
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

    !!!מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

   זטק ףד -  בבא מציעאמסכת  
  על הדףעיונים 

  .  והמסתעףהשאלת ספרים
שרבא מודה בכלים שעשויים להשאיל ולהשכיר שלא שייך לטעון ' ביארה הגמ

כיון שאפשר והבעלים הראשונים לא מכרו כי אם השאילו , עליהם טענת לקוח
ד לא "כפי שפסק רבא לגבי ספרים אגדתא שהיו אצל יתומים שבי. או השכירו

  .  שלהם כיון שהם בכלל כלים שראויים להשכיר ולהשאילשהספריםעשו טענינן ליתמי 
בשבועות י "וביאר רש, לפנינו מבואר שהנידון היה על ספרי אגדתא' בלשון הגמ

ודוקא ספרי דאגדתא שאין אדם עשוי ללמוד בהם תדיר אבל  ")יתמימה "ב ד, מו(
ספרים  ששנינו במוצאשמתקלקלין כמו ולהשכיר לפי להשאיל שאר ספרים אינן עשוין 

מבואר . ל"עכ". לא ילמד בהן לכתחלה ולא יקרא אחר עמו ויכול לומר לקוחין הן בידי
   .אבל לא ספרי לימוד, י שדווקא ספרי אגדתא ראויים להשאיל ולהשכיר"בדברי רש

י וביארו " חלקו על רש)ספראוה "שם בשבועות ד('  וכן תוס) והאה"ד(לפנינו ' תוס
 וצדקתו עומדת )א, נ( שהרי אמרו בכתובות ש ספרי לימוד"שספרי אגדתא וכ

  . לעד זה הכותב ספרים ומשאילם לאחרים
, אם ספרים הם בכלל כלים שראויים להשכיר ולהשאיל', ובאמת תמהו תוס
אם יצא לו שם , שאם מכיר ספריו ביד אחר )ב, קיד(ק "בב' מדוע מבואר בגמ

ומדוע לא נאמן לטעון . אינו נאמן, ואם לא יצא קול,  נאמן בשבועהגניבה בעיר
  .לפנינו ובשבועות' ביאורי התוס' בב' ועי. מדוע המחזיק בספרים נטמן, והשכירשהשאיל 

 )חזורמ/סידור( תפלות ה"בר מחבירו חוטף היה אחד ")תשעב(כתב בספר חסידים 
, )ג ,י תהלים(' ה ניאץ ברך ובוצע אחד זקן ל"א בהם והתפלל זכרנו בהם שכתוב

 כי שנית ותתפלל התפלות לך להשאיל ממנו תבקש מרא אעשה מה כ"א ל"א
שיש , בדברי הספר חסידיםמבואר . ל"עכ" .לך עלתה לא הראשונה התפלה

ובפשטות בדבריו מבואר . בלא רשותאיסור גמור לקחת ולהשאיל סידורים 
שהלוקח את הסידור בלא רשות לא יצא ידי חובת תפילה וצריך לחזור 

  . ולהתפלל
ג "ד של הרה"א דיין בבי"ש גוטפריד שליט"ר הגר"גיא לפני מובעת לומדי את הסו

אמר לי שמבואר בדברי הספר חסידים ביחס לכל , א"רבי ניסים קרליץ שליט
, מי שנוטל ספר קודש מבית הכנסת או בית המדרש בלא רשות, ספרי הלימוד

בודאי גוזל הוא את הרבים ולימודו לא עולה לו כפי המבואר בדברי הספר 
היות ויש קפידא בספרים של ימינו שאינם מוגדרים כדבר הראוי . חסידים

ובבית הכנסת ובבית . להשאיל ולהשכיר כיון שהספר מתקלקל בשימוש
ספק אם יש מאן דהוא שיש לו בעלות להרשות להוציא ספרים לצורך , המדרש

, כ הספר נתרם על דעת כן שניתן להוציאו מבית המדרש"אא, אדם פרטי
ו ספרים הראוים להשאיל ולהשכיר והלומד בהם לא קיים מצוות ה אין אל"ובלא

