
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

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

  

  א, צח צטף  ד-  בבא בתרא מסכת  
  הדףעיונים על 

  ?סימן ברכה או לא" כרובים מעורים", "פניהם איש אל אחיו"
' בגמ. או פניהם אל הבית, א האם הכרובים עמדו פניהם איש אל אחיו"ח ור"נחלקו רביו

 אמר רב קטינא בשעה שישראל עולין לרגל היו )א, נד(כ אמרו "ביומא בסדר עבודת יוה
ם להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה ואומרים להם ראו מגלגלין להם הפרוכת ומראי

ה " שכאשר הייתה חיבת עם ישראל לפני הקב,'מבואר בדברי הגמ. חיבתכם לפני המקום
  . באותה השעה הכרובים היו מעורים זה בזה

 ואילו ,)רק גפה ב "דב(" ופניהם לבית"בפסוק אחד כתוב שהקשו ' כמבואר לפנינו בגמ
 לא ', אומרת הגמ)שמות פרק כה פסוק כ(" ופניהם איש אל אחיו"ב בפרשת תרומה כתו

קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של 
 שעניין צורת הכרובים תלוי במעלה הרוחנית של עם ישראל ,'מבואר בדברי הגמ. מקום

ב קטינא שבשעה שעלו לרגל וזה ממש כדברי ר. האם עושים רצונו של מקום או לא
   .הייתה חיבתם לפני המקום והראו להם את הכרובים מעורים זה בזה

אמר ריש לקיש בשעה שנכנסו נכרים , )ב, נד(ביומא ' בהמשך דברי הגמכ צריך לעיין "וא
להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה הוציאון לשוק ואמרו ישראל הללו שברכתן ברכה 

. ברים הללו מיד הזילום שנאמר כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותהוקללתן קללה יעסקו בד
בשעה שנכנסו נכרים , ל מתייחסים לשעת החורבן"דברי ר, וצריך תלמוד. ס שם"ל הש"עכ

ופניהם איש אל , כ איך יתכן לומר שמצאו את הכרובים מעורים זה בזה"א', להיכל וכו
דגתו העליונה באותה שעה כאשר עם ישראל עומד במעלתו וב, כפי שלמדנו. אחיו

מה שייך לומר שבעת החורבן היו באותה מדרגה שהיו , הכורבים היו מעורים זה בזה
  .  הכרובים מעורים זה בזה

דקדק היטב בלשון (וכן בדבריהם במסכת יומא , לפנינו בסוגיאבקושיא זו עמדו הראשונים 
כל העניין , י מיגאש"א את דברי הר"ן והריטב"הביאו הרמב, )יומאבא לפנינו ו"הריטב

במעשה הכרובים דרך נס היה וכאשר ישראל עשו רצונו של מקום מטרת הכרובים 
נא שבשעה שעלו לרגל גילגלו את י ואלו דברי רב קט,הייתה להראות חיבתן של ישראל

אולם בזמן שלא עשו רצונו של מקום . ה"הפרוכת כדי שיעמדו ויראו שחביבין אצל הקב
כל מכבדיה " לצורך הרמת ראש הנוכרים ) זולןלשו-(" יזילום"הלצורך החורבן לצורך 

  . נעשה נס לרעה והיו מעורים זה בזה" הזילוה כי ראו ערותה
נראה לו לבאר שכאן מדובר , י מיגאש אומר"א לאחר שהביא את דברי הר"הריטב

בכרובים שהיו מצויירים על קיר בית המקדש כדברי רב אחא בר יעקב שאמר במקדש 
ואת כל קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים "ו כרובים בצורתא דכתיב שני הי

והציור תמיד היה בצורה שפניהם איש לרעהו שהרי לא מסתבר שציירו בצורה של ". 'וכו
 דחה ביומאא "אולם הריטב. ובהכרח היו פניהם איש לאחיו. אין עושים רצונו של מקום

