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בהשתתפות ישיבות בני עקיבא

לימוד גמרא היה מאז ומתמיד אחד ממקצועות הלימוד הקשים להוראה וזאת בעקבות
מספר גורמים עיקריים :נושאים רבים הנלמדים על בסיס סדר הגמרא אין להם אחיזה
במציאות היום יומית שבזמננו .רק סוגיות הלכתיות שיש להן השלכות למצוות שאנו
מקיימים גם בימינו יתכן שהלומד ימצא בהן מוטיבציה ללמידתן .צורת דף הגמרא המודפסת
כרצף ללא קטיעה בפסקאות וללא אבחנה בין נושאים מוסיפה על קושי האקטואליזציה.
ספרים אחרים במקצועות נוספים שהילד לומד מהם ערוכים בצורה המושכת את העין
ומגרה את התלמיד ללמידתם ,מה שאין כן בלימוד הגמרא.
לימוד הגמרא מתוך מצוות "והגית בו יומם ולילה" מושך רק אוכלוסיות מסוימות ולכן
מחויבים אנו במערכת החינוך הממ"ד למצוא את הדרכים המגוונות למשיכת הילד ללימוד
גמרא מתוך ענין ואהבה .במחקרים רבים הוכח כי לימוד הגמרא כרוך בהרבה מאוד לוגיקה
המפתחת מאוד את החשיבה המופשטת של הלומד.
יפה עשו עורכי "הסוגיה היומית" בהעמדה מעניינת יותר של דף הגמרא בחלוקתו לתת
נושאים מצד אחד ובשומרם על מבנה דף הגמרא המקורי כולל פרשני הגמרא שמשני
צידי הדף .סוגיות רבות בגמרא דורשות ידע מלווה מוקדם יותר והרחבה למחשבה היהודית
העומדת מאחורי הסוגיה ולכן גם תוספות אלו בדפי "הסוגיה היומית "בביאורה יחד עם
העיון בהלכה ובמבטים נוספים ירחיב ודאי את הבנתו של הלומד .גם תוספת המבחן העצמי
ללומד הנמצא בסוף החוברת תוכיח לו שמבחנים לא נועדו רק למורה הבוחן את תלמידיו
אלא גם לתלמיד הבוחן את עצמו.
המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות" המכשירה שנים רבות מורות ומורים למקצועות
הוראה שונים ומגוונים נטלה על עצמה למצוא את הדרכים הנכונות והטובות יותר להוראת
כלל מקצועות הלימוד בכלל והוראת לימודי הקודש בפרט ,רואה בדפי ה"סוגיה היומית"
מנוף לעורר את המוטיבציה של הלומדים למען יגיעו לתכלית "להגדיל תורה ולהאדירה"
מתוך חדוות הלימוד וכך תהפוך האקדמיה להיות אקדמ-יה לקידום שם ה' בתחומי למידה
רבים יותר.

שלכם
המאמין ביכולתכם
בהגון בנימין
ראש מכללת "תלפיות"

דף מב ע"ב
משנה לולב וערבה ...נוטל בביתו

סוגיא 1

משנה .נטילת הלולב והקפת המזבח עם הערבה  -נוהגים ששה או שבעה ימים בחג
ביאור הסוכות ,אמירת ההלל ומצוות השמחה שבאכילת בשר קרבן שלמים  -נוהגת שמונה
ימים .מצוות ישיבה בסוכה ומצוות ניסוך המים  -נוהגות שבעה ימים .החליל של שמחת בית השואבה -
חמשה או ששה ימים .המשנה מפרטת לגבי לולב שבעה ימים כיצד?  -בזמן שבית המקדש היה קיים ,היו
נוטלים לולב בבית המקדש כל שבעת הימים מהתורה ,למרות זאת חכמים אסרו על נטילת לולב בשבת,
אלא אם כן יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת  -במקרה כזה נוטלים לולב שבעה ימים ,ואם
היום הראשון חל בשאר כל הימים  -לולב ניטל ששה ימים בלבד בבית המקדש .ערבה שהיו מסתובבים
איתה בבית המקדש שבעה ימים כיצד? יום השביעי של ערבה בהושענא רבא שחל להיות בשבת -
ערבה שבעה משום שבמקרה זה היא דוחה שבת ,ואם הושענא רבה חל בשאר כל הימים  -היו מביאים
ערבה בבית המקדש רק ששה ימים.
מצות לולב ארבעת המינים כיצד היו מקיימים אותה בבית המקדש (בשבת)? יום טוב הראשון של חג
הסוכות שחל להיות בשבת כל ישראל מוליכין את לולביהן להר הבית ביום שישי ,והחזנין האחראים
מקבלין מהן את הלולבים וסודרין ומסדרים אותן על גבי איצטבא ספסל או מדף ,והזקנים מניחין את
הלולבים שלהן בלשכה על מנת שלא יצטקכו להדחק עם כולם .ומכיון שהיה חשש שיתחלפו לולבים
וביום טוב ראשון אדם יוצא רק בלולב השייך לו ,מלמדין אותם את האנשים הנמצאים שם לומר :כל מי
שמגיע לולבי לידו  -הרי הוא לו במתנה .למחר משכימין ובאין לבית המקדש ,והחזנין האחראים היו
זורקין אותם לפני האנשים והן מחטפין חוטפים את הלולבים ,ובאים למריבות ומכין איש את חבירו.
וכשראו בית דין שבאו לידי סכנה מהמריבות על הלולבים  -התקינו תיקנו שביום טוב ראשון שחל בשבת
יהא כל אחד ואחד נוטל בביתו ולא בבית המקדש.

נטילת לולב במקדש ומחוץ למקדש

עיון והלכה בחג הסוכות מצווה ליטול לולב בבית המקדש
בכל שבעת הימים – כמו שנאמר" :ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת
ימים" (ויקרא כג ,מ) .מצווה נוספת היא ליטול לולב ביום הראשון בלבד
בכל מקום שבו אדם נמצא – "ולקחתם לכם ביום הראשון" (שם).
במשנה מבואר שבהתחלה היו נוטלים את הלולב בהר הבית עצמו,
והיו מביאים את הלולבים מערב יום טוב ,עד שבית הדין ראו שאנשים
באים לידי סכנה ותיקנו שכל אחד ואחד יהיה נוטל בביתו .האם תקנה
זו ביטלה את המצווה ליטול לולב במקדש?
דעת הרמב"ם בפירוש המשניות (פרק ג ,משנה יב) שכל ירושלים
נחשבת לפני ה' ולכן בכל מקום בירושלים יש מצווה לקיים את נטילת
הלולב שבעת ימים ,ואם כן תקנת חכמים לא ביטלה את מצוות הנטילה
במקדש ,אלא שבהתחלה אנשים העדיפו ליטול לולב בהר הבית.
לפי הריטב"א (מא ע"א) המצווה ליטול לפני ה' שבעת ימים היא רק
בבית המקדש ממש ולא בכל ירושלים ,לכן כאשר תיקנו שאנשים יטלו
בביתם ולא בבית המקדש ,הרי שבית הדין החליטו לבטל את מצוות
נטילת הלולב במקדש בימים שחלו בשבת.
בעל המאור שסבר גם הוא כריטב"א הסביר (כא ע"א בדפי הרי"ף)
שמסיבה זו רק ביום הראשון שחל בשבת תיקנו שאנשים יטלו בביתם,
אבל בימים אחרים שחלו בשבת ,לא תיקנו שאנשים יטלו בביתם כי
אין לכך משמעות בשאר הימים ,שאין מצווה מהתורה מחוץ למקדש,
לכן אנשים לא היו נוטלים כלל בשאר הימים שחלו בשבת( .ערוך לנר
מג ע"א על תוספות ד"ה הא תקינו ,והרב שלמה זלמן אויערבך ,שו"ת
מנחת שלמה תניינא סימן נז)

.

מבט נוסף

ניגון הלווים ופסוקי דזמרה
ושמחתם לפני ה' אלוקיכם
 -כשיש אחדות

רבי שלמה אפרים מלונטשיץ (כלי יקר ויקרא
כג ,מ) מסביר שנאמר בפסוק שממנו לומדים
שצריך ליטול לולב בבית המקדש שבעה ימים -
"ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים" ,בכל
ימי הסוכות אוגדים את כל המינים שמוזכרים
בתחילת הפסוק יחד באגודה אחת ,ארבעת
המינים הללו מסמלים את כל שכבות העם
שצריכים להיות מאוחדים ,ולכבד אחד את השני,
וכך ניתן להגיע לשמחה לפני ה'.
דווקא משום כך ,כשראו בית דין שהעם
מתקוטטים ביניהם על הלולבים ,הבינו שבסופו
של דבר עלולה מצווה זו לפגום בחלק החשוב
של מצוות "ושמחתם" והיא שכל העם יהיה
כאגודה אחת ,ולכן ביטלו את מצוות הלולב בבית
המקדש ,ותיקנו שכל אחד יטול את הלולב בביתו.

סוגיא 2

מב ע"ב  -מג ע"א
גמרא אמאי טלטול בעלמא הוא ...קיים שמע מינה

גמרא .אמאי מדוע אסרו ליטול לולב בשבת? הרי הגבהת הלולב היא רק טלטול בעלמא
ביאור הוא ומותר לטלטל בשבת ,ולידחי וידחה שבת? אמר רבה :גזרה שמא יטלנו את הלולב
וארבעת המינים בידו וילך אצל בקי ללמוד כיצד לברך ולנענע את הלולב[ .דף מג עמוד א] ויעבירנו את
הלולב בשבת ארבע אמות ברשות הרבים וכך יעבור על איסור מהתורה .והיינו טעמא זהו הטעם שלא
תוקעים בדשופר בשבת ,והיינו טעמא זהו הטעם שלא קוראים בדמגילה בשבת .אי הכי אם כך ,יום
ראשון של חג שחל בשבת נמי גם לא יטלו לולב? ביום הראשון ,הא הרי תקינו ליה רבנן תיקנו חכמים
שכל אחד יטול לולב בביתו ואין חשש שיוליכו ארבע אמות ברשות הרבים .התינח מובן הדבר לאחר
התקנה ,קודם תקנה מאי איכא למימר ומדוע נטלו לולב ביום ראשון שחל בשבת? אלא :יום ראשון
דאיתיה שישנו מן התורה בגבולין בכל הארץ (ולא רק במקדש)  -לא גזרו בהו בו רבנן חכמים ,הנך שאר
ימי סוכות דליתנהו שאין חייבים בהם מן התורה ליטול לולב בגבולין  -גזרו בהו רבנן חכמים שלא יטלו
כשחלו בשבת .אי הכי אם כך ,האידנא בזמננו נמי גם שידחה הלולב את השבת ביום הראשון אנן אנחנו
בבבל לא ידעינן לא יודעים בקיבועא דירחא בקביעות יום ראש חודש ,ואולי היום הראשון איננו באמת
היום הראשון ,ולכן הוא לא דוחה שבת .אינהו בני ארץ ישראל דידעי בקיבועא דירחא שיודעים מתי נקבע
ראש חודש  -לידחו שידחה הלולב את השבת? אין הכי נמי אכן כך ,בארץ ישראל ביום הראשון שחל
בשבת נוטלים לולב; דתנן חדא במשנה אחת נאמר :ביום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת ,כל
העם מוליכין את לולביהן להר הבית ,ותנן אידך ובמשנה אחרת נאמר :שהיו מוליכים את לולביהן לבית
הכנסת .שמע מינה נשמע מזה :כאן המשנה הראשונה עוסקת  -בזמן שבית המקדש קיים ,כאן המשנה
השנייה  -בזמן שאין בית המקדש קיים ,ונשמע מינה מהמשנה שנוטלים לולב בשבת בארץ ישראל גם
כשבית המקדש אינו קיים.

עיון והלכה

שמא יעביר את הלולב ארבע אמות
ברשות הרבים

ישנם שני איסורים מהתורה בנוגע להעברת חפצים ממקומם בשבת -
א .אסור להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים או מרשות הרבים
לרשות היחיד .ב .אסור להעביר חפץ שנמצא כבר ברשות הרבים ארבע
אמות בתוך רשות הרבים .איסור זה מותנה בכך שהאדם עוקר (מרים)
את החפץ ממקומו ,מעביר אותו ,ומניח אותו במקום האסור להעברה
(ארבע אמות או רשות הרבים).
רש"י (ד"ה ויעבירנו) מסביר שהגמרא כתבה שהחשש הוא שאדם יעביר
את הלולב ארבע אמות ברשות הרבים ,ולא חששו שאדם יוציא מרשותו
לרשות הרבים משום שיותר שכיח להתחייב על העברת ארבע אמות,
אבל פחות שכיח שאדם יתחייב על איסור העברה מרשות לרשות זאת
משום שהתנאי להתחייב בהוצאה מרשות לרשות הוא שצריך להרים
את החפץ ולעקור אותו ,וכבר בזמן זה צריך שאדם יכוון להוציא לרשות
הרבים ,ואם יתכוון להעביר למקום אחר בבית ורק אחר כך יוציא את
החפץ הוא יהיה פטור.
תוספות (ד"ה ויעבירנו) מקשים על פירוש זה של רש"י שגם באיסור
העברת ארבע אמות ברשות הרבים קיימת אותה הגבלה על האיסור
שאדם שהרים את החפץ לצורך אחר ,לא יעבור אחר כך על איסור
העברת ארבע אמות ברשות הרבים.
לכן הוא מסביר שיותר מצוי שאדם יעביר בטעות חפץ ארבע אמות
ברשות הרבים משום שהמקום לא מתוחם ,לעומת זאת פחות מצוי
שאדם יעביר חפץ מרשות לרשות כיון שהוא אמור לשים לב למעבר
זה ולהזכר.

מבט נוסף

הוצאת המצווה
לרשות הרבים

אדם צריך להבין שהמצוות המעשיות
כמו שופר לולב ומגילה הם מצוות
משמעותיות מאוד ,שאינן נעשות רק
בגלל הצדדים החיצוניים שלהן ,לכן
אדם צריך לחשוב כיצד המצוות הללו
משפיעות עליו באופן פנימי .רמז לזה הוא
אדם שמוציא את המצווה בשבת לרשות
הרבים ,כך במקום לחשוב איך המצווה
תשפיע עליו פנימה הוא מחצין את
המצווה ומראה לכולם כיצד הוא מקיים
אותה  -מוציא אותה לרשות הרבים .לכן
בשבת שהוא היום שבו אדם עוסק בדברי
קדושה ובהתבוננות פנימית של הדברים,
גזרו שלא לקיים את המצוות הללו על
מנת שאדם יבין שהמצוות הללו לא נועדו
להוציאם החוצה אלא אל האדם פנימה.
(על פי רבי שלמה מרדומסק ,תפארת
שלמה – סוכות ,עמ' רז)
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דף מג ע"א
דאיתיה מן התורה ...ימים ואפילו לילות

דאיתיה שמצוות לולב מן התורה בגבולין בכל הארץ מנא לן מניין? דתניא בברייתא:
ביאור "ולקחתם לכם ביום הראשון" (ויקרא כג ,מ)  -שתהא לקיחה של לולב ביד כל אחד ואחד
ולא ניתן לצאת ידי חובה כשאחרים נוטלים עבורו" ,לכם"  -שיהיה הלולב משלכם ,להוציא את הלולב
השאול ואת הגזול" .ביום הראשון"  -ואפילו אם חל היום הראשון בשבת" .ראשון"  -אפילו בגבולין
בכל הארץ נוטלים לולב ביום הראשון" .הראשון"  -מלמד שאינו דוחה שבת אלא יום טוב הראשון בלבד
ולא שאר הימים .אמר מר" :ביום הראשון"  -ואפילו בשבת נוטלים לולב .מכדי הרי ,טלטול בעלמא
הוא ולא מלאכה ,איצטריך קרא צריך פסוק למישרי להתיר טלטול בשבת? אמר רבא; לא נצרכא צריך
פסוק אלא להתיר מכשירי דברים שנעשים על מנת להכשיר ולתקן את הלולב למצוותו ואסורים בשבת
משום מלאכה ,ואליבא ולפי דהאי זה התנא .דתניא בברייתא :לולב וכל מכשיריו דוחין את השבת ביום
הראשון ,דברי רבי אליעזר .מאי טעמא מהו טעמו של דרבי אליעזר  -נאמר קרא בפסוק" :ביום הראשון"
 ואפילו בשבת .ורבנן החולקים על רבי אליעזר :האי הפסוק "ביום" מאי עבדי ליה מה הם לומדים ממנו?מיבעי ליה צריכים ללמוד שנוטלים לולב "ביום"  -ולא בלילה .ורבי אליעזר ,ביום ולא בלילה מנא ליה
מניין לו? נפקא ליה לומד זאת מסיפא דקרא מסוף הפסוק" :ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים" -
"ימים"  -ולא לילות .ורבנן ,אי מהתם אם מפסוק זה  -הוה אמינא היינו חושבים שלולב ניטל גם בלילה,
כי לילף נלמד "ימים" "ימים" מסוכה שנאמר בה בסוכות תשבו שבעת ימים" (ויקרא כג ,מב) ,מה להלן
כמו שבסוכה מצווה לשבת בה ימים ואפילו לילות  -אף כאן נמי גם בלולב  -ימים ואפילו לילות ומהפסוק
"ושמחתם ...שבעת ימים" לא ניתן ללמוד ,ולכן צריך ללמוד מהפסוק "ביום" ולא בלילה.

מדוע לולב נחשב למוקצה

עיון והלכה כל דבר שאין בו שימוש בשבת
נחשב למוקצה מחמת גופו ,לדוגמה :אבנים ועצים .לכן גם
לולב הדס וערבה נחשבים למוקצים בשבת מחמת גופם.
הגמרא הקשתה שאיסור טלטול מוקצה זהו האיסור היחיד
שיש בנטילת לולב בשבת ,ואם כן מדוע צריך פסוק להתיר
לולב במקדש בשבת?
תוספות (ד"ה טלטול) הסבירו שלמרות שארבעת המינים
ראוים למצוותם הם נחשבים למוקצה מחמת שאינם כלי.
רבי משה בן חביב (כפות תמרים) הקשה מדוע לא נאמר
שכיון שלולב שימש בזמנם בתור מטאטא הוא לא יחשב
למוקצה שכן הוא ראוי לשימוש בבית? הוא תירץ שרק אם
אדם מייחד את הלולב לשימוש בתור מטאטא ,הוא יכול
להשתמש בו בתור מטאטא בשבת ,כמו עצים ואבנים שייחד
אותם לשימוש מסוים שהם לא נהיים מוקצים בשבת.
וכך גם פסק ברמ"א (אורח חיים תרנח סעיף ב) שאסור
לטלטל את הלולב ,ומכל מקום פסק רמ"א שם שאת
האתרוג מותר לטלטל כיון שהוא ראוי להריח בו הוא לא
נחשב למוקצה בשבת.
הנצי"ב (מרומי שדה ד"ה אבל יש להבין) כתב שלדעת
הירושלמי טלטול מוקצה בשבת הוא איסור מהתורה ,רק
שאינו איסור כרת ,ולכן לפי הירושלמי ישנו פסוק שבא
לרבות שיש ליטול לולב גם בשבת.

מבט נוסף

מכשירי מצווה  -מעלה גבוהה

רבי צדוק הכהן מלובלין (פרי צדיק
קדושת שבת ה) הסביר שכמו שאנשים שעומדים
על הר גבוה יודעים שהשמש זורחת או שעולה עמוד
השחר עוד לפני שאנשים במקום אחר יודעים זאת
כך גם אנשים במעלה גבוהה עד מאוד יכולים לראות
בכל הכנה למצווה את המצווה עצמה ,ולכן דווקא רבי
אליעזר שהיה במעלה גבוהה מאוד ,סובר שמכשירי
המצווה של לולב (ושל מצוות נוספות) דוחים את
השבת ,משום שהוא ידע לראות את מכשירי המצווה
כחלק מהמצווה.
הוא מסיים בכך שכל אדם צריך לדעת שלמרות שהוא
עוסק במצוות של הכנה הוא עוסק בחלק מהמצווה
עצמה ,כמו אדם שעוסק בהכנות מעשיות לשבת ,אם
הוא מספיק גדול הוא מבין שבעצם עיסוקו במכשירי
מצוות שבת הוא מתעסק עם מצוות שבת בכבודה
ובעצמה.

סוגיא 4

מג ע"א  -מג ע"ב
וסוכה גופה מנלן ...ימים ואפילו לילות

וסוכה גופה עצמה מנלן מניין שיש מצווה לשבת בה גם בלילה וגם ביום? דתנו רבנן
ביאור בברייתא" :בסכות תשבו שבעת ימים" (ויקרא כג ,מב)  -ימים ואפילו בלילות מצווה
לשבת בסוכה .אתה אומר שהמצווה היא בימים ואפילו בלילות ,ואולי מצוות ישיבת סוכה אינו אלא
בימים ולא בלילות? ודין הוא נלמד מדין לולב :נאמר כאן "ימים" ונאמר בלולב "ושמחתם לפני ה'
אלהיכם שבעת ימים" (ויקרא כג ,מ) ,מה להלן כמו שבלולב נוטלים אותו ב"ימים" ולא לילות  -אף כאן
מצוות הישיבה בסוכה היא רק בימים ולא בלילות .או כלך לך תלמד בלדרך זו :נאמר כאן בסוכה "ימים",
ונאמר בימי המלואים "ופתח אוהל מועד תשבו שבעת ימים" (ויקרא ח ,לב) ,מה להלן בימי המילואים היו
צריכים אהרן ובניו לשבת בפתח באוהל מועד ב"ימים" ואפילו בלילות  -אף כאן בסוכה כשנאמר "ימים"
הכוונה ואפילו בלילות? נראה למי דומה דין הסוכה על מנת שנלמד ממנו :דנין דבר סוכה שמצותו לעשות
אותו כל היום ,מדבר ממילואים שמצותו כל היום שאהרן ובניו ישבו בפתח אוהל מועד כל שבעת ימי
המילואים ,ואל יוכיח דבר לולב שמצותו ליטול אותו שעה פעם אחת ביום ואין חובה ליטלו יותר .או כלך
לדרך זו ותלמד בצורה אחרת :דנין דבר סוכה שמצותו לכל הדורות מדבר לולב שמצותו לכל הדורות,
ואל יוכיחו ימי המלואים שאין נוהגין לדורות אלא בזמן חנוכת המשכן במדבר בלבד .תלמוד לומר[ :דף
מג עמוד ב] "בסוכות תשבו" (ויקרא כג ,מב) "ופתח אוהל מועד תשבו" (ויקרא ח ,לה) לגזרה שוה .נאמר
כאן בסוכה "תשבו" ונאמר במלואים "תשבו" ,מה להלן במילואים ימים ואפילו לילות  -אף כאן בסוכה
ימים ואפילו לילות.

איך ישנו בימי המילואים?

עיון והלכה הגמרא למדה מימי המילואים שגם בסוכה
קיימת מצווה להיות שבעה ימים יום ולילה בסוכה .תוספות (ד"ה
תשבו) מעירים שלכאורה בימי המילואים אהרן ובניו לא ישנו בלילה
בחצר המשכן ,שכן הכלל הוא שאסור אפילו לשבת בחצר המשכן
שהוא כמו העזרה.
אמנם תוספות ישנים ותוספות הרא"ש במסכת יומא (ו ע"א ד"ה
מביתו) כתבו שכיון שכל יום משבעת ימי המילואים פירקו את
המשכן בלילה ,וחיברו אותו בחזרה ביום ,הרי שהיה זמן שבו אהרן
היה ישן מחוץ לעזרה ,ולמרות זאת היה נחשב לו שהוא נמצא שם
שבעה ימים משום שבאותו הזמן המשכן לא היה בנוי .לפי דבריהם
כתב הפני יהושע (על התוספות) שיתכן שאהרן ובניו ישנו רק בזמן
שהמשכן היה מפורק ,אך בכל זמן שהמשכן היה בנוי היו אהרן ובניו
בחצר המשכן ולא ישנו .הערוך לנר כתב שיתכן שאהרן ובניו היו
ישנים בעמידה ,כמו שנאמר על האנשים שהיו שמחים בשמחת בית
השואבה (דף נג ע"א) .אמנם המזרחי על התורה (ויקרא ח ,ב) כתב
שאמנם אהרן ישן בזמן שהמשכן היה מפורק ,אך גם בזמן זה הוא
היה חייב לישון במקום שבו היה המשכן בעת שהיה בנוי ,משום שהוא
היה צריך להיות כל שבעת הימים במקום המשכן.
דעת רבי אריה לייב מאלין (א ,יט) שאין איסור מיוחד על ישיבה
בעזרה ,אלא שכל כניסה לעזרה צריכה להיות לצורך מטרה של
תוספת קדושה ,ולכן אדם שנכנס ללא מטרה של עבודה (שגם
היא נעשית בעמידה) חייב להיות רק בעמידה על מנת לקיים מצוות
עמידה לפני ה' ,עמידה זו היא שיוצרת מטרה של קדושה לכניסה.
אמנם אהרן ובניו נצטוו להיות שבעה ימים במקדש ,ושתהיה דירתם
במקדש ולכן מותר להם לשבת בעזרה ,ואף לישון.

מבט נוסף

ימי המילואים וישיבה
בסוכה

שבעת ימי הסוכה הם כנגד שבעת ימי
המילואים ,ויום שמיני עצרת הוא כנגד היום
השמיני שבו חנכו את המשכן (שפת אמת
שמיני תרסא) .האמרי אמת (סוכות ימים
אחרונים תרפח) הסביר ששבעת ימי הסוכה
מקריבים שבעים פרים כנגד שבעים אומות
העולם ,וכנגדם בניית המשכן ופירוקו כל יום,
שמסמלת את הרצון להתקדם ,אך מבלי
שהדבר מתקיים ,כך הגוים מנסים להתקדם,
אך ללא כל אחיזה במציאות וקדושה שכזו
דינה להתפרק ,אך כשמגיעים ליום השמיני
שהוא כנגד עם ישראל ,עם ישראל בונה את
המשכן ומקים אותו בצורה כזו שהמשכן
מתקיים לאורך זמן והקדושה תהיה קבועה
בתוכו.

דף מג ע"ב
ערבה שבעה כיצד ...איקלע ולא דחי
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מצוות ערבה שבעה ימים כיצד? שכשחל הושענא רבה בשבת נוטלים את הערבה בשבת,
ביאור ערבה בשביעי בהושענא רבה מאי טעמא מהו הטעם שהיא דחיא דוחה את השבת?
אמר רבי יוחנן :כדי לפרסמה שמצוותה היא מן התורה (כפי שנלמד בדף מד עמוד א) ,למרות שהמצווה
לא כתובה במפורש בתורה .אי הכי ,לולב נמי גם לידחי ידחה שבת גם כשחל ביום אחר מימי החג ,כדי
לפרסמו שכל שבעת הימים מצוותו הוא מן התורה בבית המקדש? לולב לא נוטלים בשבת בגלל גזרה
משום דרבה שאמר שחוששים שאדם יעביר את הלולב ארבע אמות ברשות הרבים .אי הכי אם כך ,ערבה
נמי נגזור גם נגזור שלא תדחה שבת ,כי אולי יעבירוה ארבע אמות ברשות הרבים? ערבה שרק שלוחי בית
דין מייתי לה מביאים אותה ,אין חשש שהם יטעו ויעבירו אותה ברשות הרבים ,אבל לולב מצוותו לכל
האנשים מסור ויש לחשוש שאחד האנשים יטעה ויעביר אותו ברשות הרבים .אי הכי אם כך שאין חשש
שיעבירוה בשבת ,כל יומא כל יום מימי חול המועד נמי לידחי גם ערבה תדחה שבת? אתי יבואו לפקפוקי
לפקפק בלולב ולומר שמצוותו אינה חשובה כי היא דוחה שבת רק אם חל ביום הראשון ,לעומת ערבה
שדוחה שבת בכל יום מימות השבוע .לכאורה אם צריך שערבה תדחה רק ביום אחד אז ולידחי שתדחה
שבת ביום טוב ראשון שחל בשבת ולא ביום הושענא רבה? לא מוכחא מלתא לא מוכח הדבר שערבה היא
מצווה מהתורה ,כי אנשים יאמרי :לולב הוא דקא דחי שדוחה שבת ,והערבה דוחה רק בגלל מצוות הלולב
שכבר דחתה את השבת .ולידחי שערבה תדחה שבת באחד מהנך מימי החג האחרים שיחול בשבת? כיון
דקא מפקת שהוצאנו לה את דחיית הערבה מהיום הראשון  -אוקמה העמדנו כבר על היום אשביעי
והאחרון של החג .אי הכי אם כך שמצוות ערבה האידנא נמי לידחי תדחה שבת גם בימינו? אנן לא ידעינן
אנחנו לא יודעים בקיבועא דירחא מתי נקבע ראש חודש ,לכן היום השביעי לא דוחה שבת כי יתכן שאינו
היום השביעי באמת .אינהו הם בארץ ישראל דידעו שיודעים בקיבועא דירחא את יום קביעות החודש,
לידחי שתדחה הערבה את השבת ביום השביעי? כי אתא כשהגיע חכם ושמו בר הדיא אמר :לא איקלע
לא חל הושענא רבה בשבת ,כי אתא כשהגיע רבין וכל נחותי השליחים היורדים לבבל אמרי :איקלע חל
בשבת ,ובכל זאת לא דחי לא דוחה שבת.

עיון והלכה

מדוע בהושענא רבה החל בשבת
זוקפים ערבה על המזבח?

בגמרא נאמר בתחילה שהטעם שבהושענא רבה זוקפים את
הערבה על המזבח גם אם חל בשבת הוא משום שיש כאלו
שכופרים בכך שמצוות ערבה היא מהתורה ,ועל מנת לפרסם
שמצוות ערבה היא מהתורה יש להביאה גם בשבת .לאחר
שבגמרא מקשים על הסבר זה ,נאמר שהסיבה שערבה דוחה שבת
בהושענא רבה היא שרק "שליחי בית דין" מביאים את הערבות ואין
חשש שאנשים יתבלבלו ויוציאו אותם לרשות הרבים .רש"י פירש
שהכוונה ששלוחי בית הדין הם אלו שמביאים את הערבות ובשבת
רק הכהנים מסתובבים עם הערבות מסביב למזבח .הריטב"א
(ד"ה והנכון) פירש ששלוחי בית דין היו מביאים הרבה ערבות
בשביל שכל מי שרוצה ליטול ערבה גם באופן עצמאי יהיה לו ,זאת
בניגוד ללולב שכל אחד היה לוקח את הלולב שלו.
הרמב"ם (סוכה ז ,כא) הסביר שהסיבה שזוקפים ערבה ביום
השביעי על גבי המזבח היא "כדי לפרסמה שהיא מצווה" .הלחם
משנה הסביר שאחרי שהגמרא דנה בשאלה מדוע ערבה לא
דוחה בשאר הימים ,הרי ברור שאין הסיבה בגלל שלא חוששים
שיעבירו את הערבה ברשות הרבים אלא שהסיבה היא לפרסם
שהיא מהתורה.

מבט נוסף

מצוות הערבה בהושענא
רבה

השל"ה (תורה אור עה) הסביר בשם ה'תולעת
יעקב' כי דווקא ביום זה שהוא היום האחרון
של חג הסוכות לוקחים את הערבה שהיא
הסמל למים ,כי ערבה גדלה אך ורק על הנחל,
וצריכה להיות ניזונית ממים רבים ,וכיון שמים
מסמלים את השפע והכוחות היוצאים מימי
בראשית (כמו שנאמר בזמן בריאת העולם:
ורוח אלוקים מרחפת על פני המים  -מים אין
להם צורה והם מקבלים צורה לפי הכלי שבו
שמים אותם ,והם מבטאים את היצירה) וערבה
דומה לשפתיים ,כלומר ,שעד ליום זה של
הושענא רבה עדיין יש דיבור של דין בעולם ,אך
מיום זה והלאה חובטים את הערבה ,כלומר,
שהדין שהתחיל בראש השנה וסימל את יצירת
העולם שקשורה למים ,ודיברו עליו עד עכשו,
יורד לעולם שלנו ונחתם לגמרי.

