
בטאון תורני
יו"ל ע"י מכון לחקר דיני ממנות שע"י כולל ובי"ד משפטי ישראל

בנשיאות כ"ק מרן האדמו"ר מזמיגראד שליט"א

בעזהשי“ת 

הגאון הגדול הרב יהודה סילמן שליט”א
רב דקהל חסידים וחבר הבד”צ בני ברק

לכב’  חברי מערכת מכון לחקר דיני ממנות,
שע”י כולל משפטי ישראל

השאלות  מאד  התרבו  האחרונה  בתקופה 
שכנים  נזקי  בעניני  ובפרט  שכנים  בין  והד”ת 
לנושאים  ומסתעפים  מאוד  עמוקים  הם  אשר 
לתודעת  להביא  מאד  חשוב  ובאשר  רבים, 
הציבור שגופי תורה תלויים בהם, ובקלות יכולים 
ח”ו להיכשל באיסורים דאורייתא בסברות אשר 
ליבו מטה אותו הנה והנה ובלא לדעת המבואר 
אשר  שבכל  לחשוב  יכול  ובאחרונים  בפוסקים 
בלא  שנכשל  יודע  ואינו  הדין  כן  ליבו  יחפוץ 
שמחה  נתתי  לכן  מבוארות,  בהלכות  משים 
ישראל  משפטי  העלון  יציאת  עם  בליבי 
בשניים:  גדולה  תועלת  להביא  היכול  
הוראותיהם  ופרסום  ההלכות  לימוד  בעצם 
שליט"א,  דורנו  גדולי  של  ותשובותיהם 
וגם החדרת התודעה הכללית כי תורה היא 
עמם  תיכון  ידי  אף  ולכן  צריכים,  אנו  וללמוד 
לברכם ולאמצם כי יזכו להרבות תורה בישראל 
ונזכה למה טובו אוהלך יעקב משכנותיך ישראל 
כולם חדורים אהבת רעים ושכנים מצד אחד ורב 

חסד זה לזה והתרחקות מהיזק מהצד השני.

         ובזה באעה”ח

       יהודה סילמן

כ"ק מרן האדמו"ר מזמיגראד שליט"א
נשיא הכולל

יום שנכפל בו כי טוב לסדר "וא'ל ש'די יתן לכם רחמים"
שנת "רדף צדקה וחסד ימצא חיים" לפ"ק 

לכבוד חתני-כבני המאור הגדול צנמ"ס, המעוטר במשבצות חכמה בינה ודעת,
איש האשכולות וכו' הרה"ג מוה"ר יואל שווארץ שליט"א

רה"כ דכולל ובד"ץ "משפטי ישראל" בעיה"ק ירושלים תובב"א

רש"י:  ופירש  לפניהם'',  תשים  אשר  המשפטים  ''ואלה  הבורא  יצוה 
"כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים, 
מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני." ואיתא במדרש: "הדה"ד 'ועוז מלך 
משפט אהב'. א"ל משה לישראל הרי נתן לכם הקב"ה את תורתו אם אין 
אתם עושים את הדינין הוא נוטל את תורתו מכם. למה? שלא נתן לכם 
'ועוז מלך משפט  את התורה אלא על מנת שתעשו את הדינין, שנאמר 
שלכם,  דינין  בתי  להחזיר  הקב"ה  עתיד  הדינין  את  עשיתם  ואם  אהב', 

שנאמר 'ואשיבה שופטיך וגו'', מה כתיב אחריו 'ציון במשפט תפדה'".

מאמר  העקרים  עפ"י  "והנ"ל  כתב:  זצ"ל  משה  הישמח  רבינו  וזקיני 
לנפש  ענין המשפטים שנותנין שלימות  לבאר  ט"ו שהאריך  פרק  שלישי 
ידוע מדבריו  זה  "והנה  ליעקב:  בעל משפט  וביאר  עיי"ש".  ככל המצות 
דאם עושה המשפטים על הבחינה שמקיים צוויו ית"ש ודאי נותן שלימות 
ככל המצוות, רק אם עושה רק על בחינת קיום הקיבוץ אינו נותן שלימות, 
וכן בכל המצוות אם אינו עושה רק למען עצמו אינו נותן השלימות, והיינו 
'אני נוטל תורתי מכם', ר"ל בחינה זו שאני נותן התורה ומצוה כיון שבזה 

ברכות והודאות למלך אוהב צדקה ומשפט אשר היה בעזרנו לפתוח כולל ובי”ד משפטי ישראל ע”ש הגה”צ ר’ ישראל 
מזמיגראד זצללה”ה ובנשיאותו של כ”ק מרן האדמו”ר מזמיגראד שליט”א בד בבד עם מכון לחקר דיני ממונות לקיים מה 
שנאמר ‘צדק צדק תרדוף’ כה יוסיף ד’ כח וחפץ בידינו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולהמשיך במפעלינו למען הרבות 

צדקה ומשפט בעולם.

אמנם מקצועות התורה וחלקיה מוצאותיה ומבואותיה רבים ועצומים הם, השחיטה והסת”ם והמקואות והתו”מ כולם 
כאחד הכרחיים שיהיו מופעלים ומושגחים ע”י חכמי הדור ורבניה שמשימתם קודש להעמיד הדת על תלה וכאו”א מהם 

כדאי הוא שיעמידו לו בית הוראה בפנ”ע למען חזק את בדקיו.