  . ד"כ פחות או יותר תו"ע. תלמוד תורה
מדוע לא עלתה לו , אמנם בדברי הספר חסידים תמהו הרבה מן הקדמונים

בספר חסידים מהדורת הרב שמואל דוד הכהן פרידמעאן שנדפס עם , תפילה
, ל"ם ברעזאן זצ"המהרש'  והגה,)הבוטוצאצר(הגאון רבי אבהרם ורדמאן ' הגה

לא רצה לדון אולי כוונת הספר חסידים אינה כפשוטה שהנוטל ב, בעמוד צג
אלא הראשון שהתבלבל בתפילתו כיון שלא . רשות אינו יוצא ידי חובת תפילה

  . ובתוך דברי הספר חסידים ביאור זה קצת מוקשה כפי הנראה למעיין. היה לפניו סידור
צדקתו עומדת לעד זה  ו)א, נ(בכתובות '  בסוגיא הביאו מהגמלפנינו' תוס, כנזכר

בשורש הדבר ידוע שעצם כתיבת ספרים ולא . הכותב ספרים ומשאילם לאחרים
יש בהם משום תלמוד תורה ', רק ספרי תורה אלא אף ספרי חידושי תורה וכד

  . ה"כפי שיובא בעז. ת"ומשום מצוות כתיבת ס
מצוה שלכל אחד יהיה ספר תורה מוכן אצלו  שורש ה)תריג המצו(חינוך הכתב 

וידע וישכיל במצוותיו ' ולא יצטרך ללכת לבית חבירו למען ילמד ליראה את ה
מ יש ענין להרבות "שהניחו לו אבותיו מ' ואפי. היקרות והחמודות מזהב ומפז רב

מ אין ספק שגם בשאר "ת מ"שמהתורה החיוב הוא רק בס' ואפי. הספרים
 פירוש התורה יש לכל אחד לעשות מהם כפי היכולת וזהו הספרים שנחברו על

דרך כל אנשי מעלה יראי אלוקים אשר היו לפנינו לקבוע מדרש בביתם 
  .ד"כ תו"ע. אשר נתן להם' לסופרים לכתוב ספרים רבים כברכת ה

ת " אבל האידנא שכותבין ס)ער' יד ס"הביאו הטור יו(ת "ס' ש בריש הל"הרא
יות לקרות בו ברבים מצות עשה היא על כל איש ומניחין אותו בבתי כנס

מישראל אשר ידו משגת לכתוב חומשי תורה ומשנה וגמרא ופירושים להגות 
י "ת היא ללמוד בה כדכתיב ולמדה את בנ"בהם הוא ובניו כי מצות כתיבת ס

ת אלא לומר "י כתב על דבריו שלא בא לאפוקי כתיבת ס"הב. 'שימה בפיהם וכו
ש "היא בכלל המצוה אולם דעת הפרישה שלדעת הראשאף כתיבת ספרים 

  . ת כלל"האידנא ליכא מצות כתיבת ס
' ת ולא כתב משנה וגמ" שמי שכתב ס)כג' סי( בית יהודה ת"י הביא משו"בברכ

  .)כ' יסג "ח( וכן בפנים מאירות )א, ער(וכן הוא בלבוש . ופירושים לא גמר המצוה
ולמען הרבות בשורשי " לעדוצדקתו עומדת "' מחמת הנזכר בדברי התוס

לרכוש ספרים מכספי מעשר יש שנהגו , ת כנזכר"המצווה של כתיבת ס

 שאין להחמיר בזה )ב" סט"ב פי"ח(באהבת חסד כפי שציין , והשאילום לאחרים
   .ונקרא הדבר לצדקה אם משאיל לאלו שאין ביכולתם לקנות לעצמם