דף מג ע"ב
ואלא קשיא ...אמר רבה בר אבוה בערבה
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בסוגיה הקודמת למדנו שיש הסוברים שהושענא רבה יכול לחול בשבת ,ואלא קשיא קשה
ביאור מדוע ערבה לא דוחה שבת כשחל הושענא רבה בשבת? אמר רב יוסף :מאן לימא לן מי
אומר לנו שמצוות דערבה בבית המקדש היתה בנטילה כלומר שהסתובבו איתה מסביב למזבח ,דלמא
אולי מצוותה היא בזקיפה על המזבח? איתיביה הקשה אביי על הסוברים שערבה בזקיפה על המזבח:
נאמר במשנה" :לולב וערבה ששה ושבעה" .מאי לאו האם לא  -ערבה כלולב ,מה כמו שלולב בנטילה,
אף גם ערבה בנטילה ולא בזקיפה על המזבח? מידי אריא לא שייך הדין של ערבה לדין של לולב? הא
לולב  -כדאיתיה כדין שיש בו  -בנטילה ,והא ערבה  -כדאיתיה כדין שיש בו  -בזקיפה .איתיביה הקשה
אביי על הסוברים שערבה בזקיפה מהמשנה" :בכל יום מימי חג הסוכות מקיפין את המזבח פעם אחת,
ואותו היום בהושענא רבה שבע פעמים" .מאי לאו האם לא מקיפים את המזבח  -בערבה כשהיא נפרדת
מהלולב? לא ,מקיפים את המזבח בלולב .והא והרי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :מקיפים את המזבח
בערבה? אמר ליה אמר לו :הוא רב נחמן אמר לך שמקיפים בערבה ,ואנא אמינא ואני אומר שמקיפים:
בלולב .אתמר וכן נאמרה בזה מחלוקת אמוראים :רבי אלעזר אומר :מקיפים בלולב ,רב שמואל [בר נתן]
אמר רבי חנינא :בערבה .וכן אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :בערבה.

מקיפים את המזבח בערבה או בלולב?

עיון והלכה בגמרא דנו האם מקיפים את המזבח בערבה ,או
שאת הערבה רק זוקפים על המזבח ומקיפים עם הלולבים.
כתב הר"ן (כב ע"א ד"ה ובגמרא) שמנהגנו היום הוא להקיף את הבימה כל
יום פעם אחת בלולב ,ומשמע שאנחנו סוברים שהקיפו את המזבח בלולב
ולא בערבה .וכך משמע מהרמב"ם (הל' סוכה ז ,כג).
אמנם הב"ח (תרסד ,ג) דייק מדברי הטור שדעתו היא שמסקנת הסוגיה היא
לדחות את דברי הסובר שמקיפים עם לולב את המזבח ,ומסקנת הגמרא
היא שמקיפים בכל יום עם הערבה ,ואם כן הוא מקשה מדוע בימינו מקיפים
את הבימה בכל יום עם הלולב ,הרי במקדש הקיפו כל יום עם הערבה?
הב"ח מחדש שהדעה שסוברת שהקיפו כל יום בלולב אינה חולקת על
הדעת הקודמת ,אלא שבאה להוסיף שהקיפו בכל יום גם עם הלולב וגם
עם הערבה .ולכן רק ביום השביעי בהושענא רבה אנחנו עושים זכר למקדש
ואנחנו מסובבים את הבימה גם בלולב וגם בערבה ,אבל בשאר הימים אין
זה זכר למקדש ,כי אנחנו מסובבים רק עם לולב( .כך גם בשפת אמת דף
מב ע"ב במשנה)
כתוצאה מזה כתב הב"ח שיש לעשות סיבוב מסביב לבימה לא רק עם
הלולב אלא גם עם הערבה ,ולא כמו שכתב הר"ן שיש להסתובב מסביב
לבימה בהושענא רבה רק עם הלולב ולא עם הערבה.
רש"י (שו"ת קכא) כתב שבהתחלה חשב שההלכה היא כמו הסובר שהיו
מקיפים בערבה ,ובימינו עושים זכר להקפות שהיו במקדש ,אך אין עניין
בעת ההקפות להחזיק לולב ,כי בבית המקדש החזיקו ערבה בזמן ההקפה,
ובימינו לא מקיפים עם ערבה ,ולכן גם אדם שאין לו לולב שייך במנהג
להקיף .אולם רש"י חזר בו ואמר שלמרות שהגמרא דחתה את ההסבר
שערבה בזקיפה ,ומסקנתה היא שערבה בנטילה ,אין זה סותר שסובבו את
המזבח גם עם הלולב ,ולכן באמת ההקפה בלולב בבית הכנסת היא זכר
למה שהיה במקדש ,ומי שאין לו לולב לא יקיף את הבימה( .בשאלה זו אם
מי שאין לו לולב מקיף את הבמה נחלקו שולחן ערוך ורמ"א  -אורח חיים
סימן תרס סעיף ב)

מבט נוסף

מדוע מקיפים
בהושענא רבה שבע
פעמים?

השם משמואל (הושענא רבה תר"פ)
הסביר שבסוף חג הסוכות שהוא ששה
ימים ,צריך ביום השביעי יום לסיכום
כל שבעת ימי חג הסוכות ,בדומה
לשבת שנועדה לעצירה אחרי ששת ימי
המעשה ,והתבוננות על הימים שעברו,
והתקדמות הלאה ,וכך פירוש המילה
"ויכולו השמים והארץ" אינו רק במובן
של הסתיימו ,אלא גם במובן של לכלול
את כל ימי החול ,כך גם יום הושענא
רבה הוא יום שנועד לעצירה והתבוננות
ולכלול בו את הימים הקודמים של ימי
החג ,לכן בכל יום מקיפים רק פעם אחת,
אך בהושענא רבה שהוא יום שכולל את
כל ימי החג מקיפים שבע פעמים .והיום
הזה של עצירה והכנת הכוחות שצברנו
במשך חג הסוכות ,מכין אותנו להתכונן
ולהיות שלמים ביום שמיני עצרת ,שבו
נהיה עם הקב"ה לבד.

דף מג ע"ב
אמר ליה רבא ...בנטילה היא תיובתא
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אמר ליה רבא לרב יצחק בריה בנו של דרבה בר בר חנה :בר אוריא בן תורה ,תא בא
ביאור ואימא ואומר לך מלתא מעליתא דבר טוב דהוה שהיה אומר אבוך אביך .הא דתנן שנאמר
במשנה" :כל היום מימות חג הסוכות מקיפין את עושים הקפות מסביב המזבח פעם אחת ,ואותו היום
בהושענא רבה מקיפין את המזבח שבע פעמים"  -הכי כך אמר אבוך אביך  -רבה בר בר חנה משמיה
בשם דרבי אלעזר :מקיפים את המזבח בלולב .איתיביה הקשה אביי לרב יוסף מהתוספתא" :לולב דוחה
את השבת בתחלתו כשחל בשבת ביום הראשון ,וערבה דוחה שבת בסופו בהושענא רבה שהוא היום
האחרון של החג .פעם אחת חל שביעי של ערבה הושענא רבה להיות בשבת ,והביאו מרביות ענפים
של ערבה מערב שבת ביום ששי ,והניחו אותם בעזרה ,והכירו בהן ומצאו את הענפים הבייתוסין
תלמידי בייתוס שכופרים בתורה שבעל פה ומתנגדים לקיום מצוות ערבה בשבת ,ונטלום את ענפי הערבה
וכבשום הניחום מתחת לאבנים .למחרת הכירו בהן מצאו את הערבות עמי הארץ שאינם מקפידים
במצוות ,ושמטום הוציאו את ענפי הערבות שהיו מתחת האבנים ,והביאום הכהנים וזקפום את ענפי
הערבה בצידי המזבח .לפי שאין בייתוסין מודים שחיבוט ערבה דוחה את השבת בבית המקדש ,משום
שלדעתם אין זו מצווה .אלמא מסיפור זה משמע שמצוות הערבה היא גם בנטילה היא שהרי נאמר חיבוט
ערבה! תיובתא קשה לרב יוסף שסובר שערבה היא רק בזקיפה.

מטרת הבייתוסים בהחבאת הערבות

עיון והלכה רש"י כתב שהבייתוסים לא רצו שיזקפו
את הערבה בשבת ,משום שלדעתם ערבה אינה דוחה שבת ,לכן
הם שמו על הערבות אבנים ,וכך חכמים לא יוכלו להסיר אותם
בשבת ולזקוף את הערבה על גבי המזבח .המהרש"א הקשה
מדוע לא נאמר שטלטול מוקצה יהיה מותר לצורך מצוות ערבה,
כמו שהגמרא עצמה (מב ע"ב) אומרת לגבי לולב שכיון שהוא אסור
בטלטול רק משום מוקצה ,הטלטול צריך להיות מותר בשבת
לצורך המצווה .המהרש"א עונה שטלטול לצורך מצווה מותר
בשבת רק במקרים שבהם לא ניתן לעשות את הטלטול ביום שישי,
אך במקרה זה שבו הערבות היו מתחת לאבנים ,הרי שהיה ניתן
ביום שישי להוציא את הערבות מתחת לאבנים ,לכן אסור היה
בשבת לטלטל את האבנים .הערוך לנר כתב שדברי המהרש"א
אינם נכונים ומקרה זה שבו באו בייתוסים והניחו אבנים מעל
הערבות הוא מקרה שבו לא היה ניתן להסיר את האבנים לפני
שבת ולכן טלטול היה צריך להיות מותר.
האור זרוע (ב ,שבת כט) סובר שהיה אסור גם לכהנים לזקוף את
הערבות על גבי המזבח ,משום שהערבות היו מוקצה ,ולהבנתו
הכהנים שזקפו את הערבות היו גם הם עמי ארצות.
אמנם ,לדעת הערוך לנר מטרת הבייתוסים לא היתה לגרום בעייה
הלכתית שבגללה לא יטלטלו את הערבות ,אלא כוונתם היתה
להסתיר את הערבות מתחת לאבנים ,כך שהחכמים לא יבחינו
בהם ולא יוכלו להשתמש בהם.
בפירוש נוסף הוא כותב שיתכן שהבייתוסים ,שאינם מודים באיסורי
דרבנן ,העמידו בכוונה תחילה את החכמים במקרה שבו בכל
מקרה הם יצטרכו לעבור על איסור דרבנן :או איסור טלטול מוקצה,
או לא לזקוף ערבות על המזבח.

מבט נוסף

כוחם המיוחד של עמי
הארצות

לשון הגמרא מפליא אותנו :מדוע חז"ל מוצאים
לנחוץ להדגיש ,שהמעשה  -הוצאת הערבות
מתחת האבנים ,שבעצם היה רצוי ,נעשה על ידי
עמי הארץ?
התשובה היא שכשנטלו הביתוסים את הערבות
וכבשום תחת אבנים ,הם העמידו את חכמי
ישראל במצב קשה .מצד אחד איסור טלטול
מוקצה בשבת (הסרת אבנים) ,ומצד שני ביטול
מצוות ערבה "הלכה למשה מסיני"  -מי נדחה
מפני מי? כל דחייה היתה מתפרשת בזדון על-
ידי הצדוקים כדחייה גמורה ,הם היו מודיעים
ומפרסמים מיד ברבים או שאיסור מוקצה בשבת
בטל ומבוטל ,או שנטילת ערבה אין לה יסוד.
ברם ,הדבר לא הגיע לידי שאלה .עמי הארץ הם
שהתערבו בענין ,והם היהודים הפשוטים פתרו
הבעיה בדרך משלהם :הם לא הלכו לשאול
שאלות ,מה לעשות ואיך לעשות ,אלא מששמעו
על השערוריה שעשו הצדוקים ,נזעקו ובאו ועשו
מה שעשו ,כך הורה להם הרגש הבריא הטבעי.
חיבוט ערבה  -הערבה המסמלת כאמור את עם
הארץ יש לה איפוא משמעות אחרת מהמקובלת:
לא שחובטין אותה ,אלא שחובטין בה (בשם הרב
קוק ,מועדי הראי"ה עמ' קיב-קיג ,ובשם משמואל
הושענא רבה תרע"ב רעיון דומה)
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מג ע"ב  -מד ע"א
ואלא נדחו ...כאן במקדש כאן בגבולין

בסוגיה הקודמת למדנו שנטלו ערבה במקדש .הגמרא מקשה :ואלא נדחו אם כך שתדחה
ביאור הערבה את השבת כשהושענא רבה חל בשבת? כיון דאנן שאנחנו בחוץ לארץ לא דחינן
לא דוחים את השבת בהושענא רבה  -אינהו נמי הם בארץ ישראל גם לא דחו את השבת בהושענא רבה.
והא יום טוב הראשון ,דלדידן לבני בבל לא דחי לא דוחה מצוות הלולב את השבת ולדידהו לבני ארץ
ישראל דחי דוחה את השבת! [דף מד עמוד א] אמרי אמרו :לדידהו לבני ארץ ישראל נמי גם לולב לא
דחי את השבת ביום הראשון .ואלא קשיא קשה הני מאלו תרתי שתי המשניות דתנא חדא במשנה אחת
נאמר" :כל העם מוליכים את לולביהם להר הבית" כשבית המקדש קיים שנוטלים לולב ביום הראשון
שחל בשבת ,ותניא ובמשנה אידך אחרת נאמר  :שמביאים את הלולבים "לבית הכנסת" .ומתרצינן
והסברנו :כאן במשנה הראשונה מדובר  -בזמן שבית המקדש קיים ,כאן ובמשנה השנייה מדובר -בזמן
שאין בית המקדש קיים ובכל זאת הלולב דוחה את השבת ביום הראשון  -לא אידי ואידי זה וזה  -שתי
המשניות מדברות בזמן שבית המקדש קיים ,ולא קשיא לא קשה :כאן המשנה הראשונה עוסקת  -בבית
המקדש ,כאן המשנה השנייה עוסקת  -בגבולין בכל הארץ שאינה ירושלים ,ולכן נאמר בה שמוליכים את
הלולבים לבית הכנסת.

עיון והלכה

איסור לא תתגודדו במנהגים
שונים במקומות שונים

נאמר בגמרא שכיון שבחוץ לארץ לולב וערבה לא דוחים את
השבת ,לכן גם בארץ ישראל לולב וערבה לא דוחים שבת.
ורש"י מסביר שהסיבה היא משום איסור "לא תתגודדו" (דברים
יד ,א) ,כלומר ,לא תעשו אגודות אגודות ,שלא רוצים ליצור
מצב שבו בעם ישראל יש כאלו שנוהגים כך ,ויש כאלו שנוהגים
אחרת.
רבי שמואל די מודינה (מהרשד"ם יו"ד קנג) הקשה על דברי
רש"י שבמסכת יבמות (דפים יג  -יד) ישנו דיון ארוך בשאלה
מתי קיים איסור 'לא תתגודדו' ומסקנת הגמרא שם שאין ספק
שאין לאסור משום איסור לא תתגודדו במקרה שבו נוהגים שני
מנהגים שונים בשני מקומות שונים ,אם כן קשה מדוע רש"י
כתב שקיים איסור לא תתגודדו במקרה שלנו שבו נוהגים מנהג
אחר בארץ ישראל ובחו"ל?
המהרשד"ם תירץ שאמנם אין איסור בשני מקומות אבל וודאי
שלכתחילה יש למנוע מצב שבו יש שני מנהגים שונים גם בשני
מקומות שונים .הוא תירץ תירוץ נוסף שישנו איסור לא תתגודדו
באותו בית הדין שבו יתקנו תקנה אחת לארץ ישראל ותקנה
אחרת לחו"ל.
ועל אף שביום טוב שני ישנם מנהגים שונים בין הארץ לחו"ל,
מנהגים שונים אלו התחילו ככורח מאחר שהיה ספק בגלות
באיזה יום לנהוג את החג.
רבי משה בן חביב (כפות תמרים) הסביר שכיון שבני חו"ל
מגיעים לארץ ישראל ,יש חשש שכאן בארץ ישראל ינהגו שני
מנהגים וזה יחשב לאיסור לא תתגודדו.

מבט נוסף

לא תתגודדו  -לא ליצור
פיצולים בעם ישראל

הרב קוק עסק באורות (התחיה אות כ) בנוגע
להצעה שעלתה על ידי כמה אנשים להפריד את
הקהילות של יראי ה' מקהילות של אנשים פורקי
עול .הוא כותב בחומרה נגד הפרדת קהילות ,והוא
כותב שהצעה זו היא כמו הצעת שלמה לגזור
את הילד החי על מנת לחלק את חלקיו בין שתי
האמהות הדורשות אותו.
הרב קוק אומר שכל מחשבה על פילוג בעם
ישראל היא כמו מחשבת עבודה זרה ,וצדיקים
שחושבים שהם יכולים להפרד ולחיות בלי
הרשעים ,הם טועים ,כי צדקתם של הצדיקים
נתמכת גם על ידי הרשעים שבכל דור ,שהרי על
עם ישראל נאמר" :ועמך כולם צדיקים".
איסור "לא תתגודדו"  -שהגמרא ביבמות דרשה
אותו " -לא תעשו אגודות אגודות"  -אסור לעם
ישראל להתחלק במנהגיהם ,על מנת לא ליצור
פירוד בעם ישראל .נכתב ברמב"ם בהלכות
עבודה זרה (פרק יב ,הלכה יד) משום שהרמב"ם
בא לומר לנו שהאיסור ליצור פירוד בעם ישראל
הוא דומה לעבודה זרה.

סוגיא 9

דף מד ע"א
אמר ליה אביי לרבא ...אחת ללולב ואחת למקדש

אמר ליה אביי לרבא :מאי שנא במה שונה לולב ,דעבדינן ליה שתיקנו לו שיטלו אותו
ביאור שבעה ימים זכר למקדש שבו המצווה ליטול את הלולב היא בכל שבעת הימים ,ומאי
שנא ובמה שונה נטילת הערבה דלא שלא עבדינן נוטלים לה אותה שבעה זכר למקדש? אמר ליה אמר
לו :הואיל ואדם יוצא ידי חובתו בערבה שנמצאת בלולב יחד עם שאר ארבעת המינים ,ולכן לא צריך
לעשות זכר נוסף לערבה .אמר ליה ענה לו רבא :ההוא הערבה שבלולב משום לולב הוא דקא עביד ליה
עושים אותה ,ואינה זכר לערבה שבמקדש .וכי תימא ואם תאמר דקא מגבה ליה שמגביהים את הלולב
לזכר הלולב שהיה במקדש והדר וחוזר ומגביה ליה את הלולב לזכר הערבה שבמקדש והא והרי מעשים
בכל יום בחג הסוכות דלא קא עבדינן הכי שאיננו עושים כך ,אלא מגביהים את הלולב רק פעם אחת?
אמר רב זביד משמיה דרבא :לולב שמצוותו מדאורייתא מהתורה  -עבדינן עושים בימינו שבעה ימים
זכר למקדש שבו כל שבעת הימים הוא היה מהתורה .ערבה שמצוותה מדרבנן  -לא עבדינן לא עושים
לה שבעה ימים זכר למקדש .למאן לפי מי מהתנאים מצוות ערבה דרבנן? אילימא אם זה נאמר לשיטת
אבא שאול  -האמר הרי הוא לומד מהפסוק" :ערבי נחל" (ויקרא כג ,מ) כתיב בפסוק בלשון רבים  -שתים
 אחת ללולב ואחת למקדש וכך יוצא שמצוות הערבה במקדש היא מהתורה ,ואם כן יש לעשות זכר גםלמצוות הערבה כל שבעה?

עיון והלכה

מדוע ערבה ניטלת בימינו רק יום אחד?

הגמרא מציעה שהסיבה לכך שערבה ניטלת
בימינו רק יום אחד היא בגלל שערבה אינה מהתורה ,אלא שהגמרא דוחה
זאת כי זה לא מסתדר לא לאבא שאול ולא לחכמים שסוברים שמצוות
הערבה היא הלכה למשה מסיני.
למרות זאת הרמב"ם (הל' סוכה ז ,כב) כתב" :ערבה זו הואיל ואינה
בפירוש בתורה אין נוטלין אותה כל שבעת ימי החג זכר למקדש אלא ביום
השביעי בלבד הוא שנוטלין אותה בזמן הזה" .והמגיד משנה תמה עליו
כיצד הרמב"ם כתב טעם שאינו נשאר במסקנת הגמרא? וכתב שאולי
לרמב"ם היתה גירסה אחרת בגמרא.
הערוך לנר הקשה עוד שטעם הרמב"ם אינו כמו הגמרא שלנו כלל,
שהרי בגמרא נאמר שהסיבה שלא נוטלים ערבה שבעה ימים היא
בגלל שמצוותה אינה מהתורה ,ואילו הרמב"ם כתב שהטעם הוא משום
שהמצווה לא כתובה בפירוש בתורה ,אבל חיובה הוא מהתורה.
לכן מפרש הערוך לנר שהרמב"ם הבין שמסקנת הגמרא (בסוגיה הבאה)
מסבירה את דברי הגמרא בתחילתה והכוונה שכיון שמצוות ערבה לא
כתובה במפורש בתורה מחוץ לבית המקדש בכלל ,לעומת מצוות לולב
שיש מקום בתורה שאפילו היא נוהגת שבעה ימים ,אין מקום לעשות זכר
למקדש יותר מיום אחד.
למעשה ,סוגיה זו היא אחת הסוגיות שהרמב"ן (שורש שני בספר המצוות)
מקשה מהן על דעת הרמב"ם ,כיצד הרמב"ם כותב שיש להלכה למשה
מסיני דין דרבנן ,והרי מקושית הגמרא כאן משמע שהלכה למשה מסיני
נחשבת כמו דאורייתא ,כיון שהגמרא בהתחלה אמרה שערבה אינה
מהתורה ,ודחתה זאת שהיא לפחות הלכה למשה מסיני.
הרב יהודה עייאש (בית יהודה אורח חיים סי' יח) הסביר שלדעת הרמב"ם
מסקנת הגמרא היא בדיוק זו שכיון שערבה היא הלכה למשה מסיני הרי
שהיא לא דאורייתא ,ולכן לא עושים שבעה ימים זכר למקדש ,ולכן כך
כותב הרמב"ם שכיון שאינה מפורשת בתורה לא עשו לה זכר שבעה ימים.

מבט נוסף

ערבות הן עדות לכך
שהביאו את הקרבנות

רבי אליעזר מגרמייזא (רוקח אות רכא)
מבאר שקבעו ביום הושענא רבה ליטול
את הערבה ,משום שזהו היום האחרון
שנידונים על המים.
אדם שנדר להביא קרבן צריך להביא
אותו עד שלושה רגלים מיום הנדר ,לכן
היו מביאים בדרך כלל את הקרבנות
ברגלים ,ויש זמן עד סוף חג הסוכות
להביא קרבנות לפני שעוברים עליהם
באיסור "בל תאחר" .את הבהמות של
הקרבנות היו קושרים בענפי ערבה
ומביאים עד המזבח קשורים כך.
ביום השביעי אנחנו רוצים להראות
לקב"ה שהבאנו את כל הבהמות של
הקרבנות שהיו קשורים בענפי הערבה,
כיון שנדרים שלא פרעו אותם מעכבים
את בא הגשם ,ולכן אנו מראים שה'
יחתום אותנו להרבה גשם .ואומרים:
"רבונו של עולם מה שנדרנו הבאנו
והענפים שאסרנו בידינו הם הואיל
ולא עצרנו מתת גם אתה אל תעצר
הגשמים" .ולכן יום זה נקרא הושענא
רבה בגלל שיש בו ישועות רבות.

סוגיא 10

דף מד ע"א
אי לרבנן הלכתא גמירי לה ...דלמא בתמימים

הגמרא מבררת לשיטת מי לא עושים בימינו זכר למצוות הערבה שבעה ימים ,משום שהיא
ביאור אינה מהתורה אי אם לשיטת רבנן  -הלכתא הלכה למשה מסיני גמירי לה למדו אותה.
דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית חורתן :עשר נטיעות הנמצאות בשדה
בשטח של חמישים על חמישים אמה ,מותר לחרוש את כל השדה עד תחילת שנת השמיטה ,למרות
ששדה אחרת אסורה בחרישה כמה שבועות לפני שנת השמיטה ,נטילת ערבה במקדש ,וניסוך המים
במקדש בסוכות  -דינים אלו הן הלכה למשה מסיני .אלא אמר רב זביד משמיה דרבא הסיבה שלא עושים
זכר למצוות הערבה שבעת הימים ,בניגוד ללולב היא :לולב דאית ליה שיש לו עיקר יום אחד שחיובו מן
התורה בגבולין בכל מקום  -עבדינן ליה תיקנו שיטלו אותו שבעה ימי החג בכל מקום זכר למקדש ,אמנם
מצוות ערבה דלית שאין לה עיקר שאין מקור לחיובה מן התורה ליטול אותה בגבולין בכלל ,כי מצוותה
מהדין היא רק בבית המקדש  -לא עבדינן חכמים לא מחייבים בימינו ליטול אותה שבעה זכר למקדש.
אמר ריש לקיש :כהנים בעלי מומין נכנסין בין האולם ולמזבח כדי לצאת בערבה שמקיפים איתה את
המזבח ,וזאת למרות שבדרך כלל הם אסורים להכנס לשם .אמר ליה רבי יוחנן :מי אמרה שמקיפים את
המזבח בערבה? הגמרא תמהה מדוע רבי יוחנן שואל מי אמרה ומשמע שאינו מסכים עם דין זה? הא הרי
איהו רבי יוחנן עצמו אמר גם את דין זה ,דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית
חורתן :עשר נטיעות ,ערבה ,וניסוך המים (פירשנו בתחילת הסוגיה) כל דינים אלו הלכה למשה מסיני
ואם כך גם לדעתו מצוות ערבה היא מהלכה למשה מסיני? אלא :שאלת רבי יוחנן היתה מי אמרה שמצוות
ערבה היא בנטילה ומקיפים איתה את המזבח ,דלמא אולי מצוות ערבה היא בזקיפה על המזבח? וגם אם
מצווה להקיף איתה את המזבח מי אמרה שגם בבעלי מומין יכולים להסתובב מסביב למזבח ,דלמא שמא
דווקא בתמימים שאינם בעלי מום?

עיון והלכה

איסור כהנים בעלי מומים בכניסה
בין האולם ולמזבח

בגמרא מבואר שכהנים בעלי מום היו מקיפים את המזבח עם
הערבות ,וכתוצאה מזה גם הגיעו לצד של המזבח הקרוב לאולם.
במשנה בכלים (א ,ט) נאמר שלכהנים בעלי מומים או כהנים שלא
הסתפרו אסור להכנס בין האולם והמזבח ,ואם כך קשה כיצד
הכהנים הקיפו עם הערבה את המזבח?
תוספות (ד"ה אמר רבי יוחנן) והריטב"א (ד"ה אמר) הסבירו
שאיסור זה של בעלי מום להכנס לשם הוא רק איסור דרבנן ,ולכן
חכמים התירו אותו לצורך קיום מצוות ערבה.
אמנם ,לדעת הרמב"ם (מצוות לא תעשה סט והל' ביאת מקדש
ו ,א) איסור כניסתו של כהן בעל מום מאחורי המזבח הוא איסור
מהתורה ,והרמב"ן (בהשגותיו לספר המצוות) הקשה כיצד לפי
הרמב"ם התירו איסור תורה על מנת להסתובב עם הערבות?
רבי יצחק דיליאון (מגילת אסתר שם) תירץ שלדעת הרמב"ם אף
שאיסור כניסת בעל המום היא מהתורה ,כיון שמצוות ההקפה
עם הערבה היא מהלכה למשה מסיני ,מצווה זו דוחה את איסור
הכניסה של בעל המום.
הערוך לנר הקשה על תירוצו של המגילת אסתר שכן לא נכון
לומר שהלכה למשה מסיני תדחה איסור לאו ,ולכן הוא מסביר
שהאיסור על כהן בעל מום להכנס למקום שמעבר למזבח נובע
מכך שלמקום זה מותר להכנס רק לצורך עבודה ,והרי לכהנים
אלו אסור לעבוד ,אבל כאשר מקיפים את המזבח עם הערבה הרי
זה נחשב לעבודה ומותר להם להכנס גם לשם.

מבט נוסף

הערבה עוזרת להתעלות

הלולב ומיניו באים כדי לאגד
ולחבר כל הכוחות שישנם בישראל ,וערבה
כשהיא ניטלת בפני עצמה היא כנגד מי שאינו
יכול להכניס עצמו בכלל ,כלומר אדם שאפילו
לא מסכים להצטרף לכלל ישראל ,אדם זה יכול
להיות מתוקן רק בכוחו של דוד המלך ,שהוא
שייך ליום השביעי של חג הסוכות ,כמו שנאמר
בגמרא (עבודה זרה ד ע"ב) שדוד חטא על מנת
להראות לכל אדם שאפשר לעשות תשובה,
ומדובר על אדם שאינו יכול לעשות תשובה עם
הכלל ,כי הוא לא מרגיש את עצמו חלק מהכלל.
וזה הרמז במה שנאמר בגמרא בסוגייתנו:
"כהנים בעלי מומין נכנסין בין האולם ולמזבח
כדי לצאת בערבה" ,היינו שלמרות שכל השנה
אין ביכולתם להכנס במקום ההוא אבל עם
הערבה נכנסין אף אלו שאינם ראויים (אמרי
אמת הושענא רבה תרע"ב)

סוגיא 11

מד ע"א  -מד ע"ב
איתמר אמר רבי יוחנן ...כאן במקדש כאן בגבולין

אתמר נאמרו בשם רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי ,אחד אמר :ערבה היא מצווה יסוד
ביאור שיסדו אותה הנביאים חגי זכריה ומלאכי ,ואחד אמר :מצוות הערבה היא מנהג שנהגו בו
מתקופת הנביאים .תסתיים נוכל להגדיר ולומר דרבי יוחנן הוא זה שדאמר שערבה היא מיסוד הנביאים,
דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן :ערבה יסוד נביאים הוא ,תסתיים אכן רבי יוחנן הוא זה שאמר שמצוות
ערבה היא יסוד הנביאים .אמר ליה רבי זירא לרבי אבהו :מי האם אמר רבי יוחנן הכי שנביאים יסדו את
מצוות הערבה? והאמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית חורתן :עשר נטיעות הנמצאות
בשדה בגודל חמישים על חמישים אמה מותר לחרוש את כל השדה עד תחילת שנת השמיטה ,למרות
ששדה אחרת אסורה בחרישה כמה שבועות לפני שנת השמיטה ,נטילת ערבה במקדש ,וניסוך המים
במקדש בסוכות  -דינים אלו הן הלכה למשה מסיני ומזה נלמד שמצוות ערבה היא הלכה למשה מסיני,
ולא יוסדה על ידי הנביאים? אשתומם תהה על שאלה זו כשעה חדא אחת ,כלומר זמן ארוך ואמר :אכן
מצוות ערבה היא מהלכה למשה מסיני ,אמנם שכחום לאחר מכן וחזרו הנביאים ויסדום את מצוות הערבה
מחדש ולכן הוא אמר שהנביאים יסדוה .ומי האם אמר רבי יוחנן הכי כך? והאמר רבי יוחנן שהיה בארץ
ישראל ,וכשרב כהנא עלה לארץ וראה רבי יוחנן את תורת אנשי בבל לעומת תורת אנשי ארץ ישראל ,אמר
לבני ארץ ישראל :דלכון שלכם אמרי הייתי אומר ,חשבתי פעם שבארץ ישראל יודעים את התורה טוב
יותר ,משום שלא גלו מארצם ,אבל הסתבר לי שדלהון שלהם  -של בני בבל היא התורה ,והם לא שכחו
את התורה למרות הגלות ,ואם כך איך יתכן שנשכחה מצוות ערבה בגלות בבל? לא קשיא לא קשה על רבי
יוחנן[ :דף מד עמוד ב]  -כאן  -בבית המקדש ערבה היא הלכה למשה מסיני ,כאן  -בגבולין מחוץ למקדש,
היא מיסוד הנביאים.

עיון והלכה

דילכון -דילהון :לומדי
התורה בארץ ישראל ובבבל

הראשונים הסבירו בכמה אופנים את דברי רבי יוחנן:
"דלכון אמרי דלהון היא".
בפירוש הגמרא הסברנו את דברי רבי יוחנן לפי הסברו
של רש"י ,רש"י הבין שהכוונה בדברי רבי יוחנן היא שיש
לפסק את המשפט ,ולהסבירו :חשבתי פעם שהתורה
שלכם בארץ ישראל ,אבל נוכחתי לדעת שתורת בבל היא
משובחת יותר ,לפי הסברו של רש"י שאלת הגמרא היא
כיצד ניתן לומר שבני בבל שכחו הלכה למשה מסיני בגלל
הגלות ,והרי בבבל התורה היתה משובחת יותר? ועל כך
הגמרא עונה שאכן לא שכחו את ההלכה למשה מסיני הזו,
אלא שהנביאים יסדו שגם מחוץ למקדש יטלו ערבה.
תוספות מקשים על רש"י שאמירה זו ששכחו דינים
וחזרו הנביאים ויסדו אותם מופיעה בעוד מקומות (למשל
במסכת שבת קד ע"א) ,ובמקומות אלו הגמרא קיבלה את
ההסבר הזה ,ומדוע דווקא בגמרא כאן שואלים שלא יתכן
שבני בבל שכחו משהו מהתורה?
תוספות הביאו את פירוש רבינו תם שרבי יוחנן שהיה גר
בארץ ישראל היה מלמד תלמידים מבבל ,ואמר להם -
דילכון  -אחד משלכם אמר שדלהון הוא  -שדין זה של
ערבה הוא ממנהג הנביאים ולא הלכה למשה מסיני.

