
דף היומי - איד
בחזונו הגדול ראה הגאון רבי מאיר שפירא 'יהודים 
של דף היומי'. הוי אומר: לא רק יהודים שזכו לקבוע 
מתרוממת  שמהותם  יהודים  אלא  לתורה,  עיתים 
והקבוע  העקבי  הקשר  באמצעות  מתקדשת  ורוחם 

לתורה. יהודים.
שגם  פעם,  של  יהודים  דורו,  זקני  את  ראה  עוד  הוא 
בעלי המלאכה שבהם מעולם לא העלו על דעתם כי 
הדף  בייסוד  בה.  התפאר  לא  מהם  ואיש  העיקר  היא 
כלי  הבאים  לדורות  שפירא  מאיר  רבי  העניק  היומי 
רב עוצמה, חבל הצלה לדורות הבאים, שגם הם יזכו 
לגדל יהודים של תורה, שהיא מרכז עולמם והווייתם.

יהודי שכזה מיטיב לתאר במכתבו הרב מ. נ.:

בס"ד
לכבוד מערכת מאורות הדף היומי.

בימים אלה בהם אנו עדים להתרבות ספסלים בבתי 
ברצוני  ואתר,  אתר  בכל  היומי"  "דף  של  המדרש 
ודמות  אב-טיפוס  של  המרטיט  סיפורו  את  לספר 

מופת ל"דף היומי-איד" מהדור הקודם.
הכהן  יהודה  ר'  הרה"ח  רחובות,  בעיר  היה  חסיד  איש 
זילברברג ז"ל, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה כהקמת 
בדמותו  מיזג  הוא  רבים.  ועוד  בעיר  פא"י  הכנסת  בית 
שמחה וחריפות קוצקאית מכבשונה של גור עם עבודת 

מידות מוסרית מבית היוצר דישיבות נובהרדוק. 
בניסים  ניצל  הוא  אירופה,  יהדות  על  הכורת  בעלות 
וכמה  סיביר,  בערבות  חתחתים  בדרך  התופת  מן 

הרפתקי עדו עליו עד הגיעו לארצנו הקדושה.
מיד עם בואו החל בשיעור קבוע בדף היומי בצוותא 
חדא עם גיסו הרה"ח ר' ישעי' נובוגרוצקי ז"ל, קביעות 
המצבים.  ובכל  התנאים  בכל  שנים  כיובל  שנמשכה 
גם  זו.  לקביעות  יכלו  לא  וקושי,  עייפות  וחום,  קור 

דבר העורךדבר העורך

♦ הצער האמיתי על חורבן הבית
♦ פתיחת מקרר בשבת

♦ האם מותר לאדם להציל את חייו תוך גרימת נזק לרכוש הזולת?
♦ גג העץ של האלמנה

♦ שימוש בעוף קפוא ככספת לדולרים
♦ מדוע הלכות חנוכה לא נזכרו במשנה?

♦ כיצד למד ה"חפץ חיים" את סוגיית "ערוגה"
♦ אדם שמזיק חלון, פטור מכל תשלום!

♦ הצבע השחור וסמליו
♦ צביעת אמה על אמה בצבע שחור

דף נח/ב כיצד משלמת מה שהזיקה

כיצד למד ה"חפץ חיים" את סוגיית "ערוגה"
הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל מביא בספרו ("אור לציון" חלק א' חו"מ סימן ד') את דברי ה"חפץ חיים" 
זצ"ל, כי מסוגייתנו ניתן ללמוד עד כמה דעתנו, דעת בני אנוש, קצרה, ואין בכוחה להשתוות לדעת 
התורה הקדושה. שהנה, כאשר ננסה להכריע בדעתנו, מה חייב אדם שהזיק חלון בבית חבירו, נען כי 

עליו לשלם את מחיר החלון. אולם, כפי שיבואר להלן, מסוגייתנו מוכח שאדם זה פטור לחלוטין!
ערוך"  ("שולחן  להלכה  נפסק  וכך  שמעון,  רבי  לדעת  תשלום!  מכל  פטור  חלון,  שמזיק  אדם 
חו"מ סימן שצ"ד סעיף ד') המזיק ערוגה פורחת בגינת חבירו, מתחייב לשלם לו את דמי הפירות 

שהיו בערוגה. לעומת זאת, לגבי המזיק ערוגה שפירותיה אינם ראויים לאכילה עדיין, דורשת 
היתה  אילו  כולה,  הקרקע  את  שמים  כי  אחר",  בשדה  כב/ד) "ובער  (שמות  הפסוק  מן  הגמרא 
עומדת למכירה בכמה היה נפחת ערכה בעקבות השחתת הערוגה, ועל המזיק לשלם הפרש 
זה לבעל הערוגה. עריכת שומה באופן זה מטיבה עם המזיק, שהרי אין דומה מחירה של ערוגה 

העומדת למכירה בפני עצמה, למחירה של ערוגה הנמכרת אגב שדה שלמה.
לדעת ה"חפץ חיים", מסוגייתנו מוכח, כי עלינו לשום כל נזק במכלול הסביבה בה נתון החפץ 
הניזק. לפיכך, כאשר נבדוק אם מחיר הדירה ירד בעקבות שבירת החלון נמצא כי ממחיר הדירה 

לא נגרע מאומה עקב נזק זה, שהרי איש אינו מפחית את מחירו של חלון בודד ממחיר דירה.
יש לחלק בין חפץ שעומד לתיקון לבין חפץ שהושחת לחלוטין: אולם, בעל "חזון איש" (בבא 
קמא סימן ו' ס"ק ג') חולק וסובר, כי אין לדמות שומת ערוגה לשומת נזקים אחרים כלל. שכן את 

הנזק שנגרם לערוגה, אי אפשר לתקן, וכל שנותר הוא לפצות בתשלום את בעל הערוגה. במקרה 
זה, כאשר אנו דנים בכמה כסף על המזיק לפצות את הניזק, קובעת התורה שיש לשום את שווי 
הערוגה ביחס לקרקע שבה היא גדלה. שונה הוא הדין במזיק חלון של חבירו, שבמקרה זה החלון 

עומד לתיקון, ועל כן על המזיק לשלם לניזוק את הדמים הדרושים לתיקון החלון.

