íéááåñä ìëå åéáåø÷å åéøéáçù ÷ø à

åúöéçîá åîò úåéäì íéðäð , êëî çéåøî åîöò àåä àìà
íéáåè íééç ,äøä áúëãëå" ÷óñåé á÷òé úåãìåúä ìòá 

 åøôñáçðòô úðôöäìæå "÷" :ò åðéáà íäøáà éãéîìú" ä
äåòá íéìëåà"æ , íìåòá íäì ùéù èòåîä í÷ìçá íéçîùå

åëå äæä ,'àùî"ùøåé íòìá éãéîìú ëíåðäéâ íé .  
øîåì åðåöø , ÷åòöì íåðäéâ íéùøåé äæä íìåòá íâ'áä áä ,' éë

äæä íìåò úåãøèá úåáùé àì äìéìå íîåé ,äæä íìåò åì ïéàå ,
äáçø ùôðå ääåáâ çåøå äòø ïéò åì ùéù éôì . äæì ùéù óà

äáøä øùåò åì ,ïùéì åì çéðî åððéà , àìù úîøåâ äòø ïéò íâå
åì ùéù äî ìëá òáù ,àð÷îåíéøçàì  , ìùá äòø åðéòå

íéøçà ,íéáåàëî åéîé ìëå , è÷ùäá åùôð òáåùì ìëåà åðéàå
úçðå ,ìëåé àì è÷ùä ùøâð íéë íéòùøä éë , äàåøù äî ìëå

íéøçàì ,åì éåàøù øáåñ ,éòå" íìåòá úçù øàáì ïéãøåé æ
àáä ,àáä íìåòä éëøöá ÷åñòì éàðô åì ïéà éë , ãøèðå

àááå äæá íäéðùîëò "ì .  
éòëå"á áúë æìàåîù ùøãî , çîùå äáåè ïéò åá ùéù éî

å÷ìçá ,äæä íìåò ìëåà äæù éàãåá, àìå áàãé àì íìåòì éë 
âàãé .äòø åðéòù éîå ,óñë òáùé àì íìåòì , íéñëð äáøîå- 

äâàã äáøî .àöîð ,äòø åðéòù éî , ìëåà åðéàù òáèä êøã
äæä íìåò .äáåè åðéòù éîå ,åìëåà òáèä êøãá , íä åééçå

ééçíëò "ì.  
äøä øîà íéàìôð íéøáãå" ìòá ÷úîà éøîàä øåâîéæ "ò :

"òù"äøåúä ìëì òéâäì íãàä ìåëé äáåè ïéò é" ,øîà äëå :
 éðùî íéáåúë åéäù øîàð úåçåìáù úåøáãä úøùò ìò

íäéøáò , àúéàå)ã÷ úáù (. ïøãñë ãçà ãöî íéàø÷ð åéäù
êôéäì éðùä ãöîå , àø÷éäì íéìåëé åéäéù êøöð äî íùìå

ôäêå , øàáì äàøðå– úîà éøîàä øîåà – ùéù æîøì àáù 
ïúìéçúì ïôåñî ìéçúäì , äðåøçàä äøáãäî" øùà ìëå

êòøì "ëå"å úåáéú éùàø ì'ì úáäà'ë êòø' êåî– åðééäã " ïéò
äáåè " ìù øåáéãä ìëå'ãåîçú àì 'äæ ïéðòî àåä ,òå" ïéò é

äøåúä ìëì òéâäì íéìåëé äáåè , íãàä ìöà íéé÷úîù éôëå
'àåêåîë êòøì úáä 'ì àá àåä ïë'ä éëðà 'êé÷ìà ,' õåòð åôåñå

åúìéçúá ,á åúâùä éôë'ä éëðà 'êé÷ìà ' àåä êë' úáäàå
êåîë êòøì ,'àéìú àäá àä ,íäéøáò éðùî íéáåúë åäæå ,

êåôäå øùé íéàø÷ðù.  
äøä åðá óéñåä" ÷íçðî éðôä ìòáéæ " ò] äáøä ÷ñò òåãéëù
 åæ äãîá ãåàî"äáåè ïéò[ ,é äæáùîâä éøáã ïáå ')àì úáù (.

 ãéáòú àì êøáçì éðñ êìòã ï÷æä ììä øîàù– ìë àéä åæ 
äìåë äøåúä , úåëééù íäì ïéàù úåöî ùé éøä äù÷å

äæ ïéðòì äøåàëì) .ùøáå"á ùåøéô é 'íéùåøéô ,à . äðååëäù
äøåú áåøì .á 'åòé äìòî éôìë äðååëäù"ù( ,ôòå"ðä é"é ì"ì ,

ò ïëàã"éùäì äëåæ äáåè ïéò éäøåúä ìë â) . ùéø íçðî éðô
øô 'ïðçúàå .(  
  

 

  

  

  ·¯‰¯‚¯·�ÈÈ˘ ‰ÓÏ˘ ·˜ÚÈ 

  לעילוי נשמת
' מרת שפרה בת ר

  ה"שראל אפרים פישל עי

 ה.ב.צ.נ.ת

 È·¯‚¯·�È„ÏÂ ‰„Â‰È ¯ÊÚÈÏ‡ – ¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ‰  
]Ú¯˙"Â -˙ Ò˘"Ê   [ÂÈ·˙ÎÓ    
  

  נזקי שכנים במעבר דרך בנין מגורים
  

ני� מספר הגיע לשולחנ� של פוסקי מעשה שאירע לפני ש
, שהיה בבעלות אד� מסחרי מרכז ליד ריק מגרש אודות, ההלכה

 מעבר לצור� הלקוחות בו השתמשו רבות שני� במש�ו
 לה� יעירבעליו ש מבלי' וכדו רבב� את ש� החנו וכ� ,לחנויות

 ולבטל המגרש על בני� לבנותולאחר זמ� כשחפ� היה  ,כ� על
 הטענב המקו� תושבי לכ� מתנגדי� ,רהמעב את כ� ידי על

 הדבר נחשב ולפיכ� ,בידיעתו הז במגרש בשימוש החזיקו שה�
 הוא אי� וכעת שלו במגרש ההשתמשות זכות את לציבור שנת�
  . תזא לקחת יכול

 של העליו� במפלס הגרי� דיירי� מספרמצוי ש ויתרה מכ�
 כדי סמו� בני� של מדרגות חדר דר� לעבור רגילי� ,הרחוב
 דיירי בידיעת נעשה והדבר ,הרחוב של התחתו� למפלס להגיע
 בני� אותו של השכני� החליטו העוברי� ריבוי עקבו ,בני� אותו

