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יו"ל ע"י ביהמ"ד למגידי שיעור "דף היומי" בראשות הגרח"ד קובלסקי שליט"א וע"י קרן ברכה ומוטי זיסר

בס"ד ,י"א תמוז תשע"ו

מסכת בבא קמא מ"ז  -נ"גאהלות ב' ,ד'  -ג' ,א'

פיזור רעל כנגד יתושים וזבובים בשבת
משך הזמן שניתן לשהות מתחת לפני המים
כמה זמן יש בשעה?
בגדרי חיוב עשיית מעקה
ההבדל בין בור למדרון

השבוע בגליון
האם יש לבנות מעקה בין שתי חצרות?

דף מז/ב הויא לה שלא תאכל

פוסקים רבים דנים אם בשבת מותר לפזר רעל כדי לקטול זבובים ,יתושים ושאר חרקים
העוקצים את בני הבית וטורדים אותם משלוותם .שיטות שונות וסברות רבות הועלו בנושא
זה .בעל שבות יעקב )ח"ב סי' מ"ה( דן גם הוא בשאלה זו ,ומביא מדבריו של גדול בתורה שביקש
להתיר לעשות כן תוך הסתמכות על דברי סוגייתנו .אולם ,הוכחתו נדחית בעליל ,אחר שהוברר,
כי הראשונים מפרשים את דברי הגמרא באופן אחר .כל זאת ,כפי שיבואר להלן.
גמרתנו מביאה ברייתא ,ש"הנותן סם המות לפני בהמת חבירו ,פטור מדיני אדם וחייב בדיני
שמים" .הגמרא מבארת שהוא פטור מדיני אדם משום ש"הויא לה שלא תאכל" .לכאורה ,כוונת
הגמרא היא שאי אפשר לייחס לנותן הסם את מעשה אכילת הסם שגרם למותה של הבהמה,
מאחר שאכילתה נובעת מרצונה העצמי ,ואינה תלויה ברצון אחרים .לפיכך ,אף שהנותן את הסם
נוהג שלא כהוגן ,הוא פטור מדיני נזיקין.
והנה ,יהודי שהורג בעל חיים בשבת עובר על איסור מדאורייתא של "נטילת נשמה" )שבת
עג/א( .זהו איפוא הבסיס לדיון ,האם בשבת מותר לפזר רעל לפני חרקים ,מאחר שאכילתו
גורמת את מותם ונותן הסם עובר על איסור .אולם ,אחר שלמדנו בסוגייתנו ,שמעשה האכילה
של בעל החיים אינו מתייחס לאדם המאכילו ,אין לכאורה ,בשבת כל איסור להניח רעל המיועד
להמית חרקים ,שהרי "הויא לה שלא תאכל".
אולם ,בעל שבות יעקב דוחה סברה זו מנימוקים רבים ,ובנוסף לכך ,הוא משמיט את הבסיס
לראיה זו ,בהביאו את דברי הסמ"ע )חו"מ סי' שצ"ג סעי' ב' ס"ק י"ד( האומר ,כי חלילה לסבור שאדם
המניח סם המות לפני בהמת חבירו פטור על כך .אלא יש לפרש ,שגמרתנו עוסקת במניח סם
לפני בהמת חבירו ,כאשר בעל הבהמה ניצב בסמוך אליה .לפיכך ,טוען מניח הסם ,שלבעל
הבהמה היתה אפשרות למנוע את הנזק ,ולכן אין לדרוש ממנו לשלם על הריגתה של הבהמה.
בימינו ,עם התפתחות הטכנולוגיה דנים הפוסקים לגבי ריסוס רעל בחלל חדר ,הקוטל את
החרקים כאשר הם שואפים ממנו .בספר שמירת שבת כהלכתה )פ' כ"ה סעי' ה'( מביא את דעת
החזון איש )בהוספות לספר מנוחה נכונה( ,המתיר לרסס בחדר שחלונותיו פתוחים ,כיון שאין לחשוש
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הקשר בין כריסו של שור לבין שיעורו של הלולב
מהו האגודל הממוצע?
אמירת קידוש על גביע "מת"
קידוש עם גביע שבסיסו שבור
קידוש בכוס חד פעמית

