The Dark
Windows
“What time is it? I think that I overslept.”
“I think that you are okay. It is still dark
in the house. The sun must not have risen
yet.”
The man looks at his watch and he is
shocked.
“Oy vey! It is long past sunrise, and I am
very late!”
“How can that be? The window is still
dark. Let’s open the shutters and see what
is going on?”
The wife opens the shutters and is even
more shocked. Instead of the morning
sunlight streaming into the window, she
finds . . . a brick wall.
“What is going on here? This wall was
not here last night!”
The man quickly gets dressed, runs outside, and finds his neighbor putting the
finishing touches on the wall.
“How are you Mr. Afeila?”
“Fine, Uri.”
“What is this wall doing here?”
“I need it for a new addition that I am
making to my house, Uri.”
“Mr. Afeila, although you built on your
property, you built that wall within four
ammos (approximately seven feet) of
my window. That room is now
dark – no direct sunlight can
enter. You must tear the
wall down and let the
light come in.”
“I’ll make you a deal,
Uri. I will seal up that
window and I will open
a new window in your
wall, above the height of my wall. You
will get plenty of sunlight from your new
window.”
“I’m sorry. I cannot accept your offer,
Mr. Afeila. Punching a new hole for a
window in my wall will weaken it.”
“I have a better offer for you, Uri. I will
tear down your entire wall to the window level. Then I will build you a new
upper section of the wall with higher
windows.”
“I am sorry, Mr. Afeila. My old wall with
a new upper section will not be as strong
as the old wall.”
“Then I will tear down your entire wall,
Uri, and build you a whole new one!”
“That is also no good Mr. Afeila. Every-

one knows that a house with three old
walls and one new one will not last
long.”
“Then I will build you a whole new
house, Uri! Just let me keep my wall!”
“Mr. Afeila, I have no place to live during
the time that you will be rebuilding my
house.”
“I’ll rent you temporary quarters Uri!
Please!”
“I am sorry, Mr. Afeila. It is too much
trouble for me to move out of my house,
into temporary quarters, and back. Your
wall will have to come down.”
The question is:
Does Mr. Afeila have to tear down his
wall? Or does Uri have to accept his offer.
The answer is:
This case is discussed in the Gemora (Bava
Basra 7a). The Mishna (Bava Basra 20a)
states that a person may not build a wall
within four ammos of his neighbor’s window. It darkens the house. Therefore, Mr.
Afela transgressed the halacha. All of his
offers to Uri do not erase the fact that his
wall is too close. Therefore, his wall must
come down.
This puzzle and answer is for learning
and discussion purposes only. Do not
rely upon it for psak halacha! Consult
a Rav to determine the correct halachic ruling.

Listen to the Rav
“Shalom Abba!”

“Shalom kinderlach!”
“Did you ask the Rav the shayla (question
about a Torah ruling) about the photos,
Abba?”
“Yes I did, Avi. He said that even though
the snapshots came out off-color in the
development, we must still pay the full
price. The photo shop owner made no
guarantees about colors, therefore he
gave us the service that he promised - film
development and printing the pictures.
We must pay the full price for his work.”

“That’s not fair, Abba! The pictures look
terrible! “
“Avi, the Rav poskined (decided the Halacha) that we have to pay. We must
listen to him.”
“Abba, the photo shop ruined our pictures. I am 100% sure that the Halacha
does not make you pay for faulty work.”
Avi’s father pauses, smiles warmly at his
son, puts his arm around his shoulder, and
opens up a Chumash.
“Avi dear, the answer to your claim is a
mitzvah
in
this
week’s
parasha.
‘...According to the judgment that they
will say to you, shall you do; you shall not
deviate from the word that that will tell
you right or left’ (Devarim 17:11). The Sefer
HaChinuch (Mitzvah 496) explains that we
have a mitzvah to listen to the wise men
of our generation. They have learned Torah day and night for years on end. They
have put all of their energy into understanding each Halacha clearly. Therefore,
Hashem has blessed them with the true
and correct understanding of the Torah.”
“But Abba, I see it differently.”
“You seem confident that you are correct
Avi. Rashi speaks about just this point.