דף נט/ב הוה סיים מסאני אוכמי

הצבע השחור וסמליו
הגמרא בסוגייתנו מספרת, שאליעזר זעירא שרך את נעליו בשרוכים שחורים לאות אבל 
על חורבן בית המקדש. חכמים שראו כי אין מנהגו כדרך כל ישראל, השורכים את מנעליהם 
בשרוכים לבנים, חשדו בו שהוא יהיר ונזפו בו, אך משראו כי תלמיד חכם לפניהם, הניחוהו 

הר"ר בנימין בן דוד ז"ל

ב"ר יעקב ובת שבע ז"ל

נלב"ע ב' באדר תש"א

תנצב"ה
הונצח ע"י המשפחה שיחיו

בו ונזפו ר ה שששההההוואא בבווו חחחחשששדדוו םם,,, לבבנ ם בשרוכ

הר"ר אריה באום ז"ל

ב"ר זלמן ישראל הכהן ז"ל

נלב"ע ג' באדר תשס"ז

תנצב"ה
הונצח ע"י אשתו וילדיו שיחיו

ך

גב' דבורה זליכוב ע"ה
ב"ר מרדכי ראובן הלוי פסל ז"ל
נלב"ע ר"ח אדר ב' תשס"ה

תנצב"ה
הונצחה ע"י ידידינו הר"ר חיים זליכוב ומשפ' שיחיו,

      הר"ר שמחה רשף ומשפחתו שיחיו, הר"ר אריאל זליכוב
ומשפחתו שיחיו-ת"א, ומשפחת פרי-ניו יורק

לעילוי נשמת

א"מ הר"ר אברהם נח ליפסקר ז"ל ב"ר יצחק מאיר יהודה הלוי ז"ל נלב"ע ו' באדר תשנ"ח

א"מ מרת שרה ליפסקר ע"ה ב"ר חיים יוסף זלובסקי ז"ל נלב"ע כ"א בשבט תשנ"ט

תנצב"ה

ההבית חורבן על האמיתי הצער ♦
השבוע בגליוןשבוע בגליון

עמוד 1 

גליון מס' 509מסכת בבא קמא נ"ו-ס"בבס"ד, כ"ח שבט תשס"ט



כ"ח שבט-ד' אדר בבא קמא נ"ו-ס"ב

משכימים  היו  למחייתם  אפם  בזיעת  כשעבדו 
קום ומעוררים את השחר בנעימת תלמודם.

כי  מספרת,  מרחובות  תליט"א  פישר  הרבנית 
הגרי"ד  בעלה  את  שקראו  בעת  דור  שנות  לפני 
פישר שליט"א לכהן פאר כרב הקהילה החרדית 
"לומדי תורה" בעיר, הם באו לשבות ברחובות כדי 
על אודות  והיו מסופקים  מאחר  העיר,  את  לתור 
האוירה התורנית השוררת במקום, ונתארחו בבית 
השו"ב דמתא הרב זאב אליאס ז"ל. מה שהכריע 
לבסוף את הכף היה, שבאשמורת הבוקר התעורר 
בנעימה  היומי  הדף  של  חרישי  לימוד  לקול  הרב 
ובמתיקות שבקע מדירת ר' יידל' שהתגורר ממעל, 

או אז גמר בדעתו כי פה אשב כי אויתיה.
שבשבת  זו,  בקביעות  להם  היה  מיוחד  מנהג 
ששת  מכל  הקפותיהם  את  פורעים  היו  קודש 
היו  ועוד  חוקם,  לחם  כילו  לא  אם  השבוע  ימי 

מוסיפים והולכים למעלה בקודש.
סיפר  המשותף,  בלימודם  ומרגש  יחודי  פן  על 
ואב"ד  רב  שליט"א  קוק  הכהן  שמחה  רבי  הגאון 
החורף  בשבתות  בהשכימם  כי  בהספדו,  רחובות 
יצאו  לא  ועדיין  פא"י,  הכנסת  בבית  לקביעותם 
חושך  שררו  הכנסת  ובבית  הארץ,  על  השחר  קוי 
בעידן  הספר,  מן  לקרוא  היה  אפשר  ואי  ואפילה 
דינקותא  מגירסא  יהודה  הר"ר  משנן  היה  זה 
הדף הראשון ממסכת קידושין מילה במילה  את 
באזני גיסו, והר"ר ישעי' משיב כנגדו בדף הראשון 
דנא  מקדמת  בפיו  המשוננת  קמא  בבא  ממסכת 
בלמדו בישיבת ראדזימין. וכך מדי שבת בשבתו 
והיו  ייגעו,  ולא  ייעפו  לא  רבות  שנים  במשך 
מה  מסיני,  כנתינתם  וכחדשים  שמחים  הדברים 