דבר העורך

פיזור רעל כנגד יתושים וזבובים בשבת

הר"רהר"ר יוסף בונים גוטר ז"ל זז"ל
ה "ר
אליהודוד
שכנא
ב"רש
ז"לז"ל
דוד
שכנא
בב"ר
תשל"ב
של"ב
בחשון תש
בתמוזון
ט"ו בבחשו
נלב"
תשמ"ג
נלב"עע ט"ו
נלב"ע

גליון מס' 895

אורנשטיין
שטייין
אורננש
אייזיק אאור
אייזזיק
יצחקק אאיי
ייצצח

מחורבן לבניין
ומפני חטאנו גלינו.
ימי האבלות על האסון הנורא אשר פקדנו ,נועדו
להתבונן בחלל האדיר שנפער בקרבנו מאז עלה
בית מקדשנו באש ,עמנו היה למשיסה וכבוד
התורה הושפל.
אלה הם ימי התבוננות שהאבל והעצב האופף
אותם יכולים לרומם אדם ולגרום לו לפלס
מדרגות גבוהות יותר בדרכו אל שער השמים.
הן ככל שחולפות השנים ,מאה אחר מאה ,אנו
נוכחים לדעת כי לא במעש ינצל העם אלא רק
ברוח" ,כי אם ברוחי אמר ה' צבאות" .יש בכך
כדי לכוון ולהראות את הדרך הפרטית לכל אדם
ולהביא לכדי התעוררות רבתי בהתחזקות בלימוד
התורה .אכן ,פעיל מרכזי ב"מאורות הדף היומי"
מספר כי זה שנים אחדות הוא מבחין כי בימי
בין המצרים גובר זרם הפניות להקמת שיעורים
חדשים או לבירור על אודות שיעורים קיימים כדי
להצטרף אליהם.
רק בל נניח לזמן  -סם ההרדמה היעיל ביותר
 לעשות את שלו ולשכך את רוח ההתעוררותהפנימית.
על אחד מגדולי ישראל זצ"ל מסופר מעשה
מרתק.
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עמוד 1

בבא קמא מ"ז-נ"ג
היה זה בהיותו צעיר ,לאחר נישואיו.
באחד הימים הוא היסב בחברת בני משפחת
חמיו ושאלה נזרקה בינות הסועדים :היכן כתוב
קטע גמרא מסויים ,באיזו מסכת ,באיזה דף?
הוא ניסה להעלות את הדברים בזכרונו ,אך
מאמציו לא צלחו .לא זכר .בושה עצמית עזה
אחזה בו .החלט החליט בו-ברגע כי ישקוד
על תלמודו עד שידע על-פה את כל התלמוד
הבבלי ועוד הרבה יותר מכך .ההחלטה נאה
ויפה היתה ,אך נלווה לה מעשה נמרץ .מיד
קם האברך הצעיר ממקומו ,נטש את החדר
והסתגר בביתו למשך שנים אחדות! בביתו ישב
ולמד בהתמדה עצומה ,לא בא בחברת בני אדם
אלא לתפילה בלבד ,וברוב שעות היממה הגה,
עמל ,שקד ,שינן ,העמיק ולמד ,ואותן שנים היו
הבסיס לצמיחת גדול בישראל ,אשר זכה לימים
לכתר של תורה.
מספרים כי תלמידיו של אחד מגדולי ישראל
שוחחו עמו על אודות מעשה זה ועל כך
שבאמצע סעודתו נטש את שולחן האוכל ופנה
להסתגר .רבם הגיב כי בטוח הוא שאם האברך
הצעיר לא היה בורח משולחן האוכל מיד
כנשוך-נחש ומממש את החלטתו באופן מיידי,
הוא לעולם לא היה מממש אותה!