 זו החלטה הא� ,רשות� דר� לעבור הזרי� האנשי� מכל למנוע
שהרי הוא , ש� לעבור כבר שהחזיקו הדיירי� נגד ג� מועילה

  . כמיצר שהחזיקו בו רבי�
 ל"חזש, הכרעתו היתה ברורה,  ולדינברגי"משד� בדבר הגרא

 שני ישנ�ו ,"לקלקלו אסור רבי� בו שהחזיקו מיצר "קבעו
 נות� הקרקע בעל כאשר אחד אופ� ,קיי� זה די� שבה� אופני�

 שיוכלו הרבי� רשות לבני לו השייכת הקרקע את מיוזמתו
 ,זמ� הגבלת ללא שלה� כבתו� מעבר לצור� בה להשתמש

 ואי� ,לעול� זו בדר� להשתמש הרבי� שותר בני זכו זה במקרה
 הרבי� חזקת האמור במקרה ,זכות� את לבטל יכול הקרקע בעל

 רשות לבני לתת הקרקע בעלי רוצי� כעת א� אפילו קיימת
 טובה השניה שהדר� פ"ואע ,אחר במקו� חליפית דר� הרבי�

 הדר� זאת בכל ,עתה בה הולכי� שה� הראשונה מהדר� יותר
 א� אפילו כ� כמו ,ר"רה בני לשימוש לעול� נשארת הראשונה

 בדר� וללכת הקרקע לבעלי לוותר מוכני� שכונה אותה תושבי
 זכו הראשונה שבדר� משו� שלה� הוויתור מועיל לא ,השניה

 זכות� על הראשוני� לבעלי� ויתרו לא הרי וה� ,העול� בני כל
   .בעבר מהבעלי� שקיבלוה בקרקע העכשוית

 אסור רבי� בו שהחזיקו צרימ "הדי� קיי� שבו השני אופ�ה
 הרבי� רשות שבני הקרקע בעל ראה כאשר הינו ,"לקלקלו

 או קל מעבר לצור� מקצועי באופ� שלו הקרקע את מיישרי�
 הקרקע ובעל ,לצורכ�' וכדו בטו� משטח הקרקע על יוצקי�

 מצידו כהסכמה שתיקתו נחשבת כזה במקרה ,שתק זאת כשראה
 יוכל לא ולפיכ� ,שלו בקרקע משלהשת הרבי� רשות לאנשי

 בכל זו בקרקע להשתמש ר"רה מבני למנוע הקרקע בעל כ"אח
 או עוברי� אד� שבני רואה הקרקע בעל א� אמנ� ,שהוא אופ�

 קוקז שאינו מכיו� ורק ,שלו הקרקע על מכונית� את מחני�
 העוברי� אנשי� של מועט שמספר או ,זו לקרקע שעה באותה

   מרשה הוא �לכ ,לו מפריעי� לא ש�
 יכול אלו במקרי� ,עראי שימוש שלו בקרקע להשתמש לה�
 שבני נחשב זה ואי� כשירצה שלו הקרקע על לבנות הקרקע בעל

 עשרות במש� קיי� היה המצב א� ואפילו ,בקרקע החזיקו ר"רה
 מיצר של הדי� את ש� אי� השאלות שתי בנידו�ולכ�   .שני�

 שבבני� הדיירי� וא הקרקע בעלי ולכ� ,רבי� בו שהחזיקו
 לעבור אחרי� מאנשי� ואיל� מכא� למנוע יכולי� המשות�
וישמע חכ� ויוסי� לקח . שלה� בקרקע להשתמש או ברשות�

  . לברר ההלכה

   מרדכי קרליבךג"הרה

 עורך הרב הלל מן
  השבת של השכנים מביא אף הוא לנזקחילול 

  
נהג יהודי אחד מתושבי העיר לעבור באיסור חילול שבת , בירושלי� של פע�

על ידי שהיה אומר כל העת לעוזרו ושמשו הגוי שעבד בעדו בימי השבוע 
כל אימת שהיו שכניו . שיעשה עבורו את מלאכות ואיסורי השבת, בחנותו

היה מפטיר , � בה� הוא מיקל את ראשומעירי� לו על איסורי השבת החמורי
כל הסברי .  � אלא גוי שאינו מצווה על השבתואומר שאי� הוא עושה כ

, וא� בכ� עובר הוא על איסור שבת, השכני� שאמירה לנכרי נאסרה א� היא
  . הוא לא שינה ממנהגו מידי שבת בשבתו, נפלו על אוזניי� ערלות

א "או� רבי יוס� חיי� זוננפלד זיעהדבר נודע לרבה של ירושלי� הלא הוא הג
והודיע שיוצא הוא בשבת הקרובה לביתו של אותו , שנחרד לשמע הדבר

  .יהודי לקיי� חובת מחאה
ואותו יהודי ביקש , כשמבחו� שרר קור עז, אותה שבת היה שבת גשומה

האש שבקעה , מהגוי שידליק בעבורו את תנור האש שיחמ� מעט את ביתו
שמשו הגוי ידו ברורות כי האיש עומד במרדו ואומר למבי� חלונות ביתו הע

רבי יוס� חיי� יצא מביתו וש� פעמיו לעבר ביתו .  לחלל בעבורו את השבת
בתחילה ניסו משמשיו שנלוו אליו להניא עצמו מכ� בשל , של אותו יהודי

ח לא ניאות ועמד על כ� שחייב הוא "א� הגרי, הקור ששרר ברחוב העיר
משקרבה פמלייתו של .  שבת ועוד בפלטרי� של מל�דושת הלמחות בעד ק

והניח שלבטח הרב יוצא לבא , הבחי� היהודי בכ�, ח לבית אותו יהודי"הגרי
הוא ביקש מיד מהגוי שיכבה את אלומות האש , ולמחות בו על מעשיו

  . וכ� אכ� נעשה, במהרה
נכנס הוא פתח את דלת הבית ו, ע� הגיעו של רבי יוס� חיי� לבית אותו יהודי

כשהוא מתחיל בשפתו הרוגשת לדבר על עלבונה של , במהרה לבית היהודי
� הוא אחד מיסודות השבת עליה� "שא� איסור אמירה לעכו, השבת

  . מקפידי� היהודי� מקד� על קלה כבחמורה
והעיר בלשו� רועמת האי� נכנס הרב לביתו , אותו יהודי העיז פניו בפני הרב
  :הסכמתו מראשבצורה זו ללא שיבקש וישאל ל

ה� לפני דקות אחדות נגלה מבי� חלונות בית� אש להבה , השיב לו הרב
ה� כל יהודי יודע שא� בוקעת לפתע אש בשבת בביתו , בוקעת בתוככי הבית