רבה אהבתם את התורה כל היום היא שיחתם. 
עליו  חביבה  היתה  קידושין  שמסכת  יצויין  עוד 
ביותר, ואף בשילהי ימיו כאשר כהתה עינו וכמעט 
לשיעורי  קשב  ברוב  להאזין  נהג  היה,  סגי-נהור 
על  המוקלטים  שליט"א  זילבר  מיכל  רבי  הגאון 

מסכת זו וזכה לחזור עליה פעמים רבות. 
עם כלות השנה להסתלקותו בכ"ה שבט האידנא, 
יהיו הדברים לזכרון ולעילוי נשמתו הטהורה, יד 
בתוך  התורה,  בהיכלי  ומבנות  מבנים  טוב  ושם 
שאר מפעליו הגדולים לתורת חיים ואהבת חסד, 

ותנצב"ה עד יעמוד לגורלו לקץ הימין בב"א.
בברכה
מ. נ.
בני ברק

התבטאה  שפשטותם  'פשוטים',  יהודים  אלה 
בכך שהם חיו את חייהם בפשטות, בלא מבוכים 

ועיקולים, פשוט כפי שצריך.
מפעים  בניסוח  נזכרתי  זה  מכתב  קריאת  במהלך 
 - "בריליאנטן"  בשם  בספר  לאחרונה  שראיתי 
על  שנלקטו  תורה  דברי  מכיל  זה  ספר  יהלומים. 
ידי יהודי שגדל בארצות הברית למשפחה חסידית 
על  החלומות  בארץ  ושמרה  מאירופה  שהיגרה 
הספר  בשער  הדרה.  במלא  החסידית  הגחלת 
ציין:  ותחתיה  זקנו,  תמונת  את  המחבר  הדפיס 
"שבק הפרוזדור ביום…". משפט המבטא יותר מכל

 מה שאפשר לכתוב.

דף ס/א או מיבעי ליה לחלק

לשון יחיד או רבים? (ב')
בגיליון הקודם עסקנו בשאלה אם ניתן לייחס פַֹעל 

בלשון יחיד ("ְוָנַפל") גם על רבים (= "ְוָנְפלּו").
וכתיב  קרי  חילופי  של  מעניין  מקרה  לציין  יש 

מענה לשוןמענה לשון

עמוד 2 

לנפשו ביודעם כי אבלותו על חורבן הבית כנה היא.
אף  ס/ב)  בתרא  (בבא  הגמרא  המקדש.  בית  לחורבן  וזכר  כאות  רבות  תקנות  תקנו  חז"ל  כידוע, 
אומרת, כי לאחר חורבן בית המקדש השני היו שביקשו לאסור אכילת בשר ושתיית יין, אך חכמים 

לא קיבלו את דעתם, משום שאין הציבור יכול לעמוד בגזרה זו.
צביעת אמה על אמה בצבע שחור: אחת התקנות שנועדו לשמר את זכר החורבן מדור לדור, היא שיור 
שטח של אמה על אמה בלתי מסוייד כנגד הפתח, וכפי שפוסק ה"שולחן ערוך" (או"ח סימן תק"ס סעיף א'): 
"ומשייר אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד". אלא שנחלקו הדעות, אם די בצביעת שטח זה בצבע שחור. 
לדעת פוסקים רבים (הלבוש, השל"ה, המג"א, הט"ז והפמ"ג), שיור אמה על אמה בלא סיד בלבד, היא הדרך 
הראויה לזכרון החורבן. אולם, בעל "אליה רבה" מביא מדברי בעל "אגודה", שגם בצביעת שטח זה בצבע 
שחור, די כדי לציין זכר לחורבן. הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל (שו"ת "אגרות משה" או"ח חלק ג' סימן פ"ו) כותב, 

כי "הרבה חסידים ואנשי מעשה נהגו כן" וצבעו בשחור, וכי "ודאי צריך ללמד עליהם זכות".
ללימוד זכות זו מסתייע בעל "אגרות משה" בהנהגתו של אליעזר זעירא, אשר לבש שחורים כאות 
אבילות על חורבן הבית. ודאי לא היו אלו בגדים בלתי נאים, שהרי תלמיד חכם מצווה ללכת בבגדים 
נאים, הרי לנו ש"סימן אבילות" אינו כיעור אלא אות וסימן המציין את האבילות. לאור זאת מובנת 
דעת הפוסקים הסוברים שדי בצביעת אמה על אמה זו בצבע שחור כדי לציין את האבילות, כי "זכר 

לחורבן" אינו אמור להיות דבר כיעור אלא סמל לאבילות, והצבע השחור מסמל זאת.
מעניין לציין את קושייתו של האדמו"ר מצאנז זצ"ל, מדוע נזפו חכמים באליעזר זעירא על יהירותו, 
ופסקו מכך רק לאחר שנודע להם כי תלמיד חכם הוא. כלום עם הארץ אינו רשאי להתאבל על החורבן?

שעיקר  מביא,  הוא  רל"ח)  סימן  (או"ח  יציב"  "דברי  שו"ת  בספרו  הבית:  חורבן  על  האמיתי  הצער 
האבילות על חורבן בית המקדש אינה על כך שאיננו יושבים איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אלא 
על ביטול התורה, כדברי הגמרא (חגיגה ה/ב): "כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול 
מזה". ממילא, רק מי שעוסק בתורה מתאבל בכנות על חורבן הבית, כיון שהוא המכיר בהפסד 

הרוחני העצום שנגרם לעם ישראל מידי יום בעטיו של חורבן בית המקדש.