ציור שבכתלים ה ואמר שאם )ר זהוא לו בביא נראה שניחכאןצריך תלמוד ש(ביאור זה 
  .  מה שייך שהיו מגלגלין את הפרוכת להראות חיבתן,היה מראה תמיד שהכרובים מעורים

. את כוחה של תשובה, שמסוגיא זו ניתן ללמוד על דרך המוסר, )איני זוכר ממי( שמעתי
כפי הבנת אלא , א שהכרובים היו מעשה ציור"אם לא נלמד כדברי הביאור של הריטב

שהיו כרובים אמיתיים וכאשר עשו רצונו של מקום היו מעורים , רוב דברי הראשונים
  . וכאשר לא עשו רצונו של מקום היו פניהם אל הבית, ופניהם איש אל אחיו

עם ישראל לא עשה רצונו של מקום ובאמת הכרובים היו פניהם , מעט לפני חורבן הבית
לפנינו שכאשר לא ' ובגמ, בסוגיא ביומא'  קטינא וכווכך מבואר בדברי רב, איש אל הבית

ה חמתו על עצים "ושפך הקב, ונגזרה גזירה. עשו רצונו של מקום היו פניהם אל הבית
יתכן וכאמור היו , אם היו מנציחים את אותה שעה, וכאשר נכנסו הגויים להיכל, ואבנים

, שהגיע שעת החורבןרק כאשר ראו עם ישראל , מוצאים כרובים שפניהם איש אל הבית
ממילא חזרו הכרובים והיו , וחזרו בכל ליבם לדבקות בקודשא בריך הוא, הרהרו תשובה
על חורבן בית , אמנם נגזרה גזירה ונחתמה בדם, והיו פניהם איש אל אחיו, מעורים זה בזה

הגויים שנכנסו להיכל כבר מצאו את הכרובים , אולם כאשר הרהרו תשובה, מקדשנו
  . אל אחיופניהם איש 

הרי זה , מ שאני צדיק גמור"המקדש את האשה ע, בקידושין' וכדרך מה שאמרו שבגמ
הרי זה מגדיר אותו לאדם , שאפשר והרהר ועשה תשובה, מקדושת אפילו הוא רשע גמור

אמנם היו , ז הדרך במעשה הכרובים"ע. המתאים לתנאי שעשה" צדיק גמור"ל, אחר
אולם לאחר שהתחיל החורבן ,  שעת החורבןפניהם איש אלהבית שזה המדרגה של

  . אפשר ומצאו את הכרובים פניהם איש אל אחיו, והתחילו להרהר בתשובה
  ?"תינוק"מדוע לכרובים היה צורת 

ביאר " מעשה צעצעים"ברייתא שמבואר בשם אונקלוס הגר שהכרובים ' הביאה הגמ
 אמרו )ב, יג(בחגיגה ' גמב .היינו תינוקות, )ועוד ש"פ הרש"ע(" צאצאים"ם לשון "הרשב

  . שכן בבל קוראים לינוקא רביא. ר אבהו מאי כרובים אמר רבי אבהו כרביא"א
אמר משה " כי נער ישראל"על הפסוק ' פ הילקוט בהושע יא"ע" עין אליהו"אומר ה

ליהושע עם ישראל עדיין תינוקות אל תקפיד על מה שהם עושים אף רבונם לא הקפיד 
  . שראל ולכן עשו דמות תינוק לרמוז על דבר זהעמהם שנאמר כי נער י

 שהרי טעם זה אולי נכון לכרובים )שמות פרק כה אות כג(ותמה עליו התורה תמימה 
 אולם הדברים האלו לא יעלו יפה לכרובים שעשה שלמה שבאותה שעה ,שעשה משה

ו כבר מעלת עם ישראל לא הייתה בגדר תינוק כי כבר הורישו גויים ונחלו הארץ והי
ל ששלמה המלך " כבר אמרו חזיאאיני יודע מה הקוש. ה.א(. תושבים ואזרחים ישנים