יתר עליהם משפטי הצדק אשר מעלתם מבואר במקרא במשנה ובתלמוד כדבר חיוני לקיום העולם ולקיום אומתנו ודתנו 
כמאמרי הכתובים בתורה “כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד’ לעשות צדקה ומשפט” בנביא 
“שוטטו בחוצות ירושלם וגו’ אם יש עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה” ובכתבי הקודש “עשה צדקה ומשפט נבחר לד’ 
מזבח” ועוד כהנה וכהנה. ומאמרי חז”ל ידועים “על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום”, ועוד “כל 

דיין הדן דין אמת לאמתו נעשה שותף להקב”ה במעשה בראשית” והרבה כאלה.

גלל כן נערנו חצנינו לעשות מה שבידינו ללמוד וללמד ולהאהיב את משפטי ד’ על ישראל ועי”ז יתגדל ויתקדש שם 
שופט כל הארץ )כדברי הרמב”ם שעיקר קידוש השם הוא בתוך בני ישראל( ויכירו וידעו כי רצון ד’ יתברך השי”ת לשפוט תבל 

בצדק וזהו נח”ר לפניו ועי”ז נזכה לגאולה שלמה בקרוב כמאמר הכתוב ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה.

בברכת התורה, המערכת

הגאון הגדול הרב נפתלי נוסבוים שליט”א
ראש ישיבת חיי משה ואב”ד אהבת שלום

לכב’ הרה”ג ר’ יואל שוורץ שליט”א ראש כולל 
משפטי ישראל, חתן כ”ק האדמו”ר מזמיגראד 

שליט”א נשיא הכולל,
“איזהו  מ”ט  פ”ב  אבות  במס’  חז”ל  אמרו 
יוסי אומר  וכו’ ר’  דרך ישרה שידבק בה האדם 
שכן טוב, ופי’ רבינו יונה וז”ל שיהא בעצמו שכן 
טוב אל כל שכניו ואחר היותו טוב ואוהב נאמן 
לחמשה בני אדם או לשמונה קרוב אליו הדבר 
ומבואר  עכ”ל.  וכו’  עולם  באי  כל  את  לאהוב 
באהבה  שכניו  כל  אל  מתנהג  האדם  דכאשר 
אהבת  של  זו  טובה  מידה  ובנפשו  בליבו  נטבע 
העולם.  כל  את  לאהוב  יגיע  זה  ידי  ועל  ישראל 
בהנהגת  מסוימות  תקנות  תקנו  חז”ל  והנה 
הבינו  קדשם  וברוח  בחכמתם  אשר  שכנים 
שהנהגות אלו כאשר יתנהגו בהם בני אדם, 
מן  ויתרחקו  השכנים  בין  האהבה  תרבה 
אינה  תורה  ודעת  חנם.  ושנאת  המחלוקת 
אחד  כל  על  וחובה  אדם,  בני  דעת  עם  תואמת 
ואחד להתנהג עפ”י התורה בלבד, ואם יש ספק 
עפ”י  ורק  אך  הדנים  לדיינים  יפנו  שכנים  בין 

התורה.

כל  לד’  “הריעו  עה”פ  האריז”ל  בשם  ואמרו 
מתנהג  האדם  שכאשר  הלכה.  ר”ת  הארץ” 
כל  להקב”ה  ומגביה  מרומם  הוא  ההלכה  עפ”י 
הארציות דהיינו בהנהגה הטבעית והגשמית בין 
שכנים אם זה קשור לבניה נוספת או לנזק מסוים 
וכד’ הכל יתנהגו עפ”י התורה. וכאשר מתנהגים 
עפ”י התורה, אין קנאה ושנאה בין השכנים כיון 
שכך אמרו חז”ל אמנם ישנם לפעמים שצריכים 
להתנהג לפנים משורת הדין וכפי שאמרו חז”ל 
בבמ’ ל’ ב’ “לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו 
וגם  הדין”  משורת  לפנים  עבדו  ולא  דבריהם... 
ועי”ז  זו צריך להתייעץ עם גדולי תורה,  הנהגה 
שאדם  מהדברים  וזה  והשלום  האהבה  תרבה 
לעוה”ב  קיימת  והקרן  בעוה”ז  פרותיהם  אוכל 
וכו’ והבאת שלום בין אדם  כדתנן אלו הדברים 
התורה  עפ”י  ההלכות  ובירור  ליבון  וע”י  לחברו 

מסוגל למנוע מריבות בין שכנים.

ויה”ר שתרבה הדעת ובפרט בנושאים שיצר 
והכלי  שכנים,  בין  מדנים  לעורר  משתדל  הרע 
לכל  מסוגל  והוא  השלום  הוא  ברכה  המחזיק 
ההשפעות הטובות ברוחניות ובגשמיות וימלא 
ברו”ג  לטובה  ישראל  עמו  לבב  משאלות  כל  ד’ 

וכט”ס אכי”ר.