הבה ננצל את רוח הימים הללו ,נרתום את הצער
הגדול כדי להתעלות בשמחת התורה ,נבנה את
החורבות בתורה ובמעשים טובים ,ונזכה לבניין
בית המקדש במהרה בימינו .אמן.
יהודי יקר! להקמת שיעור חדש באיזור
מגוריך ,או לבירור על אודות שיעור קיים,
הנך מוזמן לפנות למוקד מאורות הדף היומי:
03-5775333
המעוניין לזכות את הרבים בסיפור מעניין ,או בעובדה מרתקת שניתן
ללמוד מהם מוסר השכל ,מוזמן לפנות למערכת מאורות הדף היומי,
ואנו נפרסם זאת בע"ה בטור זה .כתובתנו :ת.ד 471 .בני ברק.
פקס 03-570-67-93 :דוא"לmendelson@meorot.co.il :

בברכת התורה ,העורך

פנינים
דף נ/א כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייו

 75קופיקות
ילד פקח מילדי העיר קלם שאל את ה"סבא
מקלם" כיצד אפשר להבין את דברי גמרתנו
ש"כל האומר הקב"ה ותרן ייותרו חייו" ,כלומר,
שחייו ייקפדו .הרי בי"ג מידות אנו אומרים
שהקב"ה רחום וחנון ארך אפיים וכו'.
ענה לו הסבא מקלם" ,אשיב לך על ידי מעשה
שבו הייתי נוכח .היה זה בוילנא רבתי כאשר
עני מרוד פנה אל אחד מעשירי העיר בבקשה
שילווה לו מעות למחייתו .העשיר הכניס את ידו
לכיס מעילו ,ונתן  75קופיקות בידו של העני.

עמוד 2

י"א-י"ז תמוז

זאת ,ניתן לעשות זאת רק לצורך
נפשם .עם זאת
הריסוס ,אלא הם ימלטו על נפשם
שהחרקים ימותו עקב הריסוס
תינוקות או חולים.
יש לציין את דברי בעל קצות השולחן )סי' קכ"ב ס"ק י"א( שכתב ,כי מן הראוי לאסור זאת ,משום
שלא מן הנמנע שהמרסס בחדר שבו חרקים רבים ,ירסס גם ישירות על אחד מהם ,ונמצא שממיתו
בידים )עי' עוד בשו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי' כ"ב(.
דף נ/א שלישית אמר להם עלתה

