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הגאון הגדול הרב יחזקאל רוטה שליט”א
אבדק”ק קארלסבורג

ז”ך סיון לסדר ולעמוד לפני העדה לשרתם תש”ע לפ”ק

כמו”ה  ומופלג  המושלם  חיים  עץ  פרי  הרה”ג  מעלת  לכבוד 
העוז  לידידנו  בן  ישראל”  “משפטי  רה”כ  שליט”א  שוורץ  יואל  רבי 
כ”ק מרן האדמו”ר מזמיגראד  וחתן  יקב אפרים שליט”א  הרהגה”צ בעל 

שליט”א נשיא הכולל

ראותי  אחרי  לנפשי  חובה  שמצאתי  מה  בזה  הנני  אחדש”ת 
משם  וניכר  לאור  שהוצאתם  מה  ישראל”  “משפטי  גליוניכם 
פעילותכם לתורה ולתעודה ובפרט בדינים הנוגעים בין אדם לחבירו 

ומשפטיהם ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים.
לטובה  לבכם  ברכתי שימלא ה’ משאלות  רק לשגר את  ובאתי 
להרבות צדק ומשפט ושלום וזה יקרב גאולתינו ופדות נפשנו אמן.

הכו”ח למען חיזוק התוה”ק ועוסקיה

הק’ יחזקאל רוטה

נ.ב רצוף בזה איזה הערות קטנות מע”ל.

לפתוח חלון או זיז נגד חצר חבירו
זיז  ורוצה להוציא עוד  לו או חלון על חצר חבירו,  בדבר אם יש 
או לפתוח עוד חלון על חצר חבירו, אם בעל החצר יכול לעכב עליו, 
ואם לא עכב עליו, אם יכול בעל החצר לבנות בחצרו באופן שיבוטל 

תשמישו של בעל הזיז, ויסתם החלון.
הנה אף דבהוצאת זיז יכול בעל החצר לעכב עליו וכמבואר בריש 
סי’ קנ”ג וכן בפתיחת חלון יכול לעכב עליו וכמבואר בסי’ קנ”ד סעי’ 
ו’ מ”מ אם יש לו כבר זיז או חלון על חצר חבירו, מותר לו להוציא 
עוד זיז ולפתוח עוד חלון מכיון שאין מזיק לו בזה יותר משום היזק 
ראי’ דבכגון דא כופין על מידת סדום, וכמבואר בסי’ קנ”ג סעי’ נ’, 
ולפיכך אם בא אח”כ בעל החצר לבנות נגד הזיז והחלון השני באופן 
שיבוטל תשמישו, רשאי. מכיון שלא החזיק בעל הבית בזה, שלא 

היה בידו של בעל החצר למחות מלעשותם.

להניח איזה חפץ בחצר חבירו שלא ברשות
יש רשות לאדם להניח ברשות חבירו )באופן שאין בו משום היזק 
ראי’ כגון דבלא”ה פתוח החצר לרשות הרבים(  קעריט”ש )עגלת 
תינוק( וביי”ק )אופניים( נידון כסולם קטן דמבואר בחו”מ סי’ קנ”ג 

סעי’ י”ג שאומרים לו אין לך הפסד בזה שכל זמן שתרצה תטלנו.
זה  )חניה(,  בדרייוועי  כגון  חבירו  בחצר  להניח  )מכונית(  וקאר 
לו רשות  נתן  ואם  לו רשות להניח,  גדול שאין  נידון לענ”ד כסולם 
ואפי’  בידו,  למחות  החצר  לבעל  רשות  כבר  ואין  בזה  החזיק  שוב 
לעניין  שם  וכמבואר  תשמישו  שיבטל  באופן  רשות  לו  אין  לבנות 

סולם גדול, כן אתיא לפי ד”ת. 

דברי המשפט

הדור אשר אנחנו נמצאים בו הנו דור תהו ובהו דור אשר חשך ואור משתמשים 
בו בעירבוביא. הדור אשר מצד אחד שם שמים מחולל ר”ל בארץ הקודש ובעיר 
הקודש בצורה נתעבת ובוטה בלי שום מעצורים ובלי שום בושת ופחד ומצד שני כל 
הברכיים אשר לא כרעו לבעל שמו פניהם כסלע לבלתי לכת אחר המסיתים הצודים 

את נפשם לקחתה.

המה באים בזרוע בשר ושכל גשמי למו וישימו בשקר מחסיהם ובכזב מגמתם 
ואנחנו כוחנו בפינו להוסיף ולהגדיל תורת אמת ודעה את ד’ ולמלאות פני תבל צדק 

ומשפט.

ומעשה בעיר אחת אשר בניה לא נמנו עם אנשי החכמה וכראותם כי ינטו צללי 
ערב והלילה ירד על מקום מגוריהם מיד חגרו חרבם ואזרו חץ חניתם וייצאו השדה 
להלחם ולגרש החשך ממקום מגורם, כן עשו לילה לילה, פעם אחת נזדמן לשם 
פיקח אחד, אמר להם: מורי ורבותי את החשך לא מגרשים בחרבות וברמחים את 
החשך מגרשים עם אור! ומיד הדליק להם נרות וככל שרבו הנרות כן נתבטל החשך 

ויבא אור.