מבט נוסף

הקשר בין ערבה וניסוך המים לבין
עשר נטיעות

מובן מאוד מדוע שתי ההלכות לגבי סוכות  -ערבה וניסוך
המים נזכרות יחד ,אלא שנשאלת השאלה מדוע לשתי
הלכות אלו תמיד נצמדת ההלכה למשה מסיני על עשר
נטיעות העוסקת בדיני תוספת איסור מלאכה לשביעית
מהשנה השישית ואינה קשורה להלכות סוכות?
הגמרא במועד קטן (דף ד ע"א) כתבה שדין זה נועד לומר
לנו שההלכה למשה מסיני של תוספת שביעית קיימת רק
בזמן שבית המקדש קיים כמו ניסוך המים.
נראה שיש בזה עניין עמוק יותר ,הברכה המיוחדת בפירות
ארץ ישראל שורה רק כאשר בית המקדש קיים כפי
שנאמר במשנה במסכת סוטה (ט ,יב)" :מיום שחרב בית
המקדש ניטל טעם הפירות" ,כי הקשר המיוחד בין הקב"ה
לארץ ,המברך את ארץ ישראל עובר דרך בית המקדש.
מיום שחרב בית המקדש הרי שההלכות התלויות בברכת
הקרקע בטלות  -אין לנו ניסוך המים שנעשה בשביל
"שיתברכו לכם גשמי שנה" (ספרי במדבר קנ) .ואין לנו
ערבה שצומחת גם היא על המים ובאה על מנת שנתפלל
על המים בחג הסוכות .וגם מצוות תוספת שביעית
האוסרת עלינו להכין את הקרקע ולחרוש אותה בשנה
השישית אינה קיימת ,כי היא גם קשורה בברכה המיוחדת
של הקרקע שטמונה בארץ ישראל ,ומקורה מבית
המקדש(.על פי הרב אביב זיגלמן ,אתר ישיבת מעלות)

דף מד ע"ב
אמר רבי אמי ...עלה אחד בבד אחד
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אמר רבי אמי :ערבה שנוטלים בהושענא רבה צריכה שיעור של עלים וענפים שיבואר
ביאור בהמשך ,ואינה ניטלת יחד עם הלולב אלא בפני עצמה ,ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה
שאגודה יחד עם שאר המינים בלולב .והקשתה הגמרא :כיון דאמר מר שאמרנו :שערבה אינה ניטלת אלא
בפני עצמה  -פשיטא פשוט וברור דאין שאין אדם יוצא בערבה שבלולב? מהו דתימא היינו אומרים :הני
מילי דין זה שלא יוצאים בערבה שלא ניטלת בפני עצמה הוא רק  -היכא במקרה דלא אגבהיה שלא הגביה
והדר וחזר אגבהיה והגביה את הלולב שעם הערבה ושאר המינים ,אבל אם אגבהיה מגביה והדר אגבהיה
וחוזר ומגביה את הלולב פעמיים  -אימא לא ,ואדם יוצא ידי חובתו של הלולב ושל הערבה ,קא משמע
לן שבכל מקרה צריך ליטול את הערבה בפני עצמה ,כשהיא נפרדת מהלולב .ורב חסדא אמר רבי יצחק:
אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב ולא צריך להביא ערבה בנפרד מארבעת המינים (ביום טוב ראשון
של חג) .וכמה שיעורה של הערבה  -כמה ענפי ערבה ועלים צריך? אמר רב נחמן :שלשה בדי ענפי ערבה
שבהם עלין לחין .ורב ששת אמר :אפילו עלה אחד ובד ענף אחד .עלה אחד וגם בד אחד בנפרד סלקא
דעתך האם הגיוני שיביאו עלה בנפרד מהענף? אלא אימא וודאי כוונת הברייתא שאפילו מספיק עלה
אחד בתוך בד ענף אחד.

כמה ענפי ערבה צריך?

עיון והלכה בגמרא ישנם שתי דעות  -לדעת רב נחמן
צריך שלושה ענפים של ערבה ,ולדעת רב ששת מספיק ענף אחד.
הר"ן (על הרי"ף כב ע"א ד"ה בדי) הסביר שבגלל שלפעמים לוקחים
מהלולב את הערבות לצורך נטילתם בהושענא רבה ,ובלולב יש שני
ענפי ערבות ,ורצו להבדיל את מצוות הערבה ממצוות הלולב ,לכן
לדעת רב נחמן צריך שלושה ענפים על מנת שאנשים ידעו שזו מצווה
שונה.
הטור (אורח חיים תרסד) פסק הלכה כרב ששת ,אך כתב בשם רב
האי שזה דבר מכוער שאדם יקח רק ערבה אחת בידו ,כנראה בגלל
שיש להחמיר לכתחילה כשיטת רב נחמן ולקחת שלושה ענפים של
ערבה ,או שאין זה מהודר להחזיק רק ענף אחד קטן בתור מצווה ,וכך
פסק ברמ"א (תרסד ,ד) .המשנה ברורה (ס"ק טז) הביא שנהגו בשם
האר"י להביא חמישה ענפי ערבה .הלקט יושר כתב שרבו היה לוקח
שבעה ענפים של ערבה בידיו בהושענא רבה.
מהו שיעור אורכם של הערבות להושענא רבה? רש"י (ד"ה בבד אחד)
ביאר שכוונת דברי הגמרא ש'ערבה צריכה שיעור' אין הכוונה שיש
שיעור מינימלי לאורך הערבות ,כי להלכה ניתן לקחת ערבות בכל
אורך ,אפילו ערבות קצרות מאוד ,אבל כתב רש"י שבימינו נהגו להביא
ענפים ארוכים ויפים .ואילו הר"ן (שם) כתב שמסתבר ששיעור אורכם
של הערבות הוא כשיעור הערבות שבלולב .בשולחן ערוך (שם) פסק
כשיטת הר"ן שצריך שתהיה הערבה ארוכה כאורך הערבה שבלולב
שהיא שלושה טפחים .כמו כן כתב רמ"א שיש להקפיד על כל הדברים
שפוסלים בערבה שלוקחים ללולב ,וכמו שצריכה שיעור באורכה ,כך
אסור למשל שהערבה תהיה יבשה.

מבט נוסף

חבטת הערבות חמש
פעמים

נוהגים בימינו לחבוט את הערבות חמש
פעמים .בספר אוצר מנהגי ישורון (עמ' )112
כתב שהטעם שחובטים את הערבות הוא
כדי להראות שלמרות שעם ישראל עובר
גלויות רבות הקב"ה לא רוצה להכרית אותנו
ח"ו אלא רק לחבוט אותנו קצת .וחובטים רק
חמש פעמים בגלל שיש ארבע גלויות ,וגאולה
אחת ,ולכן אין לחבוט יותר מחמש פעמים.
וטעם נוסף לחבטה חמש פעמים כתב על פי
האר"י ,זאת כמו שנאמר לגבי אלישע שאמר
ליואש המלך שיירה חצים לסימן שהוא ינצח
את ארם ,אלישע כעס על יואש שהוא הכה
רק שלוש פעמים ואמר לו שהיה צריך להכות
חמש או שש פעמים כי אז היתה תשועה
גדולה (מלכים ב יג ,יח) .משם אנחנו לומדים
שבמקום שהכאה היא סימן להכאה באויבים
יש להכות חמש פעמים ואז תהיה תשועה
גדולה לעם ישראל.

דף מד ע"ב
אמר אייבו ...לסתומי פילי שרי
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אמר אייבו אביו של האמורא רב :הוה קאימנא קמיה הייתי עומד לפני דרבי אלעזר בר צדוק ,ואייתי
ביאור
ההוא גברא ערבה קמיה והביא איש אחד לפניו ערבה ביום השביעי של החג כדי לקיים בה את
המצוה ,שקיל ,חביט חביט ולא בריך לקח ממנו רבי אלעזר את הערבה ונענע אותה אך לא ברך על
נטילתה .קסבר ויש ללמוד מכך שהוא סובר שנטילת ערבה ביום השביעי של חג מנהג נביאים הוא בלבד ,ואינה חובה
ועל כן אין לברך עליה .ועוד מסופר שאייבו וחזקיה בני ברתיה דרב בני בתו של רב אייתו ערבה לקמיה דרב הביאו
ערבה לפני רב ביום השביעי של החג ,חביט חביט ולא בריך נענע רב את הערבה אך לא ברך עליה ,קא סבר משום
שסבר שנטילת ערבה בשביעי של חג בגבולין :מנהג נביאים הוא.
ועוד אמר אייבו :הוה קאימנא קמיה הייתי עומד לפני דרבי אלעזר בר צדוק ,אתא לקמיה ההוא גברא בא לפניו איש
אחד ואמר ליה :קרייתא אית לי יש לי בבעלותי כפרים ,וגם כרמיא אית לי כרמים יש לי ,וכן זיתיא אית לי עצי זית יש
לי ,ואתו בני קרייתא ובאים בני הכפרים ומקשקשין בכרמיא ואוכלין בזיתיא ועודרים את הכרמים בשנת השמיטה
ואוכלים מן הזיתים בשכר עבודתם ,אריך או לא אריך האם ראוי לנהוג כך או לא? אמר ליה רבי אלעזר לאותו איש:
לא אריך אין ראוי לנהוג כך ,שבפריעת שכרם מפירות שביעית אתה עובר על איסור סחורה בפירות שביעית .הוה קא
שביק ליה ואזיל עזב אותו אדם את רבי אלעזר והלך לדרכו .אמר רבי אלעזר לתלמידיו :כדו הויתי דיירי בארעא הדא
ארבעין שנין מזה ארבעים שנה שאני גר בארץ הזו ,ולא חמיתי בר אינש מהלך בארחן דתקנן כדין ולא ראיתי בן אדם
שמהלך בדרך הישר כאדם זה .לאחר מכן הדר ואתי ואמר ליה חזר אותו אדם אל רבי אלעזר ושאל אותו :מאי מיעבד
מה עלי לעשות מכאן ואילך? אמר ליה רבי אלעזר :אפקר זיתיא לחשוכיא הפקר את הזיתים לעניים ,ותן פריטיא
לקשקושי כרמים ותן פרוטות מכיסך לעובדים בכרמים ,וכך לא תכשל באיסור סחורה.
מדברי אייבו למדנו שרבי אלעזר ברבי צדוק התיר לעדור בשמיטה .שואלת הגמרא :וקשקושי מי שרי וכי מותר לעדור
בקרקע בשמיטה? והא תניא והלא שנינו בברייתא :נאמר בתורה לגבי שנת השמיטה (שמות כג ,יא) "והשביעית
תשמטנה ונטשתה" – ודרשו חז"ל שיש כאן ציווי תשמטנה מלקשקש להמנע מלעדור את הקרקע ,ונטשתה
מלסקל ולהמנע מלהוציא אבנים מהשדה! ואם כן כיצד התיר רבי אלעזר לעדור? מתרצת הגמרא אמר רב עוקבא בר
חמא :תרי קשקושי הוו ישנם שני סוגי עידור ,חד סתומי פילי האחד עניינו לסתום את הבקעים ,כלומר לכסות בעפר
את שורשי האילן שהתגלו ,ועידור זה תכליתו לשמור על האילן שלא ימות ,וחד והעידור השני עניינו לנקוב ולהזיז
את העפר שעל השורשים כדי שיהיה רך אברויי אילני ותכליתו להשביח את האילן .עידור שתכליתו אברויי אילני
להשביח את האילן – אסור בשביעית ,עידור שנעשה לסתומי פילי – שרי מותר.

ברכה על מנהג

עיון והלכה בסוגייתנו מתבאר שאם חביטת ערבה היא מנהג
נביאים בלבד ואינה תקנה ,אין לברך עליה .הטעם
לכך הוא כפי שביאר רש"י (מ"ד ע"א ד"ה מנהג) שעל מצוות דרבנן אנו
יכולים לברך "וציונו" משום שיש מצווה מהתורה (דברים יז יא) "לא תסור מן
הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" שמחייבת אותנו לשמוע לתקנות חכמים,
אבל על מנהג בלבד אי אפשר לברך "וציונו".
התוספות (ד"ה מכאן) הביאו שיש שרצו להוכיח מכאן שעל כל מנהג אין
לברך ,ולפי זה נקטו להלכה שאין לברך על הלל שאומרים בראשי חודשים
משום שהגמרא (תענית כ"ח ע"ב) קוראת לו מנהג ("מנהג אבותיהם
בידיהם") .כך גם מתבאר מדברי הרמב"ם (הלכות חנוכה פרק ג הלכה ז)
שכתב שאין לברך על ההלל בראש חודש אפילו בציבור.
רבינו תם (תוספות שם) חולק על כך ,הוא סבור שדוקא על מנהג חביטת
הערבה אין מברכין משום שאינו אלא 'טלטול בעלמא' ולכן אינו מספיק
חשוב כדי לקבוע עליו ברכה ,אבל על ההלל יש לברך אפילו בראשי
חודשים למרות שקריאתו אז היא מנהג בלבד.
להלכה אכן יש שני מנהגים בקריאת ההלל .השולחן ערוך (אורח חיים
סימן תכ"ב סעיף ב) הביא את שתי הדעות אך סיים שבארץ ישראל ובכל
סביבותיה נוהגים כרמב"ם ואין מברכים (כך מנהג חלק מקהילות בני
ספרד) ,ואילו הרמ"א פסק כשיטת רבינו תם שאפילו יחיד מברך על ההלל
בראש חודש (כך מנהג קהילות בני אשכנז).

מבט נוסף

את תיקון המעשים
אין לדחות!

בסוגייתנו מוצאים אנו שרבי אלעזר
בר צדוק שיבח באופן מופלג ביותר
את אותו אדם שקיבל את תשובתו עד
שאמר עליו שלא ראה ארבעים שנה
איש ההולך בדרכים ישרות כמו אדם
זה.
הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו (חלק
ב עמ'  )95מביא שרבי ישראל סלנטר
למד ממעשה זה שכאשר חפץ האדם
בתיקונו יתחיל במעשים מיד ללא דחיה,
כמו שראינו אצל אדם זה שכל כך היה
ירא חטא עד שהלך מיד להפסיק את
המעשה האסור ורק לאחר מכן בא
לשאול מהי העצה היעוצה כדי שיוכל
לנהוג מכאן ואילך כדין.

מד ע"ב  -מה ע"א
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אמר אייבו ...סטיו לפנים מסטיו

אמר אייבו משום רבי אלעזר בר צדוק :אל יהלך אדם בערבי שבתות יותר משלש פרסאות (כ-
ביאור
 12ק"מ) כדי שיגיע לביתו מוקדם ויוכל להכין לעצמו סעודת שבת .אמר רב כהנא :לא אמרן שהדין
כן אלא כאשר אדם הולך לביתיה לביתו ,וכיון שבני ביתו אינם יודעים שהוא אמור להגיע אין הם מכינים עבורו את
צרכי השבת ויבוא לכעוס עליהם ,אבל כאשר הוא הולך לאושפיזיה לאכסניא  -אמאי דנקיט סמיך הוא סומך על
האוכל שברשותו ולא על מה שמכינים במלון ולכן מותר לו לו ללכת יותר משלש פרסאות .ואיכא דאמרי יש שאמרו
שמועה זו בלשון אחרת אמר רב כהנא :לא נצרכא לא הוצרך רבי אלעזר לומר לנו זאת אלא כדי לחדש שאפילו
כאשר הולך הוא לביתיה לביתו אל ילך יותר משלש פרסאות ,למרות שיש להניח שבביתו ימצא לכל הפחות מעט
אוכל השייך לו ,מכל מקום לא יסמוך על כך ,וכל שכן כאשר הוא הולך לשבות באכסניא שיש חשש שלא ימצא שם
כלום שאסור לו לילך יותר משלש פרסאות .אמר רב כהנא :בדידי הוה עובדא לי היה מעשה שיצאתי לדרך בערב
שבת ,ומשהגעתי למקום שבו שבתתי ואפילו כסא דהרסנא לא אשכחי אפילו סעודה מועטת של דגים קטנים
מטוגנים בשומן שלהם ובקמח לא מצאתי שם.
שנינו במשנה" :מצות לולב כיצד יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת מוליכין את לולביהן להר הבית,
והחזנין מקבלין מהן וסודרין אותן על גבי איצטבא" כלומר ,על גבי ספסלים מקורים שהיו ברחבת הר הבית .תני תנא
קמיה שנה התנא לפני דרב נחמן גירסה אחרת במשנה :סודרין את הלולבים על גג האיצטבא כלומר ,על הקירוי
שמעל לאיצטבא - .אמר ליה רב נחמן לתנא[ :דף מה עמוד א] מדוע הניחום על הגג וכי לייבשן את הלולבים הוא
צריך הלא כשהם מונחים על הגג הם מתייבשים ולולב יבש פסול? אלא אימא אלא כך יש לשנות במשנה' :על גב
האיצטבא' על הספסלים עצמם מתחת לקירוי ולא על הגג המקורה .הגמא מספרת כיצד היו מסודרות האיצטבאות
בהר הבית :אמר רחבא אמר רבי יהודה :הר הבית סטיו כפול היה שתי שורות של ספסלים הקיפו אותו ,סטיו
לפנים מסטיו שורה אחת פנימית והשניה מקיפה אותה מבחוץ.

איסור יציאה לדרך בערב שבת

עיון והלכה כתבו רבינו חננאל (מ"ד ע"ב) רש"י (ד"ה
לא יהלך) והמאירי (שם) שטעם האיסור ללכת בערב שבת יותר
משלש פרסאות הוא כדי שיוכל להגיע לביתו בעוד היום גדול ויכין
את סעודת השבת.
מדברי הרי"ף (שבת ז ע"ב) מבואר שטעם האיסור הוא כדי שתהא
דעתו מיושבת עליו ויוכל לענג את השבת ,שהדרך גורמת לאדם
חולשה ואם ילך הרבה לא יוכל לענג את השבת במנוחת הלב.
רבינו פרחיה (שבת י"ט ע"א) פירש שטעם האיסור הוא משום שיש
לחשוש שמא לא ימצא עיר לשבות בה ויצטרך לחלל את השבת.
הרמב"ם (הלכות שבת פרק ל הלכה יא) מדגיש שאיסור זה הוא על
הליכה מתחילת היום ,כלומר שאם התחיל לילך בתחילת היום יכול
לילך עד ג' פרסאות ,אבל אם יצא לדרך לאחר מכן אסור לו לילך
אפילו שיעור פחות מזה באופן יחסי ביום.
שולחן ערוך (אורח חיים סימן רמט סעיף א) סייג הלכה זו וכתב שאם
במקום שהוא נמצא כעת אינו יכול להכין צרכי שבת ,או שאינו מקום
בטוח ,מותר לו לילך אפילו כמה פרסאות עד שיגיע למקום בטוח.
המגן אברהם (סק"ב) כתב בשם ספר האגודה (סוף סוכה),
שבזמנינו רוב בני אדם מכינים צרכי שבת בריוח ,ואין נזהרים בזה.
אך מכל מקום כבר הזהירו האחרונים שאף על פי כן צריך ליזהר
שלא לילך או ליסע עד סמוך לערב ,מפני שכמה פעמים נכשלים
על ידי זה ובאים לידי חילול שבת.

מבט נוסף

אכילת דג בשבת

בסוגייתנו מוזכר המושג 'כסא
דהרסנא' דהיינו סעודה מועטת של דגים קטנים
מטוגנים בקמח (רש"י ד"ה כסא) .מכאן וממקורות
אחרים אנו לומדים שהיו משתדלים לענג את
השבת בדגים.
מנהג זה מוזכר כבר בספר נחמיה (פרק יג ,פסוק
טז) "ו ְַהּצ ִֹרים י ְָׁשבּו ָבּהְ ,מ ִב ִיאים ָּדאג וְכָ ל ֶמכֶ ר,
ירּוׁש ִָלם" והסביר רש"י
ְהּודה ִּוב ָ
ּומֹכְ ִרים ַּב ַּׁש ָּבת לִ ְבנֵ י י ָ
שם שאנשי צור אשר ישבו בירושלים היו מביאים
דגים וכל דבר הנמכר והיו מוכרים בשבת לישראל
ולכן ציוה הנביא לסגור שערי העיר כדי שלא יבואו
הסוחרים ובני ישראל לא יחללו את השבת.
ובמסכת שבת (קיח ע"ב) מובא לגבי מצות עונג
שבת "במה מענגו?  -רב יהודה בריה דרב שמואל
בר שילת משמיה דרב אמר :בתבשיל של תרדין,
ודגים גדולים ,וראשי שומין .רב חייא בר אשי אמר
רב :אפילו דבר מועט ,ולכבוד שבת עשאו  -הרי זה
עונג .מאי היא?  -אמר רב פפא :כסא דהרסנא".
בשלחן ערוך הרב (רבי שניאור זלמן מלאדי ,רמב
קונטרס אחרון הערה ד) כתב שמה שהזכירו דגים
בגמרא בכמה מקומות היינו למצוה מן המובחר
בלבד ואין כאן חיוב לא מן התורה ולא מדרבנן.
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דף מה ע"א
משנה מצוות ערבה כיצד ...ואוכלים אתרוגיהן

משנה .מצות ערבה שבמקדש ,שהיו מביאים ערבה למקדש כיצד היתה מתקיימת? מקום
ביאור היה למטה מירושלים ונקרא מוצא .שלוחי בית דין יורדין לשם ומלקטין משם מורביות
ענפים ארוכים של ערבה ,ובאין וזוקפין מעמידים אותן בצדי המזבח ,וראשיהן של הענפים היו כפופין
על גבי המזבח .בשעה שהיו זוקפים את המורביות תקעו והריעו ותקעו בשופרות משום שמחה .בכל
יום מימי החג היו מקיפין את המזבח פעם אחת ,ואומרים אנא ה' הושיעה נא ,אנא ה' הצליחה נא.
רבי יהודה חולק ואומר שכך היו אומרים :אני והו הושיעה נא .ואותו היום יום שביעי של חג היו מקיפין
את המזבח שבע פעמים .בשעת פטירתן בשעה שסיימו להקיף ובאו לילך ולהיפרד מן המזבח מה הן
אומרים? יופי לך מזבח ,יופי לך מזבח את היופי הזה אנו עושים לך משום שאתה מכפר עלינו .רבי אלעזר
חולק ואומר שכך היו אומרים :ליה ולך מזבח ,ליה ולך מזבח אנו עושים את הכבוד הזה .כמעשהו בחול
כך מעשהו בשבת כפי שנהגו במצות ערבה במקדש כאשר חל שביעי של חג בימות החול כך נהגו גם כשחל
בשבת ,ולא שינו כלל אלא רק שהיו מלקטין אותן קוטפין את המורביות כבר מערב שבת ומניחין אותן
בגיגיות של זהב כדי שלא יכמושו יתייבשו העלים .רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר :בין בימות החול ובין
בשבת חריות ענפים של דקל היו מביאין ולא מורביות של ערבה ,וחובטין אותן בקרקע בצדי המזבח,
ואותו היום יום שביעי של חג נקרא יום חבוט חריות.
לאחר שסיימו להקיף את המזבח בשביעי של חג מיד מידם של התינוקות הילדים הקטנים היו הגדולים
שומטין חוטפים את לולביהן של הקטנים ,ואוכלין את אתרוגיהן ונהגו כך כביטוי של שמחה ,ולכן אין
בזה משום חשש גזל או איסור של דרכי שלום.

עיון והלכה

היזק בשעת שמחה

את דברי המשנה "מיד התינוקות שומטין
את לולביהן ואוכלין אתרוגיהן" פירש רש"י שהגדלים שומטין את לולבי
הקטנים מידיהם ואוכלים את אתרוגיהם .רש"י נדרש לשאלה כיצד
הותר להם הדבר הרי לכאורה יש בזה איסור גזל? ועונה רש"י" :ואין
בדבר גזל ולא משום דרכי שלום שכך נהגו מחמת שמחה".
תוספות (ד"ה מיד) כותבים ש"יש ללמוד מכאן לאותן בחורים שרוכבים
בסוסים לקראת חתן ונלחמים זה עם זה וקורעין בגדו של חבירו או
מקלקל לו סוסו שהן פטורין שכך נהגו מחמת שמחת חתן".
דין זה הביאו הרמ"א בחושן משפט (סימן שעח ,סעיף ט) אך סייג על
פי דברי תרומת הדשן (פסקים וכתבים סימן ר"י) שאם נראה לבית
דין לעשות סייג וגדר ,דהיינו שנראה להם שאנשים מנצלים פטור זה
ומזיקים לחבריהם בכוונה רשות בידם לקונסם אף שאין להם ראיות
גמורות על פי עדים אלא רק אומדנות בלבד.
בשולחן ערוך אורח חיים (סימן תרצו) הביא הרמ"א מדברי מהר"י מינץ
(שו"ת סימן טו) מנהג דומה שנהגו בפורים לחטוף דברי מאכל זה מזה
ואין בזה משום איסור לא תגזול כיון שנהגו כן מחמת שמחה ,אך גם
כאן הוא מסייג דבריו וכותב "ובלבד שלא יעשו דבר שלא כהוגן על פי
טובי העיר".
בספר כנסת הגדולה (הגהות בית יוסף או"ח סימן תרצו) כתב שמסתבר
שרק מתשלומי נזקי ממון פטורים אבל לא מחבלות הגוף ,משום שאין
אדם מוחל על נזקי גופו .ולמד זאת מתרומת הדשן (תשובה קי) .אך
מדברי תרומת הדשן שהובאו לעיל מבואר שלא כדבריו ,שהמעשה
שבא לפניו מדבר על היזק שנגרם לגופו של האדם בשעה שהיו
מסבבים את הבימה בהקפות בהושענות שבחג הסוכות.

מבט נוסף

אני והו הושיעה נא

השל"ה (שער האותיות אות צדי"ק) מאריך
במעלת מידת הצניעות .כחלק ממעלת
הצניעות הוא כולל את ההתבודדות דהיינו
"שיתבודד האדם וישב בדד בארבע אמות של
הלכה שלו ,סגור ומסוגר' ,מן המקדש לא יצא'
(ויקרא כא יב) ,רצוני לומר מבית הקדושה שלו,
ולא יתערב בין בני אדם ,וכמו שאמר ירמיה
(ירמיה ט א) 'מי יתנני מלון במדבר' ,כי אז ניצול
האדם מכל העבירות שבין אדם לחבירו ,גם
נשאר קדוש בדיבור במחשבה ובמעשה ,וניצול
מתאוה וחמדה ,ועוסק בתורה ,כי אין לו ביטולים
נגדו ,ואינו לומד ממעשה הדור ,ומתייחד עם
קונו ,וזהו 'והצנע לכת עם אלהיך' ,שיהיה מוצנע
ומוסגר ואין אתו רק השם יתברך .ואף כשהולך
מההסגר שלו ,לא ילך רק 'עם אלהיך' ,כלומר
לבית הכנסת ולבית המדרש שהם בית אלהים,
ובחזרתו משם ,תיכף ומיד יחזור להסגר שלו".
רמז נאה למעלת ההתבודדות הוא מוצא
במימרא זו שהיו אומרים ישראל בשעת
ההקפות בבית המקדש וכך הוא מפרשה
(של"ה מסכת יומא פרק דרך חיים תוכחת
מוסר בהג"ה) "וסימנך 'אני והו הושיעה נא'
(סוכה דף מה ע"א) ,כשאני בהתבודדות עם והו,
שהוא השכינה ,אזי 'לה' הישועה' ".
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דף מה ע"א
גמרא תניא מקום קלניא ...עד קרנות המזבח

גמרא .תנא שנו בברייתא :מוצא ,המקום שממנו היו מביאים את הערבות למקדש ,מקום
ביאור קלניא הוה היה מקום שפטור ממס המלך .ותנא דידן מאי טעמא קרי ליה ומדוע התנא
של משנתנו מכנהו בשם 'מוצא'? איידי דמיפק מכרגא דמלכא קרי ליה מוצא משום שמוציא את המקום
ממס המלך קראוהו 'מוצא'.
שנינו במשנה :ובאין וזוקפין אותן בצידי כו' וראשיהן כפופין על גבי המזבח .תנא בברייתא :הערבות שהיו זוקפין
בצידי המזבח היו רבות וארוכות ,וגבוהות אחד עשר אמה ,כדי שיהו גוחות מוטות ונכפפות על גג המזבח
אמה .המזבח היה בנוי כך :בסיסו היה ריבוע של שלושים ושתים על שלושים ושתים אמות בגובה אמה והוא
קרוי 'יסוד' .באמצעו הניחו ריבוע נוסף של שלושים על שלושים אמות בגובה חמש אמות והוא קרוי 'סובב' .נמצא
שהיסוד היה רחב מהסובב אמה מכל צד .על הסובב הניחו ריבוע נוסף של עשרים ושמונה על עשרים ושמונה
אמות בגובה שלש אמות והוא קרוי 'גג' .נמצא שהסובב היה רחב מהגג אמה מכל צד .בכל אחת מארבע פינות גג
המזבח הניחו ריבוע נוסף של אמה על אמה בגובה אמה והם קרויים 'קרנות המזבח' .נמצא שגובה המזבח כולו עד
גגו היה תשע אמות ויחד עם הקרנות עשר אמות .עתה מבארת הגמרא כיצד היו הערבות מוטות על גבי המזבח:
אמר מרימר משום מר זוטרא :שמע מינה יש ללמוד ממה ששנינו בברייתא שאורך הערבות היה אחת עשרה
אמות והיו מוטות אמה על גבי המזבח שעל היסוד של המזבח היה מנח להו מעמיד אותן .דאי סלקא דעתך
אארעא מנח להו שאם תעלה על דעתך שעל הארץ היה מעמידן  -מכדי הרי מבנה המזבח היה כך :עלה אמה
של גובה היסוד מהקרקע וכנס פנימה אמה זהו יסוד המזבח ,לאחר מכן עלה עוד חמש אמות לגובה וכנס פנימה
אמה זהו הסובב ,ועוד עלה שלש אמות לגובה עד לגג וזהו מקום תחילת גובה הקרנות ועד שם גובה המזבח
הוא כבר תשע אמות ,ואם נוסיף עוד שתי אמות ברוחב שהם המרחק שהקרקע רחבה יותר מגג המזבח ,זה יוצא
כבר אחת עשרה אמה ,ואם כן :גוחות על גבי המזבח היכי משכחת לה איך יהיו הערבות גבוהות מגג המזבח
אמה? אלא לאו שמע מינה אלא ודאי יש ללמוד מכאן :איסוד מנח להו שהיו מניחין את הערבות על יסוד המזבח
בקצהו ,כך שעד לגג המזבח היו שמונה אמות וכאשר נוסיף את המרחק של האמה שהיסוד רחב מהמזבח זה יצא
עוד אמה ,וסך הכל תשע אמות ,ונשארו שתי אמות מיותרות ,אך כיון שהערבות היו עומדות באלכסון היו קצת
יותר משתי אמות שגבוהות מגג המזבח כך שכשהערבה התקפלה היתה אמה אחת גוחה מעל הגג באופן שלא
היתה נוגעת בו ,שמע מינה כך אכן יש ללמוד מכאן .אמר רבי אבהו :מאי קראה רמז יש מן הפסוקים שהערבות
היו גבוהות מן המזבח – שנאמר (תהלים קיח כז) "אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח" כלומר ,הקיפו בחג את
המזבח באילנות שיהיו גבוהים עד הקרנות שהן גבוהות מן המזבח עצמו.

רבות ארוכות וגבוהות

עיון והלכה במשנה לא מבואר כמה
ערבות היו זוקפים בצידי המזבח אך מלשון הברייתא
"רבות" ניתן להבין שהיו הרבה ערבות .אמנם
הריטב"א גרס בלשון הברייתא "רכות" במקום
"רבות" וביאר הערוך לנר (ד"ה ומלקטין) שהערבות
היו צריכות להיות רכות ולא קשות כדי שיהיה ניתן
לזוקפן ולהטותן על גבי המזבח.
לגבי שיעור גובה הערבות כתב רש"י (מ"ד ע"ב ד"ה
עלה – השני) שאין שיעור לגובהן ואפשר להביא אפילו
קצרות .והרש"ש (ברש"י שם) ביאר שמה שכתוב כאן
בברייתא שהיו גבוהות אחת עשרה אמה אין זה אלא
להידור מצוה .אמנם היעב"ץ (מ"ה ע"א ד"ה תנא)
פירש שכוונת הברייתא שאין שיעור מקסימום לגובה
הערבות ,אמנם צריך שיהיו לפחות אחת עשרה אמה.