       הכו’ לכב’ התורה
      נפתלי נוסבוים

דברי המשפט

דבר המערכת

המשך בעמוד ג’

    גליון א’   -   שנה א’       טבת תש”ע לפ”ק



בהלכות נזקי שכנים נתחדש דין מחודש של חזקת תשמישין, והוא חזקה נוספת על כל חזקת קרקעות, דכידוע כשאדם 
קונה קרקע או כל נכסי דלא ניידי אחרי שעשה קניין ושטר אם החזיק ג’ שנים אין צריך להביא ראי’ שהקרקע שלו אלא 
עצם זה שהחזיק הוי ראי’ שהיא שלו, כאן נתחדש דאפי’ אם החזיק להשתמש ברשותו של חבירו והקרקע או החצר 
אינם שלו ורק משתמש בהם יש לו חזקה על עצם ההשתמשות ואין יכול חבירו לסלקו, והמקור של דין זה הוא מהגמ’ 
)ב”ב נט.( הזיז עד טפח יש לו חזקה והיינו דאם הוציא זיז יותר מטפח להשתמש בחצר חבירו יש לו חזקה ואין חבירו יכול 
לסלקו, ונחלקו הראשונים בזה דדעת הרמב”ם דבחזקת תשמישים אין צריך ג’ שנים ולא טענה ומייד שראה בעל החצר 
את מעשהו של המשתמש ושתק ולא מיחה אמרינן שבוודאי מחל לו על זכות תשמיש ושוב אין בעל החצר יכול לסלקו 
לעולם, אמנם דעת התוס’ והרא”ש שאין משתיקתו ראי’ שמחל לו לעולם ואין לו חזקה אלא בהחזיק ג”ש בתשמיש זה 
ולא מיחה בו בעל החצר ובא בטענה שמכר או נתן לו זכות זה בקניין, ובשו”ע נפסק כדעת הרמב”ם, ובדעת הרמ”א נחלקו 

הפוסקים אי ס”ל כהרמב”ם או כשאר ראשונים, ולפי”ז נתחדשו כמה הלכות.

*   *   *

עוד נתבאר בהלכות נזקי שכנים דיש אופנים שבעה”ב קיבל זכיות מעצם השתמשות השכן, והיינו אם ראובן קבע צינור 
של מי הגשמים לתוך חצירו של שמעון ואח”כ רוצה לבטל הצינור יכול שמעון למנוע ממנו מלבטל הצינור, משום שכל 
יירדו לרשותו וממילא בהסכמתו  מה שהסכים ולא מיחה מראובן להוציא הצינור לרשותו היה משום שנהנה שהמים 
של שמעון להניח את צינור ראובן איכא התחייבות של ראובן שלא יסלק הצינור לעולם, ודין זה נפסק בשו”ע )סי’ קנ”ג 
ס”ו( דאם רצה בעל הצינור לסתום הצינור בעל החצר מעכב עליו “שכשם שהחזיק בעל הגג לשפוך מימיו לחצר חבירו 
כך החזיק בעל החצר שיהיו מימי גגו של חבירו באים אצלו לרשותו” ונחלקו הפוסקים בזה דמדברי הראשונים )ריטב”א, 
נמוק”י( משמע דמיירי כשעשו קניין ביניהם ושמעון בא בטענה שנתן לו ראובן זכות בגוף הגג לעניין שהמים שיבואו לגג 
ירדו לרשותו אבל אם לא עשו קניין אלא רק שלא מיחה כשהניח הצינור לא אמרינן שיש לשמעון זכות לעכב על ראובן, 
ומדברי הנתיה”מ נראה דאפי’ אם לא עשו שום קניין אמרינן דעצם הסכמת  שמעון להניח הצינור היתה מחמת שידע 

שיקבל המים, ונפרט כמה הלכות שנתבארו מדין זה.

פסקי המשפט

במדור זה נביא את תמצית דברי הפוסקים, וחידושי הלכות שנתחדשו בי מדרשא,
וברור שלהורות למעשה צריך שאלת רב ואנו לא באנו אלא לעורר שימת לב.

לאחר  שכינו  שמעון  רשות  לתוך  מרשותו  כביסה  חבלי  התקין  א. ראובן 
יוכלו החבלי  כמה שנים רוצה שמעון להרחיב את דירתו ובשל כך לא 
ברשות  להשתמש  החזיק  כי  ראובן  טוען  ברשותו,  לעמוד  עוד  כביסה 

שמעון וממילא אין יכול לסלקו,
הדין: אם החזיק בחבלי כביסה בקניין ובטענה והחזיק בזה ג’ שנים וודאי 
החזיק בזה ואין שמעון יכול לומר כוונתי היתה רק באופן שלא אבנה, 
ולא  ראה  ושמעון  לבד  החבלים  שהתקין  אלא  ברשות  החזיק  לא  ואם 
מיחה לדעת הרמב”ם כיון שראה ולא מיחה הוי מחילה וממילא אין יכול 
שמעון לסלקו ולדעת שאר הראשונים דלא הוי מחילה יכול לסלקו כיון 
שלא נתן לו רשות להשתמש בזה, ומ”מ יכול ראובן לומר קים לי כהני 
פוסקים שנעשה מוחזק מייד, אבל אם כבר סילק שמעון החבלים אין 

חייב להחזירו.

