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Weekly Blessing
“O kay, Let’s fire this baby up!”
The foreman hits the switch and the
wheels slowly begin to turn. The huge
steam powered loom swings into action.
The needles whir back and forth and the
fabric begins to roll.
“How does it look Mr. Stein?”
The wealthy owner of the factory smiles.
“The machine is running very well, Joe.
When will it reach full speed?”
“In about half an hour, Mr. Stein.”
“Have you connected the special control
valve yet, Joe?”
“Not yet Mr. Stein. Can you explain its
operation to me again?”
“Surely, Joe.”
The factory owner strokes his beard, adjusts his kippa and begins to speak.
“This machine is producing fabric for sale
and profit. Do you see that building next
to the factory? That is a Beis HaMedrash
where young scholars are learning Torah
day and night. This machine will provide
the income to support them and their
families. If it is running at full speed, it
will produce enough profits for them to
live a very comfortable life. There is one
catch, however.”
“The special control valve?”
“Right. It regulates the speed of the machine. This valve is sensitive to the Torah
learning of the young scholars. The more
they learn, the wider the valve opens,
and the faster the machine runs. However, if they slack off in their learning, the
machine will slow down, and their income will dwindle.”
“That is brilliant, Mr. Stein.”

The Malbim (on Bereshis 2:1) uses this
parable to explain the operation of the
world. Hashem set up the laws of nature
to provide sustenance for the world.
They are like the machine. However,
there is free will, reward and punishment.
Man’s deeds direct the laws of nature,
just as the special control valve guides the
machine. Where is this valve located? In
the Shabbos. That is the day when
Hashem evaluates the world, based on
the deeds of man, and determines how

fast the machine should be running.
The Lechem HaPanim (Show Bread) in
the Mishkan (Tabernacle) represented
sustenance for the world. Hashem commanded that it be placed on the Shulchan
(Table) just once a week. Shabbos. The
Holy Day that influences the whole week.
Shabbos keeps the world going. It is the
source of all blessing.
Kinderlach . . .
At the beginning of Shabbos, we sing the
beautiful song, “Lecha Dodi”. “Come let us
go greet Shabbos, for it is the source of blessing.” All of the goodness that Hashem bestows upon this earth comes via the Shabbos.
Therefore, we see how important this mitzvah is. Let us all do our part to strengthen
and deepen our Shabbos observance. Try to
be ready for Shabbos early. That way, when
candle lighting time arrives, we can be relaxed and refreshed, ready to welcome the
Shabbos Queen. Show Hashem how much
we love His Shabbos. And He will shower us
with blessing.

The Low Ceiling
“The walls are sinking! The beautiful
house that my father built is slowly sinking into the ground!”
The son was clearly distressed. His father
had built this beautiful two-story home
many years ago. When the elderly father
passed away, two of his sons divided the
house equally. One occupied the ground
floor, and the other took the top floor.
Now, sadly, the walls of the lower floor
were sinking into the ground.
“I will go upstairs and inform my brother
Shlomo about the condition of the building,” he thought. “Shlomo! How are you?”
“Fine, Ephraim. What’s new?”
“I have news, but it’s not so good. The
beautiful house that our father built is
settling. My walls are sinking below
ground level. It is not going to get any
better. Let’s raze the house now, before
my apartment becomes uninhabitable,
and build a new one in its place. We’ll
share the expenses.”
“Ephraim, my apartment is fine. I’m not
interested in rebuilding.”
Ephraim is taken aback by that answer.
Nevertheless, he proceeds to make his

