
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

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

  

    ס ף ד- בבא בתרא מסכת  
  ל הדףעיונים ע

  ?האם היו אבלים על בית ראשון בזמן בית שני
יש לעיין האם בזמן , שהתרבו מנהגי הפרושים אחר חורבן בית שני' מבואר בגמ

בדבר זה ? היו אבלים על חרבן בית ראשון, מד בתפארתושבית שני היה עו
ושם הובאו דברים מאת מנויי , ובשקלים י, עסקנו בעיונים על הדף עירובין מא

. ש. כרמי. א. וייטמן. ז. אדלר. מהרבנים א(שקיבלנו דברים להלן ה". הדף היומי"עלון 
  )ומצעמא יש שקיצר יש שהאריך נכתב כאן ב"שליט. רבינוביץ

ד את החודש כתב "ון של יציאת השלוחים לגולה לבשר לעם מתי קידשו ביבניד
 שבבית שני לא היו מתענין לא עשירי בטבת ולא )ג" מא"ה פ"ש ר"פהמ(ם "הרמב

והיו מתענין תשעה ' וכו. אלא הרוצה יתענה או שלא יתענה, שבעה עשר בתמוז
  . 'פ שהוא מסור לרצונם מפני שהוכפלו בו צרות וכו"באב אע

 משמע בדבריו שאף בזמן הבית היו )יפקולה גמרא ו"ד. 'ה יח"ר(א "ידושי הריטבבח
 מבואר שבזמן שהבית היה :)'יח(אמנם בהמשך דבריו . מתענים על בית ראשון

עומד לא צמו אלא היות וידעו שבית שני יחרב לא ביטלו את הצומות והתעניות 
 שלא התענו אלא ומשמע מדבריו. על אף שאמר הנביא שיהיו לששון ולשמחה

   .לא נעקרה התקנה
 הביא דברים ברורים שלא היו מתענים בזמן בית שני על חורבן )שם(ובטורי אבן 
מ שבבית שני היו "ם בפה" הביא את דברי הרמב)שם(א "ובשפ. בית ראשון

. 'מתענים על בית ראשון והביא את הטורי אבן שהייתה לו גירסא אחרת בגמ
ם רק "ונוקט בדעת הרמב. ם" שתמה על הרמב)א"רע 'ב סי"ח(ץ "והביא מהתשב

  .ם שבבית שני היו מתענים"ל לרמב"באב בלבד שהוכפלו בו צרות ס' בט
  בירת כוס זכר לחורבןש

לאחר ש, מצאנו עוד. לומדים אנו בסוגיא כמה תקנות שתיקנו לעשות זכר לחרבן
אין יש שנהגו לשבור הקידושין קודם קריאת הכתובה המבדילה בין קידושין לנישו

 )ורבןחב בדיני לעשות זכר ל"ת' הל' ב' סעי' סי תקס(א "וכן הביא הרמ. כוס זכוכית
כ שהוא הטעם "והביאו בנו. ויש מקומות שנהגו לשבר כוס בשעת החופה

  . בשבירת כלי בכתיבת התנאים
 רב אשי עבד הילולא לבריה חזנהו לרבנן .)'לא(בברכות ' המקור לכך הוא בגמ

וכתבו .  קא בדחי טובא אייתי כסא דזגוגיתא חיורתא ותבר קמייהו ואעציבודהוו
  .  מכאן נהגו לשבור זכוכית בנישואין)ייתיאה "ד(' תוס

וכן . ח דאין בזה משום בל תשחית דהוי לצורך כדי שיהיו עצבין"וכתב המהרצ
ד אולי "ז סק"מש' תקס' ח סי"ג או" ולפי המבואר בפרמ)ט"שם סק(ב "פסק במ

. 'ש שדן בעדיפות זכוכית על כלי חרס וכו"שראוי לקחת קדרה שבורה ועיייש 
 שיש שקראו תגר שלוקחים כוס )408 'ז עמ"ח(ח מערכת חתן וכלה "בשד' ועי