ב. ראובן התקין מזגן בצורה שהמכשיר החיצוני היה ברשותו של שמעון 
כשהגיע חג הסוכות טוען שמעון כי על ראובן להסיר את המזגן כיון שזה 

מונע ממנו לעשות סוכה.
הדין: לדעת הראשונים אינו חזקה כיון שלא נתן לו רשות מלכתחילה 
בזה  לדון  יש  הרמב”ם  ובדעת  להסירו,  ראובן  וצריך  המזגן  להתקין 
כיון שכל עיקר המחילה להרמב”ם הוא מפני שראה ולא מיחה וכתבו 

האחרונים )סמ”ע, נתיה”מ ועוד( דהא דמהני מחילה לא סגי בזה שראה 
הנזק,  ומהות  גודל  לו  שיתברר  בעינן  אלא  ההיזק  מעשה  את  הניזק 
ובנידון דידן י”ל שבשעה שראה ולא מיחה עדיין לא היה ידוע לו גודל 
לא  שזה  שחשב  ואפשר  סוכה  מצוות  חובת  עליה  רמיא  דלא  ההיזק 

יפריע לעשות הסוכה וא”כ אינו מחילה וצריך ראובן להסירו. 

שם  שנהג  ע”י  שכינו  שמעון  של  בחצירו  להשתמש  החזיק  	. ראובן 
רוצה  לימים  בקביעות,  שם  לשחק  נהגו  ומשפחתו  לאכול  בקביעות 
אין  וממילא  בו  להשתמש  שהחזיק  ראובן  טוען  בחצר,  לבנות  שמעון 

שמעון יכול לסלקו,
)קצוה”ח,  חזקה  לו  דאין  וודאי  החצר  בעל  עמו  השתמש  אם  הדין:  
ב”ח בסימן קמ”א( ואם לא השתמש בעל החצר עמו לדעת הראשונים 
דס”ל דלא אמרינן דהוי מחילה, א”כ כל זמן שלא עשו קניין וודאי יכול 
הרמב”ם  דברי  דכל  הנתיה”מ  כתב  הרמב”ם  ובדעת  לסלקו,  שמעון 
והתקין  כשקבע  דווקא  היינו  לאלתר  מחילה  הוי  תשמישים  דבחזקת 
כיון  בכה”ג  אבל  מחילה  הוי  מיחה  ולא  מדשתק  אמרינן  שהו  כל  חפץ 
שרק נהג להשתמש ולא עשה איזה עשיית קבע בחצר לא הוי מחילה, 
והמהרש”ם הק’ דמדעת הראשונים לא משמע כן אלא דגם בכה”ג ס”ל 

להרמב”ם דהוי מחילה.

יורד לחצירו של שמעון ושמעון השתמש  א. צינור המזגן של ראובן היה 
במים היורדים מהמזגן כדי שישקו את גינתו, לימים רוצה ראובן לשנות 

את מקום המזגן ובשל כך לא יירדו עוד המים לחצירו של שמעון, 

הדין: אם כשהתקין ראובן את הצינור היה לשמעון טענה ועשה קניין על 
הסכמת שמעון שירדו המים לרשותו, יכול שמעון לעכב מראובן לסלק 
יירדו לרשותו כוונתם הייתה  המזגן, שיכול לומר שכשהסכים שהמים 
קניין  ולא עשו  ביניהם  ואם לא סיכמו  שיוכל לעולם להשתמש במים, 
כשהתקינו הצינור, לדעת הנתיה”מ יכול שמעון לומר דכל מה שהסכים 
שהמים יירדו לרשותו הוא רק משום שהבין שיהיה לו מזה מים לעולם 
יכול לסלק הצינור  יכול לעכב אמנם לדעת הראשונים בכה”ג  וממילא 

משום שלא בא בטענה ולא עשו חזקה .

ב. ראובן נהג לאכסן את דפני סוכתו בחצר הבניין השייך לכל דיירי הבניין 
בצורה שהפריע להשתמשות הקבועה בחצר הבניין, לימים רצה שמעון 

למעבר  מפריע  שזה  ראובן  טוען  שם,  כליו  את  להניח  הוא  גם  שכינו 
בבניין ומה שהוא מניח כבר מחלו השכנים אבל לשמעון אינו מסכים, 
טוען שמעון שכל מה שלא מחיתי בידי ראובן מלהשתמש בחצר הבניין 

הוא משום שהיתה הבנה שגם אני אוכל להשתמש בחצר הבניין,

החזיק  וקניין  טענה  בלא  דגם  דס”ל  הנתיה”מ  לדעת  שאף  י”ל  הדין: 
שמעון להשתמש במים, בנידון דידן לא יוכל שמעון להשתמש בחצר 
הבניין דכל מה שנפסק שיכול לומר כשם שהחזקת להשתמש בחצרי 
ההיזק  מגוף  שנהנה  במקום  רק  היינו  במים  להשתמש  החזקתי  כך 
כגון במים שכיון שהוזק מעצם זה שהמים יורדים לרשותו יכול לטעון 
דכל מה שהסכים לכך היינו משום שיש לו הנאה מהמים עצמם שהם 
המזיקים ובזה החזיק להשתמש, אבל הכי שהוזק מהשתמשות חבירו 
בחצר הבניין אם היה טוען לראובן שישאיר את דפני סוכתו משום איזה 
טענה היה הדין עמו, אבל טענה שיוכל להשתמש גם הוא בחצר אינו 

טענה דבזה לא החזיק.