במקרה , ו לכלות את כל יושבי הבית"של יהודי אי� זה אלא שריפה העלולה ח
 הבית מיד לתוככיולכ� נכנסתי , מסוכ� זה אינני שואל שאלות כלל ועיקר

והבטיח לרבי , אותו יהודי הבי� שנתפס בקלונו... לנסות ולהציל את יושביו
וא� לא ישתמש , כי מעתה יהפו� הוא לשומר מובהק של השבת, יוס� חיי�

 . שנאסר באיסורי השבתבאורחו הגוי לעשות ולו דבר מה 

  הרב הלל מןעורך  



 

  

à [.ïéðòä øå÷î. øåñéà äæ ùé íéðåùàøäî 
íéùøôî íéãîìù øåñéàäî ìù éðôìå øåò àì ïúú 

îìùë ,á øàåáî ïëîøä"ä á"á ô"á úåà æ÷,. åà áåúëäî 
úáäàå êòøì êåîë )îøá íù"ä( .àøä áúë" ù)åù"ú 

àøä"ù ììë ç÷ éñ 'é ,àáåäå øåèá äð÷ àë( éëøã äéëøã éë 
íåìù äéúåáéúð ìëå íòåð , àìù äøåúä äãéô÷äå

åøéáçì ÷éæä íøåâä øáã åìù êåúá íãà äùòé .
áîøä éøáãîå"áùøäå ï"áá à"ã áë ó" øáãá åìéôàù äàøð å

 äéìéã éøéâ åðéàù)åéöéç åðééäå ( íéðôì ÷éçøäì ãéñçì éåàø

åøéáçì ÷éæé àìù ïéãä úøåùî .øåñéàäå àåä ïî äøåúä. 
)øåàá øâä"à éñ 'äð÷ ñ"÷ ç.(  íðîàùé íéøáåñ ìëù 

úå÷çøä ïé÷æð ïðéà àìà úð÷ú íéîëç. á äàøúéø÷ 

øôñ íéðëù ô"è ,ëå"ð ñá 'øùéä øì"ú éñ 'áëú, ïîù äøåúä 
íà ÷éæä áééç íìùì ,íéîëçå åð÷éú ä÷çøä éãë 

àìù àåáé åøáçì ÷æéä åúîçî .åæçáå" áúë à
 äî òåá÷ì íéîëçì øñîð íéðëù éðéã éø÷éòù
 ïéã éåä íúòøëä éøçàå åìù êåúá äùåòá àø÷ð

äøåú.   
  
á [.÷éæäì øåñéàä . åà åøéáç ïåîî ÷éæäì øåñà

á ùîúùîùë åìéôà ÷æð åì íåøâì åìù êåú
åøéáçì ÷æä òéâî åðîîå åì êéøö àåäù ùéîùú .

åù"øâä ò"ìä æ 'éñ ïåîî é÷æð"ã, óàå ìò éô íéøáãù åìà íä 

ïôåàá íâù íà å÷éæé äéäé øåèô íìùìî ,àîøâù ïé÷æðá øåèô ,

ìëî íå÷î øåñà úåùòì ïë ,àîøâù ïé÷æðá øåñà. )øàåáîë 
á"á áë á ùøå"é ã"ä àîøâ åë 'øåñà íåøâì(. éôàå åì

 åìù êåúá úåùòì åì øåñà åéùëò ÷éæî åðéàùë
÷æð àéáäì ìåìòù øáã .áá øàåáîë" øåôçé àì ÷øôá á

äùåìù ÷åçø àìà øåðú úåùòì åì øåñàù . ìåëé åðéàå
íìùé ÷æð éäé íàù øîåìå ÷æðä úà ÷éçøäì àìù .

îñáå"éñ ò 'ð÷"÷ñ ä"íìùì åì äéäé àì àîùã áúë â . , ïëå
 åìùá ùéîùú úåùòì øåñàåðéëùì øòö íåøâéù .

 ãåò øàåáéå øåôçé àì ÷øôá øàåáîëå òø çéø åà ïùò åîëå

ïìäì.  

  

â [.øåñéàá øáåò åðéàù íéðôåà . øåñàù äî ìë
åçåëî åà åéùòîî êùîð ÷æðäùë ÷ø åðééä , ìáà

 àìà åçåëî åà åéùòîî àá àì ÷æðä ïéà íà
åìù êåúá ùîúùäìî òåðîì áééç åðéà àá åéìàî .

îâá 'á"ë á"ò á"á ,ã êáåùä ïî íìåñä úà ïé÷éçøî ïðú" éãë à

åëå äéîðä õåô÷ú àìù '÷îå 'îâá 'øë àìã ïéúéðúî àîéì '

éñåé ,ø éàã ' øôåç äæù øåáä ïî ïìéà ú÷çøä éáâ øîàä éñåé

åìù êåúá òèåð äæå åìù êåúá , úà ÷éçøäì ÷æéðä ìòù åðééäå

ø àîéú åìéôà õøúîå åîöò 'ïðéåä éë éùà áø øîà àä éñåé éá 

ø äãåî øîà äåä àðäë áø 'äéìã éøéâá éñåé ,ùøôå" íéöéçá é

äòá ìù åôåâ ãéî åì íéàáä"ùîî á ,äå" äòùá íéîòôì ð

êáåùä ìà äéîðä úöôå÷ íìåñä êîåñù , ú÷åìçî äæù åðééäå

ø ïéá íéàðú" ïðáøå éäëìäã åðééäå øë 'éñåé , à÷ååãù
äéãéã éøéâá. îâ 'á äë íù ;áîø"ô íéðëù í"ä é" äîå" î

íù ;ùåè"åç ò"áì äð÷ î. .åáúëå íéðåùàø ìëîù 
íå÷î ïåéë íéîëçìù áééç ÷éçøäì ,éåàø ìëì 
ãéñç úåùòì íéðôì úøåùî ïéãä ÷éçøäìå åìéôà 

íéøáã íðéàù éøéâ äéãéã. áîø"ã à åë ï" ïðéøîàã àä ä

áùøå"íù à ,ëå" øåáå ïìéàá á ë éøéàîä ë)éò 'ïìäì ,íù( ,

øì óàù 'çøäì éåàø éñåé÷é.  
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  "מה טובו אהליך"
  

 פתח השותפי� לחצר אד יפתח לא )א"ע' ס(תנ� בבבא בתרא   
 קרא דאמר יוחנ� ר"א ,מילי מנהני, ש' ובגמ. חלו� כנגד וחלו� פתח כנגד

 אי�ש ראה ,ראה מה, "לשבטיו שוכ� ישראל את וירא עיניו את בלע וישא"
 .שכינה עליה שתשרה הללו ראוי� אמר, לזה זה מכווני� אהליה פתחי