נמצינו למידין כי ככל אשר האדם משפיל גאון נפשו וממוסס נחישות לבבו וילך 
בענוות צדק וביושר מעללים הרי מעט מן אור החסד והטובה דוחה מחלל עולם 
הזה הרבה מחושך הרשע והעוול ומה גם אם חשקו ומאודו הוא להשתעשע בתורת 
אלקיו להשכינהו במדעו ולחרטו במורשי לבבו, הלא פור תתפורר הרוע לפניו ומוט 

תתמוטט כל מלכות וממשלה אשר שמו בו עוז גאוותם.

הנרות הללו אנו מדליקין עד אשר אור חדש על ציון יאיר ביום חבוש ד’ את שבר 
עמו ומחץ מכתו ירפא אמן.

בהדרת קודש וביראת הכבוד הננו מקדמים בברכת מזלא טבא וגדיא יאה
את פני הגאון הצדיק המפורסם מעוז ומגדל תל תלפיות, חכם חרשים ונבון לחש ורבים נהנים ממנו עצה ותושיה

כ"ק מרן אדמו"ר מזמיגראד שליט"א
נשיא כוללנו

אשר בא יבוא ברנה לארצינו הק’
לרגל שמחת האירוסין של נכדו חביבו בנש”ק פרע”ח חוב”ט החתן הרב ישראל שליט”א

בן לחתנו הגה”צ הרב אלישע יונגרייז שליט”א
ראש הכוללים דברי אהרן טעפליק - בן כ”ק אדמו”ר מגארליץ שליט”א

עב”ג הכלה המהוללה תחי’ בת הגה”צ שלהיו”ח הרב דוד ארנסטר שליט”א
בן הגה”צ הרב זאב שליט”א רב ואב”ד קרית מאור חיים י-ם 

ונכד הגה”צ הרב משה שליט”א נשיא קרית מאור חיים בארה”ק
וחתן הגאון המפורסם מגדולי הדיינים ופוסקי זמנינו הרב נפתלי נוסבוים שליט”א

אב”ד “אהבת שלום” וראש ישיבת “חיי משה”

ויה”ר שהזיווג יעלה יפה לתפארת בית אבות וירווה נשיא כוללנו כ”ק מרן אדמו”ר מזמיגראד שליט”א
נחת דקדושה מכל יוצ”ח ולא ייבוש המעיין ולא יקצץ האילן עד ביאגו”צ בב”א

המאחלים
חו”ר כולל ובי”ד משפטי ישראל



פסקי המשפט

ב

בנידון פתיחת תלמוד תורה או מכירה וכדו' באיזור מגורים
מקורם של דינים אלו במשנה )ב"ב כ:( "חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו, איני יכול לישן מקול הנכנסים ומקול היוצאים... ואינו יכול למחות בידו ולומר 
לו איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הרחיים ולא מקול התינוקות" ע"כ. ומסקינן בגמ' דקול התינוקות היינו מלמד תינוקות שאע"פ שגורם רעש גדול ומפריע 
לישון וכדו' - משום תקנת יהושע בן גמלא שיהיו מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר - א"י לעכב, ונחלקו הראשונים האם מן הדין על כל דבר מצוה שמוטל על הציבור 
כצדקה ותפילה בציבור א"א לעכב כמצוות ת"ת המוטלת על הציבור, או דרק מצות ת"ת א"א לעכב משום תקנת יהושע בן גמלא, אבל כל מצוה אחרת אפשר 

לעכב, והמחבר )בסי' קנ"ו ס"ג( הכריע כשיטה הראשונה דבכל דבר מצוה א"א לעכב.

הנה במחבר )שם ס"א( "אחד מבני המבוי... שביקש ליעשות רופא או אומן... בני המבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהם הנכנסים והיוצאים..." ופירש בלבוש 
רופא היינו מוהל אומן היינו מקיז דם, והק' הסמ"ע דהא המחבר ס"ל דאין מעכבים בדבר מצוה וא"כ במוהל דהוי דבר מצוה איך מעכבים, וע"כ כתב דמיירי ברופא 
גופות בני אדם, והק' הט"ז דהא רופא גופות בני אדם הוה נמי דבר מצוה וא"כ לא אהני לן בתירוצו, ע"כ כתב דלאו כל דבר מצוה א"א לעכב, דאם יכול לילך 
אצל הזקוקים לו כגון רופא או מוהל אפשר לעכב, ורק בדבר שצריך צירוף רבים כמו לחלק צדקה ותפלה בציבור )כלש' הטור בדין זה( א"א לעכב, )אכן הרבה פירשו 

בפשיטות שהכוונה רופא שהוא אומן( ואכמ"ל.