ב



שאין אתם עושים הדינין הרי נראה שאף השאר אין אתם עושים על בחינה זו." זאת אומרת, האדם צריך לעשות את המשפטים כפי צוויו של הקב"ה מסיני ככל המצוות, ולא 
אם עושה המשפטים רק על בחינת קיום הקיבוץ וישוב העולם לטובת עצמו.

"טוב שכן קרוב מאח רחוק" )משלי כז:י( אינו רק פתגם עממי והמלצה השגורה בפי אדם – כי אם צו לאדם שיתנהג בטוב וביושר עם שכנו הקרוב אליו. "האי מאן דבעי למהוי 
חסידא לקיים מילי דנזיקין" )ב"ק ל.( – "מילי דנזיקין זה מה שבינו לבין חבירו" )מסלת ישרים פי"ט(. והמהרש"א )שם בא"ד( מוסיף: לפי שיש לאדם במעשיו הטובים שלשה חלקים 
היינו טוב לשמים וטוב לבריות וטוב לעצמו, אמר רב יהודה 'מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין, - שאז יכול לתקן מעשיו שיהי' טוב לבריות וכו'. והרשב"א )בחידושיו, 
שם( כתב בשם המפרשים מה שחסידים הראשונים היו מצניעים קוצותיהם בשדותיהם ומעמיקים אותם שלשה טפחים בקרקע הוא כדי שלא תעלם המחרישה. והמאירי )שם( 

מכריז ומודיע: "שיש ליזהר לבער מביתו כל דבר המזיק ולשער מביתו כל דבר המזיק ולשער איזה היזק קרוב לצאת מתוך ביתו וישתדל להרחיקו וכו'".

יום הכיפורים הוא יום הדין בו אנו מתוודים על עוונותינו. החל מערב יו"כ בתפלת מנחה עד תפילת נעילה אנו מכים באגרוף על החזה כשפורטים חטאינו באמירת וודוי 
זוטא ורבא. ולפלא שבתפילת נעילה אין שום הזכרת עון הנזכר ב"על חטא" אלא אחד. "ותלמדנו ה' אלקינו להתודות לפניך על כל עונותינו למען נחדל מעשק ידינו וכו'". דור 
המבול לא נחתם דינן אלא על הגזל וכן נגזרה הגזירה על אנשי סדום מתוך רוע מעלליהם לשכניהם, עד שנלכדו בפח גם שכניהם, כאמרם )נגעים יב:ו(: "אוי לרשע אוי לשכנו". 
מדרך העולם שאנו חיים עם שכנים ויש לנו מגע ומשא עמהם בכל יום ויום. אי אפשר לא להפגש אתם. הידידות הזאת עושה קושי בשבלינו להכיר את העבירות שלנו נגד 

שכינינו ,ובפרט בדברים הקלים שאדם דש בעקביו. ולכן, הלכות שכנים – או מניעת נזקי שכנים -  הוא כלל גדול בחיי היום-יומיים.

והמלבי"ם כתב: "כפי כללי הלשון המשפטים הם דברים שבין אדם לאדם ויש משפט בכל מדינה ומדינה בין איש לרעו וכן כל הנהגה קבועה שטעמה גלוי ומבואר לשכל, 
ואמנם יען שהאדם מורכב מנפש וגוף הנה מצד הנהגת נפשו צריך הוא לחוקים ומצד גופו צריך הוא למשפטים באשר הוא מדיני, וכיון שהאדם מורכב משניהם וכ"א עוזר 
להשלמת חבירו צריך לעשות החוקים באיברי גופו ובזה יעזר הגוף לתיקון הנפש והכנתה אל החיים הנצחיים וכן לשמור המשפטים בכח שכלו ועיוני הנפשי, ובזה תעזר נפשו 
בחיי הגוף, וז"ש 'אשר יעשה אותם האדם' מצד שהוא אדם מורכב מרוחני וגשמי וחי בהם, בשני מיני החיים, שאחר שיפשט שמלותיו הצואים יחיה חיים הנצחיים האמתים, 

וע"ז סיים 'אני ה' נאמן לשלם שכר ואני תכנתי חוקי התורה ומשפטים ערוכים וסדורים עם החיים והאושר הנצחי'."  