מבט נוסף

משמעותה של מצות ערבה במקדש

הרב בנימין ויטאלי הכהן בספרו גבול בנימין
(חלק ב' דרוש ל"ז) כתב בביאור מצות ערבה שבמקדש שהערבה
רומזת לרשעים שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים ,ולכן
אמרו במשנה 'מקום היה למטה מירושלים' ,כלומר שאין להם
זכות ליכנס לירושלים של מעלה והן מוצאין מכלל ישראל שאין
הולכין בדרך ישרה כי אין בהם לא תורה ולא מעשים טובים ,ומכל
מקום לא ידח ממנו נדח ולכן יורדין לשם הצדיקים ומלקטין משם
ניצוצי קדושה 'ובאין וזוקפין אותן בצידי המזבח' ,דהיינו שיעשו
תשובה 'וראשיהן כפופין על גבי המזבח' כי סוף סוף נקראים
בנים ויש להם זכות אבות ,דהיינו ראשיהם ,והיו גבוהים י"א אמה
רמז לי"א סממני הקטרת שבתוכם החלבנה ,שפירש רש"י ז"ל
שריחה רע ומנאה הכתוב בין סממני הקטורת ללמדנו שלא יקל
בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפילותינו את פושעי
ישראל שיהיו במניין עמנו .ומקיפין את המזבח שבע פעמים
לכבוש יצר הרע שיש לו ז' שמות (סוכה נ"ב ע"א).

מה ע"א  -מה ע"ב
אמר רבי אבהו ...עד קרנות המזבח
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אמר רבי אבהו :אמר רבי אלעזר :כל הנוטל לולב באגודו כשהוא אגוד עם ההדס והערבה
ביאור והדס בעבותו שעשוי עבות וכמו מקלעת של שלשה עלים ,מעלה עליו הכתוב כאילו
בנה מזבח והקריב עליו קרבן ,שנאמר (תהלים קיח ,כז)[ :דף מה עמוד ב] "אסרו חג בעבתים עד קרנות
המזבח" קשרו בחג אגודה של לולב בהדס שהוא עבות ויחשב לכם כמו שבניתם מזבח ונתתם את דם
הקרבנות על קרנותיו .הגמרא מביאה דרשה נוספת על הפסוק הנזכר :אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון
בן יוחי ,ורבי יוחנן משום רבי שמעון המחוזי משום רבי יוחנן המכותי :כל העושה איסור אגודה לחג
באכילה ושתיה שמענג את החג ,או יום אחרי החג (המכונה אסרו חג) במאכל ובמשתה  -מעלה עליו
הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן ,שנאמר אסרו חג בעבתים עד קרנות המזבח אגדו את החג
בבהמות עבות ושמנות ויחשב לכם הדבר כאילו שבניתם המזבח ונתתם את דם הקרבנות על קרנותיו.

מה הכוונה הדס בעבותו?

עיון והלכה את הביטוי 'הדס בעבותו' מפרש רש"י
שכוונת חז"ל לשלושת ענפי ההדס שאוגדים עם הלולב שכל ענף
הוא עבות כלומר מעשה קליעה כפי שמבואר בגמרא לעיל (ל"ב
ע"ב) .ולפי זה כוונת חז"ל היא לעצם מצות נטילת ד' המינים ,שמי
שמקיימה חשוב לו הדבר כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן.
המהרש"א מפרש שעשיית לולב באגודה והדס בעבותו  -היא
מצוה כאילו האדם בנה מזבח ,ונטילתן  -היא מצוה כאילו האדם
הקריב קרבן.
הנצי"ב במרומי שדה חולק על פירושו של רש"י ,ומקשה על
פירושו של רש"י שאם כל הדס מכונה עבות קשה ,משום שלא
שלא שייך לכתוב על זה לשון 'בעבותו' אלא בלשון 'הדס עבות',
ועוד הוא מקשה על פירוש רש"י שמדברי הגמרא משמע שהיא
משבחת מי שעושה כן ואם מדובר על עיקר המצוה מדוע יש בזה
שבח מיוחד הלא מצווה לעשות כן .לכן מבאר הנצי"ב שכוונת
חז"ל כאן על אדם שמוסיף על ההדס ענפים יותר מהחיוב
המינימלי ,באופן זה שיש הרבה הדסים זה מכונה הדס ב'עבותו'.
והוא כותב שמזה למד הרמב"ם (הלכות סוכה פרק ז ,הלכה
ז) שלמרות שאסור ליטול שני לולבים או כמה ערבות ,או כמה
אתרוגים" ,אם רצה להוסיף בהדס ,כדי שתהיה אגודה גדולה (של
הדסים) ,מוסיף ונויי מצוה היא" .להסברו של הנצי"ב ,גם 'לולב
באגודו' הכוונה לכך שאדם אגד את הלולב אף שאין זה אלא
הידור מצוה ולא מעצם חיוב נטילת הלולב.
להסברו של הנצי"ב מיושב מה שהעירו המפרשים מדוע נקט
דוקא אגד לולב ,והדס בעבותו ,והיינו משום שבשניהם מדובר על
הידור ונוי המצוה.

מבט נוסף

הנוטל לולב באגודו כאילו
בנה מזבח והקריב עליו קרבן

בדרשותיו (חלק א ,דף נב ע"א) שואל החתם
סופר על מאמר זה :א .מדוע אמרו 'לולב באגודו'
הלא קיימא לן לולב אין צריך אגד .ב .מדוע פרטו
חז"ל 'הדס בעבותו' יותר משאר המינים הדס
ואתרוג.
מסביר החתם סופר שמובא במכילתא שהיתה
בע ְרבּות זה בעד
לישראל זכות גדולה שנכנסו ַ
בע ְרבֹות מואב ,ומשום כן בנו מזבח בהר עיבל
זה ַ
הע ְרבּות .וארבעת
ושמחו שם על שמחת קבלת ַ
הע ְרבּות( ,מנחות דף כז ע"א)
המינים מרמזים על ַ
שכמו שצריך את כל ארבעת המינים ,כך צריכים
את כל הסוגים בעם ישראל ,שיגינו אלו על אלו.
ולמרות שמן הדין ארבעת המינים לא צריכים
הע ְרבּות
אגד ,למרות זאת הם מרמזים על ַ
שבעם ישראל ,שזה שאנחנו אוגדים את הלולב
משום הוי המצווה ,מוכיח שאנו נכנסים בשמחה
לע ְרבּות ,כי אם לא כן לא היינו עושים תוספת של
ַ
אגד ,משום זה אלי ואנוהו ,וגם מותר להוסיף על
ההדסים משום זה אלי ואנוהו כמבואר בדברי
בע ְרבּות,
הרמב"ם ,וכל זה מורה שהאדם שמח ַ
ולכן כאילו אותו אדם בנה מזבח בהר עיבל
והקריב עליו קרבן ,משום שהמזבח בהר עיבל
הע ְרבּות שבעם ישראל.
היה הודאה על ַ

דף מה ע"ב
אמר חזקיה אמר רבי ירמיה ...העולם עד סופו
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אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי :כל המצות כולן כגון לולב והדס
ביאור וערבה ואתרוג ,והעמדת קרשי המשכן ועמודיו אין אדם יוצא בהן ידי חובת המצוה אלא
כשהם דרך גדילתן כפי שהם עומדים בגדילתם מהקרקע ,דהיינו שהחלק התחתון למטה והעליון למעלה,
שנאמר לגבי קרשי המשכן (שמות כו ,טו)" :עצי שטים ע ֹמדים" שיש להעמידם כדרך גדילתם .תניא
נמי הכי וכך גם שנינו בברייתא" :עצי שטים ע ֹמדים"  -שעומדים דרך גדילתן .דבר אחר ועוד יש לדרוש
באופן אחר" :ע ֹמדים"  -שמעמידין את ציפוין עצי השיטים היו מחזיקים את ציפוי הזהב שחובר אליהם
במסמרים ולא נעשה הציפוי על צידו העליון של הקרש כך שיעמוד מאליו  .דבר אחר ועוד יש לדרוש באופן
אחר" :ע ֹמדים"  -שמא תאמר שמשנגנז אהל מועד כשנבנה מקדש ראשון אבד סיברם ובטל סיכויין שאין
תקוה וסיכוי שנשוב לראותם ,תלמוד לומר "עצי שטים ע ֹמדים" שעומדים לעולם ולעולמי עולמים
ויתגלו לנו לעתיד לבוא.
ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי :יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין
מיום שנבראתי עד עתה שבזכות צדקותי יכול אני לקבל עלי ולכפר על כל עוונות הדור מיום שנבראתי עד
עתה ,ואילמלי ואם גם אליעזר בני עמי יכולים שנינו לפטור את העולם כולו מן הדין מיום שנברא העולם
ועד עכשיו ,ואילמלי ואם גם יותם בן עוזיהו מלך יהודה שהיה צדיק ועניו יותר משאר המלכים וגם כיבד
את אביו ,כשהיה מלך בחיי אביו שהצטרע ,עמנו יכולים כולנו לפטור את העולם כולו מן הדין מיום שנברא
העולם עד סופו עד שיכלה העולם.

דרך גדילתן במצוות

עיון והלכה בסוגייתנו למדנו כלל" :כל המצוות כולן אין
אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן" .דהיינו שמצוות המתקיימות בדברים
מן הצומח ,אותם דברים צריכים להיות מכוונים בשעת קיום המצוה
כדרך שהן גדלים שהחלק התחתון למטה והעליון למעלה.
בטעם דין זה כתב בספר הלכות גדולות (חלק א עמוד  )344שהוא משום
'זה אלי ואנוהו' וכשנוטלו מהופך אינו דרך כבוד ואינו יוצא ידי חובה.
בסוגיא מצויין כדוגמא מצוות נטילת ד' מינין וכן את קרשי ועמודי המשכן
(ולגבי אתרוג אף שבדרך כלל הוא תלוי כשעוקצו למטה כתב המשנה
ברורה (סימן תרל סקי"ז) שדרך גדילתו נקרא כשעוקצו למעלה אלא
שכובד הפרי גורם לו לנטות כך שעוקצו כלפי מטה).
באלו מצוות נוספות יש להקפיד על הלכה זו?
הטור (אורח חיים סימן תרל) הביא ש"יש מדקדקין כשעושין דופן מקנים
להעמידן דרך גדילתן כדאמרינן גבי לולב שאין יוצאין בו אלא דרך
גדילתן" ,אבל הוא דוחה דבריהם וכותב "ואין צריך כיון שדפנות כשרים
מכל דבר" והרמ"א (סעיף א) פסק כדברי הטור .ערוך השולחן (סעיף
ז) ביאר את סברת הטור שהלכה זו של דרך גדילתן היא רק במצוה
שצריכה להיות מעצים דווקא ,כמו דפנות המשכן או לולב ,אבל סוכה
שכשרה מכל דבר גם מאבנים ומתכות לא צריך להקפיד בדפנותיה על
דרך גדילתן.
לגבי הסכך כתב הב"ח (סעיף יב) שהנחתו על הסוכה נחשבת דרך
גדילתן כיון שגם באילן עצמו עומדין כך הענפים נטויים באילן שעושה צל
על האדמה ,ורק כשמהפך התחתון למעלה נחשב שאינו דרך גדילתו.
המגן אברהם (ריש סימן רצז) הביא משו"ת מהר"י ווייל (סימן קצא) שגם
כשמברכים במוצאי שבת על הבשמים יש ליטלם דרך גדילתן ,ואף
שמצווה זו היא מדרבנן ,חכמים תיקנו כעין מצוות דאורייתא.

מבט נוסף

עצי שיטים עומדים –
לעד ולעולמי עולמים

חז"ל לומדים מפסוק זה שעצי המשכן לא
נפסדו לגמרי ויתגלו לעתיד לבוא .הספורנו
(שמות לח כא) מדגיש שגם כן לא נפל
דבר מן המשכן ביד האויבים בניגוד למה
שקרה למקדש שלמה וכליו כמבואר בספר
מלכים (ב ,כה) לגבי חורבן בית ראשון על
ידי נבוזראדן.
בטעם מעלתו זו של המשכן מבאר
הספורנו שכיון שהיו ראשי אומני מלאכת
המשכן וכליו בצלאל ואהליאב שהיו
מיוחסים וצדיקים שבדור לכן שרתה שכינה
במעשי ידיהם ולא נפל המשכן ביד אויבים.
אבל מקדש שלמה שהיו עובדי המלאכה
בו מצור ,אף על פי ששרתה בו שכינה
נפסדו חלקיו ,והוצרך לחזק את בדק הבית
ונפל בסוף הכל ביד אויבים .וכן בית שני
שהמתעסקים בבנינו היו צידונים וצורים לא
שרתה בו שכינה ונפל ביד אויבים.
וכן יש ללמוד לכל דבר שבקדושה שכאשר
יסודותיו נבנים בקדושה ובטהרה – קיומו
נצחי.

דף מה ע"ב
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ואמר חזקיה ...דעיילי בלא בר

ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי :ראיתי בני עלייה אנשי מעלה
ביאור והן מועטין ,אם יש אלף הן  -אני ובני מהן ,אם רק מאה הם  -אני ובני מהן ,ואם שנים
הן  -אני ובני הן .מקשה הגמרא :ומי זוטרי כולי האי וכי כל כך מועטים הם הצדיקים? והא אמר רבא:
תמני סרי אלפי דרא הוה דקמיה קודשא בריך הוא שמונה עשר אלף הם הנמצאים בשורה לפני הקב"ה,
שנאמר (יחזקאל מח ,לה) "סביב שמונה עשר אלף ושם העיר מיום ה' שמה"! ולמדנו מכאן שאת המקום
ששם השכינה שוכנת ,סובבים שמונה עשר אלף צדיקים .משיבה הגמרא :לא קשיא אין כאן קושיא :הא
זה שאמר רבי שמעון בן יוחי שהצדיקים מועטים כוונתו לצדיקים דמסתכלי המסתכלים באספקלריא
המאירה שהמחיצה החוצצת בינם לשכינה היא מחיצה שקופה כמראה ,הא ומה שלמדנו מן הפסוק שיש
שמונה עשר אלף צדיקים במקום שהשכינה שמה מדובר על צדיקים בדרגה נמוכה יותר דלא מסתכלי
שאינם מסתכלים באספקלריא המאירה והמחיצה החוצצת בינם לבין השכינה אינה מאירה כל כך ואינם
יכולים לראות את השכינה ממש .ממשיכה הגמרא להקשות :ודמסתכלי באספקלריא המאירה מי זוטרי
כולי האי וכי מספרם של הצדיקים המסתכלים באספקלריא המאירה הוא נמוך כל כך עד שאמר רבי שמעון
שאולי אינם אלא שניים? והא והלא אמר אביי :לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי
שכינה בכל יום אין בעולם פחות משלושים וששה צדיקים שמקבלים פני שכינה בכל יום ,שנאמר (ישעיה
ל יח) "אשרי כל חוכי לו"  -ל"ו בגימטריא תלתין ושיתא הוו ובא הכתוב לומר שאשריהם אלו שמחכים
לכת הצדיקים שהיא כמנין ל"ו? מתרצת הגמרא :לא קשיא אין כאן קושיא :הא זה שאמרו שמניינם לפחות
שלושים ושש אמור על צדיקים דעיילי בבר הנכנסים ורואים פני שכינה ברשות ,הא וזה שאמר רבי שמעון
שמועטים הם מאד ,כוונתו לצדיקים דעיילי בלא בר שנכנסים ורואים פני שכינה שלא ברשות.

עיון והלכה

מי זכה להסתכל באספקלריא
מאירה?

המהרש"א (סנהדרין צז ע"ב) הקשה שבגמרא כאן מבואר
שיש ל"ו צדיקים שמסתכלים באספקלריא המאירה
ואילו ביבמות (מ"ט ע"ב) שנינו שכל הנביאים הסתכלו
באספקלריא שאינה מאירה ורק משה הסתכל באספקלריא
המאירה .הוא מתרץ שביבמות מדובר לגבי נביאים ועל
כך אמרו שמתוך הנביאים רק משה זכה לראות נבואתו
באספקלריא המאירה ,אך לגבי חכמים שאינם נביאים אמרו
כאן שיש ל"ו חכמים שרואים באספקלריא המאירה.
הערוך לנר (סוכה מ"ה ע"ב ד"ה הא) סבור שקשה לומר שכל
הנביאים היתה דרגתם פחותה מל"ו צדיקים שבכל דור ,ועל
כן הוא מסביר שאכן יש ל"ו צדיקים שמקבלים פני שכינה
באספקלריא המאירה ,אך מכל מקום אינם זוכים לראות
את השכינה עצמה .ומה שאמרו ביבמות שמשה הסתכל
באספקלריא המאירה ,היינו שזכה לראות את השכינה
עצמה באספקלריא המאירה ,מה שאין כן שאר הנביאים
שרואים את השכינה רק באספקלריא שאינה מאירה.

מבט נוסף

פירוש המילה אספקלריא

את המילה אספקלריא מפרש רש"י כאן
"מחיצה שחוצצת בינם לשכינה" .אספקלריא מאירה
מסביר רש"י שהיא "כמראה זו שרואין בה" ואספקלריא
שאינה מאירה היינו ש"יש צדיקים שאין מאירה להם כל
כך ואין יכולין לראות ממש" .פירוש זה מתאים למקור
המילה בלטינית specularia :שפירושה "חלון מזוגג
באבן שקופה" ,וכוונת רש"י שאספקלריא הוא חלון,
וכשהיא מאירה החלון הוא שקוף ביותר.
פירוש מעניין מובא ביד רמה (סנהדרין צז ע"ב) .הוא
מפרש ש'אספקלריא' הוא מלשון 'ספק ראיה' ,כלומר
שאין הראיה בו ברורה ,והכוונה למחיצה החוצצת בין
כבוד השכינה למסתכל בה ,ואספקלריא מאירה היינו
שזיו השכינה בוקע ומאיר בה ,כאילו אין שם מחיצה כלל
ואספקלריא שאינה מאירה היינו שרואים את הכבוד
מאחורי המחיצה כנר הנראה מאחורי זכוכית.

דף מה ע"ב
בשעת פטירתן ...לב אחד לאביהם שבשמים

סוגיא 20

שנינו במשנה :בשעת פטירתן מה הן אומרים יופי לך מזבח וכו' רבי אלעזר אומר :ליה ולך
ביאור מזבח .מקשה הגמרא :כיצד אמרו 'ליה ולך מזבח' והא והלא באמירה זו שאומרים שאת
הכבוד הזה אנו עושין הן לה' והן למזבח קא משתתף הם משתפים שם שמים ודבר אחר ,ותניא ושנינו
בברייתא :כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם ,שנאמר( :שמות כב יט) "ז ֹבח לאלהים
יחרם בלתי לה' לבדו" ולמדנו מכאן שאין לשתף עם שם שמיים שום דבר אחר כשמשבחים אותו? מתרצת
הגמרא :הכי קאמר הכוונה באמירה הזו היא :ליה אנחנו מודים בה' אנו מודים שהוא אלקינו ואיננו כופרים
בו ולך המזבח אנו משבחין שאתה חביב לפני ה' לכפר עלינו ,ליה אנחנו מודים ,ולך המזבח אנו מקלסין
ונמצא שאין כאן שיתוף שם שמים ודבר אחר בענין אחד כיון שאלו שני שבחים שונים.
שנינו במשנה" :כמעשהו בחול וכו' רבי יוחנן בן ברוקה אומר :חריות של דקל היו מביאין ,וחובטין אותן
בקרקע בצדי המזבח ,ואותו היום נקרא חבוט חריות" .שואלת הגמרא :אמר רב הונא :מאי טעמא מהו
טעמו דרבי יוחנן בן ברוקה הסבור שהיו מביאין ענפי דקל? עונה הגמרא :דכתיב שנאמר בפסוק (ויקרא
כג מ) "ולקחתם לכם וכו' כפת תמרים" – ותיבת "כפת" נקראת לשון רבים ומשמע שיש להביא שנים שני
ענפי דקל ,אחת ללולב למצות נטילת ד' מינים ואחת כדי להעמיד בצדי המזבח .ורבנן החולקים וסוברים
שהיו מביאים למקדש ערבות ולא ענפי דקל אמרי אומרים' :כפת' כתיב התיבה 'כפת' נכתבת בכתיב חסר
בלשון יחיד ולכן אין לקחת אלא כף תמרים אחת ללולב .רבי לוי אומר טעמו של רבי יוחנן בן ברוקה הוא
מסברא :ישראל משולים כתמר ,מה תמר זה אין לו אלא לב אחד בשונה מאילנות אחרים בהם השרף
נמצא גם בשאר ענפי האילן ,בעץ התמר השרף נמצא בגזע האמצעי הזקוף בלבד  -אף ישראל אין להם
אלא לב אחד לאביהם שבשמים ולאור דמיון זה שבין ישראל לתמר מסתבר שיש להביא למקדש ענפי
דקל ולא ערבות.

עיון והלכה

האם היו מביאים רק חריות
של דקל

האם לדעת רבי יוחנן שהביאו חריות של דקל כלל לא היו
מביאים ערבה למקדש?
התוספות (ד"ה אחת) נקטו שהדבר תלוי במחלוקת
האמוראים מה טעמו של רבי יוחנן .לדעת רב הונא שרבי
יוחנן למד זאת מדרשת הפסוק' :כפת תמרים' אחת ללולב
ואחת למזבח ,מסתבר שהוא חולק על עצם מצות ערבה
והוא סבור שהיו מביאים רק חריות של דקל ולא היו מביאין
ערבה כלל בכל שבעת הימים .אמנם לפי רבי לוי שפירש
שלא דרש זאת רבי יוחנן מפסוק אלא שמסברא יש להביא
חריות משום שהוא סימן יפה לשבחם של ישראל שאין להם
אלא לב אחד לאביהם שבשמים ,אם כן רבי יוחנן בא רק
להוסיף על דברי חכמים ולומר שמלבד הערבות היו מביאים
גם חריות של דקל ,ויתכן גם שבאמת לא היו מביאים את
החריות אלא ביום השביעי בלבד.
אבל הריטב"א כתב שלא מסתבר לומר שרבי יוחנן חלק
על עצם מצות ערבה ,שהרי ממקומות רבים בפרקינו עולה
שמצות ערבה היא מן התורה או הלכה למשה מסיני ,ולכן
הוא מפרש או שלדעת רבי יוחנן רק ביום השביעי הביאו
חריות וערבה הביאו כל שבעה להקיף את המזבח ,או
שהיו מביאין גם ערבה וגם חריות כל שבעה אלא שמחמת
שהערבה טפילה לחריות הדקל קראו ליום 'יום חיבוט חריות'.

מבט נוסף

תמר אין לו אלא לב אחד

ביארנו את דברי הגמרא" :מה תמר
זה אין לו אלא לב אחד אף ישראל אין להם אלא לב אחד
לאביהם שבשמים" ש'לב' הכוונה לשרף שבגזעו של העץ
על פי דברי רש"י.
הריטב"א (סוכה מה ע"ב) מסביר שדברי רבי לוי אמורים על
פרי התמר ולא על העץ .וכוונתו לומר שפרי התמר אין לו
קליפה אלא תוכו כברו וכן ישראל אין להם אלא לב אחד
לאביהם שבשמים ומשום כך נקטה התורה לשון 'כפות
תמרים' ולא 'לולב' כדי לרמוז לפרי התמר.
רבי יוסף חיים מבגדד בספרו בן יהוידע (חלק א  -בניהו
מגילה יד ע"ב) מבאר באופן אחר והוא עומד על כך שהתמר
מחובר ישירות לגזעו של עץ התמר ויונק ממנו ללא ענפים
ועלים ודבר זה מורה על החיבור של נפשות ישראל לקב"ה:
"התמר אין לו ענפים ועלין סביבות הפרי ,אלא התמרים
תלויין בקלח אחד לבדם ברורים ועומדים כמו עלי ההדס
התלויין בעצי ההדס ,וזהו לב אחד דהיינו קלח אחד ברור
וגלוי ועומד לבדו ואין עלין יוצאין ממנו ומקיפים ומכסים אותו,
כן ישראל יש להם לב אחד הוא יצר הטוב אשר על פי עצמו
נעשים כל מעשים שלהם בנפשיות ובגופניות".

דף מה ע"ב
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אמר רב יהודה אמר שמואל :לולב מברכים עליו שבעה בכל שבעת ימי החג ,וסוכה
ביאור מברכים עליה רק יום אחד ביום הראשון של החג .מבררת הגמרא :מאי טעמא מה טעמו
של שמואל? עונה הגמרא :לולב דמפסקי לילות מימים הלולב שהלילות מפסיקים את מצותו שהרי מצותו
ביום בלבד ,לכן כל יומא מצוה באפיה נפשיה הוא כל יום נחשב למצוה בפני עצמה ומברכים עליה ,ואילו
סוכה שמצותה גם בלילה דלא מפסקי לילות מימים ואין הלילות מפסיקים את חיוב המצווה  -כולהו
שבעה כחד יומא אריכא דמו כל שבעת ימי החג הרי הם כיום אחד ארוך ,ולכן מספיק לברך עליה רק פעם
אחת ביום הראשון .ורבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן חולק וסובר :סוכה מברכין עליה שבעה בכל שבעת
ימי החג ,ולולב מברכים עליו רק יום אחד ביום הראשון של החג .מאי טעמא מה טעמו של רבי יוחנן? סוכה
שהיא מצוה מדאורייתא בכל שבעת ימי החג – מברכין עליה שבעה ימים ,לולב שמצותו מדרבנן בששת
הימים האחרונים של החג – לכן סגי ליה בחד יומא מספיק שיברכו עליו רק ביום הראשון שאז מצותו
מדאורייתא .כי אתא כשבא רבין אמר בשם רבי יוחנן :אחד זה ואחד זה הן מצות סוכה והן מצות לולב
מברכין עליהן כל שבעה .אמר רב יוסף :נקוט דרבה בר בר חנה בידך החזק להלכה כדברי רבה בר בר חנה
שמברכין על הסוכה בכל שבעת ימי החג ,משום דכולהו אמוראי קיימי כוותיה בסוכה שכל האמוראים
שאמרו את דין ברכת הסוכה בשם רבי יוחנן אמרו בשמו שסוכה טעונה ברכה כל שבעת ימי החג ,וכאשר
ישנה מחלוקת בין שמואל לרבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן.

ברכה כל שבעה על סוכה ועל מצה

עיון והלכה דעת רבי יוחנן שמברכים על הסוכה בכל
שבעת ימי החג .בגמרא מבואר שהחילוק בין מצות לולב עליה לדעת
רבי יוחנן מברכים רק ביום הראשון ,לבין מצות סוכה ,הוא שמצוות
סוכה מדאורייתא בכל ימי החג ,ואילו מצות לולב אינה אלא מדרבנן
בימי החג למעט יום טוב הראשון.
הריטב"א (בסוגייתנו) כותב שודאי אין עיקר טעמו של רבי יוחנן
שמברכים על סוכה בכל שבעת הימים משום שהיא מדאורייתא,
שהרי סברה זו יש לדחות בכך שאין הלילות מפסיקים את חיוב
המצוה ,ואם כן היא כמצוה ארוכה שאין לברך אלא בתחילתה .לכן
הוא מסביר שהטעם שהובא בגמרא הוא רק כדי לבאר את החילוק בין
סוכה ללולב ,אבל עיקר הטעם בסוכה הוא משום שבשעה שיוצא מן
הסוכה הוא מפסיק את המצווה וגמר את הכניסה הראשונה ,וכשחוזר
לשבת בה הוא מתחיל את המצווה מחדש ,אפילו בו ביום עצמו.
עוד דנו הראשונים מדוע אין אנו מברכים ברכת "על אכילת מצה"
באכילת מצה כל שבעת ימי חג הפסח כמו שאנו מברכים על ישיבת
הסוכה? בעל המאור (פסחים כו ע"ב) ביאר שאדם יכול להתקיים בלא
אכילת מצה ויאכל אורז ודחן ומיני פירות ונמצא שאין אכילת המצה
מחויבת בשאר הימים ,לעומת זאת אין אדם יכול להתקיים בלא שינה
ג' ימים ואם כן הוא חייב לישן בסוכה ולקיים מצוות סוכה.
הכלבו (סימן נ) כתב שעל מצה אין מברכין משום שמצה מליל ראשון
ואילך היא רשות ,ומה שאדם אוכל מצה בשאר הימים ,זה משום
שהוא רוצה לאכול ,אלא שאינו יכול לאכול חמץ ,וכמו שהאוכל בשר
בהמה טהורה אינו מברך 'אשר קדשנו במצוותיו וציונו לאכול כך'
שהרי הוא אוכל בשר בהמה טהורה רק משום שאינו יכול לאכול בשר
בהמה טמאה ואותה אכילה אינה להשביע רעבונו ,אבל אכילה בסוכה
מברכים עליה כל שבעה אף שהיא רשות משום שהישיבה אינה צורך
גופו אלא קיום מצוה ועל כן ראוי לברך עליה.

מבט נוסף

שמחת התורה  -שמחת
מצות הסוכה

בספר שבט מיהודה (חלק א פרשת בראשית
שנת תרע"ג) בדרשתו במוצאי שמחת תורה
עמד על הקשר בין מצות תלמוד תורה שחיובה
יומם ולילה ,לבין מצות הסוכה שגם בה החיוב
הוא בין בימים ובין בלילות ,הוא למד מכאן
שעיקר שמחת חג הסוכות הוא במה ששמחים
בתורה ,וכך כתב:
"שמחת תורה הוא גמר זמן שמחתנו ,בשמחת
חג הסוכות שנאמר בו (דברים טז ,יג) 'חג
הסוכות תעשה לך' .והנה מצד עשיית האדם
במה יוכל האדם לשמוח במעשיו .אמנם עיקר
שמחת חג הסוכות הוא בשמחת (לימוד) התורה,
אשר היא בעצם שמחת מצות הסוכה ,כדברינו
מזה בחג הסוכות שמצות ישיבת סוכה הוא
ממש בדוגמת עסק התורה שנאמר עליו (יהושע
א ,ח) 'והגית בו יומם ולילה' ,וכן במצות הסוכה
איתא בגמרא (סוכה מה ,ב) דלא מפסקי לילות
מימים דהיינו ממש כעניין והגית בו יומם ולילה".
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מה ע"ב  -מו ע"א
מיתיבי העושה לולב ...אלא שחרית לבד

מתיבי קושיה על דברי רבי יוחנן[ :דף מו עמוד א] שנינו בברייתא :העושה לולב לעצמו אוגד לולב
ביאור
בערב יום טוב ומכינו כדי שיוכל ליטלו למחרת מברך ואומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן
הזה .נטלו ביום טוב ראשון לצאת בו מברך ואומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת
לולב .ואף על פי שבירך עליו ביום טוב ראשון  -חוזר ומברך עליו "על נטילת לולב" כל שבעה .העושה סוכה לעצמו
מערב יום טוב אומר ברוך שהחיינו וקיימנו כו' .נכנס בחג לישב בה מברך ואומר אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב
בסוכה .וכיון שבירך ביום טוב ראשון  -שוב אינו מברך בשאר הימים .נמצא שקשיא לולב אלולב קשה ממה ששנינו
בברייתא שמברך על הלולב כל שבעת הימים ,על דברי רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן שאמר שמברך על הלולב ביום
טוב ראשון בלבד ,וכן קשיא סוכה אסוכה קשה ממה ששנינו בברייתא שמברך על הסוכה רק ביום טוב ראשון על דברי
רבי יוחנן שאמר שמברך על הסוכה בכל שבעת ימי החג? מתרצת הגמרא :בשלמא לולב אלולב לא קשיא דין ברכת
הלולב מובן :כאן דברי הברייתא שמברך על הלולב כל שבעת ימי החג אמורים בזמן שבית המקדש קיים שבמקדש
מצוה מן התורה ליטול לולב כל שבעה ,ולכן גם מברכין עליו בכל יום ,כאן דברי רבי יוחנן אמורים בזמן שאין בית
המקדש קיים שאז החיוב מן התורה ליטול לולב הוא רק ביום הראשון ולכן רק ביום הראשון מברכין עליו .אלא אבל
עדיין סוכה אסוכה קשיא נשארת קושיא מהברייתא על דברי רבי יוחנן לגבי ברכת הסוכה? מתרצת הגמרא :תנאי היא
דין ברכת הסוכה שנוי במחלוקת בין התנאים; דתניא שכך שנינו בברייתא :המניח תפילין וחולצן ,ושוב חוזר ומניחן,
אף אם עושה כן כמה פעמים ביום אחד ,כל זמן שחוזר ומניחן לאחר שחלצן מברך עליהן שוב ,דברי רבי .וחכמים
חולקים ואומרים :אינו מברך אלא שחרית בבוקר ,פעם אחת ביום בלבד .והוא הדין לסוכה ,לדעת רבי שבתפילין
מברך כל פעם שמניחן ,אף שכל היום נמשך החיוב ללא הפסק ,גם בסוכה מברך על ישיבתה בכל יום ,אף שחיוב סוכה
הוא בין ביום ובין בלילה ,ואין הלילות מפסיקים את החיוב .ולדעת חכמים כמו בתפילין שמברך רק פעם אחת ביום ,כך
גם בסוכה מברך רק פעם אחת ביום טוב ראשון.