משך הזמן שניתן לשהות מתחת לפני המים
אחת השאלות הרגישות והנפוצות בדברי ימי עמנו הסוערים היתה "שאלת העגונות" .פעמים
רבות נעלמו בעלים שנמלטו מפחד האויב ,תוך כדי מלחמה ,יציאה לגלות או עקב מאורעות
אחרים ,וגדולי הפוסקים נדרשו להכריע בכל מקרה ומקרה ,אם בעלה של עגונה זו או אחרת
עדיין בין החיים אם לאו .ההכרעה היתה קשה שבעתיים אם התברר שהיו עדים לנפילתו של
הבעל אל תוך מי הים ,או לטביעתו בנהר ,אך איש לא ראה אותו יוצא מהם .לשאלה זו ,ספיחים
ושאלות רבות ,העיקרית שבהן היא מהו משך זמן שהייתו של אדם בתוך המים ,שלאחריו ההלכה
מתייחסת אליו כאל אדם מת.
הגמרא בסוגייתנו מספרת על אדם בשם נחוניא ,שכונה "חופר שיחין" ,על שם שחפר בורות
גדולים ועמוקים בהם נקוו מים להרוות את צמאונם של עולי הרגלים בדרכם לירושלים .יום אחד
כשלה בתו של נחוניא ונפלה לבור גדול .אנשים רבים אצו לחלות את פני התנא רבי חנינא בן
דוסא ,שיתפלל להצלתה .הגמרא מספרת )עי' רש"י שם( ש"בשעה הראשונה" אמר להם "שלום",
כלומר ,אפילו אם היא עדיין נמצאת בבור המים היא לא מתה" .בשעה השניה" שוב אמר להם
"שלום" .ו"בשעה השלישית" אמר להם "עלתה" ,היינו :כעת כבר חלף זמן רב מכדי שתוכל לשרוד
בתוך בור המים ,וודאי שהיא ניצלה באורח נס .ואכן ,לאחר מכן סיפרה הילדה שזקן אחד ,אברהם
אבינו בכבודו ובעצמו )רש"י ד"ה וזקן מנהיגו( ,הזדמן לה להצילה .לכאורה ,מפורש בגמרתנו ,כי אין
לקבוע את מות האדם אלא לאחר שלש שעות של שהייתו במים .ואכן ,אחרונים רבים )תורת אמת
סי' א' ,אליה רבה סי' י"ב( מפרשים ,כי הריב"ש )שו"ת סי' שע"ז( ,הפוסק כן ,מסתמך על סוגייתנו.
אמנם ,המהרי"ט )שו"ת אבן העזר סי' כ"ו( מעלה את השאלה המתבקשת מאליה ,האם אמנם יתכן
הדבר ,שילוד אשה ישהה במים משך זמן העולה על שעתיים וישרוד בלא אספקת חמצן לריאותיו?
על כן ,כתב המהרי"ט ,כי כאשר הגמרא מונה את זמן שהיית בתו של נחוניא בבור ואומרת "שעה
ראשונה"" ,שעה שניה" וכו' אין כוונתה לפרק זמן של  60דקות ,כי אם למספר הפעמים בהם פנו
האנשים אל רבי חנינא בן דוסא ,וכאילו נאמר "בפעם הראשונה" בפעם השניה" וכדומה.
כהסבר נוסף לשאלה זו אומר המהרי"ט ,כי יתכן שבתו של נחוניא לא נפלה אל תוך המים ,אלא
נתפסה בשארית כוחותיה בזיזים שהיו קבועים בדפנות הבור .אולם ,אם היא היתה טובעת במים,
לא היתה יכולה לשרוד שעה ארוכה.
כמה זמן יש בשעה? המהרי"ט מביא ראיה נפלאה לדבריו ,כי אין חובה להגדיר "שעה" כפרק
זמן של חלק אחד מתוך עשרים וארבעה חלקים של היממה .שהנה המשנה )סוטה ט/ב( אומרת
שמרים המתינה שעה אחת על שפת היאור למשה רבינו ,ובתמורה לכך היא זכתה שבני ישראל
המתינו לה שבעה ימים בעת שנצטרעה .ובתוספתא )סוטה פרק א' הל' ד'( נאמר ,שמרובה מידה טובה
ממידת פורענות פי  .500חשבון פשוט מעלה ,כי בני ישראל היו צריכים להמתין למרים הנביאה
 500שעות .אולם ,בני ישראל התעכבו בגינה שבוע ימים בלבד ,היינו 168 :שעות .מוכח ,איפוא ,כי
המונח "שעה" גם בא לציין פרק זמן בלתי מוגדר ותחום.
עם זאת ,כתב הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל )שו"ת תנינא מ"ז( ,כי אין להקל בדברי הריב"ש ,אלא
יש לפסוק כפשטות דבריו ורק לאחר שלש שעות של שהייה במים אפשר להכריע שהבעל אינו
בין החיים.
דף נא/א איתיביה כי יפול הנופל ממנו