מקורות: הנה בענין דין חצר בית המשותף 
כחצר  דינו  אי  הפוסקים  האריכו  בזמנינו 
השותפין או כמבוי וענין זה יתבאר בהמשך. 
השותפין  חצר  דין  לבאר  נקדים  ותחילה 
רגילים  שהיו  הגמ’  שבזמן  חצרות  דהיינו 
לעשות שם הרבה תשמישים ועל כן תוספת 
של  לשימוש  מפריע  היה  חדשים  שכנים 
משתמשים  היו  שגם  )ובפרט  הקיימים  השכנים 

בחצר שימושים קצת צנועים(.
הרשב”ם  דעת  בהנ”ל,  הפוסקים  ונחלקו 
אפילו  אנשים  להביא  יכול  בביתו  איש  דכל 
הסכמת  ביתו  שבשטח  כיון  קבוע  באופן 
השכנים שישתמש כרצונו, ואפילו אם משנה 
לחדרים  הבית  שמחלק  כגון  הבית  פנים 
נוספים אעפ”כ מותר, אבל להוסיף על שטח 
ביתו אסור בכל אופן, )ואף שהשטח הנוסף שייך 
לו ואינו עושה כניסה נפרדת( מכיון שאין לו זכות 
ואף  לביתו  קבועים  חדשים  דיירים  להוסיף 
בביתו  חדשים  דיירים  להוסיף  הדרך  שאין 
שהרי אי”ז נח לדור עם אנשים נוספים בביתו 
ההרחבה  ע”י  שיכול  מכיון  אסור  אעפ”כ 
בביתו  חדשים  דיירים  קבוע  באופן  לאחסן 

וע”כ השכנים יכולים לעכב עליו.
ודעת הרמב”ם והרמב”ן אם מוסיף בפועל 
שהדבר  אופן  בכל  אסור  חדשים  דיירים 

מפריע לשכנים, אבל בהוספת דירה או הרחבה הדבר חלוק שאם מוסיף בצורה 
נפרדת אסור, אבל  כניסה  כגון שיש הוספת  לדיירים קבועים חדשים  שמיועדת 
אם אין להוספה כניסה נפרדת וזה חלק מהבית מותר משום שאין הדרך להכניס 

דיירים קבועים לדירתו וא”כ הדבר עשוי רק לאוצר.
ובדעת הרמ”ה נחלקו הפוסקים, דעת הב”ח דאף אם ההוספה עשויה כמחסן 
דהיינו שא”א להביא לשם דיירים נוספים לדור שם אך אם פתח לה פתח מיוחד 
אסור מכיון שעי”ז שמעביר דבריו למחסן דרך החצר עי”ז יכנס ויצא בחצר יותר 
וע”כ אסור,  ודעת הט”ז והרמ”א בשיטת הרמ”ה שלהביא דיירים לביתו מותר, 
ויכולים השכנים לעכב עליו, ולהוסיף חדר חדש  ואם משנה חלוקת הבית אסור 
יותר בביתו לעוד  יבוא להשתמש  אסור אף שאינו מוסיף דיירים והסיבה שעי”ז 

ע”כ  בחצר  יותר  ישתמש  ועי”ז  מו”מ  עניני 
השכנים יכולים לעכב עליו.

 - חדשים  דיירים  בהבאת  לדינא  היוצא 
אופן,  בכל  הקיימת  בדירה  מתיר  הרשב”ם 
מתיר  והרמ”ה  אופן,  בכל  אוסר  והרמב”ם 
בדירה הקיימת רק אם אין משנה בה כלום ולא 
נפסק  בשו”ע  נוספים,  לחדרים  אותה  מחלק 
כדעת הרמב”ם דאסור בכל אופן, אבל ברמ”א 
פסק כדעת הרשב”ם דאפשר להוסיף דיירים 

כשאין מרחיב את דירתו.
לחצר  פתח  בפותח   - חדרים  ובהוספת 
לכו”ע אסור שהרי זה עשוי לדיירים חדשים, 
דעת  חדש  פתח  בלא  דירתו  במרחיב  אבל 
הרשב”ם )והרמ”ה לשיטת הט”ז( דאסור להרחיב 
מתירים  והרמב”ן  הרמב”ם  אבל  מקרה,  בכל 
פסק  והשו”ע  חדשים,  לדיירים  עשוי  דאי”ז 
כשיטת הרמב”ם והרמב”ן דכיון שאינו מיועד 
לדיירים חדשים יכול להרחיב דירתו, ובדין זה 
פסק  ולא  המחבר  שיטת  עם  הרמ”א  הסכים 
הרמב”ם  כשיטת  אלא  שאוסר  כהרשב”ם 

והרמב”ן.
וע”כ בנידון דידן יכולים השכנים לעכב על 
ראובן  על  אבל  נוספת,  יח”ד  מלבנות  שמעון 
של  תוספת  ללא  דירתו  להרחיב  רק  שרוצה 
וכשראובן  מלבנות,  לעכב  יכולים  אינם  יח”ד 
בכל  ממנו  למנוע  יכולים  המחבר  לדעת  ביתו  מבני  שאינם  נוספים  דיירים  יביא 

ולדעת הרמ”א אינם יכולים למנוע ממנו משום שאינו מיועד לדירה נפרדת.
ויש להסתפק אי דין זה של תוספת דיירים שייך בזמננו, כיון שכל האיסור של 
הוספת דיירים בחצר הוא משום שנהוג היה לעשות השתמשות צנועים בחצר ועי”ז 
זה שמוסיף דיירים לא יוכל לעשות דברים צנועים ובאמת במבוי שאין נהוג לעשות 
השתמשות צנועים מותר להוסיף דיירים וא”כ בזמננו שלא נהוג לעשות תשמישים 
צנועים  נהוג לעשות דברים  או דאף דלא  דיירים,  צנועים אפשר דמותר להוסיף 
יתמלא  דיירים  שמוסיפים  ועי”ז  בדיירים  מלא  בניינו  חצר  שיהא  רצונו  אין  מ”מ 
חצר הבניין בדיירי הבניין, וכבר הבאנו לעיל את דעת הגר”נ נוסבוים שליט”א דס”ל 

דחצרות שלנו דינם כמבואות וממילא ליכא חסרון דריבוי דיירים. 

