I Gain, You Don’t Lose
“It’s great to come home after a long

without incurring a loss does not obligate
the receiver of the benefit to pay. Additionally, the owner is happy because the
property is occupied.

trip.”
“I agree.”
“It looks like the lights are on in the guest
cottage. Do you think that someone is in
there?”
“Let’s check it out.”

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.

The husband and wife knock on the door
of their guest cottage. A short, welldressed man answers.
“Shalom.”
“Shalom to you, my friend. We are the
owners of this cottage.”
“Shalom aleichem. My name is Nehena.
You are probably wondering why I am
here. I am traveling on business and need
a place to stay. When I came to town, I
asked around about a guest room. I was
told that you have a cottage. I came,
found the accommodations very nice,
and decided to stay.”
“My good friend Mr. Nehena, I am very
happy that you have enjoyed yourself. It
is actually good that our property was
occupied while we were gone. You may
stay as long as you like, however, you
must pay rent for the days that you have
been here.”
“Do you normally charge rent for this
cottage?”
“No.”
“Then how can you expect me to pay? I
did not cause you to lose any rent
money.”
“Do you normally pay for accommodations on a business trip?”
“Yes.”
“Then how can you expect to stay for
free? You received a room that you were
prepared to pay for.”
The question is:
Can they now charge Mr. Nehena rent
for the days he has stayed?
The answer is:
The Gemora (Bava Kamma 20a,b) deals
with this subject. It is called, “One has
benefit from someone without causing
him any loss.” The guest has received
benefit – free accommodations that he
was prepared to pay for. The owner has
not lost anything because he never collects
rent for the cottage. The Shulchan Aruch
Choshen Mishpat 363:6 rules that if the
owner is not opposed to the guest staying,
he cannot charge rent. Giving benefit

Who is Supporting
Whom?
“The sons of Kehas shall come to carry
(the Aron Kodesh and kelim)” (Bamidbar
4:15). The avodah of the Bnei Kehas was
carrying the Aron Kodesh on their shoulders when the nation traveled from place
to place (Bamidbar 7:9). The other parts
of the Mishkan were transported on wagons. However, the Aron Kodesh, due to
its great holiness, was carried on
the shoulders of these Leviim.
The Gemora (Sota 35a) relates
an awesome miracle that
occurred. The bearers
of the Aron never felt
its great weight. They
did not carry it, rather
it carried them! In the
days of Yehoshua, it
even carried them across
the Jordan River (Yehoshua 4:18).

There is a beautiful drasha based
upon this Gemora. Talmidei Chachomim
and institutions of Torah learning are
supported by generous donors who contribute money to pay for expenses. It
appears that the benefactors are supporting the Torah, however, in reality; the
Torah is supporting its benefactors. The
following moving story dramatizes this
point.


The residents of a certain small town in
Europe came to Rav Yitzchak Elchonon
Spector zt”l, the famed Rav of Kovna, to
find a suitable candidate for the position of
Rav of their town. Rav Yitzchak Elchonon
recommended a certain young talmid chochom who was fit for the position. The
people approached the young man with
their offer. “I am ready to accept the job,”
he replied. “However, my father-in-law is
supporting me, and I must ask his permission to leave.” The young man related the

proposal to his father-in-law and received
the following reply. “Why do you need
this? Do you need more money? If so, I
will give you more money each month, on
condition that you remain here with me.”
And so, the young man turned down the
position and stayed.

One year later, representatives from a city
came to Rav Spector for a candidate to fill
the position of Rav. The Rav of Kovna sent
them to the very same young talmid chochom. Again, he asked permission from his
father-in-law, received the same answer,
and continued learning in his town.