  .שאינה יפה לשבירה
כ תקנו "ה כתב מי שעולה לגדולה או למעלה אז מתגרה בו השטן ע"בשל

 כן ועולתה לשבור הכוס בשעת החופה כדי לתת למדת הדין חלקה ועל ידי
   )עץ יוסף(כ "קפצה פיה ע

ביראה וגילו ברעדה במקום גילה ' הרוקח כתב הטעם לפי שנאמר עבדו את ד
  .שם תהא רעדה

  .צורת התוכחה
. הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ועל יהיו מזידין', מבואר בדברי הגמ

. ך למחותצרי,  בדבר שאין ידוע אם יקבלו ממנו או לא)מוטב ה"ד(' אומרים תוס
  . אמרו מוטב יהיו שוגגים ולא יהיו מזידים, ורק בדבר שידוע שלא יקבלו ממנו

נדפס מאמר של חתנו הרב אהרן , להחפץ חיים" ציפת לישועה"בסוף קונטרס 
אלעזר '  אמר רבי אילעי משום ר)יבמות סה(ל "אמרו חז, והביא שם כך. ל"כהן זצ

שמע כך מצוה על האדם שלא  כשם שמצוה על האדם לומר דבר הנ,בר שמעון
ל הנח "היינו בדבר שהוא מדרבנן כמו שאמרו חז', לומר דבר שאינו נשמע וכו

 הני מילי מדרבנן אבל ,להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין
   .מדאורייתא לא

 אף על פי שהוא , דוקא שאינו מפורש בתורה)ב, חרת' ח סי"ע או"שו(א " ברמיןועי
ע ואם יודע בבירור "ומסיים השו. אבל אם מפורש בתורה מוחין בידם, דאורייתא

אולי ישמעו או כדי , שלא יקבל ממנו לא יאמר ברבים להוכיחן רק פעם אחת
ומכאן ואילך כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך , שלא יהיה להם פתחון פה

  . מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע
אבל כשמוכיח ברבים , שמוכיח ביחידשזה הכלל שייך רק כ, ח"והביא בשם הח

  . ברבים אי אפשר שדבריו לא ישמעו אפילו לא לאחד מהםש, הכלל ליתא
לכן , מאחר שמצוות התוכחה היא חיוב גדול אפילו עד מאה פעמים, והעצה לזה

וזה צריך להיות באופן שהשני לא ירגיש מדבריו , לא צריך אדם להתרשל להוכיח
כזאת מרחקת את האדם עוד ום מפני שתוכחה שחושבים אותו לרשע חס ושל

וכבר אמר החכם מכל ,  ודבריו יהיו רק בנחת ובדברי נועם,יותר מן הדרך הנכונה
, משלי טו(ומענה רך ישיב חימה  )יז, קהלת ט(אדם דברי חכמים בנחת נשמעים 

  .)א

  
  

  סיכום הדף
  

  .תהביחורבן . ר"לבני רההיזק . חצר השותפים :נושא היום  

 לא יגדיל אם היה חלון קטן. או פתח כנגד פתח,  חלון כנגד חלוןאין לפתוח לחצר השותפין
יכול לפתוח חלון , יםאולם לכיוון רשות הרב. אם היה חלון אחד לא יעשה ממנו שניים. אותו

 .וכן יכול להגדיל את החלון או לחלקו לשניים. אף שכנגדו יש חלון ופתח של אחרים, ופתח
  .  שבין כך צריך להיזהר מחמת בני רשות הרבים',ומבארת הגמ

וישא בלעם את עיניו וירא את ", ח"אמר ריו,  לפתוח חלון מול חלון חברוהמקור לאיסור
 ראויים הללו אמר,  שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה לזהבלעםראה " ישראל שכן לשבטיו