ויש לציין את דברי הלבוש )בסי' קנ"ו ס"ג( וז"ל "ונ"ל דדווקא בני מבוי או בני החצר שדרים במבוי אחד או בחצר אחת ואינם דרים יחד בחדר אחד או בבית 
החורף אחד, אבל אותם הדרים בבית חורף אחד כנהוג בהרבה מקומות... נ"ל וודאי שכ"א יכול למחות בחבירו אפי' להיות מלמד תינוקות של ישראל תורה באותו 
בית חורף שהוא דר שם עמו, שזה וודאי אין רוב העולם סובלתו ועל דעת זה לא נשתתף עמו בדירה זו אם לא שהתנו מתחילה" עכ"ל, נמצינו למדים שבמקום היזק 

גדול בחדר אחד וכדו' ודאי שאפי' בדבר מצוה אפשר לעכב שעל היזק גדול כזה לא אמרו ההיתר של דבר מצוה.

ובשו"ת נופת צופים )סי' קצ"א( הביא דתקנת יהושע בן גמלא הוא דווקא בקטנים אבל לא בקטני קטנים דנפיש פסידייהו, ולכן אם ברצונו לפתוח גן ילדים וכדו' 
צריך שהמלמד או האחראי יקבל על עצמו כל נזק שיבוא מחמתם, דתקנת יב"ג לקול וריבוי דרך נאמר ולא לנזקין, ואם קיבל עליו לשמור אין מעכבין עליו ]אמנם 

יש לציין דעת הגר"י סילמן שכתב שנראה דתקנת יהושע בן גמלא הוא גם על היזיקות דסתם קטנים מחבלים כרמים והוה בכלל התקנה וצ"ע[.

ובעיקר תורף דברי משנתינו דחנות שבחצר יכול לעכב וכו' נחלקו הראשונים בביאור הדברים דיש סוברין )רבינו ירוחם, סמ"ג, רמב"ם( דגם חנות שבחצר וגם קול 
הפטיש לכתחילה אפשר לעכב מטעם דאין אנו יכולים לישן, אלא שבחנות שבחצר אפי' כשכבר החזיק בזה כדין חזקת תשמישין ג"כ אפשר למחות בו ובקול הפטיש 
כיוון שהחזיק שוב אין מעכבין עליו וכן פסק המחבר להלכה )שם ס"ב וד'(, אך חלקו על זה הרבה מהראשונים )רשב"א, רמב"ן, טור( דבקול הפטיש אף לכתחילה א"א 
לעכב עליו, ויש לברר לפי ב' השיטות מאי שנא האי קול דקול הפטיש מקול החנות, ובסמ"ע )סק"י( כתב שכיון שהכאת הפטיש היא בביתו אין השכנים יכולים לעכב 
על מה שאדם עושה בביתו וע"כ מהני חזקתו, אבל בחנות שקול הנכנסים והיוצאים נעשה בחצרם יכולים למחות שלא יעשה היזק בחצירם, ותמה עליו בנתה"מ 
)סק"א( דא"כ גם לכתחילה לא נוכל לעכב על קול הפטיש, ומביא בשם המ"מ )פ"ו משכנים הי"ב( הטעם שבחנות לא מהני חזקתו כיון שכל יום הוי נכנסים ויוצאים 
אחרים יכול לומר איני יכול לקבל נזק האנשים האחרים דאין חזקה כלפי האנשים החדשים, משא"כ קול הפטיש דהוי אותו קול וא"י לומר סבור הייתי לקבל ואיני 
יכול, אכן בש"ך )סק"ב( ציין לדברי שו"ת מהרלב"ח )סי' צז'( דכתב דקול הפטיש היא מלאכה הנעשית בביתו וא"י לעשותו חוץ לביתו, משא"כ חנות שיכול לצאת 
לשוק ולמכור ובמאי דאפשר לתיקוני מתקנינן ע"ש אריכות דבריו, נמצא מבואר מדבריו שכל מלאכה שהדרך לעשותה בבית א"א לעכב בזה וכמ"ש החזו"א )ב"ק 
סי"א סק"כ( "ענין נזקי שכנים תלוי לפי ישוב העולם וכל שעל המזיק קשה הזהירות ביותר, ואם אנו מחייבים אותו בכך אנו מקפחים ישובו בעולם אז אין אנו חושבים 

זה לנזק אלא זהו ישובו של עולם" עכ"ל.

אין למנוע פתיחת ת”ת בתוך בנין מגורים אע”פ שכבר קיים  א.   
באזור ת”ת אחר, שאין אנו מטריחים את הילדים אפי’ בכל 
נוסף  ת”ת  קיים  ואם  גמלא,  בן  יהושע  תקנת  משום  דהוא 
לעכב  דאפשר  נראה  וסגנון,  שפה  באותו  בסמיכות  ממש 

בזה.
אפשר לעכב על פתיחת גן או פעוטון בבנין מגורים, משום  ב.   
שדרכם של ילדים להזיק וזה וודאי יגרום נזק, אך באם בעלי 
הגן מקבלים ע”ע כל נזק א”א לעכב בעדם בטענה של קול 
וריבוי דרך, דאפשר דנחשב מצוה אע”פ שאין לומדים ממש 
זה  נחשב  דאין  נימא  אם  ואף  ביהדות,  מושגים  רק  תורה 
נוחות  משום  הן  בבתים,  לעשות  שרגילות  דבר  הוי  למצוה 
הפטיש  כקול  הוי  ע”כ  השלטונות,  עול  מחמת  והן  ההורים 

שא”א לעכב.
אע”פ  מגורים,  בבנין  קליניקה  לפתוח  רופא  בעד  לעכב  אין  ג.   
לו,  הזקוקים  לבתי  ללכת  הרופא  שיכול  במובא  שכתבנו 
לחולים  מגיע  שהרופא  הדרך  שאין  שבזמנינו  לומר  נראה 
עצמם הן מחמת יוקר הציוד וכובדו והן מחמת ריבוי החולים 
רח”ל א”כ הוה כמצוה שא”א לעשותה במקום אחר כתפילה 
בציבור, וכל זה הוא רק כשמרפא יהודי אבל לרפאות גויים 
אינו מצוה )ועין בשו”ת שבט הלוי ח”ט סי’ רצ”ט שהתיר מטעם 

אחר(. 