בגדרי חיוב עשיית מעקה
נפסק להלכה )שו"ע חו"מ סי' תכ"ז ס"ד( כי בעליו של בית ,המצוי במקום נמוך מרשות הרבים אינו
צריך לגדר את רשות הרבים ,כדי למנוע את נפילתם של ההולכים ברשות הרבים על גג ביתו,
משום שנאמר )דברים כב/ח(" :כי יפל הנופל ממנו" ,ודורשת הברייתא "ממנו" – ולא לתוכו.
לכאורה ,יש להבין מדוע נזקקה הגמרא לחדש זאת ,וכי באיזו עילה אפשר לחייב את בעל הבית
לגדר את רשות הרבים ,הרי גם לולא היה ביתו עומד באותו מקום ,היו בני רשות הרבים עלולים
ליפול מרשות הרבים? הסמ"ע )שם ,ס"ק ז'( מבאר ,כי בני רשות הרבים יכולים לטעון כנגדו ,כי אם
ביתו לא היה עומד במקום החלל ,הם היו ממלאים בעפר את החלל ומונעים מקרי נפילה .אלא,
שאם אמנם יש הגיון בחיוב בעל הבית לבנות מעקה על שפת רשות הרבים ,עולה מאליה השאלה,

בבא קמא מ"ז-נ"ג

י"א-י"ז תמוז

להלכות
מדוע איפוא פטרה אותו התורה מכך? בתשובה ללכך ,אנו מוצאים שתי גישות שונות ל ל
מעקה ,בעלות השלכות הלכתיות מרחיקות לכת.
לדעת בעל דבר אברהם )שו"ת ח"א ס' ל"ז ענף א'( ,בדרשה זו קבעה התורה כלל בהלכות בניית
מעקה ,והוא :אדם מתחייב בבניית מעקה אך ורק כאשר מן הנכס שברשותו עלולים ליפול .אולם,
אם הנפילה עלולה להתרחש על הנכס שברשותו ,אין הוא מתחייב בבניית מעקה .לפיכך ,אומר
הדבר אברהם ,במקרה זה ,על פרנסי העיר מוטל לבנות מעקה על שפת רשות הרבים.
ההבדל בין בור למדרון :שונה היא לחלוטין דעתו של החזון איש )חו"מ ליקוטים ס' י"ח ס"ק ה'(
המחלק בין סכנת נפילה ממקום גבוה לבין שאר הסכנות אותן ציוותה התורה על האדם להרחיק
מביתו ,כגון ,סולם רעוע .שכן ,סולם רעוע מהווה סכנה ממשית שהרי אי אפשר להבחין כי הוא
רעוע אלא לאחר שעולים עליו ,ואז כבר מאוחר מדי .לעומת זאת ,כאשר אדם הולך במקום גבוה,
השפלה" והכל נזהרים ומהלכים במרחק בטוח מן המקום שממנו
ֵ
"אין איש מצמצם עצמו לצד
הם עלולים ליפול ,שהרי הפער בין שני המפלסים ברור לעין-כל ]ואינו דומה לבור אשר לא תמיד ניתן
להבחין בו[ .לפיכך ,סובר החזון איש ,כי התורה חידשה את מצוות מעקה ,על גג בית בלבד ,המשמש
באופן קבוע את בני הבית ,אך לא במקומות גבוהים אחרים.
האם יש לבנות מעקה בין שתי חצרות? למחלקתם ישנה גם השלכה אקטואלית ביותר לגבי שני
אנשים בעלי שתי חצרות ,אשר האחת גבוהה והאחת נמוכה .במקרה זה יש לדון אם קיימת חובה
לבנות מעקה על שפת החצר הגבוהה ,ואם כן ,על מי מוטלת חובה זו .לדעת הדבר אברהם ,מאחר
שחיוב בניית מעקה מוטל על בעל המקום שממנו עלולים ליפול ,הן בבית והן במקומות אחרים,
חובה על בעל החצר העליונה להקים את המעקה .אולם לדעת החזון איש ,איש מהם אינו חייב
לגדור את החצר ,שהרי התורה חייבה לגדור גג בית בלבד ]יש להדגיש ,כי האמור הינו לגבי "מצוות מעקה",