במדור זה נביא בעזהשי”ת שאלות אקטואליות המצויים בזמנינו והכרעת פוסקי זמנינו כפי שהורונו.

בנושא המצוי מאוד והוא הוספת דיור והרחבת הדירה

שאלה: ראובן ושמעון דרים בבנין משותף שבו שישה 
עוד  להוסיף  ורצונו  האחרונה  בקומה  גר  שמעון  דיירים, 
יחידת דיור נוספת נפרדת לדירתו, וראובן רוצה להרחיב 
מעכבים  השכנים  ושאר  חדרים  שני  בעוד  דירתו  את 
עליהם וטוענים שגם ראובן וגם שמעון יוסיפו עוד דיירים 
בבנין )ראובן משום שיוסיף יחידת דיור, ושמעון אף שאינו 
עושה יחידת דיור נפרדת מ”מ מכיון שהדירה תהיה יותר 
גדולה יתכן וידורו שם דיירים אחרים שאינם מבני ביתו( 

והדבר מפריע לשכנים.

תשובה: בנידון של ראובן שרוצה להרחיב דירתו וודאי 
יח”ד,  להוסיף  שרוצה  שמעון  של  ובנידון  להרחיב,  יכול 
בשו”ע נפסק להדיא דאין יכול להוסיף פתח לחצר משום 
רגילים  שאין  כיון  בזמנינו  אולם  בחצר,  בדיירים  שמרבה 
הגר”נ  דעת  צנועים  בדברים  מדרגות  בחדר  להשתמש 
נוסבוים שליט”א שיכול להוסיף יח”ד דדין חדר המדרגות 
כמבוי שמותר להרבות בו דיירים ואין לשכנים שום טענה 
בזה, אמנם דעת הגר”י בלוי שליט”א דגם חדר מדרגות דינו 

כחצר, ואסור להוסיף יח”ד.

משפט הדיינים

המשך מעמוד א’

המשך בעמוד ד’
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מטרתנו, כשעלה ברעיונינו לייסד כולל ובד"ץ שנת "מלפניך משפטי יצא" )תהלים יז:ב(, היתה לסלול מסילה רחבה ונתיבי אור החיים בלומדים מופלגים אשר כחם אתם לגלות 
את האור הזרוע בגליא שבתורה בחריפות, בקיאות ופלפול, להיותם בעלי צורה נכבדה - כולם אהובים כולם ברורים כולם גבורים,  גבורי כח להשמיע בקול דברו ית'. ואני 

תפלה שיוסיפו כחות ומרץ בקיום היעוד של הכולל ולהיות הולך ומוסיף )כב"ה בנרות חנוכה( - "מעלין בקודש" – להמשיך קדימה ביתר שאת ויתר עוז.

"חסדי הוי"ה עולם אשירה" )תש"ע(, ולכן, מה מאד שמח לבי בקרבי, וששתי באמרותיך כמוצא שלל רב, עת שבשרתני לטובה שחברי הכולל חו"מ הע"י הגיעו לעונה 
שביכולתם וברצונם להוציא לאור – מזמן לזמן – קונטרס בו יבואר הלכה למעשה מגדולי ומאורי הפוסקים שבדורינו שליט"א, בנוסף למאמריהם, דברים שעומדים על הפרק 
במסגרת למודם, ומהשאלות שעלו לפני הבד"ץ, בהל' שכנים.  העלון הוא קובץ שו"ת בענינים שונים מדברי הפוסקים בשכל ישר וצח ויתחקה על שרשי דין ודין לדעת 
מוצאו ומקורו בדברי הש"ס ופוסקים הראשונים ואחרונים, הדברים נכונים וישרים למוצאי דעת עפ"י אדני האמת והתבונה, וגם נכללו בו תשובות מגדולי זמנינו 
שליט"א, באורם נראה אור, אשר עטרוהו בתשובתם למעשה ולהלכה, וראוים הדברים להוציאם לאור במכבש הדפוס לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל להגדיל תורה 

ולהאדירה. יהא רעוא דיתבדרון דבריכם בעולם התורה להפיץ אור גדול על שמי תורתנו הקדושה, ויהא רעוא שיגיע למטרת חפצו. 

בתקוה ובתפילה שתהא עבודתכם בפרי הביכורים לברכה, ויעורר את הצבור התורני כולו - על מנהיגיו ואת אנשי המשפט ברחבי תבל - לגלות את המאור שבתורה תורת 
אמת ותורת חיים לעם סגולה לחדש כנשר נעוריו. השי"ת יהי' עמכם לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ולמעבד עובדא.

ויתן לך ]ולהם[ – יתן ויחזור ויתן – האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ וגו' שיתברכו כל החברים הע"י בפרנסה בהרחבה, "ויפרך וירבך וגו' – "והי' זרעך ככוכבי 
השמים" )תש"ע( וגו' בנים ובנות – "דור ישרים" )תש"ע( -  עוסקים בתורה ובמצוות – בני חיי ומזוני רויחי ובכולם רויחי. 