עיון והלכה

ברכה על בניית הסוכה –
מחלוקת הבבלי והירושלמי

מבואר בסוגייתנו שהעושה סוכה לעצמו מברך 'שהחיינו',
מכך דייקו התוספות (ד"ה העושה) וראשונים נוספים שאין
לברך על עשיית הסוכה "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו
לעשות סוכה".
לעומת זאת בירושלמי (ברכות פרק ט הלכה ג) נאמר:
"העושה סוכה לעצמו אומר ברוך אשר קידשנו במצותיו
וציונו לעשות סוכה" .ומדבריו עולה שתיקנו ברכה גם על
עשיית הסוכה.
שולחן ערוך (סימן תרמא ,סעיף א) פסק כתלמוד הבבלי
שאין לברך על עשיית הסוכה .ומסביר הט"ז (סק"א) את
דעת הבבלי שבמסכת מנחות (מב ע"א) הגמרא אומרת
שכל מצוה שעשייתה היא גמר המצוה כגון מילה ,אף על גב
שכשרה אם עשאה גוי מכל מקום אם עשאה ישראל צריך
לברך על עשייתה .אבל מצוה שאין עשייתה גמר המצוה
כגון תפילין ,שהרי מקיים את המצוה בהנחת התפילין ולא
בעשייתם ,ואף על גב שגוי שעשה תפילין התפילין פסולות,
מכל מקום אם עשאן ישראל אין צריך לברך .ואם כן כל
שכן בסוכה שאין עשייתה גמר המצוה ,שהרי צריך לשבת
בה והיא כשרה כשעשאה גוי (דף ח ע"ב) ודאי שאין מברך
ישראל אם הוא עשה את הסוכה.
יש מן האחרונים שפירשו שלדעת הירושלמי עשיית הסוכה
היא עצמה מצוה ולכן מברכים עליה ,אך מסתבר יותר
לפרש שלדעת הירושלמי מברכים גם על הכשר והכנה
למצווה.

מבט נוסף

אמצעי ותכלית

בספר זכור זאת ליעקב (עמוד שנח)
מבאר הרב אליעזר ולדמן את שורש המחלוקת בין הבבלי
והירושלמי האם מברכים על עשיית הסוכה .הוא מסביר
שהברכה מבטאת את יציאת מעשה האדם מרשותו לרשותו
של הקב"ה על ידי קריאה בשמו ומלכותו יתברך .לדעת
הבבלי ניתן לאומרה רק כשהאדם מגיע לתכלית הפעולה,
אך לדעת הירושלמי ניתן לברך גם על האמצעי המביא אל
התכלית של המצוה.
במעשה הבריאה נצטותה האדמה להוציא עצים שיהיה בהם
טעם העץ כטעם הפרי אך היא הוציאה עץ עושה פרי שאין
טעם העץ שווה לטעם פריו .הראי"ה קוק (אורות התשובה
פרק ו אות ז) מסביר ענין זה ש"מתחילת הבריאה ראוי היה
טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו" דהיינו ש"כל האמצעים
המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית ראויים היו להיות
מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה
מורגשת בו כשאנו מציירים אותה" ,אלא שחטאה הארץ ולכן
אין אנו מרגישים בכל מעשה את המגמה הרוחנית שלו ,אך
לעתיד לבוא "מובטחים אנו בבירור שיבואו ימים שתשוב
הבריאה לקדמותה וטעם העץ יהיה כטעם הפרי" .פער זה
בין מציאות הבריאה בפועל לבין המעותד לנו לעתיד לבא,
בא לידי ביטוי במחלוקת זו בין הבבלי לירושלמי האם ניתן
לברך על האמצעי או רק על התכלית הסופית.
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דף מו ע"א
אתמר אביי אמר ...וכן אמר רבי יצחק

אתמר נאמר בבית המדרש ,אביי אמר :הלכתא הלכה כרבי שמברך על התפילין כל זמן
ביאור שמניחן מחדש ,ורבא אמר :הלכתא הלכה כרבנן שאין מברכין אלא כשמניח בפעם
הראשונה ביום .אמר רב מרי ברה דבת שמואל :חזינא ליה לרבא דלא עביד כשמעתיה ראיתי שרבא נהג
בברכת התפילין שלא כדבריו שאמר שהלכה כרבנן ,אלא היה מקדים בבוקר וקאי ועייל לבית הכסא וקם
ונכנס לבית הכסא קודם שהניח תפילין ,ונפיק ומשי ידיה ויוצא ורוחץ ידיו ומנח תפילין ומברך עליהן .וכי
איצטריך זימנא אחרינא וכשנצרך שוב לנקביו  -עייל נכנס לבית הכסא ,ונפיק ומשי ידיה ויוצא ורוחץ
ידיו ,ומנח ומניח שוב תפילין ומברך עליהן שנית ,כדעת רבי .מסיימת הגמרא וקובעת :ואנן נמי כרבי
עבדינן ואנו גם כן נוהגים כרבי ,ומברכין על הסוכה כל שבעה ימי החג .אמר מר זוטרא :חזינא ליה לרב
פפי ראיתי את רב פפי ,דכל אימת דמנח שכל פעם שהיה מניח תפילין היה מברך כדעת רבי .ועוד מספרת
הגמרא שרבנן דבי רב אשי החכמים שבבית מדרשו של רב אשי ,כל אימת דמשמשי בהו מברכי כל פעם
שמשמשו בתפילין היו מברכין עליהן מחדש ואף שלא חלצו אותם.
אמר רב יהודה אמר שמואל :מצות לולב לברך עליו כל שבעה ימי החג .ורבי יהושע בן לוי אמר :יום
ראשון מצות לולב מן התורה ולכן מברך עליו ביום הראשון כיון שהוא עיקר המצוה ,מכאן ואילך בשאר
ימי החג החובה ליטול היא רק ממצות זקנים מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ,ואין מברכין על מצוה מדרבנן .ורבי
יצחק אמר :כל יומא כל ימי החג מצות זקנים .מקשה הגמרא ואפילו יום ראשון? והא קיימא לן והרי
ידוע לנו דיום ראשון של חג חיובו מדאורייתא? מתרצת הגמרא :אימא אמור שכוונתו של רבי יצחק לכל
ימי החג בר חוץ מיום ראשון .מקשה הגמרא :אי הכי אם אכן כך כוונתו ,היינו הרי זה בדיוק כדבריו דרבי
יהושע בן לוי? מתרצת הגמרא :אימא אמור וכן אמר רבי יצחק שרבי יצחק לא חולק על רבי יהושע בן לוי
אלא מסכים לדבריו שאין מברכין על הסוכה אלא ביום טוב הראשון.

עיון והלכה

ברכה על משמוש בתפילין

מסופר בסוגיא על חכמי בית מדרשו של רב אשי
שהיו מברכים על התפילין כל זמן שהיו ממשמשים בהם .הראשונים נחלקו
מדוע היו ממשמשים בתפילין ואיזו ברכה היו מברכים.
רש"י (ד"ה דמשמשי) ותוספות (ד"ה דכל) ביארו שיש מצוה למשמש בתפילין
מידי פעם ,כדי שלא יסיח דעתו מהם .לפי זה כתבו התוספות שלא מסתבר
לפרש שבירכו 'להניח תפילין' שהרי הן מונחות כראוי במקומן ,אלא בירכו
ברכת 'לשמור חוקיו' כפי שנהגו לברך בני ארץ ישראל לאחר שהיו חולצים
תפילין (נדה נ"א ע"ב) .הר"ן (סוכה כ"ב ע"ב) כתב שבירכו "לשמור את
התפילין" ,שבכך שממשמשים בתפילין לא מסיחים את הדעת מהם.
הרא"ש (הלכות קטנות ,הלכות תפילין סימן י"ד) פירש שכל פעם שנשמטו
התפילין ממקומן היו רבנן דבי רב אשי ממשמשין בהן כדי להחזירן למקומן
ומברכין עליהן .וכתב הבית יוסף (אורח חיים סימן כה ד"ה וכל) שלפי זה צריך
לומר שהיו מברכין שוב ברכת 'להניח תפילין' שהרי מניחין אותן מחדש לאחר
שלא היו במקומן .לפי זה נפרש שהגמרא הביאה את מנהגם כדי לומר שגם
הם סברו כרבי ולא כחכמים.
למעשה ,הפוסקים לא הביאו את מנהגם של רבנן דבי רב אשי להלכה .לדעתו
של הרא"ש הדברים ברורים ,שהרי אין במנהגם הלכה חדשה .אבל גם לפי
דרכם של רש"י ותוספות ,כתב הכסף משנה (הלכות תפילין פרק ד הלכה
ז) שכיון שאין אנו נוהגים לברך 'לשמור חוקיו' בחליצת התפילין ,ממילא גם
כשממשמש בהן אין לברך .הר"ן (שם) כתב שיתכן שלאמוראים היה ידוע מהו
שיעור הזמן שצריך למשמש בהם משום היסח הדעת ,ולכן בירכו ,אבל אנו
שאיננו בקיאין ,יש חשש שנברך שלא בשעת החיוב ,ונבוא לידי ברכה לבטלה,
ולכן איננו מברכים.

מבט נוסף

היסח הדעת
בתפילין

על חומר האיסור להסיח דעת מן
התפילין כתב הרמב"ם (הלכות תפילין
פרק ד הלכה יד)" :חייב אדם למשמש
בתפיליו כל זמן שהם עליו ,שלא יסיח
דעתו מהם אפילו רגע אחד ,שקדושתן
גדולה מקדושת הציץ ,שהציץ אין בו
אלא שם אחד ,ואלו (התפילין) יש בהם
אחד ועשרים שם של יו"ד ה"א בשל
ראש ,וכמותן בשל יד".
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דף מו ע"א
ואף רב סבר ...כל שבעה מצות לולב

ואף רב סבר כשמואל שכל שבעה ימי החג מברכים על מצות לולב .דאמר רבי חייא
ביאור בר אשי אמר רב :המדליק נר של חנוכה צריך לברך ואף שחיוב הדלקת נר חנוכה הוא
מדרבנן ,סבר רב שמברכים עליו ,ויש ללמוד מכאן שמברכים על לולב כל שבעה .אגב דברי רב לגבי המדליק
נר חנוכה מביאה הגמרא דין נוסף לגבי ברכת נר חנוכה :רבי ירמיה אמר :מי שלא הדליק נר חנוכה בביתו
וכשעובר ברשות הרבים הוא הרואה נר של חנוכה דלוק על הפתח צריך לברך על ראייתו .שואלת הגמרא:
מאי מברך איזו ברכה עליו לברך? אמר רב יהודה :יום ראשון ,המדליק מברך שלש ברכות :להדליק נר
של חנוכה ,שעשה ניסים לאבותינו וברכת שהחיינו ,והרואה מברך שתים שהחיינו ושעשה ניסים .מכאן
מן היום השני של חנוכה ואילך ,המדליק מברך שתים להדליק נר של חנוכה ושעשה ניסים והרואה מברך
ברכה אחת שעשה ניסים .ומאי ומה מברך? ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר (של) חנוכה.
שואלת הגמרא :והיכן צונו הקב"ה בתורה כן ,הלא הדלקת נר חנוכה היא מצוה מדרבנן ,וכיצד בנוסח
הברכה אנו אומרים "וציונו"? עונה הגמרא :ממה שנאמר" :על פי התורה אשר יורוך ...לא תסור מן הדבר
אשר יגידו לך ימין ושמאל" למדנו שהתורה מצווה אותנו לשמוע לדברי חכמים (דברים יז יא) ולכן מכח
ציווי התורה לשמוע לדברי חכמים אנו מצווים להדליק נר חנוכה .ורב נחמן בר יצחק אמר :שיש ללמוד מן
התורה שנצטווינו לשמוע לדברי חכמים מן הפסוק (שמות לב ז) "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך"( .מאי
ממעט  -זמן ,אימא ממעט נס!  -נס כל יומא איתיה) .הגמרא חוזרת לדון בברכת הלולב :רב נחמן בר יצחק
מתני לה בהדיא שנה במפורש את דברי רב לגבי לולב ולא כלימוד מנר חנוכה ,אמר רב :כל שבעה מצות
לולב כל שבעת ימי החג מברכים על מצות לולב ,אף שחיובו בימי חול המועד הוא מדרבנן.

עיון והלכה

מתי יש לברך על ראיית נר חנוכה

רש"י (שבת כג ע"א ד"ה הרואה) כתב
שברכה זו נתקנה למי שלא הדליק בביתו עדיין או ליושב בספינה.
ונחלקו המפרשים בדבריו .הט"ז (סימן תרעו סק"ג) סבור שמפשטות
דברי רש"י משמע שאפילו אם כוונתו להדליק בביתו לאחר מכן הוא
צריך לברך על הראיה .אבל המרדכי (שבת רמז רס"ז) כתב בדעת
רש"י שאם יודע שידליק נר לאחר מכן ,אינו מברך על הראיה.
הריטב"א (שבת כג ע"א) הביא את שתי הדעות .לדעה אחת אף אם
הוא מתכנן להדליק לאחר מכן בביתו ,יברך על הראיה מיד ,כיון
שאין מעבירין על המצוות ,ואילו לדעה השניה ימתין ויברך בביתו.
כיון שעיקר המצוה היא לברך על מעשה ההדלקה .כדעה האחרונה
סבור גם הרשב"א (שבת כג ע"א ד"ה הרואה).
עוד נחלקו הפוסקים במי שהדליקו עליו בביתו בלי נוכחתו ,האם
מברך על הראיה .המגיד משנה (הל' חנוכה פרק ג ,הלכה ד) דייק
מדברי הרמב"ם (שם) שכתב שמי שרואה נר חנוכה "ולא בירך"
מברך על הראיה ,שגם כאשר מדליקים עליו בביתו ,צריך לברך
על הראיה .אבל הרשב"א (שם) חולק על זה ולדעתו כל שהדליקו
עליו בביתו אינו מברך ,שהרי לא מצינו שאפשר לקיים את המצווה,
ולחזור ולברך על ראייתה.
להלכה פסק שולחן ערוך (סימן תרעו ,סעיף ג) כדעת הרשב"א,
שברכת הראייה על נר חנוכה מברך רק מי שלא הדליק עדיין ,לא
הדליקו עליו ,וגם אינו עתיד להדליק.

מבט נוסף

ברכת הראייה  -איחוד
עם המדליק

הלכה זו שמי שרואה נר חנוכה מברך עליו
למרות שלא הוא זה שהדליק היא יחודית ,לא
מצאנו כן במצוות אחרות .בטעם הדבר כתב
הרב חיים אפרים זייצ'יק בספר ואני תפלה
(חלק ב מאמר ניצת האור):
"כיון שרואה את חבירו מדליק ומפרסם
הנס הרי גם בלבו נדלק האור ,נדלקת בו
אש עילאית ואהבת ה' על כל אשר עשה
בימים ההם ובזמן הזה לו ולכל עם ישראל
בכל דור ודור והוא מתעורר ומתלהב כל כך
עד שבאותו רגע נעשה הוא כאילו הוא בעל
המעשה ,כאילו הוא הדליק והוא שעושה את
המצוה ואת ההדלקה .שכן הרי כל ענין מעשה
ההדלקה הוא לעורר את הלב ואת המחשבה
להתדבק בה' עושה הנסים והנפלאות.
וכעת ברגע ההדלקה אין בינו לבין חבירו
כלום ,אין הפסק ,הוא מתמזג ומתאחד עם
חבירו המדליק והוא נתפס ברגש ובדבקות
ובהודאה לה' עד שהוא אינו גוף אחר אלא יש
גם מעין איחוד של נשמה בנשמה ואור באור".
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דף מו ע"א
תנו רבנן העושה סוכה ...תן לו מעין ברכותיו

תנו רבנן :העושה סוכה לעצמו לפני חג סוכות אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם
ביאור שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה ,נכנס לישב בה בסוכה ,אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך
העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה .היתה כבר הסוכה עשויה ועומדת ואין צריך לבנות
אותה ,אם יכול לחדש בה בסוכה דבר ולתקן את הדפנות או את הסכך ,מחדש ומברך שהחיינו על הדבר
שחידש ,אם לאו שאין מה לחדש בסוכה ,אז רק לכשיכנס לישב בה מברך שתים :לישב בסוכה ,ושהחיינו
על הישיבה בסוכה .אמר רב אשי :חזינא ליה לרב כהנא דקאמר להו לכולהו לכל הברכות  -שהחיינו
ולישב בסוכה ,אכסא דקדושא על כוס הקידוש ,כאשר קידש ביום טוב ראשון ,ולא ברך שהחיינו על עשיית
הסוכה.
תנו רבנן :מי שהיו לפניו מצות הרבה שהוא צריך לקיימן אומר ברכה אחת כללית על כל המצוות ,ברוך
אשר קדשנו במצותיו וצונו על המצות .רבי יהודה חולק ואומר שמי שהיו לפניו מצוות הרבה מברך על
כל אחת ואחת בפני עצמה ,את הברכה הראויה לה .אמר רבי זירא ואיתימא ויש מי שאומר שמימרא זו
הובאה בשם רבי חנינא בר פפא :הלכתא כרבי יהודה ,שמברך על כל מצווה בפני עצמה .ואמר רבי זירא
ואיתימא רבי חנינא בר פפא :מאי טעמא דרבי יהודה שסובר שמברך על כל מצווה בפני עצמה ,דכתיב
ברוך ה' יום יום (תהילים סח ,כ) ,וכי ביום מברכין אותו את ה' ובלילה אין מברכין אותו? אלא בא לומר
לך :בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו ,לכל יום יש לברך את הברכה המיוחדת לו :שבת ,ראש חודש ,יום
טוב ויום חול ,ולא מברכים ברכה כללית על כל הימים .הכא נמי כך גם לגבי קיום מצוות בכל דבר ודבר כל
מצווה ומצווה תן לו מעין ברכותיו המיוחד לאותה מצווה.

עיון והלכה

ברכת שהחיינו על זמן החג

מבואר בגמרא שמי שברך ברכת שהחיינו
על עשיית הסוכה ,אינו חוזר ומברך שהחיינו בשעה שנכנס לישב
בסוכה ,ביום טוב ראשון .תוספות (ד"ה נכנס) מקשים שאמנם אין
צורך במקרה זה לברך שהחיינו על בניית הסוכה ,אך יש צורך
לברך שהחיינו על יום טוב ,כמו שמברכים ביום טוב ראשון של פסח
ושבועות ,בהם יש לברך שהחיינו בקידוש? תוספות משיבים שיוצאים
ידי חובת ברכה שהחיינו בזמן הבניה גם על עצם החג.
אמנם מדברי הרמב"ם (הלכות סוכה ו ,יב) משמע שהוא חולק על
תוספות וסובר שגם אדם שבירך שהחיינו על עשיית הסוכה ,חוזר
ומברך שהחיינו על הכוס בקידוש בחג הסוכות.
הרב יוסף דב סולוביצ'יק הסביר שמחלוקת זו תלויה בשאלה על מה
חלה ברכת שהחיינו .אם היא חלה על קדושת היום ,או שהיא הודאה
כללית לה' על שהגיע זמן הרגל .אם ברכת שהחיינו היא על קדושת
היום ,אז ברכה על הסוכה לא תפטור את הברכה הנאמרת בקידוש
על קדושת היום ,ויש לברך שוב בקידוש .אך אם ברכת שהחיינו היא
הודאה כללית לה' על שהגיענו לזמן הרגל ,אז גם ברכה הנאמרת
על הסוכה או על הלולב תפטור את ברכת שהחיינו על הכוס וחג
הסוכות ,שכן סוף כל סוף היא נאמרת מחמת החג ואין לברך שוב
בקידוש (רשימות שיעורים ,ר' יוסף דב סולוביצ'יק ,סוכה מו ע"א).
להלכה לא מברכים שהחיינו בזמן עשיית הסוכה ,אלא סומכים על
מה שיברכו שהחיינו על הכוס בקידוש ביום טוב (שולחן ערוך ,אורח
חיים סימן תרמא ,א) .אך אם אדם בירך שהחיינו בזמן עשייה ,לא
יחזור ויברך ,שכן יש בזה מחלוקת ראשונים ,וספק ברכות להקל.

מבט נוסף

כל יום מעין ברכותיו

בכל יום ויום תן לו מעין
ברכותיו .ר' שלמה הכהן מרדומסק הסביר
שלכל יום יש את הברכה שלו ,ויש את
העבודה שלו ,אין יום אחד הדומה לחבירו.
כתוב במגילת אסתר "ובכל יום ויום מרדכי
מתהלך" (אסתר ,ב ,יא) ,משום שכל יום
מרדכי היה הולך ועולה במדריגה יתירה
מהיום הקודם ,בכל יום יש עבודה רוחנית
נוספת שלא הייתה קיימת ביום הקודם ,וגם
לא תהיה קיימת ביום אחר .לכן לכל יום
יש את הברכה שלו ,הברכה על העבודה
הרוחנית החדשה שאותה אנו צריכים לעבוד
דווקא היום והיא לא תהיה לנו ביום אחר.
בכל יום אנו מחפשים מהי העבודה החדשה
המתאימה דווקא ליום זה (תפארת שלמה,
פרשת שמות).

מו ע"א  -מו ע"ב
ואמר רבי זירא ...שוב לא תשמע
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ואמר רבי זירא ואיתימא ויש שאמרו מימרא זו בשם רבי חנינא בר פפא :בא וראה שלא
ביאור כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם; מדת בשר ודם ,כלי ריקן כאשר הכלי ריק,
ורוצים למלא אותו ,הוא [מו עמוד ב] מחזיק מה שנותנין לתוכו ,אך כאשר הכלי מלא ,ורוצים להוסיף עליו
עוד ,אינו מחזיק מה שמוסיפים לתוכו ,אבל מדת הקדוש ברוך הוא :כאשר האדם הוא ככלי מלא בתורה
ובמידות טובות ,והוא רוצה להוסיף וללמוד ,הוא מחזיק את מה שהוא רוצה להוסיף ,אך אדם שהוא ככלי
ריקן שאין בו תורה ומידות טובות ,אזי אינו מחזיק דברים שהוא לומד .הוכחה לדבר זה שנאמר "והיה
אם שמוע תשמע בקול ה' אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו" (דברים כח ,א) אם שמוע אם שמעת
דברים בעבר ,ואתה מלא ,תוכל להוסיף ותשמע גם דברים חדשים ,ואם לאו אם לא שמעת דברים ,ואתה
ככלי ריק ,לא תשמע לא תצליח להוסיף ולשמוע דברים חדשים .דבר אחר פירוש נוסף לפסוק ,אם שמוע
בישן ,אם תחזור ותזכור את מה ששמעת בעבר ,תשמע בחדש ,תוסיף ותשמע דברים חדשים ,וכן יתחדשו
לך דברים גם מתוך הישן שלמדת ,ואם יפנה לבבך ,ולא תחזור על מה שלמדת ,ולבך יתפנה מהלימוד שוב
לא תשמע ,כמו שנאמר "ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלוהים אחרים" (דברים ל ,יז).

עיון והלכה

אם שמוע בישן -
תשמע בחדש

במסכת ברכות (דף מ ע"א) מימרא זו מובאת באופן
דומה .ההבדל בין המימרות הוא הפסוק ממנו
לומדים את הדרשה .בגמרא כאן לומדים מהפסוק:
"והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלוקיך לשמור
לעשות את כל מצוותיו" (דברים כח ,א) ,פסוק זה
מובא בספר דברים ,לאחר שעם ישראל סיימו ללמוד
את התורה ממשה .הפסוק המובא בדרשה במסכת
ברכות ,הוא פסוק מספר שמות ,לפני שעם ישראל
התחילו ללמוד את התורה" :ויאמר אם תשמע לקול
ה' אלוקיך והישר בעיניו תעשה( "...שמות טו ,כו).
הרב יעקב עטלינגר מבאר ,שהפסוק המובא בספר
שמות אינו מדבר על "שמוע בישן" ,משום שבזמן שבו
עסק הפסוק ,עם ישראל עוד לא שמעו ולא למדו כלל.
שם משה מזהיר שישמעו את מה שהוא יְלַ ֵמד אותם
מכאן והלאה ,וכנגד זה הדרשה הראשונה המובאת
כאן .אמנם מהפסוק הנלמד בספר דברים נדרשת
הדרשה השניה" ,אם שמוע בישן תשמע בחדש".
בספר דברים עם ישראל למדו את כל התורה ,ומשה
מזהיר אותם שיחזרו כל הזמן על מה שהם למדו.
דווקא מתוך הדברים הישנים שלמדו יתחדשו להם
לימודים חדשים .אך "אם יפנה לבבך" – אם יעזבו את
מה שלמדו בעבר" ,שוב לא תשמע" לא יתחדשו להם
לימודים חדשים כלל (ערוך לנר סוכה מ ע"ב).

מבט נוסף

מדרגה רוחנית חדשה על גבי קודמתה

הבדל גדול בין המציאות הגשמית למציאות
הרוחנית .למציאות הגשמית ישנם שתי תכונות :א .כל דבר
גשמי ,תופס מקום .כדי שיווצר דבר גשמי חדש חייבים לפנות
לו מקום מדבר גשמי אחר שתפס את המקום .ב .כל דבר
שמייצרים מחומר ,נוצר בתנאי שהורסים את הדבר הקודם.
לדוגמה :אם בונים רהיט מעץ ,הורסים את העץ כדי לבנות
ממנו דבר חדש .בדבר רוחני אין זה כך ,המציאות הרוחנית
החדשה היא לא תופסת את המקום של המציאות הרוחנית
שקדמה לה ,וכן אינה הורסת אותה .להיפך ,ככל שהמציאות
הרוחנית שקדמה היא חזקה יותר ובנויה יותר ,כך יכולה
להתפתח המציאות הרוחנית החדשה .כל מדרגה חדשה
שנבנית אינה הורסת את המדרגה הקודמת לה ,אלא היא
בנויה על גבה .ככל שנדע יותר טוב את הדברים הישנים
שלמדנו ,ככל שנחזק יותר את המדרגות הרוחניות הראשונות
והפשוטות ,כך נוכל ליצור הבנות רוחניות חדשות ועמוקות
יותר" .אם שמוע בישן ,תשמע בחדש" (הראי"ה קוק ,עין אי"ה,
ברכות פרק ו ,לו).

דף מו ע"ב

סוגיא 27

מיד תינוקות ...אורחא דמילתא קתני

במשנה מתואר שביום האחרון של סוכות לאחר נטילת ארבעה המינים ,הגדולים נוטלים
ביאור את הלולב מיד התינוקות וכו' .הגמרא דנה בדין שימוש באתרוג וסוכה בימים שביעי ושמיני
של חג הסוכות :אמר רבי יוחנן :אתרוג ,ביום שביעי של סוכות ,אסור שהוא מוקצה כל היום ,אף לאחר
שקיימו בו את מצוותו ,וביום שמיני עצרת ,מותר לאכול את האתרוג .סוכה  -אפילו ביום השמיני אסורה
בהנאה .וריש לקיש אמר :אתרוג אפילו ביום שביעי נמי מותר לאכלו ,לאחר שיצאו בו ידי חובה .במאי
קא מיפלגי ,במה נחלקו ר' יוחנן וריש לקיש? מר ריש לקיש סבר שהאתרוג למצותה אתקצאי הוקצה
רק למצוותו ,לכן לאחר שקיימו בו את המצווה ,הוא אינו מוקצה ומותר באכילה ,ומר ר' יוחנן סבר לכולי
יומא אתקצאי ,מאחר שבתחילת בין השמשות של היום הוא היה מוקצה ,הוקצה לכל היום ,אף לאחר
שקיימו בו את המצווה .איתיביה הקשה ריש לקיש לרבי יוחנן נאמר במשנה" :מיד תינוקות שומטין
את לולביהן ואוכלין אתרוגיהן" ,ומשמע שאתרוג אינו מוקצה בשביעי ,מאי לאו ,האם לא מדובר גם הוא
הדין לגדולים ,והרי ראיה מהמשנה שגם אתרוג של אדם גדול שהוקצה למצוותו ,מותר ביום השביעי?
מתרץ ר' יוחנן :לא ,במשנה מדובר בתינוקות דוקא ,אך אתרוג של גדולים מוקצה ואסור במשך כל
היום השביעי .איכא דאמרי יש שגרסו :איתיביה הקשה רבי יוחנן לריש לקיש ,קושיא מהמשנה ,מיד
התינוקות שומטין את לולביהן ואוכלין אתרוגיהן .מבואר מהמשנה שדווקא תינוקות ,אין כן מותרים
באכילת האתרוג בשביעי ,אך גדולים לא אסורים באכילת האתרוג שהוא מוקצה ביום השביעי .מתרץ
ריש לקיש ,הוא הדין דאפילו גדולים מותרים באתרוג בשביעי ואין הוא מוקצה ,והאי דקתני תינוקות ,זה
שכתוב במשנה תינוקות ,משום שאורחא דמלתא קתני כתוב במשנה לפי מה שנהגו ,לקחת מהקטנים ,אך
באמת מותר גם מהגדולים כדעת ריש לקיש.

עיון והלכה

הוקצה למקצת היום

דעת ר' יוחנן שלמרות שאתרוג הוקצה
למצווה רק לחלק מיום שביעי ,הרי הוא אסור בהנאה כמוקצה בכל
היום השביעי .לעומת זאת סוכה אסורה כמוקצה גם ביום השמיני,
מכיוון שבבין השמשות שבין שביעי לשמיני הוקצתה למצוותה,
נאסרה לכל יום שמיני .בהמשך הגמרא מבחינה בין אתרוג לסוכה
 אתרוג אינו ראוי למצווה כלל בבין השמשות שבין היום השביעילשמיני ,ולכן אינו נאסר בשמיני .הדין שאם הוקצה למקצת היום
הוקצה לכל היום ,קיים רק בשבת ויום טוב שיש בהן דין "הכן מבעוד
יום"  -כל דבר שמוכן עוד מלפני כניסת השבת או החג ,יהיה מותר
בשימוש בחג .אך דבר שלא היה מוכן מבעוד יום ,אפילו שיהיה
מוכן במהלך השבת ,יהיה מוקצה כל השבת .לכן סוכה שהוקצתה
למצוותה ,ולא הייתה מוכנה בבין השמשות ,אסורה כל יום שמיני,
אך אתרוג ,אין בו מצווה בבין השמשות ולכן הוא מותר כל יום שמיני.
דין "הכן מבעוד יום" הוא רק בשבת או יום טוב ,לכן טעמו של ר' יוחנן
האוסר אתרוג ביום השביעי כולו אינו מטעם זה ,שהרי יום שביעי
של סוכות הוא יום חול .אלא הסיבה היא שאדם מקצה את האתרוג
לצורך מצווה לכל היום השביעי ,מכיוון שאם לא יטול לולב ואתרוג
בבוקר ,יטול במהלך כל היום ,והאתרוג מוקצה כל היום השביעי.
אם בזמן בין השמשות הוא אינו חושב כלל לקיים באתרוג מצווה,
האתרוג שלו אינו נאסר כלל בשמיני (ריטב"א ,מו ע"ב).

מבט נוסף

אכילת האתרוג

אחת מהדעות שהפרי שאדם
הראשון אכל מעץ הדעת היה אתרוג (בראשית
רבה פרשה טו ,ז) .כותב הרב שלמה רבינוביץ,
הרבי מרדומסק ,המצוות שהם בפירות ,כמו
ארבעת המינים ,והאתרוג בפרט יש בהם תיקון
לחטא אדם הראשון .פרי שנעשתה בו מצווה
הוא פרי שעבר עליו תהליך של תיקון החטא
הקדמון .האוכל מפרי זה אוכל מפרי מתוקן
יותר ,ובאכילה זו הוא מתקן את האכילה של
אדם הראשון .מובן אם כן מדוע רגילים לומר
שיש באכילת האתרוג סגולה לנשים המתקשות
לילד ,שכן בחטא האדם הראשון נתקללה
האישה " -בעצב תלדי בנים" .כאשר אוכלים
מאתרוג שנעשתה בו מצווה ,באתרוג זה נעשה
תיקון לחטא אדם הראשון ,ויש בכוחו לרפא את
הקללות בהם נתקלל האדם בעקבות החטא
(תפארת שלמה ,סוכות ,ד"ה ולקחתם).