בענין בית כנסת שנפתח בתוך בנין מגורים, מלבד מה שיש  ד.   
לדון לעכב מחמת הסכנה של מגורים בסמיכות או מעל בית 
כנסת, יש לעכב באם כבר קיים בית כנסת בסמיכות לאותו 
נוסף או שלעיני  נוסח, אך אם אין בית כנסת  מקום באותו 
בית הדין נראה שיש צורך בבית כנסת נוסף הוי דבר מצוה 

וא”א לעכב בטענת קול ורבוי דרך.

בטענה  עליו  מעכבים  ושכניו  מגורים  בבנין  מקוה  פתח  ה.   
וריבוי דרך המפריע  גדול  יש קול  וערבי שבתות  שבבקרים 
על  המוטלת  מצוה  דאינו  בזה  לעכב  דאפשר  נראה  להם, 
השכנים  כשאין  וודאי  חסידות,  מנהג  דהוי  משום  הציבור 

נוהגים לילך למקוה שיכולים לעכב עליו וצ”ע.

לעכב  הנוסעים  רשאים  באוטובוס,  בנסיעה  שיעור  האומר  ו.   
נראה  מ”מ  מצוה,  דבר  דהוי  לומר  שאפשר  אע”פ  בעדו, 
אחד  בבית  כשהוא  במקום  לעכב  דאפשר  הלבוש  מדברי 
וההיזק הוא גדול, וה”נ חשיב כבית אחד ולנזק גדול נחשב 
דהיזק הנוסעים מרובה שעי”ז אינם יכולים להתעסק בשאר 
עניינים וכדו’ וכמו”כ א”א לחייבם למנוע  את הנזק כגון ע”י 

הכנסת אטמי אזניים וכדו’.

אדם החולה אשר רעש וקול מציקים לו ביותר, נראה שאינו  ז.   
מגוריו,  בבנין  וכדו’  תורה  תלמוד  פתיחת  בעד  לעכב  יכול 
שהם   – ובה”כ”  כ”קוטרא  גדול  לנזק  נחשב  שכה”ג  ואע”פ 
נזקים שאין בהם חזקה – גם בנזק כזה מצינו שא”א לעכב 
כקוטרא  הוא  והיוצאים”  הנכנסים  “קול  שהרי  מצוה  בדבר 
שהוא  שכיון  בזה  לדון  ויש  לעכב  א”א  מצוה  ובדבר  ובה”כ 
אמנם  גמלא,  בן  יהושע  תקנת  בזה  נאמרה  לא  ממש  ניזוק 

דעת כמה מפוסקי זמנינו דחולה יכול לעכב גם בכה”ג.

סדנאות וחוגים שהדרך לעשותם בבתים נראה שא”א לעכב  ח.   
מוצרים  במכירות  נראה  וכן  הנ”ל,  המהרלב”ח  כדעת  בזה 
מטעם  בזה  לעכב  אין  שג”כ  בחנות  למוכרם  הדרך  שאין 

הנ”ל.

מדור זה נכתב לעורר שימת לב, וברור שלהורות למעשה צריך בכל מקום שאלת רב.

ומכל הדברים הנ"ל נתבאר בזה כמה פרטי הלכות המצויות בזמנינו, ונבארם אחד לאחד:



משפט הדיינים

ג

בסוגיא  הם  הדברים  מקור  הנה  א.  מקורות: 
שני  במשנה  דאיתא  ע”ב  כ  דף  בתרא  בבבא 
השכנים  יכולים  שבחצר  חנות  א’  דינים: 
למחות ולעכב על כך בטענה שאיני יכול לישן 
מהשכנים  אחד  ב’  והיוצאים,  הנכנסים  מקול 
יכול לייצר והשכנים אינם יכולים לעכב בטענה 
והריחיים,  יכולים לישן מקול הפטיש  שאינם 

אבל אינו רשאי למכור אלא בשוק. 

ונחלקו הראשונים בדין הראשון, דעת הרמב”ן 
טענת  מחמת  מעכבים  שהשכנים  והרשב”א 
מחמת  לעכב  יכולים  אינם  אבל  הדרך  ריבוי 
הרעש הנגרם כתוצאה מכך כשם שבדין הב’ 
אינם יכולים לעכב מחמת קול הפטיש )ולשון 
המשנה לאו דווקא( ודעת הרמב”ם שהעיכוב 
הוא מחמת טענת רעש ואף בדין הב’ אפשר 

לעכב עליו בטענת רעש והחילוק הוא שבביתו מועילה חזקה )כשלא מיחו 
בו( אבל ברעש שנובע מהנכנסים והיוצאים אין מועיל חזקה.