מ כתב התורה תמימה טעם שפניהם היו " מ.)בנורעשה את הכלים כפי שעשה משה 
ה לכן עשו "הסימן שהיה הכרובים משמשים להראות חיבת ישראל לפני הקב, כתינוק

  .  וחיבה יתירהולסלסלם באהבה בדמות תינוק שהטבע גורם לחבבם
 .התינוק נקי מחטא ועוון ולכן טוהרו וזוך פניו מושך וגורם לחיבה יתירה, ביאור הדבר(

וזה המשמעות  .ולטוהר ידבק הטוהר ולהפך, וכידוע זה היסוד של לכל צורה תדבק צורתה
 ).החטא א בריך הוא שנקיים הם מןלפני קודששראל יבחיבה של 

  

  סיכום הדף
  

הרי זה מקח ,  שיינו אינו עמיד ומחמיץאם ידוע. מוכר חייב באחריותאין ה, מכר יין לחברו והחמיץ  . ברכה ונסכים. יין משמרים. יין שהחמיץ :נושא  
 להעמיד יין חייב, היינו יין משובח שעומד ימים רבים,  שנותן יין מבושםואם אמר המוכר. טעות

אם , )מתקופת תמוז אפילו יינות חזקים יכולים להתקלקל מחמת חום הקיץ(שיעמוד עד העצרת 
שנעשה לפני שנתיים ועתה היא שנתו " מיושן. "ל שנה שעברהיתן מש, "יין ישן"אמר המוכר 

היינו , שצריך להעמיד לו יין שיחזיק עד סוף שנתו השלישית, מברייתא' והביאה הגמ(. השלישית
  .)ייןהסוכות של סוף שנה שלישית של 

כאשר היין , שהדין האמור במשנה שאין המוכר חייב באחריות על היין, שיטת רבי יוסי ברבי חנינא
. אומר לו זה יינך וזה קנקנך, בחביות של המוכראולם אם נשאר היין , הועבר לחביות הלוקח

היינו לתבל את התבשיל " למקפה" שבזמן המכר אמר הלוקח שהוא מעוניין ביין 'ומעמידה הגמ
. כ יאמר המוכר לא היה לך להשהות את היין אלא לשתותו"שאל, וצריך היין להחזיק מעמד', וכד

יכל , מה ראה רבי יוסי בר חנינא להעמיד בחביות של לוקח וכאשר אמר למקפה, 'מבארת הגמ
שאם ידוע ,  שהוקשה לו לשון המשנהביאר רבא. להעמיד בחביות של מוכר ולא אמר למקפה

אלא ,  לא יאמר המוכר לא היה לך להשהות את הייןומדוע, קח טעותיש כאן מ, שהיין מחמיץ
  . בהכרח מדובר במשנה שאמר לו למקפה

". ואף כי היין בוגד גבר יהיר"יין שהחמיץ מזלו וחטאו של בעל היין גרם לו , שיטת רב חיא בר יוסף
 באופן םאול, כ במכירה בסתם אין המוכר חייב באחריות שכאמור מזלו של בעל היין גורם"א

שהרי ידוע שבכל , שאין סיבה לומר שדבר מה השתנה, שידוע שיינו מחמיץ יש כאן מקח טעות
  . שנה יינו מחמיץ

.  אפילו בנוה שלו–" גבר יהיר ולא ינוה"אדם שמתגאה אף על אנשי ביתו אינו מקובל , אמר רב מרי
אין מכניסים , ד חכםכל המתגאה בטלית של תלמידי חכמים ואינו תלמי, אמר רב יהודה אמר רב
  ". אל נוה קדשך"וכתוב " ולא ינוה"ה שכתב "אותו במחיצתו של הקב