דף ס/א ליהוי כזורה ורוח מסייעתו

פתיחת מקרר בשבת
הגמרא בסוגייתנו מבארת, שיתכן שאדם יעשה מעשה מסויים, עליו יהיה חייב כמחלל שבת, אך 
יהיה פטור עליו מדיני נזיקין. כגון: אדם שליבה את האש, אך ללא עזרת הרוח היא לא היתה גדלה 
ומתעצמת ולא היתה שורפת - אדם זה פטור מדיני נזיקין, מאחר שבמעשהו בלבד אין משום ליבוי 
האש, אלא סיוע לרוח בלבד, ולפיכך אין מעשה זה אלא גרמא, ובדיני נזיקין אין חייבים על גרמא. 

לעומת זאת, העושה כן בשבת חייב משום "מבעיר", שכן, בשבת אסרה התורה "מלאכת מחשבת".
להבנת מושג זה של "מלאכת מחשבת" נוכל להעזר בדוגמה שמביאה הגמרא לגבי אדם הזורה 
מדאורייתא  מלאכה  על  חייב  זה  זורה  הגרעינים.  מן  הפסולת  את  מפרידה  והרוח  בשבת  חיטים 
למרות שהרוח היא המפרידה את הפסולת מן הגרעינים. בביאור הדבר מסביר רבינו חננאל (שבת 
קכ/ב ד"ה "אמר רב יהודה"), כי מאחר שעל ידי פעולותיו מתקיימת מלאכה שהוא חושב עליה וחפץ 

בה, הרי הוא עובר על איסור תורה [עיין ברא"ש בסוגייתנו החולק ומפרש באופן אחר].
מפורסמת היא השאלה ההלכתית, אם בשבת מותר לפתוח את דלת המקרר החשמלי, כאשר המנוע 
אינו פועל. כידוע, מנוע המקרר מופעל על ידי ווסת חום [טרמוסטט], האחראי על הדלקת המנוע ועל 
כיבויו בהתאם לתנאי הקור והחום השוררים במקרר. מאחר שעם פתיחת דלת המקרר נכנס לתוכו חום 

הגורם להפעלת המנוע, יש לברר אם בשבת מותר לפתוח את המקרר כאשר המנוע אינו פועל.
בעל "חלקת יעקב" (שו"ת, או"ח סימנים ע"ו ע"ז) הכריע, כי בשבת אסור לפתוח את דלת המקרר כאשר 
מנועו אינו פועל. שכן, הפותח את דלת המקרר, גורם לכניסת אויר חם שיפעיל את המנוע, ובכך, הוא נעשה 
שותף להפעלת המקרר. אמנם הוא אינו מפעילו בעצמו, אך זוהי "מלאכת מחשבת" המוזכרת בסוגייתנו, 
שאסור לעשות פעולה מתוך מחשבה ורצון שבעקבותיה תתבצע מלאכה, והרי ברור לכל, שהפותח דלת 
מקרר מעוניין בהפעלת המנוע בעת כניסת האוויר החם, כדי לשמור על המוצרים שבתוכו. לפיכך, בשבת 

אין לפתוח את דלת המקרר, אלא כאשר המנוע פועל, שאז אין פתיחת הדלת גורמת להפעלת המנוע.
אולם הגאון רבי שלמה זלמן אוייערבאך זצ"ל ("מנחת שלמה" חלק א' סימן י') חולק על כך, ומאריך 
לבאר מדוע לכתחילה מותר בשבת לפתוח את דלת המקרר גם כאשר המנוע אינו פועל. אחד 
מטעמיו הוא, שאין לדמות מלאכת "זורה" לפתיחת מקרר. שכן, הזורה ברוח עושה פעולת זריה 
דלת  פתיחת  לאחר  זאת,  לעומת  לפעולתו.  ישיר  בהמשך  הגרעינים  מן  המוץ  את  בוררת  והרוח 
המקרר נדרשות מספר פעולות הגוררות זו את זו כדי להפעיל את המנוע: החום גורם להתפשטות 
גז, המנפח את המפוח, שמחבר את הזרם. נמצא שהמנוע אינו מופעל באופן מיידי עם פתיחת 

דלת המקרר. ברור, איפוא, שאין לייחס את הפעלת המנוע לאדם שפתח את דלת המקרר.
לסיום, מן הראוי לציין, כי כדי לצאת מידי ספק נוהגים רבים וגם טובים כעצתו של בעל "מנחת 
יצחק" (שו"ת, חלק ב' סימן ט"ז), לחבר את המקרר לשעון שבת. כך, בזמן שהמקרר מנותק לחלוטין 

 מה שאפשר לכתוב.

המעוניין לזכות את הרבים
בסיפור מעניין, או בעובדה מרתקת
שניתן ללמוד ממנה מוסר השכל,

מוזמן לפנות למערכת מאורות הדף היומי,
ואנו נפרסם זאת בע"ה בטור זה.