ב’ מחלוקות, א’ אם אפשר לעכב על שכן שמביא לקוחות  לנו  יוצא  וא”כ 
האם  ב’  השכנים,  למנוחת  ומפריע  לרעש  גורם  שהדבר  בטענה  וכדומה 
ולכו”ע  לכתחילה.  אפילו  שמותר  או  כשהחזיק  דווקא  זהו  המותר  ברעש 

בטענת ריבוי דרך ובטענת קול הנכנסין והיוצאים לא מהני חזקה. 

לומר  כוונתם  שאין  יתכן  הנ”ל  וברשב”א  ברמב”ן  היטב  כשמעיינים  אבל 
שאין כלל היזק דרעש רק כוונתם דהזכות לעכב בטענת רעש היא מחמת 
שאין כלל זכות דריסת רגל בחצר דהרי זה חצר השותפין וע”כ יכולים לעכב 
בטענת רעש וכן בשאר טענות היזק משא”כ כשעושה בשלו בביתו א”א כלל 
לעכב בטענת רעש דאין זה נחשב למזיק בפ”ע וע”ז חולק הרמב”ם וסבירא 

ליה שאסור בכל מקרה ורק בבית מועילה חזקה משא”כ בחצר וכנ”ל.

וא”כ יוצא שלכו”ע אפשר לעכב בטענת רעש )והנפק”מ בין הרמב”ם ושאר 
הראשונים היא בחצר אחרת שאין לשכן זכות בחצר וע”כ לשאר הראשונים 

אין יכול לעכב אבל לרמב”ם יכול לעכב(.

יכול לישן מקול הנכנסין  ובשו”ע הביא בפשטות שמעכבים בטענה שאיני 
ואף  להרמב”ם  ודאי  וזהו  הרעש  מחמת  הוא  שהעיכוב  ומשמע  והיוצאים 
הרמ”א שחולק בחצר אחרת וכשאר הראשונים אינו חולק בכך וכנ”ל וכמו”כ 
או  בביתו  עושה  אם  הוא  הרמ”א  לדעת  שהחילוק  למדו  ונתיבות  בסמ”ע 

בחצר ולא חילקו בין רעש לריבוי דרך.

ב. טענת ריבוי דרך היא טענה לדעת כל הראשונים כשם שמצינו שיכולים 
נחלקו  ששם  ואף  קנ”ד  סימן  בריש  בקביעות  דיירים  מלהוסיף  לעכב 
הראשונים וכן השו”ע והרמ”א כשאין מוסיף שטח נוסף לדירתו אי מותר 
להביא עוד דיורים והרמ”א שם מתיר אבל הכא לכו”ע אסור מכיון שמגורים 
בבית הרי זה חלק מזכויות הבית אבל הבאת לקוחות וכדומה אי”ז מהזכויות 

שעל דעתם נחלקו השותפים.

אין  א”כ  צניעות  מחמת  הוא  הדרך  בריבוי  שהנזק  שלראשונים  יתכן  )אך 
תשמישים  בהם  עושים  אין  מקום  שבכל  מדרגות  בחדרי  כיום  שייך  זה 

צנועים(.

השכנים  ששאר  בשעות  אלא  אינה  דרך  ריבוי  שטענת  כתב  רמ”ה  וביד 
רגילות  שאין  בשעות  אבל  הפרעה  מהוה  הדבר  וא”כ  בחצר  משתמשים 

להשתמש בחצר אין טענת ריבוי דרך.

בדין הב’ לעיל, כשעושה בבית נחלקו הראשונים אי מותר לכתחילה או  ג. 

חזקה,  דמהני  רק  לעשותו  אסור  שלכתחילה 
הדבר  ובסברת  חזקה  מהני  לא  לכו”ע  ובחצר 
גדול  היזק  הוא  זה  דהיזק  ב”נתיבות”  מבואר 
כקוטרא ובית הכסא דאין מועילה בהם חזקה 
יותר  גדול  נזק  הוא  שהדבר  לא  היא  והכוונה 
מגיע  וזה  שהיות  רק  בבית  רעש  של  מההיזק 
כל יום מאנשים אחרים ע”כ יכול לטעון שסבר 
יכול  שאין  לו  מתברר  וכרגע  לקבל  שיכול 
לסבול הנזק, משא”כ בקול הפטיש שידוע לו 
בשעה שקיבל מהו הנזק וע”כ ודאי קיבל עליו, 
רגילים  שאין  גדול  נזק  שזהו  בקוטרא  )אבל 
הנזק לא  יכול לטעון שאף שידע מהו  לסבול 
שאין  ראיה  והא  לקבל  יוכל  אי  היטב  שיער 
להרמב”ם  וא”כ  כזה(  נזק  על  למחול  הדרך 
לעיל שאף בבית רעש נחשב לנזק, רק שחזקה 
מועיל בה, אבל רעש של נכנסין ויוצאין אף שהוא בבית אין חזקה מועיל בה, 
אבל לשאר הראשונים בבית אין כלל טענה של היזק רעש אך מסתבר דכיון 
שהרי הם עוברים בחצר א”כ יכול לעכב עליו מחמת שמשתמשים בחצרו 
בביתו,  רק  שמשתמש  הפטיש  כקול  ואי”ז  המזיקו  רעש  אח”כ  עי”ז  ונגרם 
כמו”כ יתכן שזהו רק ביום שהדרך להשתמש בבית אף כשמרעישים אבל 
יכולים  שהשותפים  בחצר  כמו  הרי”ז  א”כ  להרעיש  דרך  כלל  שאין  בלילה 
לעכב, ובפרט שהרמ”א פוסק שחולה מעכב אף על רעש של פטיש וריחיים 
שמגיע מהבית ואפשר שבזמנינו לגבי שינת הלילה חשובים הכל חולים אצל 