After some time, a contingent from a
large major city came to Rav Yitzchak
Elchonon, seeking a man to fill the
prominent position of Rav of their city.
Again, Rav Spector sent them to this same
young man. When this prestigious contingent came to the home with the offer of
the Rabbonus in their hands, the wife of
the talmid chochom could not
keep silent. “This time I will not
give in to my father. He must
agree to let us go!” Her
husband asked his father-inlaw, and received the same
answer. The wife answered
her
father,
“How long can you
support us? The time
has come for us to
go out on our own.”
The father replied with a short
answer, “Who knows who is supporting
whom?” Several weeks later, the young
couple finished packing their belongings,
boarded the moving wagon, and began
their journey to the big city. No sooner
had they left the outskirts of the town,
that they were overtaken by a messenger
who brought them the shocking news.
“Your father just passed away.”*
Kinderlach . . .
Who is supporting whom? Torah institutions are like the Aron Kodesh. When we
give tsedaka to a Yeshiva or Talmud Torah, are we supporting the institution, or is
it supporting us? Hashem decides if a Torah institution will continue existing. You
decide whether you will be His shaliach
(agent) to keep the light of Torah burning.
If you help Him (so to speak), He will
reward you by supporting you. Who is
supporting whom? The Aron carries those
who carry it.
*This story is from Moreshes Avos –
Devarim p. 75.
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"כל כך טוב לשוב הביתה לאחר נסיעה ארוכה".
"אני מסכים – באמת טוב לחזור הביתה".
"נראה שהאורות דולקים ביחידת האירוח שלנו .אולי מישהו נמצא
שם?"
"בואי נבדוק".
הבעל והאשה דופקים בדלת יחידת האירוח .הדלת נפתחת ובפתח
עומד איש נמוך ,לבוש בחליפה.
"שלום".
"שלום לך .אנו בעלי יחידת האירוח הזאת".
"שלום עליכם .שמי מר בניפיט .אתם ודאי רוצים לדעת איך הגעתי
לכאן .אני כרגע בנסיעת עסקים וזקוק למקום ללון .כאשר הגעתי
למקום ,שאלתי היכן יש חדר אירוח .נאמר לי שיש לכם יחידת
אירוח .באתי וראיתי את המקום .התנאים מצאו חן בעיני ,והחלטתי
להישאר פה".
"ידידי היקר ,מר בניפיט .אני שמח מאוד שאתה נהנה מהשהות
כאן .האמת היא שטוב שמישהו ישהה בדירה בהיעדרנו .אתה יכול
להשאר למשך כל זמן שתרצה .אך עליך לשלם לנו שכירות על
הימים שהיית פה".
"האם אתם בדרך כלל גובים דמי
שכירות על יחידת האירוח הזאת?"
"לא".
"אם כך הדבר ,כיצד אתם דורשים
ממני לשלם? לא גרמתי לכם שום
הפסד כספי של דמי שכירות".
"האם אתה בדרך כלל משלם עבור
בנסיעת
כשאתה
לינה
מקום
עסקים?"
"כן".
"אם כך הדבר ,כיצד אתה מצפה
שבמקרה הזה לא תשלם? קיבלת
חדר שהיית מוכן לשלם עבורו".
השאלה היא:
האם בעלי הדירה יכולים לדרוש דמי
שכירות ממר בניפיט עבור הזמן
ששהה במקום?
והתשובה היא:
הגמרא )בבא קמא דף כ' עמ' א'-ב'( עוסקת בנושא זה ,המכונה
"זה נהנה וזה לא חסר ".האורח קיבל תועלת – "הנאה" – לינה
חינם ,שעה שהיה מוכן לשלם עבורה .בעלי הדירה לא הפסידו
דבר ,משום שאין זה מנהגם לדרוש שכירות עבור יחידת האירוח.
השולחן ערוך )חושן משפט סימן שס"ג סעיף ו'( פוסק שאם