כתובתנו: ת.ד. 3446 בני ברק. פקס: 03-570-67-93
mendelson@meorot.co.il

בברכת התורה, העורך



בבא קמא נ"ו-ס"ב כ"ח שבט-ד' אדר 

ְקְראּו לוֹ ַויָּבֹא [כתיב: ויבאו]  ְלחּו ַויִּ שְׁ בנושא זה: "ַויִּ
רּו ֶאל ְרַחְבָעם ֵלאמֹר"  ָרֵאל ַוְיַדבְּ ָיָרְבָעם ְוָכל ְקַהל ִישְׂ
מתאים  רבים  בלשון  הכתיב  יב/ג).  א'  (מלכים 
ואילו  ָרֵאל",  ִישְׂ ְקַהל  ְוָכל  "ָיָרְבָעם  הנושאים  לשני 
"ָיָרְבָעם".  לו:  הסמוך  לֵשם  מתאים  "ַויָּבֹא"  הקרי 
ָרֵאל" יבוא  אך לאחר ִאזּכּור "ָיָרְבָעם ְוָכל ְקַהל ִישְׂ

רּו". בדרך כלל פַֹעל ברבים, ולכן: "ַוְיַדבְּ
יר  כיוצא בו, בפסוק שאנו אומרים מדי יום: "ָאז ָישִׁ
יָרה ַהּזֹאת ַלה' ַוּיֹאְמרּו  ה ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ַהשִּׁ משֶׁ
יחיד  בלשון  פותחים  אנו  טו/א),  (שמות  ֵלאמֹר" 
כאמור,  (ַוּיֹאְמרּו).  רבים  בלשון  ומסיימים  יר)  (ָישִׁ
במקרים כאלה אף שהכתוב מדבר על רבים, ניתן 
להשתמש גם בפַֹעל בלשון יחיד (לפני הֵשמות, 

ולעיתים רחוקות אף לאחריהם). 
בוחרים  רבים,  על  מדובר  שכאשר  מסבירים  יש 
הכתובים בפַֹעל בלשון יחיד או בלשון רבים בכוונת 
מכוון: אם הפעולה נעשתה על ידי שני הגופים בשווה, 
יבוא פַֹעל בלשון רבים; ואם אחד מהם הוא הפוֵעל 
העיקרי, הוא יוקדם והפַֹעל שלפניו יהיה בלשון יחיד.

ה ּוְבֵני  יר משֶׁ כך כותב ר"א אבן עזרא על "ָאז ָישִׁ
ִיְשָרֵאל" (שמות טו/א - הפירוש הארוך): "משה 
ר השירה, ולמדוה ישראל… וכמוהו: 'ויצו  לבדו ִחבֵּ
המצוה  כי  א),  כז,  (דברים  ישראל  וזקני  משה 

משה לבדו אמרה, וזקני ישראל אמרוה לכל". 
בפעם הבאה נוסיף לעיין בעיקרון פרשני זה, בעז"ה.

דף נט/ב דקץ כופרא מאי משלם… אמר להו בשישים

זה הקטן גדול יהיה
אולם  קטן,  הוא  שכופרא  כשם  להם:  רמז  רמז 
משלם על נזקו משום שהיה ראוי לגדול ולהיות 
אני  מותר  עתה,  ראוי  שאיני  אף  אני,  כך  ראוי, 
להגיע  אני  יכול  שהרי  ירושלים,  על  להתאבל 
למעלה גדולה מאד, וחייב אדם לומר מתי יגיעו 

מעשי למעשי אבותי... (עין אליהו)

דף ס/ב דבר בעיר אל יהלך אדם באמצע הדרך

להנצל מן הסכנה
כתב בילקוט אליעזר בדרך דרוש:

אל  חללים,  המפילה  רוחנית  מגיפה  יש  כאשר 
לאדם להמשיך להתנהג בדרך ממוצעת, כאשר נהג 
עד הנה. בעיתות שכאלו עליו לחזק עצמו, לגדור 

גדרים ולסייג סייגים, ולהקצין עצמו לצד שכנגד…

דף ס/ב כלבים בוכים מלאך המות בא לעיר

כלבים בוכים
רמז  הם  'כלבים'  הגרשוני:  ילקוט  בספר  פירש 
לקמצנים והנמנעים מצדקה. כאשר מלאך המוות 
מתקרב ובא, הרי הם בוכים ומקבלים על עצמם 
אליהו,  בא  כאשר  כן  לא  לצדקה;  מעתה  לפזר 
דהיינו שעולם כמנהגו נוהג, אז הם מקשים את 

ליבם וממשיכים בשחוקם…

פניניםפנינים
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מזרם החשמל, אין כל בעיה לפתוח את דלת המקרר, מאחר שהמנוע אינו מסוגל לפעול בשעה 
שהוא מנותק מן הזרם (עיין עוד בספר "שמירת שבת כהלכתה" פרק י' סעיף י"ב).

דף ס/ב מהו להציל עצמו בממון חבירו

האם מותר לאדם להציל את חייו תוך גרימת נזק לרכוש הזולת?
שדות  בתוך  מסתתרים  היו  המלך,  דוד  של  אויביו  שהפלשתים,  מספרת,  בסוגייתנו  הגמרא 
שהיו  הללו  התבואה  שדות  את  להצית  הוא  רשאי  אם  הסנהדרין,  חכמי  את  שאל  והוא  תבואה, 
בממון  עצמו  את  להציל  לאדם  שאסור  למרות  כי  לו,  השיבו  הסנהדרין  חכמי  ליהודים.  שייכים 