דף מו ע"ב
אמר ליה רב פפא לאביי ...אסור לאוכלה כל שבעה
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הגמרא ממשיכה לדון בדין שימוש באתרוג וסוכה בסוף החג :אמר ליה רב פפא לאביי:
ביאור לדעת רבי יוחנן המתיר להנות מהאתרוג ביום השמיני ,אך אוסר להנות מהסוכה ביום זה,
מאי שנא סוכה מאי שנא אתרוג ,במה שונים סוכה ואתרוג זה מזה לעניין איסור ההנאה ביום השמיני?
אמר ליה אביי לרב פפא ,סוכה דחזיא ראויה לשימוש בזמן בין השמשות שבין יום שביעי לשמיני,
דאי איתרמי אם מזדמנת ליה לו סעודתא בזמן בין השמשות בעי מיתב בגווה ומיכל בגווה צריך הוא
לשבת בסוכה ולאכול בתוכה ,ולכן אתקצאי לבין השמשות הסוכה היא מוקצת בזמן בין השמשות ,ומיגו
דאתקצאי לבין השמשות ומתוך שהיא מוקצת בזמן בין השמשות ,אתקצאי לכולי יומא דשמיני מוקצת
היא לכל היום השמיני של חג .אך אתרוג דלא חזי לבין השמשות ,אינו מוקצה למצווה בזמן בין השמשות
שבין יום שביעי לשמיני ,שכן כבר קיימו בו את מצוותו ביום השביעי לפני בין השמשות ,לא אתקצאי
לבין השמשות ,אינו מוקצה בבין השמשות ,ולכן ולא אתקצאי לכולי יומא דשמיני אינו מוקצה כל היום
השמיני .דעה נוספת לגבי אתרוג :ולוי אמר :אתרוג אפילו ביום שמיני של חג אסור .ואבוה דשמואל ואביו
של שמואל אמר  :אתרוג ביום שביעי אסור ,ביום שמיני מותר .קם עמד אבוה דשמואל אביו של שמואל
חזר בו מדעתו ,ועמד וסבר בשיטתיה דלוי כדעת לוי שאתרוג אסור אף ביום שמיני ,קם סבר רבי זירא
בשיטתיה דאבוה דשמואל ,שאתרוג מותר בשמיני .דאמר רבי זירא :אתרוג שנפסלה  -אסור לאוכלה
כל שבעה ,משום שהוא מוקצה לכל שבעת ימי החג ,אך ביום השמיני מותר באכילה.

עיון והלכה

מדוע אתרוג אסור כל שביעי

נחלקו הראשונים מדוע לר' יוחנן אתרוג
אסור כל היום השביעי .לדעת התוס' (ד"ה אתרוג) האתרוג הוא
מוקצה משום "מגו דאיתקצאי" ,מכיוון שהוקצה למקצת היום
השביעי ,הוקצה לכולו .אך לדעת הר"ן טעם הדבר הוא מכיוון שכל
היום ראוי לקיים בו מצוות נטילת ארבעת המינים ,לכן ר' יוחנן אסר
את האתרוג כל היום השביעי .על פי דברי הר"ן נראה לומר שר'
יוחנן וריש לקיש נחלקו לגבי מוקצה מחמת מצווה ,מה גורם לזמן
המוקצה; לריש לקיש הדבר הגורם הוא מצוות הבעלים ,ולכן לאחר
שהבעלים קיימו את המצווה ,האתרוג אינו מוקצה .לר' יוחנן זמן
המוקצה תלוי בזמן הראוי לעשות בו את המצווה ,ולכן נאסר לכל
היום.
לפי הטעם המובא בתוס' שהאתרוג אסור כל שביעי משום "מגו
דאתקצאי" ,יש לומר שר' יוחנן סובר שהדבר הגורם הוא זמן מצוות
הבעלים .שביום השביעי ,עד זמן קיום המצווה ,האתרוג מוקצה ,הוא
מוקצה לכל היום .על פי תוס' יש לומר שמחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש
היא האם אומרים "מגו דאתקצאי" גם בחול המועד או רק ביום טוב.
לר' יוחנן אומרים מגו דאתקצאי גם בחול המועד ,ולכן האתרוג אסור
כל היום השביעי .לריש לקיש ,אין אומרים מגו דאתקצאי ביום חול,
אלא רק בשבת ויום טוב ,לכן האתרוג מותר ביום שביעי לאחר שקיים
בו מצווה (ר' יוסף דב סולוביציק ,רשימות שיעורים ,סוכה מו ע"ב).

מבט נוסף

סוכה ובית

על יעקב אבינו נאמר" :ויעקב
נסע סוכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות"
(בראשית לג ,יז) .ר' צדוק הכהן מלובלין דורש
על הפסוק שעיקר עניינו של יעקב להיות בכל
ענייניו חוסה בצלו יתברך .המשמעות שיעקב
בנה לו בית היא שהוא הגיע למדרגה שבכל דבר
הוא חוסה בה' ,כמו בית קבע .מקנהו ,מסמל
את הדורות הבאים .לדורות הבאים מדרגה
זו אינה כבית ,אלא היא עראית אצלם כסוכה.
אין הם יכולים להגיע למדרגת יעקב שאצלו
בחינת האמונה היא קבועה כבית ,אך אפשר
לפגוש אותה באופן עראי כסוכה .וזה רמז הדבר
שנאמר בסוכות ששבעה ימים צא מדירת קבע
לדירת עראי.
אחרי תהליך של שבעת ימי החג ,מגיעים ליום
השמיני ,שמיני עצרת הוא מדרגה של אמונה
שנבנתה במשך שבעת ימי החג.
בשמיני עצרת לא יושבים בסוכה אלא חוזרים
לבית ,לרמז שמדרגת האמונה נקשרה
בפנימיות הלב ונהיית קבועה כבית ,כמדרגתו
של יעקב (פרי צדיק ,שמיני עצרת).

דף מו ע"ב
אמר רבי זירא לא ליקני ...והלכתא כאביי
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אמר רבי זירא :לא ליקני איניש הושענא לינוקא ביומא טבא קמא ,לא יַקנֵה אדם
ביאור הושענא (ארבעת המינים) לקטן ביום טוב ראשון של סוכות .מאי טעמא מה טעם הדבר?
דינוקא קטן מקנא – קני כאשר מקנים לו חפץ ,הוא קונה ,והדבר עובר לרשותו .אך אקנויי אם הוא מקנה
את החפץ לאחרים ,לא מקני ,אין הקניין חל ,והחפץ נשאר בבעלות הקטן .ואשתכח ונמצא ,שהגדול ,דקא
נפיק הרוצה לצאת ידי חובת ארבע מינים ,יוצא ידי חובה בלולב שאינו שלו ,אלא בלולב השייך לקטן ,והרי
ביום הראשון אדם צריך ליטול לולב השייך לו ,ואינו יוצא ידי חובה בלולב השייך לחברו ,שנאמר "ולקחתם
לכם" (ויקרא כג ,מ)  -משלכם .דין נוסף שאמר ר' זירא בקשר לקטן :ואמר רבי זירא :לא לימא איניש
לינוקא ,לא יאמר אדם לקטן דיהיבנא לך מידי אני נותן לך דבר ,אך באמת ולא יהיב ליה ,אינו מתכוון
להביא לו .משום שממנהג כזה עלול הקטן דאתי לאגמוריה שיקרא ללמוד לדבר שקר ,שנאמר" :למדו
לשונם דַ ֶבּר שקר" (ירמיה ט ,ד) הקפיד הכתוב שלא ללמד את האנשים לדבר שקר.
הגמרא חוזרת לברר את מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש ,שהובאה בסוגיה הקודמת :ובפלוגתא דרבי יוחנן
ורבי שמעון בן לקיש ,במחלוקת זו נחלקו רב ורב אסי :דאיתמר :הפריש שבעה אתרוגין לשבעה ימים,
כל יום לקיים מצווה באתרוג אחר .אמר רב :כל אחת ואחת יוצא בה מקיים מצוות ארבע מינים ,ואוכלה
לאלתר ,מיד לאחר קיום המצווה מותר לאכול את האתרוג .ורב אסי אמר :כל אחת ואחת יוצא בה ידי
חובת ארבעת המינים ,ואוכלה למחר ורק למחרת הוא יכול לאכול את האתרוג .במאי קא מיפלגי ,במה
נחלקו רב ורב אסי? מר רב סבר :למצותה אתקצאי ,האתרוג הוקצה רק למצווה ,לכן מיד לאחר עשיית
המצווה האתרוג מותר באכילה ,ומר רב אסי סבר :לכולי יומא אתקצאי האתרוג מוקצה לכל היום כולו,
כפי שנחלקו ר' יוחנן וריש לקיש בסוגיה הקודמת .ואנן ואנו ,בני הגלות דאית לן תרי יומי יש לנו יומיים של
יום טוב ,מספק .היכי עבדינן ,איך אנו נוהגים לגבי אתרוג שקיים בו את המצווה כל ימי החג ,מתי הוא מותר
באכילה? אמר אביי :ביום שמיני של חג שהוא ספק יום שביעי ,האתרוג אסור באכילה ,אך ביום תשיעי
של חג ,שחוגגים אותו משום שהוא ספק שמיני ,האתרוג מותר באכילה .מרימר אמר :אפילו ביום שמיני
ספק שביעי האתרוג מותר באכילה ,בסורא עבדי נהגו כמרימר ,שביום האתרוג מותר .רב שישא בריה
דרב אידי עביד נהג כאביי ,שביום שמיני ספק שביעי האתרוג אסור באכילה .והלכתא כאביי.

להתרגל לדבר דברי אמת

עיון והלכה הדרכת ר' זירא שלא לשקר לקטן שמא
ילמד לדבר דברי שקר ,קשורה לדין הקודם שאמר לא להקנות לקטן
לולב ביום טוב ראשון משום שאינו יכול להקנות חזרה .היה ניתן
להציע שאפשר לתת לקטן לנענע לולב ,ולא להקנות לו .לכאורה
יוצאים בזה ידי חובת חינוך ,שכן הקטן אינו יודע שבאמת הלולב לא
שייך לו ,ואינו יודע שיש בזה פסול ,והרי הוא מתחנך לקיים מצוות
לולב .אמנם ,הערוך לנר מבאר שכאשר יגדל הקטן ,ואביו ילמדו את
פרטי מצוות לולב ,דין "שלכם" ,וכן ילמד אותו ,שלא להקנות לקטן
ביום טוב .אזי ישאל הבן ,איך הוא קיים מצוות לולב כשהיה קטן .יענה
לו אביו שבאמת לא נתן לו את הלולב במתנה .כך ילמד הבן שאפשר
לדבר דברי שקר .בדבר זה החמירה התורה מאוד להתרחק מהרגל
של שקר ,אפילו לצורך מצווה (ערוך לנר ,סוכה מו ע"ב).
אחד מהדברים שהעולם עומד עליהם הוא האמת (אבות א ,יח) .רבינו
יונה ביאר ,שלימדונו כאן חז"ל שאין לדבר שקר אפילו בסיפורים
סתמיים ,שאינם מביאים לאדם תועלת מדבר השקר .משום שנאמר,
"למדו לשונם דבר שקר" (ירמיה ט ,ד) .כי אדם שמרגיל את לשונו לדבר
שקר ,בסופו של דבר גם כשירצה לדבר דברי אמת ,לא יוכל לומר את
האמת ,משום שהוא כבר התרגל לשקר (רבנו יונה אבות א ,יח).

מבט נוסף

לשקר אין רגליים

לגבי החובה לדבר דיבור אמת,
המהר"ל (נתיב האמת פרק א) הביא את הפסוק:
"שפת אמת תיכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר"
(משלי יב ,יט)  -אדם שהוא איש אמת ודבריו דברי
אמת ,מעשיו יהיו קיימים לעד .אך אדם שהוא איש
שקר ,ורגיל לדבר דברי שקר ,מעשיו אינם עומדים
לזמן רב ,אלא כמו שנאמר בפסוק "עד ארגיעה",
מלשון רגע .ואין למעשיו קיום ,גם אם הוא יצליח
להסתיר את השקר לזמן מסויים ,העולם עומד על
האמת ולשקר אין רגליים ,וסוף כל שקר להתגלות
במשך הזמן ,ומעשיו ישברו ולא יהיה להם קיום.
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מו ע”ב  -מז ע”א
אמר רב יהודה בריה ...גמירי דמאפר אתו

הגמרא דנה לגבי יום שמיני עצרת שהוא ספק יום שביעי של סוכות בגלות ,כיצד נוהגים בו:
ביאור אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב בשמו של רב :יום שמיני של חג,
שבגלות הוא ספק יום שביעי של סוכות .נוהגים בו כיום שביעי לסוכה ואוכלים בו בתוך הסוכה ,ונוהגים בו
כיום שמיני עצרת לעניין ברכה על הכוס בקידוש היום ,ובברכת היום בתפילת עמידה .ורבי יוחנן חולק על
רב ואמר :מתנהגים ביום זה כיום שמיני לזה ולזה גם לעניין ישיבה בסוכה ,וגם לעניין הזכרת היום השמיני
בקידוש ובתפילה .מבארת הגמרא את המחלוקת :מיתב לעניין ישיבה בסוכה ,כולי עלמא רב ור' יוחנן לא
פליגי אינם חולקים דיתבינן שיושבים בסוכה ,שהרי זה ספק יום שביעי של סוכות .כי פליגי נחלקו רב ור'
יוחנן לברוכי ,לעניין ברכה על ישיבה בסוכה ,למאן דאמר לרב הסובר שיום ספק שמיני ספק שביעי הוא
כשביעי לסוכה  -ברוכי נמי מברכינן ,מברכים בו לישב בסוכה .למאן דאמר לר' יוחנן הסובר שיום זה הוא
כיום שמיני לזה ולזה ,יושבים בסוכה אך ברוכי לא מברכינן ,אין מברכים ביום זה ברכת לישב בסוכה.
אמר רב יוסף :נקוט דרבי יוחנן בידך ,הסובר שיום זה הוא כיום שמיני ,ואין מברכים בו לישב בסוכה ,דרב
הונא בר ביזנא וכל גדולי הדור איקלעו נזדמנו לשבת יחד בסוכה ביום שמיני ספק שביעי ,מיתב הוו
יתבי ישבו ביום זה ואכלו בסוכה ,אך ברוכי לא בריכי הם לא בירכו ברכת לישב בסוכה ,וכדעת ר' יוחנן.
שואלת הגמרא ודלמא סבירא להו אולי הסיבה שהם לא ברכו לישב בסוכה היא משום שהם סוברים כמאן
דאמר כיון שבירך יום טוב ראשון ברכת לישב בסוכה שוב אינו מברך ,כל שבעת ימי החג ,ולא משום
שהם מתייחסים ליום זה כשמיני לעניין סוכה? גמירי דמאפר אתו רב יוסף ידע שחכמים אלו הגיעו משטחי
מרעה לאחר ימים רבים ,ויום זה היה היום הראשון בו הם ישבו בסוכה ,ובכל זאת הם לא בירכו לישב בסוכה,
משמע שהם סוברים כר' יוחנן ,שאין מברכים לישב בסוכה ביום.

עיון והלכה

הטעם שאין לברך לישב בסוכה
בשמיני

מספר טעמים נאמרו בדעת ר' יוחנן הסובר שאין מברכים לישב
בסוכה ביום שמיני ספק שביעי .הרא"ש (סימן ה) ,כתב שהטעם
שלא מברכים לישב בסוכה ביום זה ,הוא משום שלא לומר ביום
אחד ברכות הסותרות זו את זו ,שהרי בקידוש ובתפילה אומר
ברכה השייכת לשמיני עצרת ,וברכת לישב בסוכה ,היא ברכה
השייכת לימי סוכות ,ואי אפשר שהברכות יסתרו זו את זו .עצם
הישיבה בסוכה ביום זה ,אינה סותרת את הברכות ,שכן לפעמים
אדם יושב בסוכתו אף שלא בחג הסוכות .על פי זה היה מקום לומר
שיטול לולב ללא ברכה ,אך כיוון שעל הצד שהיום הוא יום שמיני,
הלולב הוא מוקצה ,ויש בדבר איסור.
הר"ן ביאר שהסיבה שלדעת ר' יוחנן ,לא מברכים לישב בסוכה,
היא כדי להזכיר לנו שלמרות שיושבים בסוכה ,יום זה הוא יום טוב,
ואסור בעשיית מלאכה .אם ישבו בסוכה וגם יברכו עלולים לחשוב
שהיום הוא יום חול.

מבט נוסף

רבנן  -מאפר קאתו

איך ייתכן שרב הונא בר ביזנא
וכל גדולי הדור ,לא דאגו לקיים מצוות סוכה
במשך כל ימי החג ,ורק ביום האחרון (השמיני)
הגיעו לסוכה? וכל זה בגלל שהלכו לרעות את
צאנם? הרי הם צריכים להתכונן ולתכנן מה יעשו
עם הצאן ,כדי שיוכלו לקיים מצוות סוכה.
הרב חיים ברלין מציע להגיה בגמרא במקום
"מאפר" שהכוונה היא ממקום מרעה ,לכתוב
"מאיפרי" ,הכוונה בזה שהלכו לאיפרא הורמיז
אמו של שבור מלכא  -מלך פרס .היו צריכים
החכמים להפגש איתה בנושאים הנוגעים
לפיקוח נפש של כלל ישראל .דבר זה היה סוד
ולא היה ידוע לרבים ,לכן רב יוסף אומר "גמירי"
שזה דבר הידוע לו שקיבל מרבותיו ולא היה
ידוע לרבים ,אלא רק ליחידים מגדולי הדור (הרב
חיים ברלין הובא בשו"ת דבר אליהו סימן צב).
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דף מז ע”א
איכא דאמרי ברוכי ...הרי חלוק בשני דברים

הגמרא דנה לגבי יום שמיני של סוכות ספק שביעי בחוץ לארץ ,בסוגיה הקודמת נחלקו רב
ביאור ור' יוחנן כיצד נוהגים בו :איכא דאמרי ,יש שפירשו את מחלוקת רב ור' יוחנן באופן שונה
ממה שהוצג בסוגיה הקודמת :ברוכי ברכת לישב בסוכה ,כולי עלמא רב ור' יוחנן ,לא פליגי אינם חולקים
דלא מברכינן ,שאין מברכים ביום זה לישב בסוכה .כי פליגי ,במה הם חולקים? למיתב ,האם יושבים
בסוכה ביום זה .למאן דאמר לדעת רב ,שיום זה הוא שבעה לסוכה כיום שביעי של סוכות ,לעניין ישיבה
בסוכה ,מיתב יתבינן ,יושבים ביום זה בסוכה .ולמאן דאמר לר' יוחנן הסובר שיום זה הוא כיום שמיני לזה
לעניין ברכה וכיום שמיני לזה לעניין סוכה ,מיתב נמי לא יתבינן ,אין יושבים ביום זה בסוכה ,שהרי הוא
כיום שמיני עצרת .אמר רב יוסף :נקוט דרבי יוחנן בידך ,שאין יושבים בסוכה וגם אין מברכים ,דמרא
דשמעתא מי שאמר את השמועה בשם רב שיושבים בסוכה ביום שמיני ספק שביעי ,מני מיהו? רב יהודה
בריה דרב שמואל בר שילת ,וראיתיו ביום שמיני ספק שביעי לבר מסוכה יתיב מחוץ לסוכה ישב ,משמע
שהוא פוסק כר' יוחנן שאין יושבים בסוכה ביום זה .הגמרא מסכמת סוגיה זו להלכה ,והלכתא :מיתב
יתבינן ,יושבים בסוכה ,אך ברוכי לא מברכינן ,אין מברכים לישב בסוכה.
דין נוסף אותו אמר רבי יוחנן :אומרים זמן ברכת שהחיינו ,ביום שמיני של חג שמיני עצרת .ואין אומרים
זמן ברכת שהחיינו ,ביום טוב של שביעי של פסח .ואמר רבי לוי בר חמא ואיתימא רבי חמא בר חנינא,
מבאר את טעם הדבר שמברכים שהחיינו בשמיני עצרת ,תדע ,שהרי יום שמיני עצרת חלוק בשלושה
דברים :בסוכה ,שאין יושבים בו בסוכה .ולולב ,אין נוטלים בו לולב .וניסוך המים ,אין מנסכים בו את המים
כפי שניסכו בשאר ימי הסוכות .יוצא ששמיני עצרת חלוק מחג הסוכות בדיניו ,ולכן הוא רגל בפני עצמו
ומברכים בו שהחיינו .ולרבי יהודה ,דאמר :בלוג היה מנסך כל שמונה ,היו מנסכים מים גם בשמיני עצרת
– הרי ,יום שמיני עצרת עדיין חלוק בשני דברים ,בסוכה ולולב ,והרי הוא בדיניו כרגל בפני עצמו גם לר'
יהודה ,ולכן מברכים בו שהחיינו.

עיון והלכה

לאילו דינים נחשב שמיני עצרת
כסוכות

חג שמיני עצרת שונה בהלכותיו מחג הסוכות ,ולכן מברכים
בו שהחיינו בקידוש .הרמב"ם מנה את מצוות איסור מלאכה
בשמיני עצרת כמצווה בפני עצמה (מניין המצוות לרמב"ם,
לא תעשה מצווה שכח) .וכן מוספי שמיני עצרת גם הם נמנו
ברמב"ם כמצווה בפני עצמה ,ולא באותה מצווה עם מוספי
חג הסוכות (שם עשה נא) .אך לגבי מצוות שמחה וראיה
בבית המקדש ,שמיני עצרת לא נחשב כמצווה בפני עצמה,
אלא כחלק מחג הסוכות .גם בתורה ,שמיני עצרת נזכר בפני
עצמו בפסוקים האוסרים בו מלאכה ,ובפסוקים המצווים על
קורבן מוסף .אך שמיני עצרת לא מוזכר בפסוקים המצווים
על שמחה ,ראיה ועליה לרגל .את ברכת שהחיינו אנו מברכים
בגלל המצוות בהם נתייחד שמיני עצרת כחג בפני עצמו.
לגבי ניסוך המים נחלקו חכמים ור' יהודה אם בשמיני עצרת יש
ניסוך מים כמו בכל חג סוכות או לא .נראה שמחלוקתם תלויה
בשאלה מהו הגורם לניסוך המים ,לדעת חכמים ניסוך המים
תלוי בקורבנות ,וכיוון ששמיני עצרת חלוק מסוכות בקורבנותיו,
אין בו ניסוך המים .לדעת ר' יהודה ניסוך המים תלוי בקדושת
היום ,ומכיוון שלעניין שמחה שמיני עצרת וסוכות הם כקדושה
אחת ,גם בשמיני עצרת יש מצוות ניסוך המים (הרב יוסף דב
סולובייצ'יק ,רשימות שיעורים ,סוכה ,מז ע"א).

מבט נוסף

יום טוב שני של גלויות ושמיני
עצרת – שמחת תורה

בחוץ לארץ תקנו חכמים יום טוב שני של גלויות
מספק ,משום שלא ידעו אם חודש אלול היה מלא
או חסר .במשך הדורות ידעו לקבוע את החודש על
פי הלוח ,וכבר לא היה ספק ,אך גזרו חכמים שמנהג
אבות ימשיך בגלות לעשות שני ימים טובים אף
שכבר אין ספק.
במהלך הדורות יום תשיעי של סוכות בחוץ לארץ
הפך ליום שמחת תורה ,בו שמחים בסיום התורה.
בארץ ישראל חוגגים את שמיני עצרת ושמחת תורה
ביום אחד.
ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב מבאר שיש בתקנת
חכמים לקיים יום טוב שני בגלות יש בה טעם פנימי.
כל יום טוב בא להשפיע שפע של חכמה ,בארץ
ישראל האוויר מחכים ומספיק יום אחד כדי לקבל
שפע זה .אך בחוץ לארץ ,אין האוויר מחכים כמו
בארץ ישראל ,כדי לקבל את אותו שפע של החג,
מוסיפים יום נוסף (בני יששכר ,מאמר חודש כסלו ,ג).
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דף מז ע”א
אי הכי שביעי של פסח ...התם כתיב כמשפטם

בסוגיה הקודמת נאמר בגמרא שבשמיני עצרת מברכים שהחיינו ,משום שהוא חלוק בדיניו
ביאור משאר ימי הסוכות .כעת הגמרא מבררת את דין ברכת שהחיינו בשביעי של פסח .מקשה
הגמרא :אי הכי אם כך שביעי של פסח נמי גם בו יש לברך שהחיינו שהרי חלוק באכילת מצה ,מיום
טוב ראשון של פסח .דאמר מר :לילה ראשונה ,של פסח חובה לאכול מצה ,מכאן ואילך רשות לאכול
מצה .הגמרא תמהה על השאלה ,הכי השתא ,כך עכשיו יש להקשות? התם ,במקרה של שביעי של פסח,
מלילה של יום טוב ראשון הוא חלוק ,אך מיום של יום טוב ראשון ,אינו חלוק ,שכן כבר ביום של יום טוב
ראשון אין חובה לאכול מצה .הכא בשמיני עצרת ,אפילו מיום של יום טוב ראשון של סוכות נמי גם חלוק
ולכן מברכים שהחיינו ביום טוב ראשון ואין מברכים בשביעי של פסח .רבינא אמר ,תירוץ אחר לקושיית
הגמרא :זה שמיני עצרת ,חלוק מהיום שלפניו ,הוא יום חול המועד סוכות שחייבים בו בלולב ומנסכים בו
מים וכן חלוק בקורבנות .וזה שביעי של פסח ,חלוק רק מיום טוב ראשון שהוא שלפני פניו ,אך אינו חלוק
מימי חול המועד של פסח שגם בהם אכילת מצה היא רשות .שלוש סיבות נוספות לכך שבשמיני עצרת יש
לברך שהחיינו בגלל שהוא שונה מחג הסוכות ,והוא רגל בפני עצמו :רב פפא אמר הכא בשמיני עצרת כתיב
שמקריבים בו "פר אחד" (במדבר כט ,לו) ,התם בשאר ימי סוכות כתיב "וביום ה ...פרים ( "...במדבר כט),
ביום הראשון שלושה עשר פרים ,ובכל יום פוחת באחת ,ואילו שמיני עצרת היה חלק מסוכות ,היה צריך
להקריב בו ששה פרים .רב נחמן בר יצחק אמר :הכא בשמיני עצרת כתיב "ביום השמיני עצרת תהיה לכם"
(במדבר כט ,לה) ,התם בשאר ימי החג כתיב וביום בתוספת האות 'ו' ,וביום השני ,וביום השלישי (שם ,יז),
וכן בשאר הימים והאות ו' מחברת בין כל יום ליום שלפניו .רב אשי אמר :הכא בשמיני עצרת לגבי הנסכים
והמנחות של קורבנות החג כתיב "במספרם כמשפט" (שם ,לז) ,יש לקורבנו משפט בפני עצמו ,התם ביום
השביעי של סוכות ,כתיב "במספרם כמשפטם" (שם לג) ,כל ימי החג יש לקרבנם משפט משותף.

עיון והלכה

שהחיינו בשביעי של פסח
ובחול המועד

שואל השפת אמת ,אם חול המועד פסח חלוק מיום טוב
ראשון לעניין חיוב אכילת מצה ,מדוע אין מברכים בו
שהחיינו .אין לומר שחול המועד הוא זמן שאין מברכים
בו שהחיינו ,שכן במקרה ששכח לברך שהחיינו ביום
טוב ראשון ,בזמן שנזכר מברך אף בחול המועד.
הוא מתרץ ,שמכיוון שחול המועד הוא קדושה קלה
יותר מיום טוב ראשון ,אין מברכים בו שהחיינו ,אף שהוא
חלוק לעניין אכילת מצה .אך שביעי של פסח ,כיוון שהוא
קדוש יותר מהימים שלפניו ,וכן מכיוון שהוא שונה מיום
טוב ראשון לעניין אכילת מצה ,שייך לדון בו אם הוא
נכלל בקדושת היום הראשון של פסח ,ואין מברכים בו
שהחיינו ,או שאינו נכלל בו ויש לברך שהחיינו.
במקרה שאדם שכח לברך ביום טוב ראשון ,מברך
כשנזכר בחול המועד כאמור ,אף שחול המועד קדושתו
קלה מיום טוב ,אך קדושתו חמורה מימי החול שקדמו
לחג (שפת אמת סוכה מז ע"א).

מבט נוסף

התחדשות הזמנים

במעגל השנה החקלאית יש שלושה
זמנים משמעותיים :אביב ,קציר ואסיף .שלושת הרגלים
מקבילים לשלושת זמנים אלו .בכל אחד מהזמנים בכל
שנה מתחדשת הופעה רוחנית חדשה השייכת דווקא לאותו
זמן .הופעה של חירות בפסח ,קבלת התורה בשבועות,
ושמחה בסוכות .בכל שנה תכנים אלו מתחדשים בתוכן
חדש שלא היה כמותו מבריאת העולם .כשמגיע זמן חדש
אנו מברכים שהחיינו על האור החדש המאיר באותו זמן.
בכל חג אנו מכינים עצמו להיות כלים ראויים ,להתחדש
ולקבל מאותה ההארה הרוחנית המתחדשת בחג זה (על
פי מהר"ל גבורות ה' ,פרק מו)
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מז ע”א  -מז ע"ב
לימא מסייע ליה הפרים ...דלמא דאיקלע ליה כוס

בסוגיה הקודמת למדנו את דברי ר' יוחנן שאומר שמברכים שהחיינו בשמיני עצרת .הגמרא
ביאור
מבררת האם ניתן להביא ראיה לכך .לימא מסייע ליה נאמר שניתן להביא ראיה לר' יוחנן מכאן:
הפרים האילים והכבשים שמקריבים אותם כל יום מימות החג -מעכבין זה את זה ואם חסר אחד מהקרבנות אין
מקריבין כלל ,ורבי יהודה אומר :פרים  -אין מעכבין זה את זה ,שהרי מתמעטין והולכין וממילא נראה שהתורה
לא הקפידה על מניינם .אמרו לו חכמים לרבי יהודה :והלא כולן גם האילים והכבשים מתמעטין והולכין בשמיני
שהרי בחג מקריבים שני אילים וארבעה עשר כבשים ובשמיני עצרת מקריבים איל אחד ושבעה כבשים? אמר להן
רבי יהודה לחכמים :שמיני רגל בפני עצמו הוא ,ואין ללמוד ממנו לקרבנות החג ,שכשם ששבעת ימי החג טעונין
קרבן לעצמם ושיר שהיו הלויים שרים על הקרבן בשמיני עצרת ,אינו לפי סדר שירי החג (המפורש בדף נה ע"א)
וטעון ברכה והגמרא תפרש מהי ברכה וטעון לינה שאם לא הביא שלמי שמחה ביום טוב הראשון ,אלא באחד מימי
חול המועד ,צריך ללון בירושלים למחרת הקרבת החגיגה  -אף שמיני טעון קרבן שלא לפי סדר הקרבנות בחג,
שקרב בו פר אחד ,ולא לפי המספר היורד של הפרים בחג הסוכות ,וטעון שיר לעצמו לא כפי סדר שירי החג וטעון
ברכה לעצמו  -הגמרא להלן תבאר מהי .וטעון לינה במוצאי שמיני עצרת[ .דף מז עמוד ב] מאי לאו מהי כוונתו של
ר' יהודה שאמר ששמיני עצרת טעון ברכה לעצמו ,האם אין כוונתו לברכת זמן שהחיינו? – לא אין כוונת ר' יהודה
לברכת שהחיינו ,אלא לברכת המזון ותפלה שבסוכות מזכירים בהם חג הסוכות ובשמיני עצרת מזכירים שמיני
עצרת .הכי נמי מסתברא כך גם מסתבר לפרש שכוונת ר' יהודה היא לברכת המזון ולתפילה דאי סלקא דעתך זמן
כי אם יעלה על דעתנו שכוונתו לברכת שהחיינו  -זמן כל שבעה מי איכא וכי מברכים שהחיינו כל שבעת ימי החג?
ואם בכל זאת פירש שכל שבעת הימים טעון ברכה משמע שדיבר על הזכרה בתפילה .דוחה הגמרא :הא לא קשיא
אין להוכיח מכאן שכוונת ר' יהודה היא לברכת המזון ותפילה ,אלא יתכן שר' יהודה התכוון לברכת שהחיינו דאי לא
בריך האידנא שאם לא ברך עכשיו כלומר ביום הראשון של חג  -מברך למחר ,או ליומא אחרינא או ביום אחר
מימי חול המועד ,ואם כן ניתן לומר שר' יהודה התכוון לברכת שהחיינו שדינה שמברך אותה כל שבעה אם לא בירך
ביום הראשון .מקשה הגמרא האם שייך שיברך שהחיינו בחול המועד אם לא ברך ביום הראשון ,והרי מכל מקום
כוס בעינן צריך כוס יין לברך עליה שהחיינו .ומבררת הגמרא לימא מסייע ליה שמא אפשר להביא ראיה לדברי רב
נחמן ,דאמר רב נחמן :זמן אומרו אפילו בשוק בלי כוס של יין .דאי אמרת בעינן כוס כי אם נאמר שצריך כוס  -כוס
כל יומא מי איכא האם ישנו חיוב כוס בכל אחד מימי חול המועד? דוחה הגמרא דלמא דאיקלע ליה שמא מדובר
שהזדמן לו כוס של יין באחד מימי חול המועד ,שבאופן זה יש לו לברך שהחיינו אם לא ברך ביום הראשון וממילא
אין להוכיח את דברי רב נחמן שניתן לברך ברכת הזמן גם בלי כוס.