, והחמיץ היין לאחר שמכר מחצית או שליש, אם נתן חבית של יין למוכר למכור בחנותו, אמר רבא
 אם אולם, שהרי היין ברשותו עומד והחנווני מוכר בעבורו,  יקבל את ההפסדים עליובעל היין
  .  החנווני את הנזקישלם,  שהתעצל ולא מכר את היין ביום השוקאו, ינה בנקב החביתהחנווני ש

, עד שהגיע לאותו מקום, "פרוותא דוול שפט"קיבל עיסקא למכור את היין אך ורק ב, עוד אמר רבא
שהרי לא יכל השליח למכור את ,  מקבל על עצמו את ההפסדבעל היין, הוזל שם מחיר היין

מה הדין אם החמיץ היין , 'דנו בגמ. ועד שעת המכר היין ברשותו של הנותן, הסחורה במקום אחר
" זה יינך וזה קנקנך"שכאשר היין בכליו של מוכר אומר לו , נפסוק כרבי יוסי ברבי חנינא אם, בדרך

כ ישאו "א, שמזלו של בעל היין גרם להחמצתו,  כשיטת רב חיא בר יוסףאו. וישא המוכר בנזק', וכו
שהייתי אצל רב כהנא אמר שכאשר החמיץ היין אין בעל , אמר רב הלל לרב אשי. פותבנזק בשות

 שאף בהחמיץ מקבל עליו בעל א"וי. שלא כדברי רבי יוסי ברבי חנינאו, היין נושא לבד באחריות
  . וכשיטת רבי יוסי ברבי חנינא, היין את האחריות

 ע"לדעת ר, או בית אלמנות לבתו,  לחברו כדי להעמיד שם בית חתנות לבנומכר או נתן מקום
 לעשות הרוצה.  אין זה אלא רפת בקרלדעת רבי ישמעאל. אמות' אמות על ו' בונה בית בשיעור ד

ביארו  .'על י'  יטרקלין. 'על י'  חבית גדול. 'על ח' ובית קטן . אמות' אמות על ו' בונה ד, רפת בקר
על ' שיעורו יב" קנתיר" מבואר שברייתאב.  שטרקלין זה מקום שיש בו חלונות עם פרחי ורד'בגמ

  .  לחצר גדולה לפני ארמנות השריםוהכוונה. 'יב
 ראיה לדבר. )גובה אמות' ה= ' ג+ ' כגון ברפת בקר ב( כחצי אורכו וחצי רוחבו ובה הקירותג

, והגובה היה מחצית אורכו ורוחבו', אמה רוחב כ' שאורכו היה מ, ג אומר כבנין ההיכל"רשב
   .אמה' בשיעור ל

, ולא נכתבו הדברים ביחד, ואלמנות לבתו,  שבלשון המשנה נזכר בית חתנות לבנו'מבארת הגמ
שהכל ,  ראיה ממה שאמר בספר בן סיראוהביאו.  שאין דרך חתן לדור בבית חמיולמדנו דרך אגב

 הדר בבית חתן"והדבר הגרוע מסובין זה , "סובין"שקל בכף המאזניים והדבר הקל ביותר הוא 
, "משיב דבר בטרם ישמע ויבין את השאלה"וגרוע מכך " אורח שמכניס אורח"וגרוע מכך , "וחמי

  ".משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה"שנאמר 
 שדבר זה כרפת ודעת רבי ישמעאל', על ו'  שבית חתנות דע"שיטת רלאחר שהביאה המשנה את 

,  שרבי עקיבא אמר דברים אלוא"י, 'בית וכו, המשיכה המשנה להביא שיעורים של רפת, בקר
 שרבי א"וי. אולם פעמים שעושה אדם את ביתו כרפת בקר, שאמנם שיעור זה הוא כרפת בקר