brother a better offer.
“Shlomo, I will pay for the entire thing. It
won’t cost you a penny.”
“Ephraim, thank you for the offer, but I
have nowhere to live while this construction is taking place.”
“I will rent you a place to live, Shlomo.
All expenses are on me.”
“Ephraim, it’s too much trouble for me to
move twice.”
“But Shlomo, I can’t live in this apartment. It is sinking into the ground!”
“You can live there just fine, Ephraim. Just
bend over to your stomach when you
enter, and do the same when you leave.”
The question is:
Can Shlomo refuse to allow Ephraim to
rebuild even though Ephraim will pay for
all expenses and inconvenience?
The answer is:
The Gemora (Bava Basra 6b, 7a) discusses
this case. Rav Chama rules that the brother
living in the upper floor can refuse to rebuild. The Nimukei Yosef explains that the
lower floor is “meshubed” – subjugated –
to the top floor, and cannot do anything
that will cause damage to the top. However, there are three exceptions. One, the
floor of the upper house sinks to a level of
less than ten tefochim (approximately 36
inches) above ground level. Then the upper house has actually entered into the
airspace of the lower house. Since the
upper brother is trespassing, the lower
brother no longer needs his permission to
remove his house. The other two exceptions come when the brothers made a
condition between them at the time they
divided the house. They stipulated that if
the house would sink down too far, they
would both rebuild. There are two opinions how far the house can sink until they
must rebuild. The first one is the height
must be at least half of the length plus half
of the width. The second opinion is that
the house must be large enough to bring
in bundles of long reeds and turn around
with them in all directions. If the house
has sunken beyond this point, the upper
neighbor can be forced to rebuild.
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.
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"קדימה ,בואו נתחיל לעבוד!"
מנהל העבודה לחץ על הכפתור והגלגלים החלו לנוע באיטיות.
מכונת האריגה הענקית החלה לפעול .המחטים נעו במהירות
ובקצה המכונה הופיעה רצועת הבד המתארכת.

"הקירות שוקעים! הבית היפה שאבי בנה שוקע אט-אט אל תוך
האדמה!"

"איך זה נראה ,מר שטיין?"
בעל המפעל העשיר חייך בסיפוק.
"המכונה פועלת מצויין ,יוסי .מתי היא תגיע לתפוקה מלאה?"
"בעוד חצי שעה בערך ,מר שטיין".
"האם חיברת אליה את השסתום המיוחד ,יוסי?"
"עוד לא ,מר שטיין .האם אתה יכול להסביר לי שוב כיצד
השסתום הזה פועל?"
"בוודאי ,יוסי".
בעל המפעל משך בזקנו ,היטיב את הכיפה על ראשו והחל
להסביר.
"המכונה הזו
בד
מייצרת
למכירה ,כדי
לקבל רווחים.
אתה
האם
את
רואה
ליד
הבניין
המפעל? זהו
מדרש,
בית
יושבים
ובו
אברכים
צעירים
ולומדים תורה
יומם ולילה .המכונה הזו תספק להם ולמשפחותיהם פרנסה כדי
מחייתם .אם המכונה תפעל במלוא כוחה ,הרווחים שיתקבלו
ממנה יהיו מספיקים כדי שהם יוכלו להתפרנס ממנה ברווח .אך
לא בכל תנאי תפעל המכונה במלוא כוחה ,וזאת בשל"...
"השסתום המיוחד?"
"נכון .השסתום הזה מווסת את מהירות הפעולה של המכונה .זהו
שסתום הרגיש למידת לימוד התורה של האברכים .ככל שהם
לומדים יותר ,השסתום פתוח יותר ,והמכונה עובדת מהר יותר .אך אם
הם ממעיטים בלימוד ,המכונה תאט את פעולתה ,והכנסתם תקטן".
"ממש גאוני ,מר שטיין".

המלבי"ם )בראשית ב' ,א'( משתמש במשל זה כדי להסביר את
דרך ניהול העולם .הקב"ה קבע את חוקי הטבע ,ותפקידם הוא
לספק את צרכי העולם .הם כמו המכונה .אך יש בחירה חופשית,
ושכר ועונש .מעשי האדם מכוונים את חוקי הטבע ,כפי שהשסתום
המיוחד מווסת את פעולת המכונה .איפה ממוקם השסתום הזה?
בשבת .זהו היום שבו ה' מביט בעולם ובמעשי האדם וקובע את
מהירות הפעולה של המכונה.
לחם הפנים במשכן מסמל את הפרנסה .ה' ציווה להניחו על
השולחן פעם בשבוע  -בשבת ,ביום הקדוש שמשפיע על כל
השבוע .השבת היא שמקיימת את העולם .היא מקור כל הברכות.
ילדים יקרים . . .
עם כניסת השבת אנו שרים את המזמור "לכה דודי לקראת כלה...
כי היא מקור הברכה ".כל הטוב שה' משפיע עלינו בא באמצעות
השבת .מזה אפשר לראות כמה חשובה מצווה זו .בואו נעשה ככל
יכולתנו לחזק ולהעמיק את שמירת השבת שלנו .ננסה לסיים את
ההכנות לשבת מוקדם .כך ,כשיגיע זמן הדלקת נרות ,נוכל להיות
רגועים ונינוחים ,מוכנים לקדם את פני שבת המלכה .אם נראה לה'
כמה אנו אוהבים את השבת שלו ,נזכה לברכות לרוב.