שינה. 

ד. בשו”ע מבואר שבכל מילי דמצוה אין השכנים יכולים לעכב )ונחלקו בכך 
במדור  וע”ע  דמצוה  מילי  בכל  או  תינוקות  במלמדי  דווקא  אם  הראשונים 
פסקי המשפט מה שהרחבנו בנושא זה.( ובחת”ס כתב דדוקא אם המצוה 
זה  שללא  חשש  יש  אם  רק  וכמו”כ  לעכב,  יכולים  אין  הציבור  על  מוטלת 

המצוה תתבטל, וצ”ע אי שיך בהנ”ל סברות אלו. 

יש להעיר שב”ירושלמי” )פ”ב ה”ג( כתב שהסיבה לעיכוב של השכנים  ה. 
היא מכיון שע”י פתיחת החנות ייגרם שיכנסו שכנים אף שלא לצורך, וז”ל 
יכיל מימר ליה אינון אזלין ואתו הכא בעיין לך ולא משכחין לך והן מרבין 
)כ: ד”ה מתני’( דהיינו שעל עצם  עלינו את הדרך עכ”ל, והביאם הרשב”א 
פתיחת החנות לא היו יכולים לעכב אם הלקוחות היו מגיעים רק כשהחנות 
נכללת  היא  מהשותפין  אחד  לצורך  וכניסה  )היות  בה  לקנות  ע”מ  פתוחה 
גם  יכנסו  וא”כ  סגורה  כשהחנות  גם  ויגיעו  היות  רק  השותפין(  בהסכמת 
שלא לצורך ורק מחמת זה יכולים השכנים לעכב )וכ”כ בערך שי ריש סי’ 
קנו’ בביאור הירושלמי( ולפי”ז בכל חנות שפתוחה רק בתיאום טלפוני אין 
השכנים יכולים לעכב אבל בגמ’ שלנו אין משמע כן וכן הפוסקים לא חילקו 

בכך )ואולי בצירוף סברות אחרות אפשר לסמוך ע”ד הירושלמי(. 

ו. וז”ל הרמ”ה המובא בטור בסי’ קנ”ו סעי’ ה-ו ודווקא בעלי אומניות וכיוצא 
עכ”ל  ויציאתם  לכניסתם  קיצבה  ואין  ונכנסין  ליוצאין  קיצבה  שאין  בהן 
וכוונתו שאם מספר האנשים קצוב וגם זמן הכניסה והיציאה קצוב אין בכך 
משום ריבוי דרך ומשום קול הנכנסין והיוצאים, ויש לדון בזה אם מקבלים 
מספר אנשים שהזמינו מראש וכ”א נמצא בזמנו המיוחד אם אפשר להקל 
בזה לשי’ הרמ”ה, או דכל מה שהתיר הרמ”ה היינו דווקא אם מגיעים אותם 
הוא  האנשים  כשמספר  להקל  אפשר  דבזה  בב”א  והולכים  בב”א  אנשים 
האנשים  שמספר  שכיון  הירושלמי  כדברי  הרמ”ה  שכוונת  ואפשר  קצוב, 

קצוב אין לחוש שיכנסו לשם שלא לצורך ולהכי א”א למחות בזה וצ”ע.

קהל”  ה”קבלת  זמני  את  קבע  חשוב  רב  שאלה: 
בלילה   12 )מהשעה  המאוחרות  הלילה  בשעות  שלו 
ועד לשעה 2 לפנות בוקר( והשכנים רוצים לעכב עליו 
גורם  בבנין  האנשים  שריבוי  א’  טענות  ב’  מחמת 
ובפרט  רעש  יוצר  שהדבר  ב’  לשכנים,  נעימות  אי 

בשעות הלילה. הדין עם מי ?

תשובה: אם האנשים שמגיעים בשעות הנ”ל מחכים 
טענת  מחמת  לעכב  יכולים  השכנים  לביתו,  מחוץ 
מסתבר  הבית  בפנים  מחכים  הם  אם  ואף  רעש, 
שאפשר לעכב, אך צריך שיתברר שבאמת יש רעש 
בהנ”ל, וכששואל שאלת חכם הוי כמילי של מצוה 
בזה  שיש  מש”כ  במקורות  וע”ע  בזה,  לעכב  שא”א 

כמה צדדי היתר. 



