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מן התלמוד

"ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה ֹלא ָחֵסר"
ׂש ֵהיָכן ְלִהְתּגֹוֵרר.  יַע ֵמִעיר ְרחֹוָקה ְוִחיּפֵ ִהּגִ ַעם ָהָיה ְיהּוִדי ׁשֶ ּפַ
ִית ֶהְפֵקר,  נֹו ּבַ סֹוף ָהְרחֹוב ֶיׁשְ ם, ּבְ ים טֹוִבים ָאְמרּו לֹו: "ׁשָ ֲאָנׁשִ

ְחּפֹוץ".  ּתַ ָכל ׁשֶ ם ּכְ ֵנס ָלגּור ׁשָ ה ָיכֹול ְלִהיּכָ ַאּתָ

ה  ָ ם ּבֹו ְוָגר ּבֹו ֲחִמיּשׁ סֹוף ָהְרחֹוב, ִהְתַמּקֵ ִית ּבְ ַמח ָהִאיׁש, ָהַלְך ַלּבַ ׂשָ
ִית ְוָאַמר לֹו: "ְסִליָחה, ַמּדּוַע ֶזה  ַעל ַהּבַ ים. ְלֶפַתע הֹוִפיַע ּבַ חֹוָדׁשִ
ִית  י ַהּבַ ַהְּיהּוִדי ָטָעה, ּכִ ֵרר ׁשֶ י?". ִהְתּבָ ּלִ ִית ׁשֶ ּבַ ָך ִמְתּגֹוֵרר ּבַ ִהּנְ
ָטעּות ְלֵביתֹו  ִביׁש ְוהּוא ִנְכַנס ּבְ ל ַהּכְ ִני ׁשֶ ֵ ד ַהּשׁ ּצַ ַהּמּוְפָקר ָהָיה ּבַ
ָעִמים ְוָעַמד  ל ֶאֶלף ּפְ ַסע ְלחּוץ ָלָאֶרץ. ַהְּיהּוִדי ִהְתַנּצֵ ּנָ ל ָאָדם ׁשֶ ׁשֶ
יָרה  ּדִ בֹודֹו ִהְתּגֹוֵרר ּבַ ִית ָאַמר לֹו: "ּכְ ַעל ַהּבַ ִית, ַאְך ּבַ ָלֵצאת ִמן ַהּבַ
יָרה!". ַהְּיהּוִדי ָהָיה ָנבֹוְך  ִכירּות ּדִ ם ִלי ׂשְ ּלֵ ים, ָנא ְיׁשַ ה חֹוָדׁשִ ָ ֲחִמיּשׁ
ַדף  ְלמּוד ּבְ אֹוֵמר ַהּתַ ה ׁשֶ ּמֶ ר ּבַ לֹו ָהַרב הּוא ִנְזּכַ יֹוֵתר, ַאְך ְלַמּזָ ּבְ
לֹוַמר, ָאֵכן ָאסּור ָלגּור  טּור. ּכְ ֶזה: "ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה לֹא ָחֵסר" – ּפָ
ִית לֹא ִהְפִסיד  ַעל ַהּבַ ל ַהּזּוַלת ְללֹא ְרׁשּות, ַאְך ִאם ּבַ ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ
ם לֹו. "ֶזה  ּלֵ ׁשַ טּוִרים ִמּלְ ּלֹו, ּפְ ִית ׁשֶ ּבַ ִהְתּגֹוְררּו ּבַ ְך ׁשֶ ְמאּוָמה ִמּכָ
ִית,  ַעל ַהּבַ ִית; "ְוֶזה לֹא ָחֵסר" - ּבַ ּבַ ִהְתּגֹוֵרר ּבַ ֶנֱהֶנה" - ַהְּיהּוִדי ׁשֶ

לֹא ִהְפִסיד ְמאּוָמה.

בר  שמעון  רבי  תלמידו  עם  יחד  בדרך  פעם  הלך  אלעזר  רבי 
וביקש  שיניו,  בין  לו  נתקע  שמשהו  אלעזר  רבי  הרגיש  כהנא. 
מרבי שמעון שיביא לו קיסם קטן מגדר העץ שהיתה לידם, כדי 
שיוכל לחצוץ את שיניו. עמד רבי שמעון לתלוש קיסם מהגדר, 
אולם אז עצר אותו רבי אלעזר ואמר: "בעצם שיניתי את דעתי, 
שהרי אם כל אדם שעובר כאן יקח קיסם מהגדר, בסופו של דבר 
דומה  קיסם ממנה". מקרה  לי  אל תביא  לכן  כל הגדר.  תיהרס 
והשניים  חגי,  רבי  תלמידו  עם  בדרך  שהלך  זעירא  לרבי  קרה 
פגשו אדם שסחב חבילה גדולה של קיסמים. ביקש ממנו רבי 
זעירא קיסם אחד לחצוץ את שיניו, אך מיד חזר בו ואמר שאם 
כל אחד יבקש מהאיש קיסם, בסוף לא תישאר לו חבילה, לכן 
אותו  לו  לתת  על אף שהאיש הסכים  לקבל את הקיסם  סירב 
ולא  הזולת  רכוש  על  נזהרו חכמים לשמור  כך  כדי  עד  ברצון. 

ליהנות ממנו בצורה שעלולה לפגוע בו.

)על פי ירושלמי דמאי פ"ג(

סיפור

 ֶזה ֶנֱהֶנה 
ְוֶזה ֹלא ָחֵסר
ַמֶּסֶכת ָּבָבא ַקָּמא 

ַּדף כ' 

יש לי מושג / 
שכונת בתי מחסה

בעיר  היהודי  ברובע  שנבנה  דירות  מתחם  הוא  מחסה"  "בתי   
 ,)1890–1860( תר"כ-תר"נ  השנים  בין  שבירושלים  העתיקה 
ביוזמת ארגון יהודים מהולנד והגרמניה שנקרא "כולל הו"ד". המתחם 
של  מטרתו  יחסית.  גבוהה  חיים  ברמת  שהוקמו  דירות  מאה  כלל 
המבנה היתה לשמש כבתי מחסה לעניים, ומשפחות עניות יכלו 
שכר  תמורת  או  בחינם  שנים  שלוש  של  לתקופה  בו  להתגורר 
דירה נמוך מאוד. זאת בעקבות עליית מחירי הדירות שהובילה לכך 
שמשפחות יהודיות רבות נותרו ללא קורת גג. המימון להקמת בתי 

מחסה הגיע מתרומות של יהודים 
הברון  ובמיוחד  העולם,  ברחבי 
המתחם  רוטשילד.  דה  וילהלם 
העצמאות,  במלחמת  נהרס 
מלחמת  לאחר  מחדש  ושוקם 

חלק מחזית בית רוטשילד בכיכר בתי מחסה ששת הימים.
)Wikipedia, Nehemia G( ברובע היהודי

לפניכם ארבעה מקרים. הקיפו בעיגול את המקרה בו 
מתקיים הכלל "זה נהנה וזה לא חסר"!
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