והיינו , "מדכתיב הת מה טובו אהלי� קדייק" "ופירש ש הרשב
  .שהכוונה לאהלי� ומשכנותי� של כל אחד ואחד

מבואר שהכוונה של ) ב"ה ע"ק(צרי� ביאור דבסנהדרי� ' ולכאו  
וכ� מתחיל סידור . [ ובתי מדרשותמה טובו אהלי� יעקב היינו לבתי כנסיות

  ].בדורכו על ס� בית הכנסת אומר מה טובו אהלי�, התפילה בכל בוקר
   למד אתה רשע אותו של מברכתו יוחנ� רבי אמר, דאיתא הת

 מה � מדרשות ובתי כנסיות בתי לה יהו שלא לומר ביקש, בלבו היה מה
 תהא לא, שראלי ומשכנתי� � עליה שכינה תשרה לא, יעקב אהלי� טבו

, נהר עלי כגנת � וכרמי זיתי לה יהא לא, נטיו כנחלי � נמשכת מלכות�
 � קומה בעלי מלכי לה יהיו לא', ה נטע כאהלי � נוד� ריח� יהא לא

 תהא לא, מדליו מי יזל � מל� ב� מל� לה יהיה לא, מי עלי כארזי
 ויר � מלכות� העז תהא לא, רבי במי וזרעו � באומות שולטת מלכות�

 בר אבא רבי אמר. מלכתו ותנשא � מלכות� אימת תהא לא, מלכו מאגג
 ויהפ� שנאמר ,מדרשות ומבתי כנסיות מבתי חו�, לקללה חזרו כול כהנא

  .קללות ולא, קללה, אלהי�' ה אהב� כי לברכה הקללה את ל� אלהי�' ה
א יש בתי כנסיות בישראל , א� באמת ה שני שה� אחד  

) א"ז ע"כ(כדאיתא במגילה [, ה אפשר להגיד מה טובו אהלי� יעקבשעלי
 מקו אמר חד ,ל"בורי י"ר ,גדול בית כל ואת, המקדש בית זה �' ה בית

' ה" )א"ט ע"כ( וש .תפלה בו שמגדלי� מקו אמר וחד, תורה בו שמגדלי�
אז כל בית של כל  ,]מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו "לנו היית אתה מעו�
הוא כבר הכי� תכנית שהבית ,  בשעה שהוא בא להניח את היסוד לבני�יחיד

ומה , שלא יהיו פתחי אהליה� מכווני� זה לזה, יהיה מתאי להשולח� ערו�
ה� על בתי כנסיות וה� על בתי , טובו אהלי� יעקב קוראי על שניה יחד

מה "אי אפשר לקרוא על אהלו את המקרא הזה ' וא חס ושלו, ישראל
סימ� הוא כי , האהל לא בנוי על פי התורה והשולח� ערו�, "אהלי�טובו 

  .אצלו ג הבית כנסת לא חשוב כבית גדול שמגדלי� בו תורה ותפילה
 )כא' ג עמ"מתו� קוב� תשובות ח(

  אוי לרשע ואוי לשכנו
שלמה , "טוב שכ� טוב מאח רחוק"' ז י"כתוב במשלי כ

המל� מלמדנו ששכ� טוב הוא עדי� על פני אחיו של 
כ "וכ, האד� היות והשכ� קרוב אליו לעזרה בכל עת

לפרש המשנה איזהו דר� ' ב משנה ט"ב באבות פ"הרע
, ישרה שידבק בה האד� רבי יוסי אומר שכ� טוב

מוסי� ששכני� טובי� עושי� ) ש�(ל ובתפארת ישרא
ז מתרגל כל "טובות זה לזה א� בהפסד ממו� של עצמ� ועי

אחד מה� בחסידות דהיינו שעושה חסד בגופו וא� 
  .ז ולא ביקש"מפסיד ממו� שיכול לבקש ע

אול� כפי שנראה להל� שכ� טוב אי� זה רק בשביל הנאות 
 אלא א� עני� רוחני, גשמיות שמקבל שכ� אחד מהשני

ל "וכבר אמרו חז. ששכ� טוב יש לזה השפעה רוחנית
 הרחק משכ� רע ואל תתחבר –ז "א מ"בפרקי אבות פ

שלא תלמיד . ב שתי סיבות א"ומפרש הרע, לרשע
שלא תלקה עמו במפלתו שהרי אוי לרשע או . ממעשיו ב

 כל –' ג' לשכנו שכ� אמרו חכמי� באבות דרבי נת� פרק ל
א עשה כמעשיה� הרי י של"המדבק בעוברי עבירה אעפ

וכל המדבק בעושי מצוה , זה מקבל פורענות כיוצא בה�
י שלא עשה כמעשיה� הרי זה מקבל שכר כיוצא "אעפ
י שלא "ד לנכנס לביתו של בורסקי אעפ"משל למה, בה�

דהיינו , מ ריח רע קלט והוציא עמו"לקח ממנו כלו� מ
מובא . כ לימד מעשיו של האד� המתחבר אליו"דבע

' לגבי א� יש כותל בי� ב' ב משנה ו"עי� פיבמסכת נג
שכני� ולאחד מה� נראה נגע בצד כותל ביתו כתוב 

לשו� רבי� היות והנגע בא על איסור " וחלצו את האבני�"
ר נחשב האד� שהנגע ברשותו לרשע ולשכנו ושכנו "לשה

ג� נענש בגללו א� שאצלו אי� נגע והורסי� הכותל 
רואי� מכא� יסוד . נושביניה� מטע� אוי לרשע אוי לשכ

שאוי לרשע אוי לשכנו הוא אפילו שלא מתחבר לשכ� 
  .מ הוא נענש בגללו"מ

) ט"כ' במדבר ג" (משפחות בני קהת יחנו תימנה"כתוב 
 וסמוכי� לה� דגל ראוב� החוני� תימנה אוי –י "וכתב רש

לרשע אוי לשכנו לכ� לקו מה� דת� ואביר� ומאתי� 
. משכו עמה� במחלקת�וחמישי� איש ע� קרח ועדתו שנ

ב דכל עיקר המחלוקת של דת� "י' ר ז"וכ� מובא במד
וא� . ואביר� יצא מזה שהיו שכני קורח ולמדו ממנו

ו בשכר טוב דגדולה מדת טובה ממדת "בעונש נאמר כ� ק
פורענות כמובא בסנהדרי� וטוב לצדיק טוב לשכנו וכמו 
 שמצינו בשבט יהודה יששכר וזבולו� שהיו והיו סמוכי�

. ח"ל' במדבר ג' עי, בחניית� במדבר למשה ואהר� ובניו
רואי� שיש לשכ� כח עצו� של השפעה על שכניו לטוב 

דר� "ל "א וז"ו מהלכות דעות ה"� בפ"ברמב' ועי, ולרע
דר� "ל "בריתו של אד� להיות נמש� בדעותיו ובמעשיו וז

בריתו של אד� להיות נמש� בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו 
לפיכ� צרי� אד� , ג במנהג אנשי מדינתווחבריו ונוה

להתחבר לצדיקי� ולישב אצל החכמי� תמיד כדי שילמד 
ממעשיה� ויתרחק מ� הרשעי� ההולכי� בחוש� כדי שלא 

כ "זרוע ימי� פירש מש' א בס"החיד". ילמד ממעשיה�
 א� אתה –כתב " הרחק משכ� רע"' ז' במסכת אבות א

 אל תתחבר אנוס ואתה מוכרח להיות בשכנותו לפחות
לרשע כי לא תהיה בחברתו ולא תשב עמו רק בדד תשב 

א כתב באבות "חסדי אבות לזקנו של החיד' בס. בבית�
 הזהיר האד� –" הרחק משכ� רע"כ "ז על מש"א מ"פ

להתרחק ממי שהוא שכ� של רע לפי שאוי לרשע אוי 
לשכנו צרי� לעשות גדר להתרחק משכנו של רע ומזה 

יוצא מזה שעצ� . ר לרשע עצמוו ואל תתחב"לומדי� בק
ע ולא רק משו� "שכנות ע� שכ� רע הוא דבר שלילי בפ

י "אעפ) "ש�(וכתב המאירי באבות . שמא ילמוד ממנו
כ איש "שאי� מ� הדרכי� התוריי� להענש איש באחי� וכש

מ א� הוא ראוי להענש בעצמו מצד חברתו "בשכנו מ
גיע לו דהיינו שזה עצמו שהל� לגור ע� שכ� רע מ, "עמו

  .עונש כמו של השכ�
ÌÈ�Î˘· ‰�È˘ ÏÊ‚ ¯ÂÒÈ‡  

מכשולי� רבי� מוצאי� אנו בהלכות יחסי שכני� 
בקול ר� או נגינה כגו� הפעלת טיפ , וחיוביה� זה לזה

באורג� ושאר כלי נגינה בשעות המאוחרות של הלילה 
המיועדות לשינה או בשעות מנוחת צהרי� הא� כל אד� 

  ?יעשה כל מה שעולה על רוחו הא� אי� בכ� איסור
, "גזל שינה"מוצאי� אנו בספרי האחרוני� את המושג 

אבל בגזל , דלכאורה גזל נקרא שאד� גוזל מחבירו חפ�
 לקח מחברו אלא מנע ממנו שינה הא� ג� זה שינה לא

ה מובא "ג עמוד ק"החפ� חיי� ופעלו ח' בס? נחשב לגזל
ל שהמעיר את "שמרגלא בפומיה של החפ� חיי� זצוק

 שגזל ממנו את מנוחתו וזהו ‰ÔÏÊ‚ Â�ÈÈחבירו משנתו 
המאירי בספרו בית הבחירה בבא . גזילה שאי� לה השבה

". גזל שינה"ולא "  שינההיזק"כינה דבר זה ' בתרא ד� כ
ÏÊ‚�Â‰ ז נאמר כי לא ישנו א� לא ירעו "ט' ובמשלי ד

Ì˙�˘ז חלק חוש� "ת שבט הלוי ח"בשו".  א� לא יכשילו
ד כתב דגדר גזל לכאורה לא שיי� רק "משפט סימ� רכ

כ "בגוזל חפ� שהגזל� ישתמש בו א� יהנה ממנו משא
ביטול שינה שהוא בגדר מבטל תועלת וטובת חבירו 

אול� יש להעיר דלכאורה לשו� גזל שיי� , יסור יש בזהוא
פ "ב עה"ע' ג� בדבר שאינו לוקח כמובא בברכות ד� ו

כ "כמו, לעני� גזלת ברכת שלו�" גזילת העני בבתיכ�"
ח "מניעת עונה מאשתו נחשבת גזל לנודע ביהודה קמא או

אול� יש לדחות הוכחה זו דזה דומה לחוב , ה"סו� סימ� ל
ח שלא שיל� עובר בלאו דלאו "וכמו בעשחייב לאשתו 

' תעשוק שכר שכיר שהוא סני� של גזל כדמשמע בגמ

 

   מכון ירושלים

  

  

  

   יומ

 הופיעו ספרים חדשים

  שבת א- מהדורת פריעדמאן - טור ושלחן ערוך 
  כרך שני-ספר התרומה 

  חלק ראשון-לקט יושר 
  מוסך השבת-י המנחה מנחת חינוך עם בשול

  הלכות נדה- שבילי השלחן 
 להשיג ביריד הספרים השנתי של ספרי המכון

  בני ברק16עזרא '  רח    ירושלים- 4הישיבה ' רח
 03-6765382    02-6510627הטלפוני  או במוקד

הספרים חנויות  ובכל

  ג אליקום דבורקס"הרה

כתב שמי שאינו ' ח סימ� כ"י תנינא או"ת נוב"בשו. ה מניעת עונה"א ה"א ע"ק ד� קי"ב
  .אומר דבר בש� אומרו עובר על לאו דאל תגזול דל ומקורו במדרש תנחומא פרשת במדבר

תב דיש לדו� בזה משו� איסור בל תונו שאסור לצער חבירו ח כ"ת קר� לדוד סימ� י"בשו
ע ואהבת לרע� "פתחי חש� הלכות גזילה כתב דהוא משו� מ' בס, וזהו איסור מ� התורה

ת חוות יאיר סימ� "בזה בשו' ועי, ח דאד�"ג ומשו� צעב"כמו� וכ� משמע בחינו� מצוה רמ
ו כתב "היראה אות רס' ו יונה בסרבינ, ה"ח אות מ"ו סימ� ע"ת דברי מלכיאל ח"א ובשו"קצ

, "כ שלא לצער אד� שהוא עשוי בצל� המקו�"ח ה� בהמה ה� עו� וכש"השמר מלצער בע"
ג אות "המאורות הגדולי� עמוד י' בס' עי. (ב"ד סימ� שע"וכבר הארי� בזה בברכי יוס� יור

  ).ח"ז אות ל"ט' ט ועמ"כ
ה "א סימ� תתכ"ת תשובות והנהגות ח"בשו. מצינו נידוני� הלכתיי� שוני� בעני� גזל שינה