חבירו, אך לו מותר לעשות כן, שהרי "מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו".
מדברי הגמרא משמע, לכאורה, שסנהדרין פסקו שאסור לאדם להציל את חייו על ידי גרימת 
נזק לממון חבירו, אלא עליו למסור את נפשו ובלבד שלא להזיק את ממון חבירו! אכן, בעל "בניין 
ציון" (סימן קס"ז) סובר, כי זוהי דעת רש"י (ד"ה "ויצילה") בסוגייתנו. אך רבים הם המפרשים התמהים 
על כך, שהרי בפיקוח נפש עסקינן! לפיכך הם מבארים שרש"י סובר כדעת בעלי התוספות (ד"ה 
"מהו") והרא"ש בסוגייתנו, שוודאי רשאי אדם להזיק את ממון חבירו כדי להציל את עצמו. ואילו 

שאלת דוד המלך לא היתה אלא אם לאחר מכן עליו לשלם לחבירו על הנזק שנגרם על ידו. על 
כך השיבוהו חכמי הסנהדרין, שכל אדם המזיק חייב לשלם, אך הוא פטור משום היותו מלך.

ואמנם, פסק ה"שולחן ערוך" (חו"מ סימן שנ"ט סעיף ד'), שאדם הנמצא בסכנת חיים רשאי להזיק את 
ממון חבירו כדי להציל את עצמו, אך זאת עליו לעשות מתוך ידיעה שמוטלת עליו החובה לפצות את 
בעל החפץ שניזוק. מהר"ם שיק (יו"ד שמ"ז שמ"ח) מציין, כי אדם שאין בידו די ממון כדי לשלם עבור 

נזקיו, רשאי להזיק את ממון חבירו למרות ידיעתו שאין באפשרותו לשלם עבור הנזק.
גג העץ של האלמנה: שלהבותיה של דליקת ענק שפרצה בעיר מטרסדורף ביום י"ח באדר ב' 
ה'תקס"ב, כילו בתי עץ רבים של היהודים. פרנסי הקהילה חששו שגם בית הכנסת יעלה באש על 
ספרי התורה שבו, על כן הורו לשבור ולהסיר את גג ביתה של אלמנה שהתגוררה בסמיכות לבית 

הכנסת, כדי ליצור חיץ בין האש לבית הכנסת.
כאשר נרגעו הרוחות הורה ה"חתם סופר" (שו"ת חלק ב' יו"ד סימן רל"ט) לגבאי הקהילה לשלם לאלמנה 
את דמי הנזק שנגרם לה, שהרי אפילו אדם המציל את נפשו בממון חבירו, חייב לפצותו על הנזק 
שנגרם לו. בדבריו הוסיף, כי אין לטעון כלפיה שממילא היה ביתה נאכל בשריפה הגדולה, כיון שבאותה 
שעה בה הוסר גג ביתה, לא היתה וודאות שהאש תאחוז בביתה. בנוסף לכך, יתכן שהיו מתקיימים בה 

דברי אביי (סוכה נו/ב) "טוב לצדיק – טוב לשכינו", ושכנותה לבית הכנסת היתה מצילה את ביתה.

דף סב/א ההוא גברא דבטש בכספתא דחבריה

שימוש בעוף קפוא ככספת לדולרים
מעשה ביהודי שעמד לעזוב את ארץ ישראל לתקופה מסויימת. לפני נסיעתו הוא מסר את מפתחות 
דירתו לידי שכנו ההגון והמסור, וביקש ממנו, כי יואיל מידי פעם להכנס אל ביתו כדי לוודא שהכל כשורה. 
לאחר מספר ימים הבחין השכן שהמקרר פועל, וברצונו לחסוך בהוצאות החשמל של בעל הדירה הוא 
ניתק אותו מזרם החשמל לאחר שבדק כי אין בתוכו מוצרים הדורשים קירור. כעבור ימים אחדים השכן 
נכנס שנית לדירה וסרחון אדיר קידם את פניו. סריקה קלה העלתה שהמקרר לא היה ריק לגמרי. עוף 
קפוא שהיה מונח במקפיא, הפשיר והפיץ את ריחו הדוחה. בלא אומר ודברים נטל השכן את העוף והשליכו 
לאשפה. כאשר בעל הבית חזר מנסיעתו, הוא ניגש היישר אל המקרר, פתח את המקפיא, ומשנוכח שהעוף 
הקפוא איננו, פתח בזעקות שבר. התברר שבעל הדירה הטמין רבבות דולרים בתוך העוף הקפוא… המעשה 
המעניין הזה, הוליד שאלות הלכתיות רבות, אשר העיקריות שבהן, נוגעות ישירות לסוגייתנו, כפי שמבאר 

הגאון רבי יעקב ישעיה בלוי שליט"א ("פתחי חושן" פ"י סעיף ל"ט ס"ק פ"ט), כלהלן.
סוגייתנו עוסקת בשתי הלכות בהן אדם פטור מתשלום נזק לחבירו, משום שהוא לא ידע את 

ערכו של החפץ שניזוק בעטיו:
א. אדם קיבל על עצמו שמירה על דינר, והמפקיד אמר לו שהדינר עשוי כסף בעוד שלמעשה 
הדינר היה עשוי זהב - אין השומר חייב בדיני שמירה, אלא כשוויו של דינר כסף, שהרי לא קיבל 