Even if they tell you that right is left, you
must listen. The Sifsei Chachomim explains that you are so sure that they are
wrong, that they seem to be saying right
is left. Still you must listen.”
“Why, Abba?”
“The Sefer HaChinuch relates that people
have many different opinions. If every
one were allowed to act according to his
opinion without listening to a Rav, the
result
would
be
a
destruction
of
Torah
Judaism and divisiveness
within the nation. Am
Yisrael would cease to
exist.”
“Oy vey. That is terrible
Abba. I had no idea.”
“Your picture of the situation was a bit
off, Avi. This experience at the photo
shop brought you into focus.”
“Than you for adjusting my lens, Abba.”
Kinderlach . . .
The Torah guides every facet of our lives.
The halachos are often complicated and
difficult to understand. Additionally, there
are often disputes that are not mentioned
specifically in Shulchan Auruch. These
need the clarification and ruling of a Rav.
Do not leave matters unclear. Go to a
Rav. Listen to and obey his ruling. This is
the foundation of Torah life. This keeps
Am Yisrael alive.
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"מה השעה? אני חושב שהתעוררתי מאוחר מדי".
"נראה לי שלא .עדיין חושך בבית .השמש כנראה לא זרחה עדיין".
האיש מביט בשעונו ומזדעזע.
"אוי ואבוי! השמש זרחה מזמן ,ואני מאחר מאוד!"
"איך זה יכול להיות? החלון עדיין חשוך .הבה נפתח את התריס
ונראה מה קורה".
האשה פותחת את התריס ומזדעזעת עוד יותר מבעלה .במקום
שאל החדר יחדרו קרני שמש של בוקר ,היא רואה ...קיר לבנים.
מה קורה פה? הקיר הזה לא היה פה אמש!"
בעלה מתלבש במהירות ורץ החוצה .שם הוא מוצא את שכנו
המסיים זה עתה את בניית הקיר.
ָה?"
פל
"מה שלומך ,מר  ֵ
"בסדר גמור ,אורי".
"מה זה הקיר הזה?"
"אני זקוק לו עבור התוספת שאני בונה לביתי ,אורי".
"מר אפלה ,אמנם בנית את הקיר בחצר השייך
לך ,אבל בנית אותו תוך ארבע אמות )כ 2-מ'(
מחלוני .החדר הזה עכשיו חשוך – אור
השמש כבר אינו מגיע לשם .אתה חייב
להרוס את הקיר ולאפשר לאור להגיע
לביתי".
"נעשה עסק ,אורי .אני אסתום לך את
החלון הקיים ,ואפתח חלון חדש בקיר
ביתך ,בגובה שהוא מעל לקיר .וכך תקבל
די והותר אור שמש – דרך החלון החדש".
"אני מצטער .אינני יכול להסכים להצעתך,
מר אפלה .פתיחת חלון חדש בקיר עלול
להחליש אותו".
"אז יש לי הצעה טובה יותר בשבילך ,אורי.
אהרוס את כל הקיר שלך ,מלמעלה עד
לחלון ,ואז אבנה לך אותו מחדש ,עם חלונות
גבוהים יותר".
"אני מצטער ,מר אפלה .הקיר הישן שלי עם
החלק העליון החדש לא יהיה חזק כמו הקיר
הקיים".
"טוב ,אז אהרוס את כל הקיר כולו ,אורי,
ואבנה לך קיר חדש לגמרי!"
"גם זה לא טוב ,מר אפלה .כולם יודעים שבית
עם שלושה קירות ישנים ואחד חדש לא מחזיק
מעמד הרבה זמן".
"אז אבנה לך בית חדש ,מהמסד ועד הטפחות ,אורי! רק הרשה לי
להשאיר את הקיר שבניתי!"
"מר אפלה ,לא יהיה לי מקום לגור בזמן שתבנה את ביתי מחדש".
"אשכור לך דירה חלופית למשך זמן זה ,אורי .בבקשה ממך!"
"אני שוב מצטער ,מר אפלה .זו טרחה גדולה מדי עבורי לעבור
לדירה זמנית ואז לעבור חזרה .אתה חייב להרוס את הקיר שבנית".
השאלה היא:
האם מר אפלה באמת חייב להרוס את הקיר שבנה? או שעל אורי
לקבל את הצעתו?