הבעלים אינם מתנגדים להישארות האורח ,אין הם יכולים לחייבו
לשלם שכירות .מתן הנאה בלא שייגרם לנותן כל הפסד אינו
מחייב את מקבל ההנאה לשלם .ועוד ,במקרה הזה בעלי היחידה
מרוצים מכך שיחידת האירוח היתה מאוכלסת.
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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"ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת ]את הארון ואת הכלים[" )במדבר
ד' ,ט"ו( .עבודת בני קהת היתה לשאת את ארון הקודש על
כתפיהם בשעה שבני ישראל נסעו ממקום למקום )במדבר ז' ,ט'(.
שאר חלקי המשכן הובלו על עגלות ,אך ארון הקודש ,בשל
קדושתו הרבה ,נישא על כתפיהם של לוויים אלה .הגמרא במסכת
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סוטה )דף ל"ה ,ע"א( מתארת את הנס שהיה בנשיאה זו :נושאי
הארון מעולם לא חשו במשקלו הרב .לא הם נשאו אותו ,אלא הוא
נשא אותם! בימי יהושע ,הוא אף העביר אותם את נהר הירדן
)יהושע ד' ,י"ח(.
ישנה דרשה המבוססת על גמרא זו :תלמידי חכמים ומוסדות
התורה נתמכים ע"י נדיבי עם התורמים כסף כדי לכסות את
הוצאות המוסדות האלה .נראה לכאורה שהנדיבים הם תומכי
התורה .אך המציאות היא שהם נתמכים ע"י התורה ולא להיפך.
הסיפור הבא ממחיש נקודה זו:
תושבי עיירה קטנה באירופה באו לרב יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל,
רבו הגדול של קובנא ,כדי למצוא מועמד מתאים למשרת רבה של
עיירתם .הרב יצחק אלחנן המליץ על תלמיד חכם צעיר כמתאים
למשרה .בני העיירה פנו אליו והציעו לו את המשרה" .אני מוכן
לקבל על עצמי את המשרה ",השיב להם" .אך חמי תומך בי ועלי
לבקש את רשותו לעזוב אותו ".הצעיר סיפר לחמיו על ההצעה
שקיבל ,וחמיו ענה לו" :לשם מה לך משרה זו? האם חסרה לך
פרנסה? אם כן ,אוסיף לך על הקיצבה שלך כל חודש ,בתנאי
שתישאר עמי כאן ".בעקבות דברים אלה ,סירב האברך הצעיר
לקבל על עצמו את משרת הרב,
ונשאר במקומו.
שנה לאחר מכן ,הגיעה לרב
ספקטור משלחת מעיר ,בחפשם
אחר מועמד שיכהן אצלם כרב
העיר .רבה של קובנא שלח אותם
לאותו תלמיד חכם צעיר .שוב,
הוא ביקש את רשותו של חמיו,
קיבל אותה תשובה שקיבל שנה
קודם ,והמשיך ללמוד בעיירתו.
זמן מה אחר כך הגיעה משלחת
מעיר גדולה לרב יצחק אלחנן ,גם
הם חיפשו אדם שיכהן בעיר
הגדולה שלהם כרב .ושוב שלח
אותם הרב ספקטור לאותו אברך
צעיר .כאשר הגיעה משלחת
נכבדה זו לביתו עם הצעת
הרבנות ,לא יכלה יותר אשתו של
התלמיד חכם לשתוק" .הפעם לא
אוותר לאבי .הוא חייב להסכים
שנלך!" בעלה שאל את חמיו ,וקיבל אותה תשובה כבעבר .שאלה
האשה את אביה" :כמה זמן תוכל להמשיך ולתמוך בנו .הגיעה
הזמן שנצא ונעמוד ברשות עצמנו ".האב השיב בקצרה" :מי יודע
מי תומך במי?"
כמה שבועות לאחר מכן ,סיים הזוג הצעיר לארוז את מיטלטליו,
עלה על עגלה והחל במסעו לעיר הגדולה .כאשר רק יצאו מחוצות
העיירה ,הגיע אליהם שליח עם הבשורה המרה" :אביך נפטר זה
עתה*"...
ילדים יקרים . . .
מי תומך במי? מוסדות התורה הן כמו ארון הקודש .כאשר אנו
נותנים צדקה לישיבה או לתלמוד תורה ,האם אנו תומכים במוסד,
או שהוא תומך בנו? הקב"ה הוא שמחליט אם המוסד ימשיך
להתקיים אם לאו .בידינו ההחלטה אם להיות שליחים של הקב"ה
להמשיך ולקיים את שלהבת לימוד התורה .אם נעזור לו )כביכול(,
שכרנו יהיה שהקב"ה יתמוך בנו .מי תומך במי? הארון נושא את
נושאיו.
* הסיפור מובא מ"מורשת אבות" – דברים ,עמ' .75
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