על עצמו שמירה על דינר זהב.
ב. הגמרא מספרת על אדם שהזיק כלי של חבירו. בעל הכלי שתבע את המזיק טען כי בתוך 
הכלי גם היו חפצים יקרים, ולפיכך, על המזיק לשלם לו את ערכם. אך רב אשי הסתפק אם המזיק 
חייב בכך, מאחר שהוא לא העלה על דעתו כי בתוך הכלי היו חפצים יקרים, ושמא דין מזיק זה 
כדין אדם ישן שהניחו לידו כלים שהוזקו על ידו בשנתו, שהוא פטור עליהם, מאחר שהוא אנוס 
לחלוטין בגרמו נזק זה [זו דעת תוס' ד"ה "ומי", הרא"ש, הרמב"ן ועוד. ועי' ברשב"א שחולק]. להלכה פוסק 

הרמ"א (חו"מ סימן שפ"ח סעיף א' עי' ש"ך שם סעיף ד') שהמזיק פטור.
כאשר נבחן את מקרה העוף הקפוא ניווכח, שהשכן טוב הלב פטור מכל תשלום שהוא. שהרי 
אין לטעון כלפיו שהוא קיבל על עצמו שמירה על הדירה ובכלל זה על רבבות הדולרים שהיו בעוף 

לעילוי נשמת

הר"ר יצחק דורמבוס ז"ל
ב"ר מרדכי ז"ל

נלב"ע ל' בשבט א' דר"ח אדר תשנ"ג

תנצב"ה
הונצח ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת

הר"ר יוסף שטרן ז"ל
ב"ר שמואל ז"ל

נלב"ע כ"ט בשבט תשמ"ג
תנצב"ה

הונצח ע"י המשפחה שיחיו



לע"נ מרת רבקה ב"ר מנחם אריה הירש ע"ה נלב"ע כ"ד סיון תש"ס תנצב"ה      הפצה: אשדיר בע"מ 052-2000095 כריכה וקיפול: "עיטופית" 03-5783845    

הקפוא, מאחר ששומר אינו חייב בדיני שמירה אלא על חפצים שקיבל על עצמו לשמרם. ומכיון 
ששכן זה לא ידע על קיום רבבות הדולרים, הוא גם לא קיבל על עצמו לשמור עליהם.

גם אי אפשר לטעון כלפיו, שבלא כל קשר לחיובי השמירה שלו, יש לחייבו מדין מזיק בידיים, 
על שבמו ידיו הוא תפס את העוף המצחין על רבבות הדולרים שבתוכו והשליכם לאשפה, מכיון 

שאדם שהזיק חפץ מסויים ולא העלה על דעתו שיש בתוכו דברים יקרים - פטור מתשלום.

דף סב/ב רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור

מדוע הלכות חנוכה לא נזכרו במשנה?
"רבי יהודה אומר נר חנוכה פטור".

השייך  דין  נזכר  בו  משנה  סדרי  בששה  היחידי  המקום  הפלא  למרבה  הוא  זה  קצר  משפט 
להלכות חנוכה! כל עצמו של חנוכה לא נזכר במשנה אלא בעניינים אגביים שונים [בתור ציון של 
תאריך במסכת ביכורים פרק א' משנה ו']. ברם, מצוות הדלקת נרות חנוכה אינה נזכרת כלל. אף כאן 

לא נאמר דין השייך לחנוכה בצורה ישירה, אלא רק שהמדליק נר חנוכה בחוץ פטור על היזק 
שאירע בעטיו. אף הגמרא במסכת שבת (כא/ב) נדרשת לענייני חנוכה אגב עיסוק בהלכות פתילות 
ושמנים הכשרים להדלקת נרות שבת, ומתוך העיסוק בהם הגמרא דנה בהלכות פתילות ושמנים 

הכשרים להדלקת נרות חנוכה וביתר הלכות החנוכה.
מסכת  לענייניהם,  שהוקדשה  למסכת  זכו  ישראל  מועדי  כל  רבתי.  פליאה  מעוררים  הדברים 
הותקנו  חכמים  מדברי  שיסודו  פורים,  דיני  וגם  ועוד,  השנה  ראש  מסכת  סוכה,  מסכת  פסחים, 

במסכת מגילה, ואילו מקומה של 'מסכת חנוכה' נפקד מסדר המסכתות.
מדוע?

שמועה בלתי מוסמכת מוסרת בשם ה"חתם סופר" זצ"ל, כי בכוונה תחילה הושמט חנוכה מן המשנה:
כידוע, החשמונאים תפסו את כס המלוכה לאחר נצחונם. היה זה שלא כדין, כיוון שהם לא היו 
מזרע דוד המלך, "וזה הרע לרבינו הקדוש [שהיה מזרע בית דוד], ובכתבו המשנה על פי רוח הקודש 
נשמט הנס מחיבורו" ("טעמי המנהגים", עמוד שס"ה). רבי נפתלי הכהן שוורץ זצ"ל הוסיף על כך, כי 
כדי שלא יאמרו שרבי יהודה הנשיא חלק, חלילה וחס, על מצוות נר חנוכה, הוא הותיר לה 'מזכרת' 

והתייחסות במסכתנו (שו"ת "בית נפתלי", סימן כ"ח).
רבים פקפקו במהימנותה של שמועה זו. לא זו בלבד שיש בה משום ערעור על שיקול דעתו הטהור של 
רבינו הקדוש, כאילו השמיט הלכות מפני נגיעות אישיות, עדיין אין בכך אלא כדי להסביר מדוע הושמט 