  . שהרי לשיטתו זה השיעור של רפת בקר, ישמעאל אמר דברים אלו
 שאת א"י,  ראיה מההיכלהביאו,  במשנה שגובה הקירות יהיה כחצי אורך וחצי רוחבעל המבואר
אם , ג ושאל"ומיד אמר רשב" וראיה לדבר"ק אמר " שתא"וי. ג"ין ההיכל אמר רשבהראיה מבנ

  . האם כולם בונים כבנין ההיכל, כוונתכם להביא ראיה מבנין ההיכל
 ולא אמרו, כאורך הקורות הנמצאים לרוחב הבית אחרים שגובה הקירות דעת ,בברייתא מבואר

 באופן שנכנסים וא, ב למטה וצר למעלה באופן שהבית רחמ"נפקשיש , "רוחב הבית"בפשטות 
  . הקורות לתוך חריצים

בפסוק , מקראות סותרים בענין גובה הבית שבנה שלמה המלך'  שלכאורה בחנינאשאלו את רבי 
, ביאר להם".  אמה קומתוועשרים"ובפסוק אחר כתוב "  אמה קומתוושלשים"אחד נאמר 

, אמה' והפסוק שנאמר בו ל, עד למעלהמנה מגובם של כרובים , אמה' שהפסוק המבואר בו כ
 שאינם מן המדה ובנס היו ללמד,  שנזכר הגובה משפת הכרובים ולמעלהוהענין. הכוונה מהקרקע

אמות שלמטה אינם משמשים ' כך י, עומדים וכמו שמשפת הכרובים ולמעלה היה חלל ריק
  . לכלום

ואינם , ארון וכרובים אינו מן המדה דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ,ח"אמר רבי לוי או ריו
שבחלל קודש הקודשים היה רווח מכל , ומבואר בברייתא. תופסים מקום בחלל קודש הקודשים

 למדנו, אמה' והרי כל רוחבו של קודש הקודשים היה כ, אמה' כ כ"סה. אמות' י, צד של הארון
בפסוקים במלכים מבואר , שמואללגבי הכרובים דרש רבנאי בשם . שלא תפס הארון מהחלל

לפי הבנת (אמות ' היינו לכל כרוב אורך כנפיים בסך י, אמות'  השאורך כל כנף של הכרובים היה
כ בהכרח "א, אמה' ונמצא שאורך כנפיהם יחד כ, הכרובים מצפון לדרום' ועמדו ב, )ם"הרשב

דו  אולי עמ,שאל אביי. א,  על ראיה זו כמה שאלותושאלו האמוראים. גופם לא תפס מקום
אולי לא עמדו , שאל רבא. ב. היינו שגופם בולט לכיוון קדימה ולא היה בין כנפיהם, כתרנגולים

שאל רב הונא . ד. אולי עמדו באלכסון ולא ישר, שאל רב אחא בר יעקב. ג. בשורה אחת ממש
אולי מקצת מהכנפיים , שאל רב אשי. ה. אולי עמדו כנפיהם מכופפות מעט, בריה דרב יהושע

  .  על זה במעטעמדו זה
.  פניהם לצד הביתד"למ. ד פניהם איש אל אחיו"למ,  איך עמדו הכרוביםא"קו רבי יוחנן ורנחל

ויש פסוק בדברי הימים שפניהם לצד , ואמנם יש פסוק בשמות המבאר שניהם איש אל אחיו
יבאר שבפסוק בדברי הימים לא עשו ישראל רצונו של מקום ,  פניהם איש אל אחיוד"למ, הבית

הכרובים יבאר שכוונת הפסוק בשמות ש,  שפניהם אל הביתד"ולמ. לפיכך הפכו פניהם אל הבית
 כפי שלמדנו בברייתא. שמעט פניו אל רבו ומעט פניו לצד הבית, תמיד היו כעין עבד הנפטר מרבו

  . "ים פניהם כתלמיד הנפטר מרבוים ומצודדועה צעצשמע"שהכרובים , שאמר אונקלוס הגר
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