התשובה היא:
מקרה זה נדון בגמרא )בבא בתרא ז' ע"א( .המשנה )בבא בתרא כ'
ע"א( אומרת שאסור לאדם לבנות קיר תוך ארבע אמות מחלון
שכנו ,שכן הוא גורם לחושך בבית שכנו .מר אפלה עבר על הלכה
זו ,וכל הצעותיו לאורי אינן מבטלות את העובדה שהקיר קרוב מדי
לבית .ולפיכך ,עליו להרוס את הקיר שבנה.
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"שלום אבא!"
"שלום ילדים!"
"שאלת את הרב את השאלה בעניין פיתוח התמונות ,אבא?"
"כן ,שאלתי ,יוסי .הוא אמר שעל אף שהתמונות לא יצאו בצבעים
הנכונים בפיתוח ,עדיין עלינו לשלם תמורתם את המחיר המלא.
בעל חנות הצילום לא התחייב בנוגע לצבעים ,ולפיכך הוא אכן
סיפק לנו את השירות שאותו הבטיח – פיתוח סרט הצילום
והדפסת התמונות .עלינו לשלם את המחיר המלא עבור עבודתו".
"אבל זה לא הוגן ,אבא! התמונות נראות נורא!"
"יוסי ,הרב פסק את ההלכה ,ועלינו לשלם .עלינו לקבל את דברי
הרב".
"אבא ,חנות הצילום קלקלה לנו את התמונות.
אני בטוח במאת האחוזים שההלכה אינה
מחייבת את האדם לשלם עבור עבודה שלא
נעשתה כראוי".
אביו של יוסי שותק לרגע ,מחייך אל בנו
בחום ,שם את ידו על כתפו ופותח חומש.
"יוסי יקירי ,התשובה לטענתך היא
מצווה בפרשת השבוע הזה...' .ועל
המשפט אשר יאמרו לך תעשה; לא
תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין
ושמאל' )דברים י"ז ,י"א( .בעל ספר
החינוך )מצווה תצ"ו( מסביר שמצווה
עלינו לשמוע לדברי חכמי הדור .הם
למדו תורה יום ולילה למשך שנים .הם
השקיעו את כל מרצם בהבנת כל
הלכה והלכה ובהבהרתה .לפיכך,
בירך אותם ה' בהבנה הנכונה
והאמיתית של התורה".
"אבל אבא ,לי נראה אחרת".
"אתה נשמע בטוח בדעתך ,יוסי .רש"י
מזכיר בדיוק מצב כזה .אפילו שיאמרו לך
על ימין שהוא שמאל ,עליך לשמוע להם.
השפתי חכמים מסביר שהכוונה היא שאתה
כל כך בטוח שהם טועים ,שנראה לך שהם
אומרים שימין הוא שמאל .ובכל זאת ,עליך
לקבל את דבריהם".
"מדוע ,אבא?"
"בעל ספר החינוך מציין שלאנשים יש דעות רבות ושונות .אם כל
אחד היה רשאי לפעול לפי הבנתו בלי לשמוע אל הרב ,התוצאה
תהיה הרס היהדות ופילוג בעם .במצב שכזה ,עם ישראל עלול
להפסיק להתקיים ח"ו".
"אוי ואבוי ,אבא .באמת דבר נורא .לא ידעתי".
"הראייה שלך את הנושא היתה קצת מוטעית ,יוסי .הסיפור הזה
עם חנות הצילום גרמה לך להתמקד בנקודה הנכונה".
"תודה ,אבא ,ששינית לי את הסתכלותי על התמונה".
ילדים יקרים . . .
התורה מכוונת אותו בכל צעד בחיים .פעמים רבות ההלכות
מסובכות וקשות להבנה .בנוסף לכך ,ישנן מחלוקות שאינם
מוזכרות בפירוש בשולחן ערוך .בנושאים כאלה ,יש צורך בהבהרה
ובפסק של רב .אל תשאירו עניינים לא מבוררים .לכו לרב,
הקשיבו לו וצייתו לפסק שלו .זהו היסוד לחיי תורה .זהו היסוד
לקיום עם ישראל.
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