µòëñ ³ðèíî

הבן נתון בסערת נפש .אביו בנה את הבית היפה הזה ,בן שתי
קומות ,לפני שנים רבות .כאשר נפטר האב בשיבה טובה ,התחלק
הבית בין שני האחים בשווה .אח אחד השתכן בקומת הקרקע,
והשני – בקומה השנייה .וכעת ,קירות הקומה התחתונה שוקעים
אל תוך האדמה.
"אעלה אל אחי שלמה ואודיע לו על מצב הבניין ",חושב אפרים,
האח הדר בקומה התחתונה.
"שלמה ,מה שלומך?"
"מצויין ,אפרים .מה חדש אצלך?"
"יש לי חדשות ,אבל לא כל כך טובות .הבית היפה שאבינו בנה
מתחיל לשקוע .הקירות כבר שקעו לתוך האדמה ,והמצב איננו
עומד להשתפר .הבה נהרוס את הבית עכשיו ,לפני שהוא כבר לא
יהיה ראוי למגורים ,ונבנה חדש במקומו .נחלק בינינו את
ההוצאות".
"אפרים ,הדירה שלי במצב טוב.
אינני מעוניין לבנות את הבית
מחדש".
אפרים מופתע מהתגובה של אחיו.
ובכל זאת ,הוא מציע לאחיו הצעה
טובה יותר.
"שלמה ,אשלם את כל הוצאות
הבנייה .לא תצטרך להוציא כסף
כלל".
"תודה לך על ההצעה ,אפרים ,אך
אין לי היכן לגור בזמן שהבנייה
תיעשה".
"אשכור לך דירה שתוכל להתגורר
בה ,שלמה .וכל ההוצאות על חשבוני".
"צר לי ,אפרים ,אך קשה לי לעבור דירה פעמיים".
"אבל אינני יכול להמשיך לגור בקומה התחתונה! היא שוקעת
לתוך האדמה!"
"אתה יכול לגור שם בסדר גמור ,אפרים .פשוט תתכופף בשעה
שאתה נכנס לבית ,וכן בשעה שאתה יוצא".
השאלה היא :האם שלמה יכול לסרב לאפשר לאפרים לבנות את
הבית מחדש ,אפילו אם אפרים ישלם עבור כל ההוצאות ואי-הנוחות?
והתשובה היא :הגמרא )בבא בתרא ו' ע"ב ,ז' ע"א( עוסקת במקרה
זה .רב חמא פוסק שמותר לאח המתגורר בקומה העליונה לסרב
לבנות את הבית מחדש .הנימוקי יוסף מסביר שהקומה התחתונה
משועבדת לקומה העליונה ,ואסור לעשות בה שום פעולה שתגרום
נזק לקומה העליונה .אך ישנם שלושה יוצאים מן הכלל :האחד,
כאשר רצפת הקומה העליונה )שהיא תקרת התחתונה( שוקעת עד
לגובה של פחות מעשרה טפחים )כמטר אחד( מעל גובה פני
הקרקע .במקרה כזה ,הקומה העליונה חדרה לתחום הקומה
התחתונה .ומכיוון שהאח הדר בקומה העליונה הוא שחודר לרשות
אחיו השני ,האח הדר בקומה התחתונה כבר לא צריך את רשותו
כדי להרוס את הבית .שני המקרים יוצאי-הדופן האחרים הם כאשר
האחים התנו ביניהם בזמן שחילקו את הבית ,שאם הבית ישקע יותר
מדי ,יבנו אותו שניהם מחדש .ישנן שתי דיעות בעניין עד כמה הבית
צריך לשקוע כדי שייאלצו לבנות מחדש .הראשונה היא שהגובה
צריך להיות לפחות חצי ממחצית האורך ,בתוספת מחצית העומק.
הדעה השנייה סוברת שעל הבית להיות גדול מספיק כדי שניתן
יהיה להכניס לתוכו אגודות של קנים ארוכים ולסובב אותן בכל
הכיוונים .אם הבית שקע אל מעבר למצב זה ,אפשר לכפות על
הדייר של הקומה העליונה לבנות את הבית מחדש.
חידות אלה והתשובות עליהן הן לצורך לימוד ודיון בלבד.
אין לסמוך עליהם למעשה .יש להפנות את השאלה לרב כדי
לקבל ממנו את הפסק הנכון.
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