נתכרמו פניו של העני תוך שהוא מתמרמר
ואומר" :אמרו לי עליך שאתה איש טוב .מדוע
איפוא אתה מרע את לבך להלוות לי סכום קטן
שכזה?"
ענהו העשיר" ,ידידי .לו הייתי טוב ורחום כדבריך,
הרי גם סכום זעום זה שנתתי לך ,לא היה בידי
לתיתו לך ,שהרי מזמן היה כבר ביד אחרים…"
המבין אתה ילדי ,פנה הסבא מקלם אל הילד,
אם הקב"ה ירחם על הרוצחים והגזלנים בלא
מידה וגבול ,הם ילכו ויתרבו ונמצא העולם סובל
מהם באופן שאין הדעת סובלת .על כן ,עליך
להבין ,כי הגבול לרחמים ,גם הוא רחמים )מובא
במכתב מאליהו ח"ג .(336

"התחברתי
והרגשתי
את מתיקות
התורה"

אך מכל מקום חובה לבנות גדר ג' טפחים כדי להזהיר מפני הסכנה )הגר"ח קנייבסקי שליט"א בביאורים על מסכת
מזוזה ,ועיי' ראב"ד הל' רוצח פ' י"א הל' ג'[.
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דף נא/א מכריסא דתורא לארעא

הקשר בין כריסו של שור לבין שיעורו של הלולב
מחלוקת ידועה בין גדולי הפוסקים לדורותיהם מלווה אותנו בכל עת בה אנו נזקקים למדוד
חפצים או מרחקים לצורכי הלכה .כגון ,אורך הלולב חייב להיות ארבעה טפחים לכל הפחות )שולחן
ערוך או"ח סי' תר"נ סעי' א'( ,על השופר להיות בן ד' אצבעות )שולחן ערוך או"ח סי' תקפ"ו סעי' ט'( ,שהוא
שיעור טפח לפחות ,ועוד .תחילה נפרט בקצרה את המידות שבהן אנו משתמשים כדי למדוד את
שיעורי התורה ,שהם :אמה ,טפח ואצבע.
כידוע ,שיעור האמה הוא ששה טפחים )עירובין ג/ב( ,ואילו הטפח שיעורו הוא כרחבם של ארבעה
אגודלים )שם( ,שבלשון הגמרא מכונים "אצבעות" )הג' אשרי עירובין פ"א סי' כ"ג הגהה ג'(.
מהו האגודל הממוצע? אם כן ,כדי לחשב את שיעורי התורה של אמה ושל טפח נותר איפוא,
לברר ,מה היא המידה המדוייקת של האגודל .לשם כך ,תחילה עלינו לקבוע איזה אגודל נמדוד
כדי לקבוע על פיו את שיעור האגודל .אמנם ,הסברא נותנת שיש למדוד אגודל ממוצע ,אך מי
יצביע ויורה ,כי אגודלו של אדם זה ולא אחר הוא הוא האגודל הממוצע?
כדי לסבר את האוזן בדבר הקושי העצום לקבוע את מידת רחבו של האגודל הממוצע ,נציין
את הרמב"ם )הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ט הל' ט'( הכותב שתי צורות מדידה לחישוב רוחבו של
האגודל הממוצע :א .רוחב האגודל הוא כרחבן של שבע שעורות בינוניות הסדורות בדוחק זו לצד
זו .ב .רוחב האגודל הוא כשיעור ארכן של שתי שעורות בינוניות .למעשה ,כאשר ניסו בזמנינו את
שתי צורות המדידה ,התברר ,כי התוצאות חלוקות ,מאחר וכפי הנראה מידת השעורים השתנתה
גם היא והן לא נותרו באותו יחס של אורך ורוחב כבימים עברו .וכך ,בעוד מדידה אחת הורתה כי
שיעור אגודל ממוצע הוא  2.4ס"מ ,הורתה המדידה האחרת כי שיעור האגודל הוא  2ס"מ בלבד.
אין אנו מתיימרים להקיף כאן את כל הביאורים והחשבונות שנאמרו בדברי הרמב"ם הללו ,אלא
את עיקרי השיטות המובאות להלכה בספריהם של שניים מגדולי הדור שעבר ,הגאון רבי חיים
נאה זצ"ל והחזון איש זצ"ל שנחלקו בעניין זה.
דעתו של הגר"ח נאה )בספרו שיעורי תורה( היא ,ששיעור האגודל הוא  2ס"מ .לפיכך ,לדבריו ,שיעורו
של טפח המורכב מארבעה אגודלים ,הוא  8ס"מ ,ושיעור האמה המורכבת מששה טפחים הוא  48ס"מ.