  . שתשרה עליהם שכינה
 שדין זה נוהג כאשר יש לו פתח ,סבר רמי בר חמא,  שלא יעשה את הפתח גדולבדין האמור

לכן אין לו רשות להגדיל את , הרי יקבל בחצר כנגד פתחו, אמות' ואם יגדיל לח, אמות' של ד
שלא משנה בחלקו היחסי , אמות' אמות אין איסור להגדיל לד' יה ב אם הפתח האולם. חלקו

בפתח קטן אני יכול , שיש כאן נזק ראיה ששכנו יטען, אולם אמר לו רבא. בחצר מאומה
  . אולם בפתח גדול יש היזק ראיה, להיזהר

אמות לא יחלקו ' שאם יש לו פתח של ד, סבר רמי בר חמא, בדין שלא יחלק פתח לשניים
, פתחים' כיון שמקבל לפי פתחים בחצר ועתה יקבל בשיעור של ב, אמות' של בלשניים 

יש , אמר לו רבא. ואין איסור, אמות' אמות בין כך בחצר יקבל ח'  אם הפתח גדול חאולם
  . איסור של היזק ראיה שטוען לו שאינו יכול להיזהר בשני פתחים

ה כיסוי כיון שיש חשש אסור לעשות חלל תחת רשות הרבים אף אם עוש, לדעת רבנן
 מותר בתנאי שעושה א"לדעת ר.  וינזקו העוברים והשביםולא ישים ליבו, שיתליע הכיסוי

  . כיסוי העמיד בפני עגלה טעונה אבנים
 יכול לכנוס את הכותל לתוך רשותו אולם,  וקורות לכיוון רשות הרביםאסור להוציא זיזים

',  שיש בה כבר זיזים וכדואם רכש חצר. רביםובאותו חלק להעמיד את הזיזים לכיוון רשות ה
  . הרי יש לו חזקה

, אמר רבי אמי. ולאדם אחר היה זיז שפנה לרשות הרבים,  היה זיז שפנה למבוילרבי אמי
 שלך פונה לרשות הרבים ואין מי שיכול אולם, שלי פונה למבוי ובני המבוי מחלו על כך

  . למחול על כך וצריך אתה לקוצו
באו , ואדם נוסף היה אילנו נוטה לרשות הרבים, ה אילן שנטה לרשות הרבים הילרבי ינאי

 אמר לו לך ותבא ,בא לפני רבי ינאי, בני רשות הרבים וטענו שענפיו מעכבים את המעבר
 שבא למחר.  שיקצצו את ענפי אילנו שהפריע לבני רשות הרביםבלילה שלח רבי ינאי, למחר

 אמר לו, והרי אף לכבודו יש אילן הנוטה לרשות הרביםאמר לו , פסק לו שיקצוץ, אותו אדם
 שבתחילה, 'מבארת הגמ. אל תקצוץ, ואם לא, תקצוץ, לך תבדוק אם שלי קצוץ, רבי ינאי

 שראה שזה כיון, סבר רבי ינאי שנח להם לבני רשות הרבים בענפים שהרי יש להם צל
קשוט עצמך " וקושוהתקוששו "ל משום " ביאר ר,ולא אמר לו מיד. מעכב הורה לקצוץ

  . כ קשוט אחרים"ואח
אם כנס , כ להוציא"יכול לכנוס לתוך שלו ואח,  שאם מעוניין להוציא זיזיםהתבאר במשנה

שהרי יכול להיות , האם יכול לאחר זמן להוציאם, את הכותל אולם לא הוציא מיד זיזים
 שאינו ל סבר"ור. איכול להוצי, ח"אמר ריו. שכבר זכו בני רשות הרבים באותו מקום להילוך

 האם יכול נחלקו,  יכול להוציאע"לכו, אמר רבי יעקב לרבי ירמיה בר תחליפא. יכול להוציא
 סבר שאינו יכול ח"שריו, וצריך לשנות את שיטות, להחזיר את הכותל למקומו בחזרה