 )ואחד ה"ה ד"ז ה"ע פ"מתנו(בבאור הלכה  א"ח קנייבסקי שליט"כתב הגרשיאך 
ד דבזמנינו אי אפשר לקנות ספרים במעות מעשר דדוקא בזמנם "ל ונלענ"וז

 לו ספר הכל היו שואלים ממנו הוי ענין צדקה אבל ה מעט ספרים ומי שהיהשהי
ה הספרים ואין דרך להשאיל רק לעיתים רחוקות הוי "בזמנינו שנתרבו בעז

  .ל"עכ. כשאר כלים שבבית שדרך לפעמים להשאילו ואין זה שייך לצדקה
יש לעיין האם ספרים זה בכלל כלים שדרכם , א"ח שליט"לאור דברי הגרשי

  .  עליהם טענת לקוחלהשאיל ולהשכיר שאין

  סיכום הדף
  

  .של משכיר ושוכר, בית והעליה של שניים. השבת העבוט :נושא היום  

או " נפש הוא חבל"ה ורבי יהודה האם בנטילת העבוט עובר גם על " נחלקו רכאמור
נפש הוא " על שאינו לוקה ראיה לשיטת רבי יהודה 'מביאה הגמ". ריחים ורכב"רק על 

 שאם נטל המלוה מספרים של ספר או פרות המיועדות מדברי הברייתא "חובל
 אם נטל חלק אחד של המספרים או פרה אחת מתוך צמד אך. 'חייב ב, לחרישה

מלקות על ריחים ורכב ' שחייב ב שכשם ומבואר בעוד ברייתא, הפרות חייב רק אחת
המיועדים למלאכה אחת חייב '  כל באף, כלים שעושים עימהם מלאכה אחת' שהם ב

' ה תניא מדוע הגמ"י ד"ברש' ועי(שאין לוקים על נפש  כשיטת רבי יהודה מבואר. 'ב
  .)יתותיבר' נצרכה להביא ב

 תשיב את העבוט כיון שזה כלי אמר לו אביי,  מאת הלווהמלוה נטל סכין של קצבים
 שלא צריך לתבוע בדין אלא רבא אמר. ותתבע את הלווה בדין, שעושים בו אוכל נפש

נאמן בשבועה שחייב לו עד מחיר , טעון רכשתי אותה לויכול, בסכין" פוסת"כיון שהוא 
ותפס בעל , כיון שלמדנו שעיזים שאכלו שעורים קלופים, ךאביי לא סבר כ. הסכין

 שנאמן בעל השעורים להוציא ממון עד ערך ופסק אבוה דשמואלהשעורים את העיזים 
 אבל.  לטעון רכשתי אותםדווקא בעיזים שאין דרך להשאילם יכול, העיזים שתפס

והדרך להשאיל , בכלים שהדרך להשאיל אותם או להשכירם אין נאמן לטעון לקחתי
, אף הוא סבר שכלים שדרכם להשאיל ולהשכיר לא שייך לטעון רכשתי ורבא. סכין

 שהוחזקו מחמת, שהרי הוציא מיתומים מספרים המיועדים לגיזת הצמר וספרי אגדתא
כלים שעשויים להשאיל ולהשכיר ואין יכולים לטעון ששייך ששייכים לאדם אחר והם 

  .  סכין אין הדרך להשאילו כיון שנפגם מחמת השימושאבל, לאביהם
  הדרן עלך פרק המקבל

  

  פרק הבית והעליה

  את העצים והאבניםחולקיםנפלו הבית והעליה , אנשים' הבית והעליה ששייכים לב
, פן שלא שייך לדעת באיזו צורה נפלו שמדובר באו'מבואר בגמ. כל אחד כפי יחסו

ואין את מי ,  הזיזו את האבנים ממקום הנפילהובני רשות הרבים ונפל בלילה היות
 הוא מוציא ועליו וחברו,  שהאבנים בחזקת מי שנפלו לרשותוואין אומרים. לשאול