בדרך ,בבית ,בעבודה,

 24שעות
ביממה
מתחברים לשיעור
המרתק
להאזנה חייגו:

073-2951342
למסכת הנלמדת הקישו 1
בעלות שיחה רגילה

לעילוי נשמת

הר"ר אהרן יוסף הכהן זקון
 AARON YOSEF ZAKONז"ל
ב"ר יוחנן ז"ל נלב"ע י"ג בתמוז תש"ן
תנצב"ה
הונצח ע"י בני המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת

הרב אליעזר בצלאל יוסף
ורעייתו מרת בלה איטה ע"ה בת ר' בן ציון ז"ל נלב"ע ט"ו תמוז תנצב"ה

ז"ל בן האדמו"ר נתן דוד מפרצווא זצ"ל נלב"ע י"ז תמוז

הונצחו ע"י בנם דוד ודבי רבינוביץ שיחיו-פ"ת

עמוד 3

בבא קמא מ"ז-נ"ג
דעתו של ה"חזון איש" )מובאת בספר שיעורין של תורה סי' ג' אות ב'( ,כי
שיעור האגודל הוא  2.4ס"מ .לפיכך ,לדבריו ,שיעור הטפח הוא  9.6ס"מ
ושיעור האמה הוא  57.6ס"מ.
כיצד קשורה סוגייתנו למחלוקת זו לגבי שיעורי התורה? ובכן ,בעל
קהילות יעקב זצ"ל טוען )שם ,סי' ח' ס"ד( כי מדברי סוגייתנו ישנה הוכחה
לשיטתו של החזון איש .שהרי בסוגייתנו מובא שהמרחק בין כריסו של
השור לקרקע הוא ארבעה טפחים .לדעת הגר"ח נאה ,ארבעה טפחים הם
 32ס"מ .על כך כותב הסטיפלער ,כי אמנם בארץ הקודש לא נזדמן לו
למדוד את המרחק בין כריסו של השור לקרקע ,אך כפי הרשום בזיכרונו,
ברור לעין כל שקיים מרחק גדול יותר בין כריסו של השור לקרקע.
דף נד/א אמרי שבירתן זו היא מיתתן