ד� בילד שמרי� קולות ואי אפשר לישו� והל� אחד והכה אותו וגר� לו תקלה ופסק שהוא 
, יכול לבקש שישתיקו אותו היות והוא מפריע לישו� אבל להכריחו עד שיכה אותו אסור

וא� לא ונראה שראוי לבקש מאבי הב� למונעו , ואיסור חמור הוא שקטני� לאו בני מחילה
ד "ט שבי"בחוש� משפט סימ� שמ' עי, הצליח לבקש רב וברשותו ובשליחותו יכול להכותו

ד יכולי� לצוות "ונראה שג� ללמד� דר� אר� בי, מכי� קטני� כדי לשא יהיו רגילי� בגניבה
  ).פלא יוע� ער� הכאה' עי(ג� להכותו 

בבית המדרש שלא ד לעני� תלמיד חכמי� שלומד "ז סימ� רכ"ת שבט הלוי ח"כתב בשו
כיאפשר ללמוד בקול , כ עד שיפריע השינה כל הלילה מהשכני�"הותר לו להגביה קולו כ

ר שלא הול� כמעט בלי הגברת קול המלמד "כ כשמלמד תשב"משא, ג� בלי הפרעה
אול� (, ש"א עי"א ע"ב כ"� ב"ולמעשה כ� משמע בחידושי הרמב. והמולת התלמידי�

  ).ש"עי, ז"חולק ע' סימ� דת חלק "ת משנה הלכות מהד"בשו
 ‰ÊÏ ÔÈ‡˘ ‰�È˘Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÚ˘· ˙Â·ÂÁ¯· ÌÈÏÂ˜Ó¯· ÌÈÊÈ¯ÎÓÏ ‰ÏÂ‚Ó ˙ÁÎÂ˙ Ô‡ÎÓÂ

¯˙È‰ ÌÂ˘ .‰�È˘ ˙ÂÚ˘· ˘ÈÚ¯‰Ï ¯ÂÒ‡ Â˙È· ÍÂ˙Ó ÂÏÈÙ‡ È¯‰„ ,ÎÂ"Ò· Î ' Ô˘Á ÈÁ˙Ù
Á"È ˜¯Ù „"‚.  

על הכאה דהיינו באחד שהיה אורג בדי� בתו� ו דחולה יכול לעכב "ש סימ� קצ"וכתב הריב
וכתב . י הכאות רעש גדול היה נגר� מהכאות אלו יכול לעכב"ביתו ומלאכת האריגה היתה ע

ש דהחולה יכול לעכב על רעש זה "א דכל דברי הריב"ג סקי"ב סימ� י"החזו� איש במסכת ב
ל שימושי� כאלו רק א� השכ� עושה בתו� ביתו דברי� שאינ� מעיקר שימושי הדירה דע

יכול החולה לעכב ולומר לא קניתי דירה בכדי שתרעיש בדברי� שלא נצר� ל� לעיקר 
אבל א� הרעש נעשה כתוצאה משימוש רגיל אי� החולה יכול , המגורי� ושימושי הדירה

, הרי פשוט שאי� יכול לגרש את האד� מדירתו, דכיו� דזהו חלק מניהול אורח חיי�, לעכב
 בפשיטות דאי� שכ� יכול לטעו� כלפי שכינו שתינוקותיו צווחי� הרבה א"ולכ� כתב החזו

בלילות ומרעישי� דכל אחד מבי� שגידול תינוקות בבית זה חלק מיישוב העול� וטבע 
  .התינוקות להרעיש

ה דיני רעש דזה דוקא בשימוש רגיל שזהו חלק "עמק המשפט סימ� ל' כ כתב בס"ומשו
דהפעלת טיפ בקול ר� או נגינה באורג� ושאר כלי נגינה אבל פשוט , מעיקר תשמישי הדירה

בשעות המאוחרות של הלילה המיועדות לשינה או בשעות מנוחת צהרי� לא נראה דהוא 
שרוב בני אד� לא מפעילי� טיפי� ומכשירי נגינה בקול , בגדר שה� מעיקר שמוש הדירה
·˘Ô‚�È ‡Ï˘ ÔÎ˘‰ ÏÚ ·ÎÚÏ ÏÂÎÈ ÔÎ˘Â ‰ÁÂ�Ó‰ ˙ÂÚ רעש גדול בשעות לא סבירות 

˙Â¯ÁÂ‡Ó‰ ˙ÂÚ˘· ‰ÏÈÏ· Â‡ ÌÈ¯‰ˆ·.  
י בני� מגורי� "לגבי אול� שמחות ע) ו"א עמוד נ"תמוז תשס(מובא בקוב� אור ישראל 

ב� (ל "ומביא שהרב דוד פרנקל זצ.  שלא יפריעו יותר11שצריכי� להשתדל שאחרי השעה 
הקפיד שלא ל כמה פעמי� ש"א זצ"שמע מפיו של החזו) ל"א זצ"בית אצל מר� החזו

  .להיכנס לאול� אחרי השעה הזאת
א דאי� לערו� בשעות מאוחרות מצות שמחת "כתב לי הגאו� רבי יצחק זילברשטיי� שליט

אי� לערו� מצות שמחת חת� כלה בשבע ברכות מעבר לשעה "ל "חת� וכלה בשבע ברכות וז
או , קי�כאשר בי� השכני� נמצאי� כאלה המשכימי� קו� לתפילת ותי, אחת עשרה בלילה

יעוי� בפוסקי� שיש שמותר לה� (כשביניה� אנשי� מבוגרי� הנוטלי� תרופות כדי להרד� 
או כשיש יולדת הזקוקה למנוחה ומחללי� " חולה"לחלל שבת וליטול סממני� כי דינ� כ

או כשישנ� תינוקות של , )ט כדי שתיש�"י ארמאי כמבואר במסכת שבת קכ"שבת עבורה ע
אי� בקול זה קול , וכשהשירה והשמחה מתאחרת, מוקד� לתורהבית רב� הזקוקי� לקו� 

כי א� קול הגרו� צער רב ועגמת נפש לאלו שלא יכולי� להרד� ולפעמי� גור� זה ' הודו לה
 ."לביטול תורה דרבי� ויצא שכרו בהפסד�

  

ã [.ïé÷éæð ú÷çøä øåòéù .ìë íé÷éæðä íãàù 
äùåò åúåùøá ,áééç ÷éçøäìï , àì ÷øôáå

æç åðúð øåôçé" íéøáãì íéøåòéù ìòåãéù 
áö÷ øåòéùå ãò ïëéä éåàø ÷éæäì , íäìååðúð 

íéîëç øåòéù ìëá øáã øáãå éôì äî éåàøù 
÷éæäì ,åðéàùëå òåãé ,øåòéù íäéúå÷çøä 

àåä éãëá àìù ÷éæé .åù"úàøä "éñ ç÷ ììë ù 'à ;