המאורע עצמו, אך אין מענה לשאלה מדוע לא הוזכרו ההלכות גופן, כיצד יש לנהוג ומה יש לעשות.
ה"חתם סופר" בכתביו, מנמק זאת בטענה המוכיחה כי השמועה שבשמו אינה מבוססת כל עיקר. הוא כותב 
כי ענייני חנוכה הושמטו מן המשנה, מפני שלא היה כל צורך להזכירם! הדברים היו פשוטים וידועים לכל, 
כפי שהמשנה אינה מפרטת את חובת הנחת תפילין ומצוות ציצית בבגד בעל ארבע כנפות. דברים אלו לגבי 

הלכות תפילין וציצית, כותב גם הרמב"ם (בפירוש המשניות מנחות פרק ד', וראה גם בהגהה בשו"ת "בית נפתלי" שם).
אחרים טענו, כי כשם שיש מסכתות קטנות בשם "מסכת מזוזה" ו"מסכת תפילין", אשר נדפסו 
במהדורות התלמוד לאחר מסכת הוריות, כך גם ישנה מסכת "מגילת תענית" הכוללת את רוב 
הלכות חנוכה, ולפיכך לא היה צורך לשנותן במשנה (פירוש "האשל" למגילת תענית, דף נח). דא עקא, 
שמסכתות קטנות נתחברו בתקופות שונות, מהן ברייתות ומהן מן התלמוד הירושלמי (ראה בפתיחה 
לז' מסכתות אלו מהגר"ח קנייבסקי שליט"א), ולפיכך, הידיעה כי קיימת מסכת קטנה בשם חנוכה, אינה 

פותרת את השאלה מדוע רבי הקדוש לא הזכירה במשנה.
קיימת השערה נוספת, כי הלכות חנוכה הושמטו מן המשנה מפני הפחד והיראה מן הגויים. 
חנוכה סימל בעיני השלטון הרומי את רצונם של היהודים בשלטון עצמאי, והאשמה מעין זו היתה 
עלולה להתגולל על רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה, שהיה מזרע המלוכה (עיין "אגלי טל" להרב 

מקראקא מאמר א' פרק ג' ו"יסוד המשנה ועריכתה" לר' ראובן מרגליות עמוד כ"ב). כאמור, השערה בלבד.

לעילוי נשמת

מרת שרה לור ע"ה
ב"ר יעקב ופנינה ז"ל נלב"ע ג' באדר א' תשס"ח

תנצב"ה
הונצחה ע"י בנה ידידנו

ד"ר יהושע בן הרוש ומשפ' שיחיו

לעילוי נשמת

הר"ר בנימין ברוך המער ז"ל
ב"ר אברהם ז"ל נלב"ע א' באדר תש"ם

תנצב"ה
הונצח ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת
הרב ר' שמואל אליעזרי זצ"ל

ב"ר אליעזר ז"ל נלב"ע ג' באדר תשנ"א
והרבנית מרת ִבתי'ה אליעזרי ע"ה
ב"ר ישראל זאב הלוי איש הורוויץ זצ"ל

נלב"ע ז' בניסן תשמ"ח
תנצב"ה

הונצחו ע"י המשפחה שיחיו

בשורה טובה ללומדי הדף היומי - שיעורים חדשים בדף היומי שנפתחו  עם תחילת סדר נזיקין

עכו
ביהכ''נ "רמב''ם"

בשעה 21.15
מגיד השיעור

הרה"ג  צחי איזיק שליט"א

מעגלים
כולל בעה''ב מעגלים

בשעה 13.00
מגיד השיעור

הרה"ג אברהם כהן שליט"א

קרית גת
ביהכ''נ "נתיבות שלום" - סלונים 

בשעה 19.00 
מגיד השיעור

הרה"ג משה לנדוי שליט"א

תא
כסא דברכ

מעומקא דליבא
נשגר בזאת ברכת מזל טוב

לרגל השמחה השרויה במעונם של
הרבנים מגידי השיעורים מבית מדרשנו

הרה"ג אהרון בן אדיבה שליט"א
ביהכנ"ס אליהו הנביא - ירושלים

לרגל הולדת הבת

הרה"ג דביר כהן שליט"א
ישיבת הסדר - נתיבות
לרגל הולדת הבת

הרה"ג דוד כהן שליט"א
ביהכנ"ס בית גבריאל - אופקים

לרגל הולדת הבן

הרה"ג איתמר מרינגר שליט"א
ביהכנ"ס בני ישיבות - מודעין עילית

לרגל הולדת הבת
הרה"ג מרדכי פרוש (גליקמן) שליט"א

ביהכנ"ס קיויתי ה' - אופקים 
לרגל הכנס בנו בעול תורה ומצוות

הרה"ג נתנאל קוביוף שליט"א
ביהכנ"ס היכל משה - רמת גן

לרגל הולדת הבת
בברכת התורה ולומדיה
מאורות הדף היומי

ומכיון לשמרם עצמו על שקיבל חפצים על אלא שמירה בדיני חייב אינו ששומר מאחר הקפוא

עמוד 4

מאורות הדף היומי
Main Office:
Wagman street 1
P. O. B. 471 Bnei-Brak ISRAEL
tel: +972-3-5775333
Fax: +972-3-7601020
E-mail: 

משרד ראשי:
רח’ ווגמן 1 (פינת חתם סופר 5)

ת.ד. 471 בני-ברק
טל: 03-5775333

פקס: 03-7601020
אימייל : 

לתרומות והנצחות טל: 03-5775307
מוקד ההזמנות 1-700-500-151

m e o r o t @ m e o r o t . c o . i l

כ"ח שבט-ד' אדר בבא קמא נ"ו-ס"ב


