
 

 תשפ"ב , ויצא פרשת ,"אנכי לביתי" עש"ק לסדר ,בס"ד
 

"ריסה וברכהה"   
כמה וכמה צווי הריסה נשלחו לפלוני שהרחיב  

את סלון ביתו לשטח הציבורי באופן לא חוקי,   
)שחל  ועבר על איסור גזילה ואיסור הסגת גבול  

ישראל בארץ  ידעיין    –  רק  י"ט  אולם (דברים   ,
הרס ולא  התעקש  להרוס   הוא  שאין  בטענה 

 בתים בארץ ישראל !  
 
פלוני    שאותו  שבעה'בשעה  הסתפקו   'ישב 

להיכנס מותר  האם  ולשבת   הקהל  ולנחמו 
ביתו   סלון  של  הגזול  הרב  בחלק  שו"ע  )עיין 

גזלה וגנבה י"א לאסור כניסה לבית גזול או שדה  
ט',  גזולה,   קפ"ב  בקצשו"ע  ומהגרז"נ  וכ"כ 

ברג זצ"ל שמעתי להקל כי הכניסה לשטח זה  דגול
,  ן להיכנס בלאו הכי( תלא תלויה בגזלתו והיה ני

ן וכאשר נשאלה שאלה זו ביחס להשלמת מני
בביתו, למתפללים    לתפילה  הרב  הורה 

להתפלל   של  רק  שיקפידו  ה'חוקי'  בחלק 
כיון   ת,  הבניה בבלתי חוקי  הסלון ולא בתוספת

שתפילה בחלק הגזול הרי זה בבחינת 'ניאוץ'  
בעבירה הבאה  תורה    ומצוה  דעת  )עיין 

ועיין סימן תרל"ז, שד"ח   למהרש"ם לסימן ק"נ, 
מערכת מ' כלל ע"ז אות ח', צדקה ומשפט פרק יא  

ויל"ע במציאות של העלמת עין מצד    "גסוס"ק י
, אולם אף מחאה זו לא הזיזה אותו  (הרשויות
 .מדעתו

 
  . חנוכה. התוכניות להדלקת נר חנוכה בעיצומן 

ניסא השנה   מקום ההדלקה שיש בו פירסומי 
הסלון   הגדול  בחלון  הוא  הלא  גדול  )בחלק 

לרחובחוקי( הפונה  כך    . ,  לשם  רכש  הוא 
צו    חנוכיה מקבל  הוא  והנה  ונאה.  חדשה 

מיידית מהעירייה בו נכתב, שההריסה תתבצע  
ידי   מהעירייה  על  שישלח  וההוצאות  קבלן 

 עליו.   יוטלו
 
ל   חריפה  בתלונה  פנה  באומרו    עירייההוא 

מצוה   לקיים  ממנו  מונעים  חשובה  שהם 
אף בקשתו    ,תקבלהטענתו לא נבהידור, אולם  

   לא נענתה.  –ה  לדחות את ההריסה לאחר חנוכ
 
את   מכין  בעודו  חנוכה.  של  ראשון  ליל 

טרקטור   -  החנוכיה מתקרב  הרחוב  מפינת 
הלא   החלק  את  להרוס  בכוונה  ביתו,   לסלון 

 חוקי. 
 
התלהב.    ל'קירוב יהוא  הזדמנות  לפניו  ש 

במצוות.  רחוקים' פנה    ולחזקם  לנהג הוא 
שקודם ההריסה יבוא   ב'דרכי נעם'  הטרקטור  

הד לשמוע  יטעם לביתו  חנוכה,  נר   לקת 
  ,)! )בברכה  במצוות  מהסופגניות  ויתחזק 

הגדול הנס  שי   לכבוד  לו  יעניק  אף  הוא   ,-  
 חנוכה.  מיוחד למארז 

 

נהג הטרקטור אמר לו שהוא ממהר להדליק   
נר חנוכה בביתו, ו'אין דבר כזה' להיות מוזמן 

אדם צריך    –להדלקת נר חנוכה אצל אחרים  
בביתו שלא   להדליק  ממנו  וביקש   ! שלו 

צא זמן  מעט  עוד  כי  דרכו,  את  ת  יחסום 
להדליק    הכוכבים מקפיד  בזמן  והוא  דוקא 

 ! אולם הלה לא הירפה. זה
 

ל  הסביר  הטרקטור  רגע  יןעברינהג  שכל   ,
שהוא ממשיך להחזיק בחלק הלא חוקי  הוא  

גזל והוא  מחדש  עובר על איסור  בא להציל  , 
זה   על    – אותו מאיסור  תודה  לו  לומר  ועליו 

ההצלה מאיסור חמור זה, וחנוכה זו הזדמנות 
 לכבוד הנס הגדול !   - להתחזק במצוות 

 

בשקיעה,   מדליק  "אני  אחרון:  שכנוע  נסיון 
דקות  ממש   כמה  תבוא  עוד  להדליק,  לי  תן 

הערב יותר מאוחר ואז תהרוס, לפחות אזכה 
ערב אחד להדליק בהידור ובפירסום נס גדול, 

 - שהרי כל השכונה התקבצה מחמת המהומה  
 אני אשלם לך על ה'שעות הנוספות'...".

 
להתמו  כיצד  ידע  לא  הטרקטור  עם  נהג  דד 

והתקשר ושאל    המדקדק במצוות שעמד בפניו 
את הרב, שענה לו שיאמר ל'מדקדק במצוות'  
שכיון שביתו עומד להריסה, הרי הוא כ'הרוס'  
ואין אפשרות לקיים במקום זה מצות הדלקת 

חנוכה   הרב  בחידושו  )עיין    בביתונר  של 
אהליך  שליט"א  זילברשטיין   טובו  מה  בקובץ 

דברי הגמ' לד. שחומה    יעקב ו' עמ' קכ"א על סמך
כסתורה,   נחשבת  הלווים  ערי  להיסתר  העומדת 

  ובקצרה בחשוקי חמד שבת כא:   , ועי"ש בחילוקיו
ת עבירה  מח"מ נראה שדוקא עומד להריסה מומ

להרוס   עומד  אם  וכדו'  ביתו אבל  לא    לשיפוץ 
 , וברכתו לבטלה !  (נאמר חידוש זה

 

התגודדו    שלא ר  הטרקטונהג    .מסביברבים 
את הפקחים, שהכריזו פזרם, הזמין  הצליח ל

שטח זה בכל מקרה אסור למעבר והעוברים  ש
לשטח פרטי שפרצו    בו פולשים שלא ברשות

  הטרקטור, פנה לבונה הלאנהג  .  את גדרותיו
ואמר   גזל, חוקי  לו, בנוסף מהצלתך מאיסור 

כיון  לבטלה,  ברכה  מאיסור  אותך  מציל  אני 
  –פתח רשות הרבים  שנר חנוכה יש להדליק ב

בים והם נמצאים בה  הרשות אינה של הר  כאןו
ברשות   מצוואין    – שלא  הנס  כאן  פרסום  ת 

 !  "ע(וצ :אעיין חשוקי חמד שבת כ)ועיקר כלל 
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