åç øåè"îøå î"åùá à"ë äð÷ ò ,éôì úåàø 
íéàé÷áä .îø"íù à ,éòå 'åù"àøä ú"éñ ÷ ììë ù ' ã

îøå øåèáå úåìåãâ íééçøá"åùá à"æ íù ò ,  
  
ä [.÷éçøäì íéëéøöù íéøáãäî . ãéîòé àì

àà åúéá êåúá øåðú íãà" äø÷úä ïî ÷éçøé ë
 äæì ÷éæéå ÷éìãéå ùàä äìòé àìù øåòéùá

äéìòá øãù , êéøö ä÷éìã ùùç ïéà åìéôàå
 àìù éãë åðëùì óúåùîä ìúåëä ïî ÷éçøéù

íåçä úîçî ìúåëä ì÷ì÷úé .åù ïééò" äð÷ ò

ñ"à , äáåøà ùé íàù áúë ïçìåùä êåøòä äðäå

 ùàä ïéà éøäù ä÷çøä êéøö ïéàù éàãå ïùò äàéöåîä

äáåøàä êøã àìà íéàöåé ïùòäå . àì äéìòá øãä
à åìöà íéî êåôùé úéáì íéãøåé íéîä í

åéúçúîù , úø÷úì íé÷éæî íéîä íàå
éôìå äéìéã éøéâ ììëá åäæù äàøð ïåúçúä" æ

íìùì áééç äéäé óà .îøáå"ñ à, éîá äæ ìëù áúë ã

 äéìòì íéñðëðå íéîùâä ïî íéàáù íéîá ìáà ïéëôåù

ï÷úì ÷æéðä ìò ïåúçúä úéáì íéãøåé íùîå . àåä ïéãä
åëì ÷æð íåøâì ìåìòä øáã ìëù êéøö ìú

åøéáç ìúåëî ÷éçøäì , íéøáãä ìë äæ ììëáå
úåçìå ìáä íéìòîä .)éôì øéòäì ùé äøåàëìå" æ

 ìúåëì ãåîö àéèáîàä øãç úà úåùòì àáù éîù

åøéáç úøéãî ãéøôîä , åäæù øîåìå áëòì ìåëé åøéáç

ìúåëä ïî íé÷éçøîù íéøáãä ììëá (.ïéãä ïëå  êéøöù
 øáã ìë ÷éçøäìúîçî ìúåëä úà ãéðîù 

ùòø ,åù"îøå ò"ð÷ à"ñ ä"æ ,éôìå" éáâì øéòäì ùé æ

 åäæù åøéáçìå åì óúåùîä øé÷ ìò åúåìúì ìåãâ ïâæî

 åáééçì ìåëé äéäéù ìúåëä úö÷ ãéðîå ìåãâ ùòø äùåò

÷éçøäì .. êåîñ íìåñ ãéîòé àìù àåä ïéãä
ã êåú åøéáç ìù êáåùì" úçðä úòá àîù à

êáåùä êåúì äéîðä õåô÷ú íìåñä ,áá äðùî"á 

íìåñä úà ïé÷éçøî íù ,éôì ïåãì ùéå" ìëåé ïëùù æ

 ïôåàá äùòéù åúéáì íéâøåñ äùåòù åøéáçî ùåøãì

 íìåñ äååäé àìå åúøéãì íäéìò ñôèì áðâ ìò äéù÷éù

åúøéãì , ìéú øãâ ïåâë ïåîî ãåò àéöåäì êéøöù åìéôàå

åãëå 'åæ äëìä çëî . éîù íé÷ñåô äáøä úòã êëî øúåéå

 íéìåëéå õåøô åúéáù åðëù úéáì íù êøã øåãçì íéáðâ

ïé÷ìåç ùéå åúéá øåãâéù åðîî òåáúì ïëùä ìåëé . äàø

îøá"éñ à 'ð÷"îñ ä"á äæá àéáäù ã 'òéøëä àìå úåòã .  

  

å [.äéàø ÷æéä .æç åøîà" äéîù äéàø ÷æéä ì
÷æéä .ø øåè"ð÷ ñ"æ , ïéòë òøä ïéò ìù äéàø ÷æéä åðéàå

ùî"ç úî÷ ìò ãåîòì íãàì øåñàù àøîâá ëåøéá , àìà

 úà ìéáâî àåä åúééàø éãé ìòù åðééä äéàø ÷æéä úøãâä

 øãâ åäæå åéðéò úåàø éôë åøéöçå åúéáá ùîúùäìîåøéáç

 ÷æéää)ïùåç éçúô ( øöçá ìëúñäì íãàì øåñàå
åøéáç .îø"éñ à 'ð÷"æ ,îøäå" ãåîòì øåñàù áúë à

åúééàøá åð÷éæé àìù éãë åøéáç øöçá úåàøìå ïåìçá ,

   ג אלחנן פרץ"הרה

  בניין בתוך תורה ודתלמ
äðä úåîñøåôîäî úà øùà ï÷éú òùåäé ïá àìîâ 
ùéù øúéä çåúôì ãåîìú äøåú ìëá íå÷î íåùî 

äååöîä äæáù ,óà úçéúôáù ãåîìú äøåú ùé ùòø 
íéðëùì íâå êøåö äååöî ììëá äæá êëå íéøáåñ íéáø 

íé÷ñåôäî øéúäì úçéúô úéá úñðë óòúñîäå .úòã 
åî"ø çøâä"ô âøáðééù èéìù"à ,øîà éì áøä äéçéù 
éë åúòãì øúéä äæ àì íéé÷ åððîæá éë ãåñé øúéää 

àåä àì ãéô÷äì ìò äòøôä åà øñåç úåçåð ìáà 
øùàë úîøâð ò"é äæ úãéøé íéøéçî ,àì äð÷åú 

äð÷úä ,éë àì øáúñî åð÷éúù ãéñôäì åðåîî ìù 
íãà  .úàæ ãåòå ,÷éåãî ïåùìá ùø"é á"á éë ùòø 

ãåîìúä äøåú äéä øùôà åìáåñì ìáà øùàë ùòøä 
àåä øéãà òéøôîå úà úååìù íéðëùä ïôåàá ÷äáåî 
ìò äæ àì äúééä äð÷ú ììë .åîë ïë ,ïéà äæ äîåã 

ãåîìúì äøåú ìù íòô ,íéãéîúìäù åàá ìöà áøä ,
àìå äúééä äøéøá éúìá úàæ .åððîæáå íéøëåùù 

íå÷î ,òåãî åáééçúé éðëù ïééðá äæ åàùéå ìëá 
íéãñôää ,äîáå åòøâ íéðëùî íéøçà.  