לקראת יומא דהילולא של מרן בעל האור החיים הק’ אמרנו להביא מעשה 
נפלא אודות חכמתו ופיקחותו להוציא דין אמת לאמיתה 

בימי עלומיו שימש רבינו חיים בן עטר זצ”ל בעל ה”אור החיים” הקדוש, 
כרבה של העיר סאלי. באותה תקופה נזדמן פעם סוחר אמיד לסאלי, בדרך 
למסעיו, ובערב שבת היה המעשה, ויחפש מקום לעשות את השבת. הוא פנה 

לאחד מנדיבי הלב שבעיר, וביקש להתאכסן אצלו.
איזו שאלה? וודאי אשמח לארח אתכם בביתי, היתה תשובתו.

המשיך האורח: מוכרח אני לסדר כמה עניינים עד בואי אליך, ובכן אשמח 
באם יודיע לי כבודו, כיצד מגיעים לביתו? ובינתיים אבקש ממנו לשאת את 
הרבה  כך  כל  עם  ברחובות  להסתובב  רוצה  אינני  לביתו.  שלי  הכסף  תרמיל 

כסף.
הסכים המארח. סחב את התרמיל והצניעו בירכתי הבית. את השבת בילה 

האורח בטוב ובנעימים וכצאת השבת הודה למארח על האירוח.
והיכן תרמילי? שאל האורח בעומדו בפתח הבית.

איזה תרמיל? שאל המארח. זה עם הכסף שמסרתי בידכם להוביל לביתכם. 
לא היו דברים מעולם השיב המארח לא נמסר בידי שום כסף.

ה”אור  של  דינו  בבית  תורה  לדין  מארחו  את  האורח  הזמין  ברירה,  בלית 
החיים” הקדוש.

הקשיב הרב לטענות שני הצדדים ופנה אל המארח: מה דעתך על החשד 
הלזה? שקר בפיו השיב האיש. הלוואי ולא הזמנתיו לביתי.

כעת פנה ה”אור החיים” לתובע, ושאלו האם יש לו עדים שראו את מסירת 
התרמיל למארחו?

עמדנו תחת העץ בשעה שנתתי לו את כספי ותו לא! השיב התובע. אמרת 
עץ? מהר לך ותזמין את העץ לבית הדין!

האורח אשר האמין כי ה”אור החיים” הקדוש עומד לבצע איזה מעשה ניסים 
עם העץ נחפז לצאת לכיוון בו עמד העץ.

בינתיים פנה הרב אל הנתבע ושואלו: אמור נא מהי השערתך האם הגיע כבר 
האיש לעץ? בהחלט שלא! ענה הנתבע. הן מרחק רב מכאן ועד לעץ.

פיך הכשילך! נענה ה”אור החיים” לדבריו, והרי אם לא מסר לך האיש שום 
כסף איך תדע לשער את המרחק מכאן ועד לעץ?

ועד שחזר הלה מן העץ, עמד תרמילו בחדר בית הדין.

*   *   *

עובדה נוספת על חכמתם של גדולי ישראל להציל עשוק מיד עושקו מעשה 
ביהודי אחד, מאנשי לודז’, מקום כהונתו של הגאון רבי אליהו חיים מייזל זצ”ל, 
שהלך ברחובות העיר ומצא ארנק מלא כסף. כשבא לביתו ופתח את הארנק 

מצא בו סכום של אלף רובל. 

למחרת בבוקר קרא היהודי בעיתון מודעה מאחד הפריצים שאבד לו ארנק 
ובתוכו מעות ומי שמצאו ויחזירו יטול מאה רובל בשכרו. ללא היסוס עשה 

היהודי את דרכו לבית הפריץ, והחזירו לו.

שמח הפריץ כי אבדתו הוחזרה לו, נטל את הארנק מידי היהודי, מנה את 
ו... פניו מעידים כמאה עדים: כולו חימה. כך היא דרכו של  המעות שבתוכו 
וכבר  רובל,  להעניק מאה  הבטיח  ידבר שקרים,  פיו  לתומו,  היהודי  גוי חשב 

התחרט. 

ומגדף:  צעקות.מחרף  צועק  החל  הפריץ  בכך.  הסתיים  לא  המעשה  אבל 
גנב! כולכם גנבים! שני אלפים רובל היו לי בארנק. ואתה לא החזרת לי כי אם 

אלף! 

רעדה אחזתו ליהודי דנן, אשר רצה לקיים מצוות “השבת אבידה” ולבסוף 
מעלילים עליו עלילת שוא. התחיל לדבר תחנונים, ושהוא מוותר על המאה 
רובל, רק אל יעלילו עליו כזאת. אולם דברי היהודי נפלו על אזניים אטומות. 

והפריץ מסר דינו לערכאות.

נחפז האיש אל ביתו של המרא דאתרא, וספר לו את המעשה. הקשיב הרב 
לדברי היהודי והרגיש כי אמת בפיו . פנה אליו והוכיחו:

דע לך, כי צרה זו באה אליך משום שבשעת קיום מצוות השבת אבידה היתה 
לך מחשבה זרה, לקבל שכר של מאה רובל. היה לך לקיים את המצווה, אפילו 
אבדתו של גוי שלא על מנת לקבל פרס. עתה, אם יש לך פרקליט המייצג אותך 

אבקש שיבוא לביתי להתייעץ מה לטעון בבית המשפט.