 כדעת רבי יהודה שמיצר שהחזיקו בו ח סבר"ריו, ונחלקו,  שיכול להחזירל סבר"ור, להחזיר
ורבי יהודה אמר את דינו רק ,  שיש דרך לרבים לעבורל סבר"אולם ר, בים אסור לקלקלור

  .באופן שהחזיקו הרבים בדרך שבלא זאת הדרך לא היה להם מקום מעבר
יש , הדין האמור במשנה שאם רכש חצר שיש בה כבר זיזים לכיוון רשות הרבים, ה"אמר ר

 מדיני אבל על חרבן בית 'שואלת הגמ. ם זיזהאף אם נפל הכותל חוזר ובונה יחד ע, לו חזקה
אולם אם . ישאיר כך, אולם אם רכש והיה מצוייר', שאסור לצייר על הקירות וכו, המקדש

כיון שהנושא הוא איסור , שאין לדמות, 'מבארת הגמ. נפל אינו מחזיר אותה כבראשונה
  . יצירת דבר כזה מחמת חרבן בית המקדש

לרבי יהודה אסור . מותר, אם עירב חול או תבן, מת החרבןמח,  אדם ביתו בסידלא יסוד
  . ומותר בתבן, בחול כיון שזה מחזק

שאל  . לא שתו יין, בשרושלא אכל, ישראלעם  בםרבו פרושיהת, לאחר חורבן בית שני
 על גבי מזבח םאכל בשר שממנו מקריביהאם יתכן ל , אמרו לו? מפני מה, יהושעביראותם 

יש עוד כ " אאמר להם .ה יין שמנסכין על גבי המזבח ועכשיו בטלנשתהאם  .ועכשיו בטל
 "מים"מ . שכבר בטלו בכורים"פירות"מ . שכבר בטלו מנחות,"לחם"מ, דברים שצריך לפרוש

רבי אמר להן . למעט מים שאי אפשר בלא מים, על כל דבר ענו לו. שכבר בטל ניסוך המים
 אי אפשר , להתאבל יותר מדאי.רה גזרה אי אפשר שכבר נגז,לא להתאבל כל עיקר ,יהושע

 מה צריך ל"קבעו חזאלא  . לעמוד בהםכ רוב צבור יכולי"שאין גוזרין גזירה על הצבור אא
 אמה על ,רב יוסףוביאר , סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט, לעשות זכר לחרבן

 ומשייר דבר , עושה אדם כל צרכי סעודה,עוד אמרו.  כנגד הפתחאמר רב חסדאו. אמה
.  עושה אשה כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועט,עוד אמרו. דגים קטנים רב פפאביאר . מועט
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני "שנאמר , לא תשיר את כל שערה בצד המצח, רבביאר 

ראש " ב יצחקביאר ר " אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתיתדבק לשוני לחכי
במקום תפילין , שמניחים, רב פפא לאביימר א .ראש חתניםבשמניחים זה אפר " שמחתי

 על ירושלים זוכה וכל המתאבל ".לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר"שנאמר 
  ".שמחו את ירושלים"ורואה בשמחתה שנאמר 

שנגזור על עצמנו היה ראוי  מיום שחרב בית המקדש ,ישמעאל בן אלישעבי תניא אמר ר
 םכ רוב צבור יכולי" גזרה על הצבור אאם אלא אין גוזרי,תות ייןשלא לאכול בשר ולא לש

 שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת ממנו  הרשעהומיום שפשטה מלכות ,לעמוד בה
שנגזור שלא לישא אשה  ראויהיה , או פדיון הבן, אוסרת לעשות ברית מילה ו,תורה ומצות

 הנח להם לישראל מוטב אלא ,לה מאליו ונמצא זרעו של אברהם אבינו כ,ולהוליד בנים
  םהדרך עלך פרק חזקת הבתי       .שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין
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