  שנשבר חלון
íñøåôî øîåì íùá õôçä íééç éë øáåùä ïåìç 

åøáçì àì íìùé äîåàî íà àì ãøé êøò ïééðáä 
øåáòá úàæ .éôìå äæ íãà øáùù úåðåìç ïééðá áø 

íéãîéî àì íìùé äîåàî øåáòá åøéçîù øàùð 
äðåùàøáë .äù÷å ,éøä áúë ùä"ê ïîéñá ôø"æ 

ãåñéù éîåìùú ÷æð àåä ï÷úì úà ÷æðä àìå éãë 
íìùì úà úãéøé êøò õôçä .úàæ ãåòå ,ïéãä øëæåîä 

á"÷ àñ ïéîù áâà äãù øçà ,àåä ïéã ãçåéî 
íéàúîä äãùì äå÷éæäù åéäå äá úåøéô íðéàù 
íéøåîâ ,ïééò éðôá òùåäé íù .êà ïéà ÷ôñ ÷æðáù 

ìéâø àì ïéîù ïåìç áâà ìë ïééðáä ,ùéå äáåç íìùì 
éîã ïå÷éú ÷æðä ,éúòîùå íéøîåà ïéãù ðä"ì àì 

åøîà õôçä íééç.  

  שנזרקו חפצים
äùòî ïëùá óñàù íéèåèøîñ íéáø ,éøáù íéìë 
ãåòå ïñçîá ïééðáä ,äøúä åá ãçà íéðëùä úåðôì 
úà åéèåèøîñ íøèá å÷øæé ,ïååéëå àìù äòù 

åéúåøäæàì å÷øæð ìë íéèåèøîñä ìà áåçø øéòä .
òáåúå ÷æéðä úà íìåë ãò ãçà .äàøð éë åãå÷ðú 
ïåéãä äæá íä êë :à (äëìää éñá 'éù"è éáâ íãà 
íùù åéìë íå÷îá àì íéàúî úòãù åùä"ò éë øúåî 

í÷øåæì .íøá ,äæ çéðäù úåùøá øùôà øåñàù ÷åøæì 
éúìá äàøúä .á (ïååéë âäðîù äðéãîä øéäæäì úòùá 

äùòî ùé íå÷î øîåì éåàøù äéä åøéäæäì íéãîåòù 
òöáì ìòåôá .î"î äùòîì ïååéë øáùùé åéìë ìù äæ 

àì åéä íééåàø øëîéäì ÷åùá ,éà øùôà äéä áééçì 
úà ÷éæîä éðéãá íãà.  

  גדר שלא שכן
äùòî ïëùá úîå÷ ò÷ø÷ øéàùäù úà åøöç àìì 

øãâ ,åôñàúð íéðëùä ù÷áì åðîî øåãâì úà øöçä 
éðôî íéáðâä àìå íéëñä íäéúåøäæàì .áðâ ñðëð 
êøã åøöç áðâå úà ùåëø íéðëùä .éúàáä éøôñá 

"àì ìåæâú "îò 'ãì úà éøáã åæçä"à á"á éñ 'à '
úåà â ,'ùéù ãö áééçì ïëù äæ ò"ù .øôñáå úåìä÷ 

á÷òé á"á éñ 'æ' .äæå èåùô éðëùù ïééðá íéìåëé 
óåëì äæ úà äæ øåâñì úà øãç úåâøãîä úòéðîì 

úåáéðâ íà åâäð ïë ,ùøåôîë åùá"ò ñ÷"à éçúôáå 
äáåùú ñ÷"â ÷ñ"ã.  

  מעלית
èåùô éë ïéà øúéä ñðëäì ïééðáì øùàë ãçà 

íéðëùä ãâðúî êëì åñðëéù íùì éøáåò çøåà .íà 
ïéà úåãâðúä øúåî ñðëäì ìëì ïééðá êà ïéà 

ùîúùäì úéìòîá åà äøåàúá øùàë äñéðëä ïééðáì 
úéîúñ .íåéñìå ,éúòîù éáñî öæ"ì ùøãî äàéìô ,
íé÷éãö íéìëåà æâäî"ì íéøîåàå îåòìøãë"ø ,øàéáå 

éì úðååëù øáãäíé íéìëåà ïî æâä"ì – íâ åæ 
äáåèì .íéøîåàå îåòìøãë"ø – ø"ú ìë ãéáòã 
àðîçø áèì ãéáò  . 
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ìëá êðéà ïéøåòéù íà ÷éæä åìéôà øçàì å÷éçøäù 

áééç íìùì íåùîå ÷æéäã àøåðã àøëðéî åëì"ò 

òéãéå å÷æð ääàå ïðúã éëä ìáà ïé÷æð ìéòìã àì 

òéãé ìáà éà òéãé éøëðéîå àúìéî éðééãì áééç 

àðåîîã äéãéã ÷éæà ,ëå"ë à"à àøä"ù æ"ì íìåëáù 

áééç íìùì õåç ÷æéäî äéîðä ÷æéäå õéôðî àðúéë 

àìù äéä ÷æéää éåàø àáì çëî åéùòî àìà ò"é 

çåøä äéîðäå êëéôì àì áéùà ÷éæî àìà àîøâ àåä 

øåèôå ò"ë ,åùáå"ò ïîéñ äð÷ óéòñ âì áúë êîñ 

ãçàá åìàî äéäù åì ÷éçøäì íøâå ÷æéä åøéáçì 

ùé éî øèåôù íìùìî ùéå éî áééçîù ò"ë .íúñå 

åùá"ò àìå ÷ìéç äùòîìå ùé åëìù"ò øåèô ùéå 

åëìù"ò áééç ùéå å÷ìçðù íäá äðäå ùé éâåñ 

úå÷çøä åøîàù íäá ùåøéôá íäù øãâë àîøâ 

åðééäå øåèôù íìùìî îå"î ïåéë àîøâù ïé÷æðá 

øåñà êéøö ÷éçøäì ïåâë êäë äééîðã ïëå êðäá 

íéáøåòã íéëìëìîù úåøéôä ïëå êäá àú÷øã 

áåøìù íéðåùàøä äàøðù íúòã ÷øù ïéðòì 

ä÷çøä åøîà åðééäã äøåæ çåøå åúòééñî ìáà ïéðòì 

ïéîåìùú øåèô íåùî åðéàù àìà àîøâ ,ùéå äæá 

ãåò úåëéøà îëàå"ì. 
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