  שותפים לא.ג.  נפלו לרשות הרבים.ב. החצרות'  נפלו האבנים לב.א כיון, להביא ראיה
  .  ואין כאן מוציא, מקפידים ורגילים להניח כלים זה בחצרו של זה

בודקים האם הנפילה הייתה מחמת העליון אבניו נשברו  אם היו חלק מהאבנים שלמות
,  את אבניואם אחד מכיר. ואת השאר חולקים, או נפילה מחמת תחתון ואבניו נשברו

 שהשני טוען שאינו 'גמומבארת ה. נוטלם ובשאר חולקים לאחר שמפחית מה שנטל
 לו מדוע יקח ואם לא מודה, הדבר ברור שנוטלם,  מודה לו שאבנים אלו שלושאם. יודע

שאדם  שסבר נ"כ קשה על דברי ר"א.  בהכרח שאמר איני יודעאלא, את האבנים
 אינו חייב משום המוציא )שמא( ואמר לו איני יודע )בריא(שתבע את חברו מנה 

 שמדובר שיש ' הגמתמבאר.  שנוטל את האבניםנה מבוארובמש. מחברו עליו הראיה
ומודה לו בחמישים ועל השאר , שאם תבע מנה כדברי רבאכבר עסק שבועה ביניהם 

לכן , אינו יכול להישבע שבועת מודה במקצת כיון שאמר איני יודע, טוען איני יודע
  . יודע מדובר שהודה על חלק מהאבנים ועל השאר אמר איני אף במשנהכ "א. משלם

. נוטלם רעהו נוטל כנגדם ואת השאר חולקים,  המכיר את האבנים השלמותכמבואר
 שטענת איני ידוע היא טענה גרועה מבואר, ת שהשני יטול אבנים שבורוסבר רבא

לראשון יש רק שלמות שהוא , לאידך גיסא, אמר אביי. שמקבל שבורות כנגד השלמות
הראשון נוטל את השלמות , ביאר אביי. דעוכל שאר השלמות לזה שטען איני יו, מכיר
',  באופן שאבניו היו רחבות יותר וכדהראשוןהרוויח ו. וכנגד זה נוטל השני שלמות, שלו

  .  שהחומר מהם היו עשויים אבנים טוב יותראו
 לדעת רבנן, נשברה רצפת העליה ולא שייך לדור שם, דר בבית והשכיר את העליה

 דר השוכר בביתו של ואם אינו מתקן, ת העליההחיוב על המשכיר לתקן את רצפ
לעשות תקרה והחיוב של החיוב של בעל הבית , לדעת רבי יוסי. משכיר עד שיתקן

  . העליון לעשות מעזיבה
 אם אולם, ג אמרו שיורד ודר למטה"בכה,  מדובר שנשברה רוב הרצפהלדעת רב

, כנגד זה בביתו מקום לשימוש נותן לו בעל הביתטפחים ' נשבר רק בשיעור של ד
לדעת . ואינו דר למטה כיון שעשוי אדם לדור במקום אחד וכלי תשמישו במקום אחר

. טפחים דר העליון למטה כיון שאין אדם דר וכלי תשמישו אינם אתו'  כבר בד,שמואל
כמות " זו"פטור שהרי " עליה זו"אם אמר לו ,  על איזה אופן מדובר במשנה'דנה הגמ

צריך לשכור לו עליה אחרת , בסתם" עליה"אם אמר לו . שהיא והיא התקלקלה
. שהשכיר עליה עם אחריות שאם יקרה משהו ידור למטה, אלא ביאר רבא. למגורים

 מבואר, השכיר לו עליה על גבי בית זה, ביאר רב אשי. כ הדבר פשוט" א'ה הגמהתמ
רבי שאמר רבין בר אדא בשם ,  לדינו של רבי חיאבדומה. ששיעבד את ביתו לעליה

ופסק רבי ונעקר עץ האפרסק , גפן הנמצאת על אילן אפרסקין אדם מכר לחברו ,יצחק
  .ז שהגפן קיימת חייב להעמיד לו אפרסק אחר" כחיא
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