אמירת קידוש על גביע "מת"
סוגייתנו מגדירה את מצבו של כלי שבור כ"מת" ,באמרה" :כלים,
שבירתן זוהי מיתתן" .מכך אנו למדים ,לכאורה ,כי כלי שלם נקרא "חי".
במאמר זה נעסוק בביאור הגדרה זו של "כלי חי" ,אשר יש לה השלכות
הלכתיות לגבי קידוש וברכת המזון על היין.
הגמרא במסכת ברכות )נא/א( מונה עשרה תנאים ,שבלעדיהם אין
לברך על כוס של מצווה ,וביניהם היא מונה את התנאי " -חי".
יין חי :ישנם ראשונים )רש"י שם ,ד"ה חי ,תוס' שם ,נ/ב ד"ה מודים חכמים(
המפרשים כי כוונת הגמרא היא שאין לדלל את היין במים ולאחר מכן
למזגו לגביע כאשר הוא כבר מהול במים ,אלא יש למזוג את היין החי
לתוך הגביע ולאחר מכן לדללו במים .יש המפרשים )רי"ף פסחים קו/ב(
שכוונת הגמרא היא שאין לדלל את היין במידה ניכרת .כמו כן בברכת
המזון ,יש לברך את הברכה הראשונה על יין חי ורק לאחר מכן לדללו
במים כדי לאפשר את שתייתו )שולחן ערוך או"ח סי' קפ"ג סעי' א' ,ב' ובמשנה
ברורה שם ס"ק ו'( .כל זאת ,כדי להראות את שבח הארץ הקדושה ,שיינה
כה משובח עד שאי אפשר לשתותו ללא דילול.
אולם גדולי חכמי נרבונא )מובא בעירובין כט/ב תוס' ד"ה כדי ,ובפסחים קח/ב
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ד"ה שתאן ,ובב"ב צז/ב ד"ה שיתן ,ובברכות נ/ב ד"ה ומודים( מוכיחים מדברי
סוגייתנו האומרת" :כלים ,שבירתן זוהי מיתתן" ,כי גם לגבי כלים אפשר
להתייחס במושגים של חיים ומוות ,ועל כן הם חולקים וסוברים ,שכוונת
הגמרא היא שעל הכוס עצמה להיות "כוס חי" ,כלומר – כוס שלימה.
להלכה ,נפסק כדעתם ,שלכתחילה יש לקדש על כוס שלמה )משנה ברורה
סי' קפ"ג ס"ק י'(.
קידוש עם גביע שבסיסו שבור :המגן אברהם )או"ח סי' קפ"ג ס"ק ה' ועוד(
מביא את דברי המהרי"ל ,הפוסק כי מטעם זה שיש לברך על "כוס חי",
אף בגביע שבסיסו בלבד שבור אין להשתמש לכתחילה ,למרות שחלקו
העליון המכיל את היין הוא שלם לגמרי.
קידוש בכוס חד פעמית :על פי דבריו של המגן אברהם נחלקו הפוסקים
בימינו לגבי השימוש בכוס חד פעמית .הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל
)שו"ת אגרות משה חלק או"ח ג' סי' ל"ט( מסיק מדברי המגן אברהם ,כי כוס
הברכה צריכה להיות נאה .על כן ,הוא פוסק כי ודאי שאין להשתמש
בכוס חד פעמית ,שאף אינה חשובה שהרי היא מיועדת לשימוש אחד
בלבד ]עיי"ש שכתב שבשעת הדחק אולי יש להקל[.
הגאון רבי אליעזר ולדנברג זצ"ל )ציץ אליעזר חלק י"ב סי' כ"ג( מביא
את דברי הגר"מ פיינשטיין ומציין ,כי מעיון בדברי המהרי"ל האוסר את
אמירת הקידוש על כוס שבסיסה נפגם עולה ,כי הסיבה לפסילת הכוס
אינה משום היותה בלתי נאה ,אלא משום היותה בלתי שלמה כבשעת
יצירתה ,ואחר שנוכחנו שחז"ל הקפידו שהברכה תאמר על כוס שלמה
בלבד ,לכתחילה ,גם אין לברך על כוס שבסיסה בלבד שבור ,שהרי אף
שאינה "כוס שבורה" אולם גם ברור שהיא אינה "כוס שלמה".
לעומת זאת ,כלי חד פעמי הוא שלם וטוב ,ועצם המנהג להשליכו
לאחר השימוש בו אין בו כדי לבטל את חשיבותו ,שהרי החומר ממנו
הוא עשוי אינו בלה מעצמו ,אלא זריקתו נובעת עקב היותו בעל ערך
אפסי ]ועיין עוד בציץ אליעזר שם ,וכן בשו"ת שרגא המאיר סי' נ"ה ,שדנים באפשרות
ליטול ידים מכלי העומד לשימוש חד פעמי[.

חוויה רוחנית
מרגשת
ספרון חודשי ללימוד יומי קצר
בכל יום משנה אחת
הלכה אחת וקטע מהגמרא
לחודש התנסות חינם!
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