עיון והלכה

ברכת שהחיינו בזמן הדלקת הנרות

הגמרא בעירובין (מ' ע"ב) מסיקה כדברי רב
נחמן שמברך "שהחיינו" בחגים אפילו בשוק ,וגם אם אין לו כוס יכול
לברך שהחיינו .כמו כן הגמרא שם כתבה שגם בראש השנה וביום
הכיפורים מברכים ,כך גם נפסק בשולחן ערוך (סימן תריט ,סעיף א)
שאף ביום כיפור שאין כוס מברך שהחיינו.
על פי זה לכאורה היה מקום לברך מיד בכניסת החג שהחיינו ,אלא
שתקנו חכמים שיסמכו את ברכת שהחיינו על כוס הקידוש כפי שאומר
רב אשי בדף מו ע"א .נמצינו למדין שעיקר הברכה נתקנה על היום אלא
שסמכוה על הכוס.
הרב מנשה קליין בשו"ת משנה הלכות (חלק י"א סימן תקי"ז) מסביר
לפי זה מדוע נשים מברכות שהחיינו בהדלקת נרות ולא מחכות לצאת
ידי חובה בברכת שהחיינו בקידוש .משום שברכת שהחיינו היא על
היום ,והחובה לברך היא כבר בכניסת החג ,לכן כשהאשה מדליקה
נרות בכניסת חג ,ויש לה הזדמנות לברך שהרי היא מברכת להדליק
נר של יום טוב ,תברך גם שהחיינו ,בהמשך הלילה בשעת הקידוש היא
רק תשמע ולא תברך בעצמה.

מבט נוסף

מעלת השירה

כתב בכוזרי (מאמר ב סד
 סה) על שירת הלויים " :חכמת המוסיקה...באומה שהיא מכבדת הנגונים ומעמדת אותם
בעם ,והם בני לוי ,מתעסקים
על הגדולים ֶש ַ
בניגונים בבית הנכבד בעיתים הנכבדים ,ולא
הוצרכו להתעסק בצרכי הפרנסה במה שהיו
לוקחים מהמעשרות ,ולא היה להם עסק
זולתי המוסיקה .והמלאכה נכבדת אצל בני
אדם ...ובבית המקדש (שמה) היתה מעוררת
הנפשות ,כאשר יאמר עליה ,שהיא מעתקת
את הנפש ממדה אל הפכה"

דף מז ע"ב
וסבר רבי יהודה ...והנחתו זו תנופה

סוגיא 34

לעיל הובאה ברייתא שנאמר בה שר' יהודה סובר שהקרבן אותו מקריבים בשמיני עצרת
ביאור טעון לינה .כלומר יש להישאר וללון בירושלים עד למחרת החג בבוקר ,ועל כך שואלת
הגמרא וסבר רבי יהודה שמיני טעון לינה? והא תניא והרי שנינו בברייתא :רבי יהודה אומר :מנין לפסח
שני שמקריב בי"ד אייר מי שלא יכל להקריב את הפסח בזמנו שאינו טעון לינה לעומת פסח ראשון שטעון
לינה – שנאמר במקריב פסח ראשון "ופנית בבקר והלכת לאהליך" (דברים טז ,ז) כלומר שחוזר לביתו
לאחר לינה בירושלים ,וכתיב "ששת ימים תאכל מצות" (שם ,פס' ח) את שטעון ששה ימים אחריו -
טעון לינה ,את שאינו טעון ששה כמו פסח שני שאין אחריו ששה ימים  -אינו טעון לינה .ומבררת הגמרא
למעוטי מאי מה בא לימוד זה למעט? לאו למעוטי נמי שמיני של חג האם אינו בא למעט בנוסף לפסח שני
גם את שמיני עצרת שאף הוא אינו טעון לינה? כיון שאין אחריו ששה ימי חול המועד – ודוחה הגמרא :לא
שמיני עצרת טעון לינה ,והלימוד בא למעוטי למעט פסח שני דכוותיה שהוא כמותו ,וכיון שהפסוק עוסק
בפסח ראשון הוא ממעט רק את פסח שני ואינו ממעט חגים אחרים שאינם דומים לו .הכי נמי מסתברא
כך גם נראה לומר שהמיעוט הוא לפסח שני ,דתנן ששנינו במשנה (ביכורים,ב,ד) :הביכורים טעונין קרבן
להביא עמהם קרבן שלמים ,ושיר שהיו הלויים שרים בזמן הבאת הביכורים ,ותנופה להניף את הפירות
שבסל הביכורים לארבע רוחות העולם ולמעלה ולמטה ,ולינה להשאר בלילה בירושלים אחר הבאת
הביכורים .מאן שמעת ליה דאמר מי התנא הסובר שביכורים טעונים תנופה? רבי יהודה כפי שיבואר
להלן ,וקאמר בברייתא שהמביא ביכורים טעון לינה למרות שאין אחריהם ששה ימים ,משמע שהמיעוט
שכל שאין אחריו שישה אינו טעון לינה נאמר רק לגבי פסח שני .ומביאה הגמרא את המקור לכך שר' יהודה
סובר שביכורים טעונים תנופה דתניא ששנינו בברייתא ,רבי יהודה אומר :בביטוי" :והנחתו" (דברים כו,י)
שאמור בפרשת ביכורים  -זו תנופה כוונת התורה להצריך תנופה לביכורים .אתה אומר זו תנופה ,או שמא
אינו אלא הנחה ממש? ואולי נאמר שהמצוה היא להניח את הביכורים לפני המזבח ,ואחר כך יטלו הכהנים
ויאכלום כשהוא כשהפסוק אומר "והניחו"  -הרי הנחה אמור ,הא מה אני מקיים והנחתו  -זו תנופה.

עיון והלכה

חובת לינה בקרבנות

תוספות (פסחים צה ע"ב ד"ה
טעון) הקשו מדוע פסח שני נתמעט מלינה ,ואינו נחשב כמו
כל הקרבנות אפילו הבאין בימות החול שטעונין לינה? תוס'
תירצו שכיון שהוא רק תשלומין של פסח ראשון לכן אינו
טעון לינה.
רמב"ן (ד"ה אלא) סובר שלשיטת ר' יהודה אף קרבן אינו
טעון לינה חוץ מקרבנות הרגלים ושמיני עצרת בלבד,
לכן מובן מדוע גם פסח שני אינו טעון לינה .מכאן שנחלקו
בקרבנות שאדם מביא בימות החול האם טעונין לינה.
לתוספות טעונים לינה ולרמב"ן פטורין.
הרמב"ם (הל' ביכורים ג ,יד) הביא את דין הלינה לגבי
ביכורים ולמד זאת מהפסוק "ופנית בבוקר והלכת לאהליך"
כל פניות שאתה פונה מן המקדש לכשתבוא לו לא יהיו אלא
בבוקר .רבי יעקב עטלינגר ,בספר ערוך לנר (ד"ה בגמרא
למעוטי) הסביר את דעת רמב"ם שמפסוק זה למד לכל
הקרבנות שטעונים לינה והוא פוסק שהן פסח ראשון והן
פסח שני טעונים לינה בניגוד לשיטת ר' יהודה בסוגייתנו.

מבט נוסף

שבע מצוות בביכורים

על המצוות הנלוות למצות ביכורים כתב
ר' שמואל בורנשטיין בספר שם משמואל (דברים פרשת כי
תבוא תרעו)' :הנה הרמב"ם (סוף פ"ג מהל' ביכורים) מנה
שבע מצוות בביכורים ,הבאה וכלי וקריאה וקרבן ושיר ותנופה
ולינה .וידוע שמספר שבעה הוא כולל ,מורה שמצות ביכורים
היא מצוה כוללת .ונראה שהוא מחמת היותה ראשית ...ואחר
הראשית נגרר הכל היפוך עמלק שמכונה "ראשית גויים" והוא
ראשית הרע וכל הרע שבעולם נמשך אחריו ,וכאשר ימחה
זכרו מן העולם .ימחו עמו כל חלקי הרע שבעולם ויתקיים
(זכריה י"ג ב') ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ .וכבר אמרנו
שמספר סוגי הטומאות שבעולם הם שבעה ,מת ושרץ ונבלה
ונדה ויולדת וזיבה ונגעים ,כולם נמשכים מן הנחש הקדמוני,
ועמלק היה מרכבה אליו והוא פסולת שבעשו שנקרא גם כן
קדמוני ...ונראה כי שבע המצוות שבביכורים דוחין ומסלקין
את שבעה כוחות הטומאה '...וכמו כן הוא כותב שתפילות הן
כנגד ביכורים ובברכת שים שלום ישנן שבע בקשות -שלום,
טובה ,ברכה ,חיים ,חן ,חסד ,רחמים.

מז ע"ב  -מח ע"א
ודלמא רבי אליעזר בן יעקב ...ברכה בפני עצמו
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בסוגיה הקודמת הגמרא הביאה ראיה לכך שר' יהודה סובר שרק בפסח שני אין חייבים
ביאור בלינה אך בכל שאר הקרבנות חייבים בלינה .הגמרא הוכיחה זאת ממשנה שהצריכה לינה.
הגמרא הסבירה שמשנה זאת הינה לשיטת ר' יהודה כיון שהמשנה גם הצריכה תנופה לביכורים ור' יהודה
הוא התנא שסובר שמניפים ביכורים .כעת הגמרא דוחה ראיה זו .ודלמא ושמא נאמר שהמשנה שחייבה
ביכורים בלינה רבי אליעזר בן יעקב היא? הסובר שביכורים טעונים תנופה והוא הדין לינה דתניא ששנינו
בברייתא" :ולקח הכהן הטנא מידך" (דברים כו ,ד) פסוק זה נאמר בפרשת ביכורים  -לימד על הביכורים
שטעונין תנופה ,דברי רבי אליעזר בן יעקב ואם כן אין ראיה שהברייתא שלעיל היא ר' יהודה .ולפי זה
נאמר שלשיטת ר' יהודה שמיני עצרת אינו טעון לינה כיון שאינו טעון שישה כפי שלמדנו בסוגיות הקודמות.
ומבררת הגמרא מאי טעמא מה טעמו של דרבי אליעזר בן יעקב שביכורים טעונים תנופה – אתיא נלמד
בגזירה שווה 'יד' 'יד' מקרבן שלמים ,כתיב הכא כתוב כאן בפרשת ביכורים "ולקח הכהן הטנא מידך"
(שם) וכתיב התם וכתוב שם בקרבן שלמים "ידיו תביאינה את אשי ה'" (ויקרא ז ,ל) ,מה כאן בביכורים
נעשית תנופה ביד כהן  -אף להלן בשלמים כהן .ומה להלן בשלמים התנופה היא על ידי הבעלים של
קרבן השלמים  -אף כאן בביכורים בעלים .הא כיצד גם על ידי כהן וגם על ידי בעלים? כהן מניח ידו תחת
יד בעלים ,ומניף כלומר הבעלים אוחזים את סל הביכורים ,והכהן מניח ידו מתחת ליד הבעלים והם מניפים
יחד.
הגמרא חוזרת לדין שהחיינו בשמיני עצרת ושואלת מאי הוי עלה מה נפסק להלכה האם מברכים שהחיינו
בשמיני עצרת? רב נחמן אמר :אומרים זמן שהחיינו בשמיני של חג ,ורב ששת אמר :אין אומרים זמן
שהחיינו בשמיני של חג .והלכתא וההלכה היא :אומרים זמן בשמיני של חג .תניא כוותיה כמותו דרב
נחמן :שמיני עצרת [דף מח עמוד א] רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב  -הברייתא פותחת את ראשי
התיבות ומבארת :פייס בפני עצמו בכל פרי החג לא היו מטילין פייס ומגרילים מי יקריב ,כיון שהיו מקריבים
אותם לפי סדר קבוע של המשמרות ,אך בשמיני עצרת היו מפיסין הכהנים מי יקריב את הפר ,זמן ברכת
שהחיינו בפני עצמו ומכאן ראיה לרב נחמן ,רגל בפני עצמו שאין יושבים בו בסוכה ,קרבן בפני עצמו
שאינו כסדר פרי חג הסוכות שפוחתים והולכים כי אם היה לפי סדר פרי החג היו בו ששה פרים ולא פר
אחד ,שירה בפני עצמו שהשיר שהלווים שרו בבית המקדש בחג הסוכות ,עסקו בענין גזל מתנות עניים,
ושיר של שמיני עצרת לא עסק בכך ,ברכה בפני עצמו שמזכירים בו בתפילה ובברכת המזון הזכרה אחרת
מסוכות.

שתי תנופות בביכורים

עיון והלכה תוספות בסוגייתנו (ד"ה הביכורים) מביא
ספרי שלומד שביכורים מניפים פעמיים .אחת בשעת קריאת פרשת
ביכורים ואחת בשעת השתחואה .תוס' אומרים שנראה שהספרי
למד הן מהפסוק של ר' אליעזר בן יעקב" -ולקח הכהן הטנא מידך"
תנופה בשעת קריאה ,והן מהפסוק "והנחתו" שממנו למד ר' יהודה
שיש להניף את סל הביכורים בשעת השתחואה.
הרב יוסף דוב סולובייצ'יק (רשימות שיעורים) מבאר ששתי התנופות
הן שני דינים שונים של תנופה .לר' אליעזר בן יעקב שלמד 'יד' 'יד'
משלמים התנופה היא מדין תנופה של קדשים .ואילו לר' יהודה
התנופה היא דין ייחודי לביכורים שצריכים תנופה.
לפי זה חידש הרב סולובייצ'יק שהתנופה בשעת קריאת פרשת
ביכורים שהיא כתנופת קדשים ,מצריכה גם כהן וגם בעלים ,אך
התנופה שהיא ייחודית לביכורים בשעת השתחוואה ,אינה צריכה
כהן וכשירה בבעלים בלבד.

מבט נוסף

תנופה  -מלוא כל הארץ
כבודו

ר' ישראל הופשטיין ,המגיד מקוז'ניץ ,בספר עבודת
ישראל (במדבר לשבועות) כתב :שענין התנופה
שמניפים לארבעת רוחות השמים ,ולמעלה ולמטה,
היא כדי להראות "כי מלא כל הארץ כבודו ולית
אתר (אין מקום) פנוי מיניה ,וזה תנו פה .כלומר כל
מקום שאתה פונה הינך לפני אלהי האלהים ואדוני
האדונים".
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דף מח ע"א
משנה ההלל והשמחה שמונה ...שאין שמחה לפניו

משנה .משנה זו מפרטת מה שהוזכר בתחילת הפרק 'ההלל והשמחה שמונה' ,כיצד?
ביאור מלמד שחייב אדם בקריאת ההלל בכל שמונת הימים ,ובשמחה ולאכול בהם שלמי
שמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג כלומר שמיני עצרת כשאר כל ימות החג.
גמרא .מנא הני מילי מנין שמצות שמחה נוהגת אף בשמיני עצרת? הרי חובת השמחה כתובה רק בשבעת
ימי החג שנאמר בו "חג הסוכות תעשה לך" (דברים טז,יג) ובפסוק אחריו נאמר "ושמחת בחגך" .דתנו רבנן
שנו חכמים בברייתא" :והיית אך שמח" (שם טז ,טו) ופסוק זה מיותר כיון שנאמר בפסוק שלפני כן ושמחת
בחגך ומכך לומדים :לרבות לילי יום טוב האחרון שקיימת מצוות שמחה בליל שמיני עצרת ,ואחרי שריבה
ליל שמיני קל וחומר שביום השמיני עצמו חייבים בשמחה .או אינו אלא יום טוב הראשון? והפסוק מלמד
שיש מצוות שמחה ביום טוב ראשון? כשהוא אומר 'והיית אך שמח' – חלק מיעט את ליל יום טוב ראשון
של סוכות .ומקשה הגמרא ומה ראית מדוע העדפת לרבות לילי יום טוב האחרון למצוות שמחה ולהוציא
לילי יום טוב הראשון? מרבה אני לילי יום טוב האחרון  -שיש שמחה בשבעת ימי החג שלפניו ,ומוציא
אני לילי יום טוב הראשון שאין מצות שמחה לפניו לפני חג הסוכות.

עיון והלכה

מצות שמחה  -שחיטת קרבנות
או אכילת בשר קדוש

במשנה נאמר שיש מצוות שמחה בכל ימי חג הסוכות ,וביום
שמיני עצרת .רש"י על המשנה בתחילת הפרק (מב ע"ב ד"ה
והשמחה) פירש שמצוות השמחה היא לאכול בשר שלמים,
כמו שלמדנו במסכת פסחים (קט ע"א)" :בזמן שבית המקדש
קיים אין שמחה אלא בבשר ,שנאמר :וזבחת שלמים ואכלת
שם ושמחת (דברים כז ,ז)" .הריטב"א (דף מב ע"ב ד"ה ההלל)
לעומתו הסביר שמה שאמרו אין שמחה אלא בבשר זו מצווה
מן המובחר ,אך מהדין אפשר לקיים מצוות שמחה בכל דבר
שמשמח.
ר' יעקב עטלינגר בספר ערוך לנר (ד"ה במתניתין) הסתפק
מה היא השמחה שחייב בה .האם השמחה היא בהקרבה
של קרבנות שלמי השמחה ,או באכילת השלמים ,או בשני
הדברים גם יחד .ההשלכה של שאלה זו היא האם צריך כל
אחד לשחוט או שהחובה היא לאכול שלמי שמחה אך אין
חיוב בפני עצמו על שחיטה .דיון נוסף שקשור בשאלה זו
הוא האם יש מצווה כל יום לשחוט ,או שכיון שהמצוה היא
לאכול אין צורך לשחוט כל יום ,ואפילו שחט פעם אחת ,יכול
לאכול כל החג מבשר שלמים שהוקרב על ידי אחרים .ונראה
ששאלה זו תלויה במחלוקת הנ"ל .לפי רש"י יש מקום לומר
שהחובה בשחיטה עצמה ,והחובה מתחדשת כל יום .לפי
הריטב"א השמחה מתקיימת בכל דבר ולכן אינו חייב לשחוט
כל פעם ,אלא רק צריך שיאכל בשר של שלמי שמחה.

מבט נוסף

הרב משה שטרנבוך בספר תשובות
והנהגות (כרך ה סימן רכב) כותב
שסוכות נקרא זמן שמחתנו ,וחובת
השמחה בו רבה מאד ובפרט במקדש ,וטעם הדבר
שלאחר ראש השנה ויום כיפור שהקב"ה מכפר בהם
לישראל ,השטן מקטרג שיום כיפור לא עשה שינוי
אצל עם ישראל והם כמו קודם ,ולכן הקדים הקדוש
ברוך הוא שעוד לפני סיום הדין של הושענא רבה
יהיו ימי שמחה שאין כדוגמתן" ,נגילה ונשמחה בך",
ששמחים בתורתו ,ובזה ישראל מוכיחים שהם בנים
להקב"ה ולא רק כעבדים ,כי עבד ממלא פקודות
מתוך ההכרח ,אבל אינו שמח לעשותם ,ואילו בן
שמח לעשות את רצון אביו כדי שיהנה מזה ,וכל
מלאכתו היא בשמחה .לכן מסר לנו הקדוש ברוך
הוא את חג הסוכות ששמחים בו על שעובדים את
הקדוש ברוך הוא ,ואנו כבנים ,והשטן בלית ברירה
סותם פיו ,כי אב אינו מוכן לשמוע קטרוג על בניו,
ובזה יוצא הגמר דין בהושענא רבה לטובתינו כבנים,
וזהו עיקר טעם מצות שמחה בסוכות לקיים כל
מצוות החג בשמחה רבה ועצומה ,שבזה זוכים
לדחות בס"ד כל פורענות כי מראים שעובדים את
הקדוש ברוך הוא באהבה כבנים ואב אוהב את בניו
ומרחם עליהם.
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דף מח ע"א
סוכה שבעה כיצד ...מאני משתיא במטללתא

משנה .המשנה מפרשת את מה שנאמר במשנה בתחילת הפרק סוכה שבעה ,כיצד
ביאור מתקיים? גמר מלאכול את הסעודה האחרונה של היום השביעי של סוכות ,לא יתיר את
הקשרים של סוכתו על מנת לפרק אותה ,מפני שצריכה להיות ראויה לשימוש כל היום ,אבל מוריד את
הכלים והמצעים מזמן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום טוב האחרון של חג שבכך שמוריד כלים לביתו
מראה כמכין עצמו לקראתו.
גמרא .על החובה שמוזכרת במשנה להוריד את הכלים שואלת הגמרא אם אין לו כלים להוריד מהו מה
יעשה? שואלת הגמרא ,איך ניתן לומר שאין לו כלים? אלא כי אשתמש במאי אשתמש כאשר השתמש
בכלים בסוכה באילו כלים השתמש? אלא :אין מדובר באדם שאין לו כלים אלא אין לו מקום בביתו להוריד
כליו ואין לו מקום לאכול בביתו וצריך לאכול בסוכה מהו כיצד יעשה אדם זה על מנת להוכיח שאינו מוסיף
על המצוה לעשות סוכה שמונה ימים? הגמרא מביאה שתי דעות בענין .רב חייא בר אשי אמר :פוחת בה
מסיר ממנה סכך ארבעה טפחים ופוסל אותה בכך .ורבי יהושע בן לוי אמר :מדליק בה את הנר ולעיל
(דף כט ע"א) נאמר שצריך להדליק נר מחוץ לסוכה ,לכן כשאדם מדליק נר בסוכה ,ניכר שאינו מעוניין בה.
מוסיפה הגמרא :ולא פליגי לא נחלקו רב חייא בר אשי ור' יהושע בן לוי אלא כל אחד מדבר על מקום אחר:
הא רבי יהושע בן לוי – לן לנו ,כלומר לבני בבל שהם חייבים בסוכה גם ביום השמיני ולכן אין רשאים ליטול
הסכך ,והא רב חייא בר אשי שהצריך לפחות מהסכך ולפוסלה ,נאמרה להו  -לבני ארץ ישראל שאינם
יושבים בסוכה ביום השמיני ורשאים לפוסלה .ומקשה הגמרא הא תינח מובנים דברי ר' יהושע בן לוי
שידליק בה את הנר בסוכה קטנה שאסור להדליק בה נר ,סוכה גדולה שמותר להדליק בה נר מאי איכא
למימר מה יש לומר ,איזה היכר יעשה להראות שאינו מוסיף על המצוה? מתרצת הגמרא דמעייל בה מאני
מיכלא שיכניס בה כלי אוכל דאמר רבא מאני מיכלא בר ממטללתא כלים שאוכלים בה צריך להוציאם
מהסוכה מיד בגמר האכילה משום שהם מאוסים מאני משתיא במטללתא את כלי השתיה אפשר
להשאיר בסוכה לאחר השימוש כי הם לא מאוסים ,ואם כן המכניס כלי אוכל לסוכה מראה שהיא פסולה.

טעם איסור פירוק הסוכה

עיון והלכה רש"י (ד"ה לא יתיר) הסביר שטעם האיסור
לפרק את הסוכה הוא משום שבכל היום השביעי של סוכות עדיין
חל חיוב לשבת בסוכה ואם בעל הסוכה יסתור אותה יש חשש שהוא
ירצה לישון או לאכול ולא תהיה לו סוכה .הר"ן (על הרי"ף ,כג ע"א ד"ה
סוכה שבעה) כתב עוד טעם שנאמר "בסוכות תשבו שבעת ימים"
(ויקרא כג ,מב) ומכאן שהתורה הצריכה שהסוכה תהיה בנויה כל
שבעת הימים .המאירי (ד"ה סוכה שבעה) הביא טעם נוסף לאיסור
והוא שכשאדם מפרק את הסוכה יש בכך ביזוי מצוה ופריקת עול.
הרב חיים דוד הלוי בספר עשה לך רב (ז ,שו"ת בקיצור מג) כתב
שאם אדם חושש שסוכתו תהרס על ידי שכנים רעים או תתבזה
אם ישאיר אותה כך ,מותר לפרק הסוכה בחול המועד .נראה שאמר
דבריו אף לשיטת המאירי שאסר משום ביזוי מצוה במקרה זה הוא
יתיר שמא תתבזה יותר.
בדעת רש"י נחלקו האחרונים :רבי ירוחם פישל פערלא בביאור לספר
המצוות לרס"ג (עשה ז) כתב שלדעת רש"י דין המשנה אינו מעכב
ואם אדם צריך לצאת מותר לו לפרק את הסוכה .לעומתו ,ר' יוסף
שאול נתנזון בספר שואל ומשיב (תניינא ב,ט) כתב שרש"י כתב "שכל
היום זמנה לאכול ולישון" כדי להסביר שיש כאן גם איסור מוקצה
בעצי סוכה (כפי שמבואר בדף ט ע"א) .לכן לפי רש"י אסור לפרק את
הסוכה מדין מוקצה ,גם אם נוסע מביתו וודאי שלא ישתמש כל היום
בסוכה ,שהרי הסוכה היא מוקצה כל שבעת הימים.

מבט נוסף

תורת בני ארץ ישראל
ובני בבל

בסוגייתנו מבואר שר' יהושע בן לוי אמר את
דבריו לבני בבל ורב חייא בר אשי אמר את
דבריו לבני ארץ ישראל .מקשה הר"ן (על
הרי"ף כג ע"א ד"ה ולא פליגי) הרי ר' יהושע
בן לוי הינו מארץ ישראל ורב חייא בר אשי
הוא מבבל ,וכאן כל אחד אמר את דבריו
לבני הארץ השנייה .מסביר הר"ן ש"דרכן
של תלמידי חכמים שבבבל לסדר דבריהם
לתלמידי ארץ ישראל היושבים לפניהם וכן
אותם של ארץ ישראל לתלמידי בבל".
מכאן אפשר לראות שלמרות הגלות היו
תלמידים הולכים אחר תלמידי חכמים ללמוד
תורה ,והיה דבר מצוי שאמוראי ארץ ישראל
אמרו דבריהם לבני בבל ואמוראי בבל אמרו
דבריהם לבני ארץ ישראל לקיים מה שנאמר
הוי גולה למקום תורה (אבות ד ,ד).

מח ע"א  -מח ע"ב
משנה ניסוך המים כיצד ...מגולין פסולין לגבי מזבח
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משנה .שנינו במשנה בתחילת הפרק" :ניסוך המים שבעה" משנתנו מתארת :ניסוך המים
ביאור  -כיצד מתבצע? צלוחית של זהב מחזקת שלשה לוגים שהוא כשיעור הניסוך  -רביעית
ההין ,היה ממלא מן השילוח מעיין הסמוך לירושלים ,הגיעו לשער המים אחד משערי עזרה שקרוי כן על
שם שמכניסים בו את הצלוחית של ניסוך המים תקעו והריעו ותקעו להוסיף שמחה .עלה בכבש בדרום
המזבח ופנה לשמאלו כלומר לכיוון מערב לקרן מערבית דרומית .שני ספלים של כסף היו שם שלתוכם
היו מנסכים את ניסוך המים ואת ניסוך היין ,רבי יהודה אומר :ספלים אלה של סיד היו ,אלא נראים עשויים
מכסף כיון שהיו מושחרין פניהם מפני היין שהיו מנסכים לתוכם .והספלים מנוקבין [דף מח עמוד ב]
כמין שני חוטמין דקין שהיו להם חורים כמין חוטם מנוקב והכהן מערה בפי הספלים והנסכים מקלחים
ויורדין על גבי המזבח ,ובמזבח עצמו היה נקב שבו המים יורדים לשיתין של המזבח שהיו חלולים ועמוקים,
אחד מהנקבים היה מעובה ואחד דק ,כדי שיהו שניהם כלין בבת אחת עשו את הנקב של היין רחב יותר,
על מנת שייגמרו ניסוך המים וניסוך היין כאחד ,שהרי קילוח המים מהיר יותר מקילוח היין .הספל הנמצא
במערבו היה של מים ,והספל הנמצא במזרחו הוא של יין .אם בטעות החליף ועירה של ניסוך המים
לתוך הספל של יין ,ואת של ניסוך יין לתוך של מים – יצא ידי חובה ואין צריך לנסך שוב .רבי יהודה חולק
ואומר :הכמות של המים של הניסוך לא היתה של שלשה לוגין אלא בלוג אחד בלבד היה מנסך כל שמונה
ימי החג ,כולל שמיני עצרת ,ולא רק בשבעת ימי החג כדברי תנא קמא.
ולמנסך אומר לו היו אומרים לו :הגבה ידך בשעת ניסוך המים לפי שהצדוקים אינם מודים בניסוך המים
שכבר היה מעשה שפעם אחד נסך כהן אחד מן הצדוקים את המים לא על גבי המזבח אלא שפך על גבי
רגליו ,ורגמוהו כל העם באתרוגיהן .ומבארת המשנה כיצד היו מנסכים מים בשבת .כמעשהו בחול כך
מעשהו בשבת ,אלא שמכיון שבשבת אסור לשאוב מים ולהוציאם מרשות לרשות היה ממלא מערב
שבת חבית של זהב שאינה מקודשת שלא נתקדשה בתור כלי שרת מן השילוח ,ומניחה בלשכה
ולמחרת היו ממלאים ממנה לניסוך המים .אם נשפכה חבית זו או נתגלתה שהשאירו אותה פתוחה ללא
שמירה  -היה ממלא מים אחרים מן הכיור ולמרות שהוא כלי שרת אין המים שבו נפסלים בלינה כיון שהיה
הכיור שקוע באדמה ,והסבה לכך שהיו צריכים למלאות מים אחרים היא שהיין והמים מגולין פסולין
לניסוך על גבי מזבח שחוששין שמא שתה מהן נחש והארס שלו מעורב במים.

עיון והלכה

מאיזה חומר היו עשויים הספלים
שבמזבח?

תנא קמא ור' יהודה נחלקו ממה היו עשויים הספלים שאליהם היו
מנסכים את המים והיין .תנא קמא סבר שהיו עשויים מכסף ,ור' יהודה
סבר שהיו עשויים מסיד .ר' מאיר שפירא בשו"ת אור המאיר (סימן
עג ,ה) ביאר ששורש מחלוקתם הוא בענין האיסור "לא תניף עליהן
ברזל" (דברים כז ,ה) שנאמר על אבני המזבח .הרמב"ם פסק (בית
הבחירה א ,טו) שאם נגע ברזל במזבח פסל את האבנים .לפי זה אם
היו הספלים עשויים ברזל היו פוסלים את המזבח שהרי הם נוגעים
במזבח .ר' יהודה סובר שגם כסף נחשב כמו ברזל ,וכשם שברזל
נאסר כך כל המתכות נאסרו ,לכן הספלים היו עשויין מסיד .לעומתו
תנא קמא סובר שהאיסור הוא רק בברזל ולא בשאר מיני מתכות .גם
הרמב"ן (שמות כ,כא) כתב שאיסור נגיעת הברזל באבני המזבח ,הוא
רק בברזל ולא בשאר מיני מתכות.

מבט נוסף

ניסוך המים והיין  -התורה
שבכתב ושבעל-פה

רבינו יוסף חיים בעל 'בן איש חי' בספרו בן יהוידע
על אגדות הש"ס ,מבאר ששני החוטמין לשני
הניסוכים הוא כנגד תורה שבכתב ותורה שבעל
פה .ניסוך המים הוא כנגד תורה שבכתב והוא
נעשה במקום קרוב יותר במזבח ,כיון שקל יותר
ללמוד ולהבין תורה שבכתב מאשר תורה שבעל
פה .ניסוך היין הוא כנגד תורה שבעל פה .בתורה
שבעל פה צריך להרחיב בדברים ,כדי להסביר
לתלמידים וכנגד זה אמרנו שחוטמו של ספל
של יין הינו עבה וגדול ,ולכן הוא מאוחר לניסוך
המים כמו תורה שבעל פה שצריכה להילמד רק
אחרי לימוד תורה שבכתב.

דף מח ע"ב
גמרא מנא הני מילי ...ומלינן ביה מיא
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גמרא .מנא הני מילי מנין שהיו תוקעין ומריעין בשאיבת מים של ניסוך?  -אמר רב עינא:
ביאור דאמר קרא שנאמר בפסוק "ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה"(ישעיה יב ,ג) .משמע
שהשאיבה צריכה להיות בשמחה.
הגמרא מביאה מעשים שקשורים לפסוק זה .הנהו תרי מיני שני אנשים מומרים ,חד שמיה אחד שמו
ששון וחד שמיה ואחד שמו שמחה ,אמר ליה לו ששון לשמחה :אנא עדיפנא מינך אני חשוב ממך,
דכתיב שכתוב ששון ושמחה ישיגו וגו' (שם לה ,י) ומכך שהפסוק הקדים ששון לשמחה מוכח שששון
חשוב משמחה .אמר ליה השיב לו שמחה לששון :אנא עדיפנא מינך אני חשוב ממך ,דכתיב שכתוב
"שמחה וששון ליהודים" (אסתר ח ,יז) מכאן שהקדימו שמחה לששון שהיא החשובה .אמר ליה אמר לו
ששון לשמחה :חד יומא יום אחד שבקוך יכריחו אותך מן השמים ושויוך פרוונקא ויהפכו אותך לאדם
שתפקידו להראות את הדרך ,דכתיב שכתוב "כי בשמחה תצאו" (ישעיה נה ,יב) .אמר ליה ענה לו שמחה
לששון :חד יומא שבקוך יכריחו אותך מן השמים ומלו בך מיא ויהפכו אותך לשואב מים ,דכתיב שכתוב
"ושאבתם מים בששון" (שם יב ,ג).
מעשה נוסף :אמר ליה ההוא מינא דשמיה אמר לו אותו מין ששמו ששון לרבי אבהו :עתידיתו דתמלו
לי מים לעלמא דאתי עתידים אתם שתמלאו לי מים לעולם הבא ,דכתיב שכתוב "ושאבתם מים בששון"
(שם) ואותו מין חשב שכוונת הפסוק היא שישאבו מים לצורכו ששמו ששון .אמר ליה ענה לו ר' אבהו:
אי הוה כתיב לששון אם היה כתוב בפסוק ושאבתם מים לששון  -כדקאמרת אז היה ניתן לפרש כדבריך
שישאבו מים עבור ששון ,השתא דכתיב כעת שכתוב בששון – כוונת הפסוק היא משכיה דההוא גברא
משוינן ליה גודא יקחו את עורו של אותו הקרוי ששון ,על מנת לעשות ממנו נאד מים ,ומלינן ביה מיא
וימלאו בו מים.