המצפה לרחמי שמים כי לא כלו רחמיו,

הק' סיני הלברשטאם
בלאאמו"ר הרה"צ כ"ק  רבי ישראל זצללה"ה

אבד"ק זמיגראד יע"א

המעשה שלפנינו התרחש בבית דינו של הגאון בעל הנודע ביהודה 
אשר נודע בחריפותו המופלגת ועל ידו הוציא את הדין לאמיתו.

קם  דחוקה.  היתה  שפרנסתו  פראג  תושב  עני  ביהודי  מעשה 
ונסע להונגריה שם שהה זמן רב והשתכר כדי מחייתו. יום אחד גמר 
בדעתו לשוב לביתו וצרור כספו אשר חסך נטל בידו. הזדמן לפניו 
סוחר מעירו פראג שבא להונגריה לקחת שם יין, אשר שם מצויים 
נהג  בה  לעגלתו   שיעלהו  העני  ממנו  בקש  זול.  והיין  לרוב  גפנים 

עגלונו הנוכרי, הלה הסכים ויסעו שניהם.

העני בהיותו חרד על חסכונותיו שעליהם עמל זמן רב, כשהוא 
באחת  צרורו  את  בסתר  והטמין  הלך  ומעירו,  ממשפחתו  מנותק 
החביות. כשהגיעו לפראג, הלך העני להוציא את צרורו, והנה הכסף 
איננו. ניסה לדובב את הסוחר, אך הלה טען בתוקף  “לא היו דברים 
מעולם”! הלך העני והזמין את הסוחר לדין תורה לפני המרא דאתרא 
בעל “הנודע ביהודה” נתמלא הסוחר חימה וטען: כיצד יתכן לחשוד 

בי חנם על לא עוול בכפי?! 

שמע “הנודע ביהודה” את טענתם ואמר הנה בודאי מקובל עלינו 
ואי אפשר לחייב אותך בלי  כי המוציא מחבירו עליו להביא ראיה, 
נוסף  חלק  לנו  יש  אולם  משפט”  ה”חושן  מצד  זהו  ראיה,  להביא 

בשולחן ערוך והוא “יורה דעה” שם מופיעים דיני איסור והיתר אם 
כן עלינו לחשוש לדברי התובע שבאמת הטמין צרור כספו בחבית 
היין, וכיון שאי אפשר להאשים את הסוחר שלקח את הצרור, אם כן 
צריך לומר שהגוי העגלון חיפש המטמון בתוך החביות, מצאו וגנבו. 

אם כן איפוא  - סכם הרב בחכמתו - הרי כל חביותיך הינם יין נסך!

ידע הוא כי סכום הכסף  ופני הסוחר חפו.  הדבר יצא מפי הרב 
אותו גנב מנוסעו העני הינו כאפס לעומת שוויים של חביות היין. הוא 
רמז לרב כי ברצונו לשוחח עימו ביחידות. ואז הודה כי אכן הכסף 
בידו. אולם הרב לא נחפז לשמוח מהצלחת פענוח הגנבה, המשיך 
רשע”  עצמו  משים  אדם  “אין  בידינו:  רווחת  הלכה  הרי  וטען,  הרב 
וכיצד אוכל איפוא להאמין לך כי אכן אתה הוא הגנב, אולי באמת 
הגוי העגלון גנבו ורק כדי להציל את יינך שנפסל אתה משים עצמך 
כגנב...?  אך הסוחר לא נח ולא שקט ונתן סימנים מובהקים שאכן 

הוא גנב.

ויחרוץ “הנודע ביהודה” את משפטו: אם ישבע הסוחר בפני עם 
אבל  ברירה  בלית  לו.  יאמינו  אז  הכסף  צרור  את  גנב  שהוא  ועדה 
וחפוי ראש הלך הסוחר ונשבע במעמד רבים ויתוודה על הגנבה. הוא 
החזיר לעני את הסכום בתוספת קנס אשר הטיל עליו הרב. רק אז 

נאות הרב להאמין לו ולהכשיר את חביותיו.

בינת המשפט

במדור זה נביא עובדות מגדולי ישראל לדורותם אשר ברוב חכמתם וברוחב בינתם
השכילו להציל גזול מיד גוזלו ועשוק מיד עושקו ולהוציא דין אמת לאמיתו.

המשך מעמוד ג’
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ברכת מזל טוב
להגאון הרב מנדל הניג שליט”א

מחשובי לומדי כוללנו
לרגל היכנס בנו הבח’ אשר זאב ני”ו לעול תומ”צ

יעזור השי”ת שירווה ממנו ומכל יוצ”ח רוב נחת דקדושה,
המאחלים, חו”ר הכולל

הגליון יו”ל ע”י מכון לחקר דיני ממונות 

שע”י כולל ובי”ד משפטי ישראל
עיה”ק ירושלים תובב”א

לבירורים נא לפנות 05276.37691

לתגובות והערות, מכתבים אל המערכת,
ניתן לפנות בטלפקס: 02.654.2135

shimon902@gmail.com או בדוא”ל