יום הדין מגיע, והפריץ “מוכר” את סיפורו בפני השופטים. התובע האשים 
הפריץ  אל  הסנגור  פונה  הדברים  הצדיקו.בין  הסנגור  ולעומתו  היהודי  את 

ושואלו:

האם מוכן כבודו להישבע שאיבד שני אלפי רובל? קפץ הפריץ ונשבע.

שופטים נכבדים! פנה אליהם הסנגור שבועתו של הפריץ במקומה עומדת 
יד שהאבידה שמצא  כלאחר  היא מעידה  בה. אבל  כלל לפקפק  ואי אפשר 
היהודי איננה של הפריץ. מי שמחזיר אבידה חזקתו כשר. רמאים וגנבים, אינם 
מחזירים אבידה. אם היהודי לא מצא אלא אלף רובל, הרי זוהי אבידה אחרת 
לגמרי ולא אבדיתו של הפריץ. אני דורש איפוא ממנו, להחזיר את האבידה, 

למי שמצאה...

הפריץ עומד בפנים זועפות. השופטים ידעו כי שבועתו שבועת שוא. אבל 
כיצד יאשימוהו? כך התקבלה טענת הסנגור פה אחד, והפסק דין יצא כי אלף 

הרובל שייכים ליהודי. זו תורה, וזו חכמה!

בינת המשפט

ד

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 בפקס: 02.651.5217 
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תגובות ומכתבים
הערת הרה”ג ר’ אליעזר ישראל קונשטט

מראשי ישיבת קול תורה

בגליון ג’ במדור בינת המשפט הבאתם מעשה מהגאון ר’ 
יצחק אלחנן זצ”ל באשה שאבדה מעות ומצאה אחר לאחר 
ממילא  בעלה  קנה  אשה  שקנתה  דמה  דכיון  ופסק  יאוש 

המעות היו של בעלה והוא עדיין לא נתייאש מהם.

ויש להעיר דדין זה דמה שקנתה אשה קנה בעלה הוא 
רק מדרבנן אבל מה”ת המעות שייכים לאשה) ע”ע תוס’ 
הרא”ש וריטב”א ריש פרק שביעי ביבמות( וכיון דנתייאשה 
מהם וזכה בהם המוצא הרי הוא שלו דהיאוש שלה חשיב 

יאוש.
*   *   *

הערת הרה”ח ר’ אהרן גולדברגר רמת שלמה - ירושלים
בנוגע למה שפרסמתם בגליון ד’ במדור פסקי המשפט 
לגבי עישון סגריות בביהמ”ד וכדו’ והבאתם דיש מקומות 

להעיר  כ”כ,ברצוני  מפריע  אינו  אם  בזה  להקל  שיש 
ביהמ”ד  בכמה  וגבאי  כאחראי  בשנים  רבות  שמנסיוני 
בירושלים איני רואה שום צד היתר בזה דהעישון מפריע 
לכל בין אם מעשן בתוך הביהמ”ד ובין אם מעשן במבוא 
הסמוך לביהמ”ד, בכל מקום דבר זה מפריע ביותר וממילא 

אין שום צד היתר בזה. 

*   *   *

הערת הרה”ג ר’ ש. הלברשטאם שליט”א

לכבוד מערכת העלון החשוב משפטי ישראל שע”י כולל 
ובד”צ משפטי ישראל

אקדמות מילין בשבח העלון הנכבד הנודע לשו”ת בקרב 
עם סגולה, אשריכם שזכיתם לקיים מקרא שכתוב בהידור 
רב “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם” ופרש”י כשולחן 

תורה  הפוסקים,  מגדולי  מגדים,  מיני  בכל  ערוך  הערוך, 
המשפט”  “בפסקי  ברורות,  שיטות  מפואר,  בכלי  מפואר 
המשפט”  ו”בבינת  נערכות,  הדיינים”  ו”במשפט  נשזרות, 
נספרות, וכדרכה של תורה לא אמנע מלהעיר באיזה מקומן, 

אמנם קצר המצע מהשתרע ואי”ה עוד חזון למועד, 

לעניין  המשפט  פסקי  במדור  ד’  בגליון  שהבאתם  מה 
אופה בביתו לצורך קייטרינג וכדו’ והבאתם משו”ת מהר”ם 
בשעות  רק  שמבשל  תדיר  אינו  הריח  שאם  מרוטנברג 
וכדו’ תלוי במח’ הפוסקים אם בעשן שאינו תדיר  הבוקר 
יכול למנעו לכתחילה, ויש להעיר בזה דבשו”ת מהרלב”ח 
לנזקי  עשן  נזקי  דומה  ולומר שאינו  לחלק  כתב שאפשר 
ריח, שבנזקי ריח אפי’ באינו תדיר אפשר לעכב לכתחילה 

לכו”ע.

*   *   *

ברכת מזל טוב
 להגאון הרב טוביה ליברמן שליט”א 

מחשובי לומדי כוללנו 
לרגל היכנס בנו ני”ו לעול תומ”צ 

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

חו”ר הכולל