עיון והלכה

מה לומדים מהפסוק
'ושאבתם מים בששון'

בתחילת הסוגיה הגמרא שאלה מנין .רש"י הסביר
ששאלת הגמרא היא מנין שתוקעין ומריעין בשאיבת
המים לצורך הניסוך .כך גם הסברנו בביאור הסוגיה.
תוספות (ד"ה מנא) חולקים וסוברים ששאלת הגמרא
היא מנין שצריך דוקא מי מעיין לניסוך המים ומים
אחרים פסולים לכך .והגמרא משיבה שהצורך במי
מעיין נלמד מהפסוק 'ממעיני הישועה'.
נראה שרש"י לא פירש כתוספות בסוגיה כיון שלעיל
למדנו שבשבת אם נשפכו המים היו מביאים מים
אחרים מן הכיור והם אינם מי מעיין .לכן רש"י לא
הסביר ששאלת הגמרא כאן היא על מי מעיין ,כיון שכל
מים כשרים לניסוך .לשיטת רש"י נראה שהביאו מים
דווקא מהשילוח כדי לפרסם את המצוה ,להוציא מדעת
הצדוקים שאמרו שאין מצוה של ניסוך המים .לשיטת
תוספות צריך לומר שבשבת היו מביאים מן הכיור
רק בדיעבד ,וכאן הגמרא מבררת את הדין לכתחילה
שצריך מי מעיין .אך גם תוספות מודים שבדיעבד אם
נשפכו המים ,גם מים שאינם מי מעיין כשרים.

מבט נוסף

משמעות הסיפור על ששון ושמחה

המהרש"א (ד"ה הנהו) אומר שכן דרך המינים
לפרש הכתובים לפי סכלותם .ניתן להבין גם מדוע הגמרא הביאה
כאן סיפור זה כיון שהצדוקים בדרכם המוטעית ניסו לבטל את
מצות ניסוך המים .דברים דומים כתב ר' יעקב עטלינגר בספר
ערוך לנר (ד"ה בגמרא הנהו) שמפני שהצדוקים לא הודו בניסוך
המים שנלמד מהפסוק "ושאבתם מים בששון" מובא כאן המעשה
להורות איך על פי טעותם היו להם דברי הכתוב לשחוק ולמען
גלות קלונם.
הרב ישראל אריאל( ,מחזור המקדש  -חג הסוכות עמ'  )54מבאר
על פי דברים שלמד מהרב דוד כהן ה'רב הנזיר' שהמושג ששון
פירושו שמחה שבאה בעקבות צער .לפי זה מסביר שהמחלוקת
בין המינים היא בעצם מחלוקת כיצד תבוא הגאולה .ששון טען
"ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם ששון
ושמחה ישיגו" היינו שהגאולה העתידה תהיה מתוך הצער,
והתשובה הגדולה של עם ישראל .לעומתו שמחה טוען שהיא
תגיע בלא צער ובלא כאב אלא מתוך שלימות.

דף מח ע"ב
עלה בכבש ופנה לשמאלו ...של מים אתי לאשחורי
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כתוב במשנה עלה בכבש ופנה לשמאלו כו' בניגוד לכל העולים למזבח שפונים לימין כאן
ביאור פנה לשמאל .תנו רבנן שנו חכמים בברייתא :כל הכהנים העולים למזבח עולין דרך ימין
לקרן מזרחית דרומית שנמצאת מימין ,ומקיפין את המזבח כשבאים לרדת ואינם חוזרים לאחוריהם ,כיון
שאם היו חוזרים נמצא שהיו הולכים דרך שמאל ולמדנו במסכת זבחים (סב ע"ב) ש"כל פניות שאתה פונה
לא יהיו אלא דרך ימין" ,ויורדין במערבו של כבש דרך שמאל שהוא משמאל לעולים מן הכבש .חוץ מן
העולה לשלשה דברים הללו ,שעולין דרך שמאל שנעשין בקרן מערבית דרומית שהיא לשמאל העולה
ואינם מקיפין ויורדים אלא חוזרין על העקב ,ואלו הן :ניסוך המים ,וניסוך היין שאם ילכו מסביב יש חשש
שהנסכים יתעשנו מאש המערכה כיון שהקפת המזבח היא יותר ממאה אמה ,ועולת העוף כשרבתה
במזרח בדרך כלל היו מקריבים את עולת העוף בקרן דרומית מזרחית ,אך כשהיו כהנים רבים מקריבים
במזרח ,ולא היה מקום לכהנים נוספים ,היו מקריבים את עולת העוף בקרן מערבית דרומית .במצב כזה היה
הכהן המקריב פונה לשמאלו כי אם היה מקיף את המזבח היה חשש שעולת העוף תמות מעשן המערכה.
מבואר במשנה שר' יהודה חולק על תנא קמא וסובר שהספלים היו של סיד אלא שהיו משחירין ולכן היו
נראין של כסף .בשלמא מובן שהספל המיועד ליין משחיר משום שהיין גורם לו להשחרה ,דמיא אמאי
אבל מדוע הספל של מים משחיר? מתרצת הגמרא :כיון דאמר מר שמבואר בהמשך המשנה שאם טעה
והחליף ועירה את הכלי של המים לתוך הספל של היין והצלוחית של יין לתוך ספל של מים – יצא ידי
חובת הניסוך ,לכן גם הספל של מים אתי לאשחורי בא לידי השחרה ,בגלל אותם פעמים שהחליפו ונתנו
בו יין.

עיון והלכה

כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא
לימין

בגמרא נאמר שעל מנת שהנסכים ועולת העוף לא יתעשנו מותר
לכהן הנושא אותם להקיף את המזבח משמאל .הרמב"ם (הלכות
מעשה הקרבנות ז ,יב) מביא עוד אפשרות להגיע לקרן מערבית
דרומית בלי שיתעשנו המים או היין  -כהן מקיף את המזבח בידים
ריקניות וכשמגיע לקרן מערבית דרומית יתנו לו את היין או המים
וינסך.
הרב יוסף דוב סולובייצ'יק בספר רשימות שיעורים (ד"ה כל העולים)
מקשה על הרמב"ם מדוע כאשר הכהן עולה בידיים ריקניות צריך
להקיף דרך ימין הרי הוא אינו מבצע עבודה ,והחובה להקיף מימין
קיימת רק כאשר הכהן מבצע עבודה? בעקבות קושיה זו מסיק
הרי"ד סולובייצ'יק שצריך לומר שגם שהליכה על המזבח נקראת
עבודה ולכן יש להקיף תמיד מימין.
הוא מקשה על דברי הרמב"ם בהלכות תפילה (יד ,יג) שם הרמב"ם
פוסק שהכהנים שמחזירין את פניהם אחר ברכת כהנים יחזירו
לימין מדין כל פניותיך יהיו לימין ,וזאת למרות שאין שום קיום מצווה
לאחר שסיימו את ברכתם? הרב סולובייצ'יק מתרץ שכיון שהכהנים
מחויבים לקפוץ את ידיהם ולהמתין עד שיסיים שליח הציבור את
ברכת שים שלום .המתנה זו הינה חלק מהברכה ,ויש בה קיום
מצווה כשגם בה שייך החיוב לפנות לימין ,ולכן גם בהחזרת פניהם
צריכים הכהנים להחזיר את פניהם לימין.

מבט נוסף

פניות לימין  -התקשרות
לשכינה

ר' ישעיה הלוי הורביץ ,השל"ה הקדוש ,מבאר
בספרו (של"ה מסכת יומא פרק דרך חיים
תוכחת מוסר קנד) מבאר שכל פניותיך יהיו
לימין הוא רמז ,דומה למה שאמרו חכמים
למימינים בה סם חיים ,למשמאילים בה סם
המות (על פי שבת פח ע"ב) .היינו שאם אדם
מקדש את כל אבריו אזי הוא מרכבה לשכינה
שהיא צד ימין ,וזו כוונת המאמר כל פניותיך
יהיו לימין ,שאדם יקדש את כל האברים .היינו
החובה לפנות לימין היא ביטוי לחובה פנימית
לקישור מתמיד של האדם עם יוצרו.

מח ע"ב  -מט ע"א
ומנוקבים כמין שני חוטמים ...אף הסובב
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נאמר במשנה ומנוקבים שני הספלים כמין שני חוטמין וכו' אחד מעובה ואחד דק שיהיו
ביאור שניהם כלים בבת אחת .שאלה הגמרא לימא מתניתין אולי נאמר שהמשנה כדעת רבי
יהודה היא ולא כדעת רבנן .דתנן כמו ששנינו במשנה ,רבי יהודה אומר :לגבי ניסוך המים בלוג היה מנסך
כל שמונה ולדעתו כמות המים קטנה מכמות היין ויש צורך בנקבים בגודל שונה .דאי שאם המשנה כדעת
רבנן שאמרו שמנסך שלושה לוגים מים הרי כי הדדי נינהו שניהם ,היין והמים ,שווים בשיעורם! דוחה
הגמרא אפילו תימא תאמר שהמשנה כשיטת רבנן ,חמרא היין סמיך ואילו מיא קליש המים אינם סמיכים
ולכן יש צורך בנקבים בעלי גודל שונה .אומרת הגמרא הכי נמי מסתברא כך גם מסתבר ,שהמשנה כרבנן
דאי שאם המשנה כרבי יהודה – לשיטתו יש לכתוב לשון של רחב וקצר אית ליה ולא לשון של מעובה
ודק .דתניא כמו ששנינו בברייתא ,רבי יהודה אומר :שני קשוואות כלים היו שם ,אחד של מים ואחד
של יין ,של יין פיה רחב ,של מים פיה קצר ,כדי שיהו שניהם כלין בבת אחת ,מסיקה הגמרא שמע מינה
אכן תלמד מזה ,שמשנתנו כרבנן.
שנינו במשנה מערבו הנקב המערבי של מים וכו' שפעם אחת נסך אחד על גבי רגליו ורגמוהו כל העם
באתרוגיהן .מרחיבה הגמרא תנו רבנן שנו חכמים :מעשה בצדוקי אחד שניסך את המים על גבי רגליו
שהצדוקים אינם מאמינים בניסוך המים ,ורגמוהו ורגמו אותו כל העם באתרוגיהן .ואותו היום נפגמה קרן
המזבח מהאבנים שזרקו ,והביאו בול גודל אגרוף של מלח וסתמוהו ,לא מפני שהוכשר המזבח לעבודה
על ידי המלח אלא סתמוהו מפני שלא יראה מזבח פגום ויראה שלם[ .דף מט עמוד א] כי המזבח עצמו
פסול כמו ששנינו שכל מזבח שאין לו לא כבש ולא קרן ולא יסוד מדרגה בתחתית המזבח ולא ריבוע אם
חסר אחד מכל אלו המזבח  -פסול לעבודה .רבי יוסי בר יהודה אומר :אף אם חסר לו הסובב נפסל.

עיון והלכה

מה זרקו על הכהן שניסך את המים על רגלו?

פירשנו את הגמרא על פי דברי רש"י שנפגמה
קרן המזבח מהאבנים שזרקו על הכהן שניסך שלא כדין .ותמוה שהרי
במשנה נאמר שרגמו אותו באתרוגים? רבי יעקב עטלינגר ,הערוך לנר (ד"ה
'בגמרא ורגמוהו') מבאר שוודאי שזרקו גם אתרוגים אלא שקשה לרש"י כיצד
אתרוגים יכולים לפגום מזבח העשוי מאבנים ובפרט לפי דברי הירושלמי כאן
שאותו צדוקי מת מהרגימה ואילו אתרוגים אינם הורגים (כמו שרואים בגמרא
בקידושין עג ע"א שרגמו כל העם את ר' זירא באתרוגיהן ולא מת מכך) .לכן
פירש רש"י שרגמו אותו גם באבנים ,והם פגמו את המזבח ,והמשנה כתבה
שרגמוהו באתרוגים משום שניסוך המים הוא בבוקר בשעה שנמצאים עם
האתרוגים (גמרא יומא דף כו ע"ב).
ר' אברהם הורוויץ (נתיב ישר עמוד פה) מפרש שרש"י דייק מלשון הגמרא
'ואותו היום נפגמה' שלא היה זה תוצאה ישירה של רגימת האתרוגים אלא
תוצאה עקיפה שהצדוקים שבאו להגנת חבירם הם אלו שהשליכו אבנים
ופגמו במזבח.
תוס' (ד"ה שכל) דן מאיזה דין נפסל המזבח? האם בגלל שהיו אבני המזבח
חסרות ,או בגלל שהקרן לא הייתה מרובעת? מסקנתו היא שטעם הפסול הוא
שקרן המזבח לא הייתה מרובעת .המהר"ם מסביר שאם הפסול מצד חסרון
באבן ,אז אפילו פגימה מועטת מעכבת .אבל אם הפסול מצד ריבוע הקרן,
רק פגימה בגודל זית מעכבת ,ותוס' העדיף לפרש שנפגם הסיד שמצפה
את האבן ,כי אם רגמוהו באתרוגים לא הגיוני ,שהצליחו לפגום באבן עצמה,
ומסתבר יותר שנפגם הסיד ,ונפלה חתיכה מהקרן.
ואפשר לומר לפי זה ,שרש"י לשיטתו שרגמוהו גם באבנים וממילא יתכן
שהקרן עצמה נפגמה מהאבנים.

מבט נוסף

תיקון חטא אדם
הראשון באתרוג,
וניסוך המים

הרב אהרן אליהו בעל מנחה שלוחה
(עמ' כא  -כב) מפרש שנטילת האתרוג
באה לכפר על חטא אדם הראשון שאכל
מעץ הדעת ,שעל פי דעת רבי אבא דעכו
במדרש (בראשית רבה טו ,ז) היה אתרוג.
אדם הראשון באכילתו כָ ַפר בבעלות ה'
על העולם ,ואנו בנטילת האתרוג מראים
את בעלות ה' על האתרוג והעולם כולו.
ולכן בחרו העם לרגום אותו באתרוגים
ולתקן בזה את חטאו של הצדוקי .יתירה
מזו :תיקון חטא אדם הראשון מעלה
לדרגה של קודם החטא ומאפשר את
ניסוך המים על גבי המזבח היינו שגם
המים החומריים יש להם עילוי וקדושה.
הצדוקים לא ניסכו את המים בגלל שכפרו
ביכולת המים החומריים להתעלות וכמו
כן כפרו ביכולת נטילת האתרוג לתקן,
ולכן רגמו את הצדוקי דווקא באתרוגים.
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דף מט ע”א
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ...אלו השיתין

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :שיתין חלל שהיה תחת המזבח ואליהם היו יורדים
ביאור ניסוך המים והיין ,מששת ימי בראשית נבראו ולא נעשו בידי אדם ,כמו שנאמר בשיר
השירים" :חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן" (שיר השירים ז ,ב) .ודורשת הגמרא חמוקי ירכיך
אלו השיתין שמסותרים ומוחבאים בירכתי המזבח ,ועליהם נאמר כמו חלאים – שמחוללין שהם חלולים
ויורדין עד התהום ,מעשה ידי אמן –עשיית השיתין זו מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא
שנבראו בששת ימי בראשית .תנא דבי שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל :נאמר בפסוק הראשון בתורה
"בראשית" ,ונדרוש אל תיקרי אל תקרא בראשית אלא ברא שית שכבר בבריאת העולם נבראו השיתין.
ותניא וכן שנינו בבריתא ,רבי יוסי אומר :שיתין מחוללין עשויים הם חללים ויורדין עד התהום ,שנאמר
בנבואת ישעיהו (ישעיה ה א-ב) "אשירה נא לידידי הקב"ה שירת דודי לכרמו ,כרם היה לידידי בקרן בן
שמן בארץ ישראל השמנה מכל הארצות ,ויעזקהו בנה בה ערים מוקפות חומה כטבעת ויסקלהו פינה
ממנה את האבנים  -העמים ויטעהו שרק נטע גפנים משובחות עם שורשים ויבן מגדל בתוכו לשמירה
וגם יקב חצב בו בור להכין יין" .ודורשת הגמרא ויטעהו שרק  -זה בית המקדש ,ויבן מגדל בתוכו  -זה
מזבח ,וגם יקב חצב בו  -אלו השיתין הבורות החלולין שמתחת למזבח היורדים לתהום וממלאים בהם יין.

עיון והלכה

מי עשה את השיתין?

ר' יוחנן הסביר שהשיתין נבראו מששת ימי
בראשית והם מעשה ידיו של הקב"ה .לעומת זאת בפרק חמישי (נג
ע"א) נאמר" :אמר רבי יוחנן :בשעה שכרה דוד שיתין ,קפא תהומא (צף
התהום) ובעי למשטפא עלמא (ורצה לשטוף את העולם במים) ,אמר
דוד חמש עשרה מעלות והורידן" .ונראה שדוד כרה את השיתים והם
לא נבראו מששת ימי בראשית.
מרש"י (ד"ה מעשה ידי) נראה שאלו שתי שיטות חולקות שכתב גירסה
שמסיימת 'מעשה אומנותו של הקב"ה ועליהם כרה דוד' ודחה גירסה זו
וטעמו שמי שסובר שדוד כרה אותם אינו סובר שהם נבראו מששת ימי
בראשית .גם בתוס' (ד"ה אל) נראה שאלו שתי שיטות חולקות .תוספות
הוסיפו שניתן ללמוד את שיטה זו מדברי ר' יוסי בסוגייתנו המשווה בין
המזבח ובין השיתין וכמו שהמזבח נבנה בידי אדם כך גם השיתין נבנו
בידי אדם .הקושי הוא ששתי השיטות נאמרו בשם ר' יוחנן? תוס' תירצו
שזו מחלוקת אמוראים בדעת ר' יוחנן.
ר' יום טוב בן אברהם אשבילי ,הריטב"א (ד"ה אמר רבה) מביא תירוץ
נוסף שהשיתין נוצרו בששת ימי בראשית אלא שנסתמו ולכן דוד היה
צריך לשוב ולכרות אותם מחדש.
הרב שמואל אידלס ,המהרש"א (ד"ה ר' יוסי) מתרץ שהיו שני שלבים:
בשלב הראשון  -השיתין נוצרו בששת ימי בראשית במעשי ידי ה' ,אך
לא הגיעו עד התהום .בשלב השני דוד העמיק את החללים עד לתהום,
ועל זה דיבר ר' יוסי בסוגיא אצלנו ,ור' יוחנן בסוגיא לקמן.
עוד תירץ המהרש"א (שם סד"ה בראשית) שהיו שני שיתין :השיתין
שמדובר עליהם בסוגיה שלנו הם החללים שמתחת למזבח שאליהם
ירד היין המתנסך על גבי המזבח ,והם מעשי ידי ה' ,ואילו השיתין של
הגמרא לקמן הם חפירות היסודות של בית המקדש שחפר אותם דוד,
ואלו שני דברים שונים לחלוטין ורק שמם משותף.

מבט נוסף

מי השילוח  -התנהלות
בנחת

לגבי מי נחל השילוח שממנו היו שואבים
את המים לנסך על המזבח בסוכות ,נאמר
בישעיה (ח ,ו)" :את מי השילוח ההולכים
לאט" .והסביר רבינו חיים ויטאל :ש"כח
המים הזידונים ,הרוצים להעלות במרוצה
חזקה" ורוצים להשפיע על האדם שימשיך
לזרום ולרוץ בחייו ,מבלי לחשוב עליהם.
"והיפך מזה הם מי השילוח ההולכים לאט
דכתיב' :שולח מים על פני חוצות' (איוב
ה ,י)" ונותנים לאדם זמן מחשבה לחשוב
ולהתבונן על מעשיו" .ולזה בזמן שבית
המקדש היה קיים ,היו לוקחים צלוחית
מים ממי השילוח ,לרמוז על האמור" (ספר
הליקוטים למהרח"ו)

מט ע"א  -מט ע"ב
תניא אמר רבי אלעזר ...שנעשה מצותו ומועלין בו
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תניא שנינו בברייתא ,אמר רבי אלעזר בר צדוק :לול קטן ארובה צרה שהיתה בין הכבש
ביאור שבו עולים למזבח לבין למזבח במערבו בצד המערבי של כבש לשם היו מתנקזים נסכי היין,
ואחת לשבעים שנה היו פרחי כהונה כהנים צעירים יורדין לשם ומלקטין משם שארית יין קרוש שנדבק
שם ,שדומה צורתו לעיגולי דבילה תאנים יבשות הדבוקות יחד בעיגול ,ובאין ושורפין אותו במקום קדושה,
שנאמר לגבי ניסוך היין של קורבן התמיד" :בקדש הסך נסך שכר לה'" (במדבר כח ,ז) [דף מט עמוד ב] כשם
שניסוכו של היין במקום קדושה כך גם שריפתו של היין צריכה להיות במקום קדושה .שואלת הגמרא :מאי
משמע מהיכן בפסוק משמע שריפה? אמר רבינא :אתיא הדבר נלמד בגזירה שווה קדש קדש ,כתיב הכא כתוב
כאן 'בקדש הסך נסך' וכתיב התם וכתוב שם ,לגבי נותר" :ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא"
(שמות כט ,לד) ונלמד שגם את הנסכים לאחר ניסוכם יש לשרוף .שואלת הגמרא :כמאן אזלא כשיטת מי הא
דתנן המשנה במסכת מעילה' :נסכים ,בתחילה בהתחלה קודם שהתנסכו מועלין בהן המשתמש בהם חייב
קורבן מעילה ,אבל אחרי שירדו לשיתין לכוסות שלתוכן היו מנסכים  -אין מועלין בהן' אין בהם דין מעילה
שכבר נעשתה בהם המצווה .לימא האם נאמר שהיא כשיטת רבי אלעזר בר צדוק היא שמדבריו משמע
שהשיתין מגיעים ללול שבין הכבש למזבח ,ואפשר להוציאם ולהשתמש בהם .דאי שאם נאמר שהמשנה היא
כרבנן שאמרו שהשיתין יורדים עד התהום יהיה קשה  -הא נחתו להו לתהום הרי ירדו הנסכים לתהום ואיך
אפשר להנות מהם? עונה הגמרא אפילו תימא אפילו תאמר שהמשנה כרבנן ,יש מציאות שנהנה בדאיקלט
שקלט את היין באוויר שהניח כלי מתחת לכוסות שאליהן מנסכים .מביאה הגמרא לשון אחרת :ואיכא דאמרי
ויש שאמרו לימא אולי נאמר שרבנן היא וכגון שקלט בכלי ,ואין בהם מעילה משום שלאחר שהתנסכו אין בהם
צורך ,ולא רבי אלעזר בר צדוק ,דאי שאם נאמר שהמשנה כרבי אלעזר ,אכתי בקדושתייהו קיימי עדיין
הנסכים בקדושתם עומדים ,שהרי צריך לאוספם ולשורפם ,ואם כן עדיין לא הסתיימה מצוותן ויש בהם מעילה?
דוחה הגמרא :אפילו תימא תאמר שהמשנה כרבי אלעזר ,אין לך דבר שנעשה כבר מצותו ועדיין מועלין בו
וכאן שכבר התנסכו על המזבח אע"פ שלא נשרפו נעשתה עיקר המצוה ,ולכן אין בהם מעילה אם נהנו מהם.

עומק השיתין

עיון והלכה בסוגיתנו נראה שחלקו ר' אלעזר בר צדוק ורבנן
במבנה השיתין :לדעת ר' אלעזר בר צדוק השיתין הגיעו עד ללול הנמצא
בין הכבש למזבח ,ושם היה מתאסף היין ,עד שהיו מוציאין אותו לשורפו.
ואילו לרבנן השיתין היו מנוקבים עד לתהום ,והיין היה יורד עד לתהום.
הרב יהודה אריה ליב ,השפת אמת (מעילה דף יא ע"ב ד"ה שם בגמ')
מקשה שבמשנה (מידות ג ,ג) נאמר" :מקום היה שם אמה על אמה,
וטבלא של שיש ,וטבעת היתה קבועה בה ,שבו יורדין לשית ומנקין אותו"
ונראה ממשנה זו שהיתה אפשרות להיכנס לתוך השיתין ,והם לא יורדים
עד לתהום ,וכי משנה זו היא רק לשיטת ר' אלעזר בר צדוק?
השפת אמת מפרש שגם לרבנן היתה אפשרות לרדת לשיתין .אלא
שלדעת ר' אלעזר בר צדוק הכהנים היו צריכים להעלות את שאריות היין
ולשרוף אותם ואילו לרבנן לא היה צורך בזה ,ושאלת הגמרא בשלמא
לר' אלעזר מובן ששייכת מציאות שנהנו מהיין כאשר העלו אותו לשורפו,
אולם לרבנן הרי היין יורד לתהום  -היינו לעומק הבור ,ומי יבוא ללקוט
משם ,אף שגם לרבנן היה אפשרות להיכנס לשם.
ניתן לפרש בדרך נוספת על פי מה שנאמר בתוספתא (סוכה ג ,טו):
"הן (הנסכין) יורדין לשית ומבקעין אותו ונבלעין בתוכו ,שנאמר' :בקודש
הסך נסך'  -עשה לו מקום שיבלע בקדושה" .היינו שחלל השיתין באמת
הגיע רק לרצפת העזרה והיה ניתן להיכנס אליו ולנקותו אלא שהנסכים
מחלחלים באדמה ונבלעים בתוכה ,וזו כוונת הגמרא שלדעת רבנן
הנסכים ירדו לתהום.

מבט נוסף

מי הם פרחי כהונה?

הוזכר בסוגיה ש"פעם
בשבעים שנה היו פרחי כהונה יורדים לשיתין"
מי אלו פרחי כהונה?
פרחי כהונה הם כהנים צעירים שכבר הגיעו
לגיל עבודה אבל עדיין לא התמחו בעבודת
המקדש .כהנים אלו נקראו פרחים בגלל
שזקנם רק התחיל לפרוח (ברטנורא משנה
תמיד א ,א) או בגלל שהיו זריזים במעשיהם
ונראים כפורחים באוויר בעת עבודתם (תפארת
ישראל שם) או כמו הפרח המגיע לפני יצירת
הפרי (רלב"ג איוב ל ,יב) .פרחי כהונה קיבלו
תפקידים שונים המתאימים לגילם וכשרונם
שכוללים טיפוס על סולמות כדי למלאות שמן
במנורות של שמחה בית השואבה (משנה
סוכה ה ,ב) ,טיפוס על שרשראות שהיו קבועים
בתקרת האולם כדי לראות את העטרות (מידות
פרק ג) או לרדת בחללים העמוקים של השיתין
וללקט משם את היין.

דף מט ע"ב
אמר ריש לקיש בזמן ...שהיה תחילה לגרים
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אמר ריש לקיש :בזמן שמנסכין יין על גבי מזבח היו פוקקין את השיתין סותמין את
ביאור הנקב שדרכו יורד היין לשיתין על מנת שהיין יישאר בשיתין ואנשים יביאו אותו ,לקיים
מה שנאמר 'בקדש הסך נסך שכר לה'' (במדבר כח ,ז) .מאי משמע מהיכן בפסוק משמע דין זה? אמר
רב פפא :קרא הכתוב ליין שכר ללמדנו לשון שתיה ,לשון שביעה ,לשון שכרות כאדם ששותה ושבע
ומשתכר ,ואף במזבח צריך שיראה היין עליו כמו גרון מלא ,ולכן סותם הנקב שהיין לא ירד מהשיתין .אמר
רב פפא ,שמע מינה נלמד מזה :כי שבע איניש חמרא כאשר שבע האדם מיין מגרוניה מגרונו שבע היינו
על ידי לגימות גדולות השוהות בגרונו ,ולא על ידי מילוי מעיו ביין .אמר רבא :צורבא מרבנן תלמיד חכם
דלא נפישא ליה חמרא שאין לו יין רב ,ליגמע גמועי ישתה אותו וימלא את גרונו בלגימות גדולות .האמורא
רבא ,אכסא דברכתא כאשר שתה כוס של ברכה אגמע גמועי נהג לשתותו בלגימות גדולות לחיבוב
המצווה.
הגמרא לעיל (מט ע"א) דרשה את הפסוק "חמוקי ירכיך כמו חלאים" ,כעת היא חוזרת לבאר את תחילתו
של הפסוק דרש רבא :מאי דכתיב מהו שכתוב 'מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב' (שיר השירים ז ,ב)  -מה
יפו פעמותיהן פסיעותיהן של ישראל בשעה שעולין לרגל לבית המקדש" ,בת נדיב"  -בתו של אברהם
אבינו ,שנקרא נדיב ,שנאמר נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם .ומדייקת הגמרא אלהי אברהם ולא
אלהי יצחק ויעקב? אלא :נקט אלהי אברהם לפי שאברהם היה תחילה לגרים הראשון שנדב את ליבו
להתגייר.

שביעה מאכילה ומשתיה

עיון והלכה בהלכות יום הכיפורים מצאנו שהאוכל
ככותבת הגסה (תמר גדול) ,או השותה כמלוא לוגמיו חייב כרת.
הגמרא מסבירה שלגבי אכילה גם אדם רגיל וגם אדם ענק כמו עוג
מלך הבשן שניהם חייבים באותו שיעור ,כי דעת כולם מתיישבת
בשיעור זה אלא שאדם רגיל מתיישבת דעתו הרבה ועוג מלך
הבשן מתיישבת מעט ,אבל לגבי שתייה יודעים חכמים שכל אחד
מתיישבת דעתו לפי הגודל של פיו ואין שיעור אחד לכולם .והדבר
צריך הסבר מדוע שונה אכילה משתייה?
הרב משה סופר ,החתם סופר ,הסביר על פי דברי רב פפא בסוגיא
שלנו ,שבאכילה האדם שבע ממעיו וכאשר מגיע ככותבת הגסה
למעיים הרי היא מיישבת דעתו אלא שעוג מלך הבשן שמעכל את
האוכל מהר" ,הוא מתעכל כרגע ,וחוזר ומתאווה ,ועל כל פנים כרגע
נתיישב דעתו ,כל שהוא וחייב" .אולם בשתייה האדם שבע מגרונו,
ולכן תלוי כל אחד ואחד בגודל הפה שלו ואין בזה שיעור אחיד.
בנו ,הרב אברהם שמואל סופר ,הכתב סופר ,מוסיף שלפי דברים
אלו ,אדם שאכל ביום הכיפורים שיעור אכילה אך רק הרוב הגיע
למעיו ומעט נשאר בפיו לא יתחייב ,אולם לגבי שתייה גם אדם
שרק חלק ממלוא לוגמיו נכנס לתוך המעיים וחלק נשאר בתוך פיו
יתחייב כי בשתייה מגרונו שבע( .שו"ת כתב סופר אורח חיים סי'
קיז)
כמו כן יהיה הבדל לגבי ברכה אחרונה ,שבאכילה חייב לברך
רק אם הגיע לתוך מעיו (פרי מגדים אשל אברהם סי' רי א) ואילו
בשתיית יין יתחייב בברכה מעין שלוש גם במצב שרק נכנס לתוך
גרונו( .כתב סופר שם)

מבט נוסף

הליכת אברהם אבינו
מארצו ועלייה לרגל

רבא דורש את הפסוק 'מה יפו פעמייך בנעלים' על
עליית ישראל לרגל ' -בת נדיב' בתו של אברהם
אבינו .מה הקשר בין עלייה לרגל לאברהם אבינו?
הרב יהודה אריה ליב ,השפת אמת (בראשית לך
לך תרמה ד"ה במדרש שמעי) הסביר שאברהם
אבינו הצטווה 'לך לך מארצך וממולדתך' היינו
לעזוב את המקום הרגיל שלו והטבעי לו וללכת
לארץ אחרת ושם יזכה להארות חדשות מהשמים
'אשר אראך' .וכל זה היה בזכות שהיתה לו
השתוקקות להשיג האמת" .ומצות עליות רגלים
היה מעין זה שהשליכו בני ישראל שלוש פעמים
בשנה (את) ארצם ומקומם והלכו להסתופף
בבית אלקים וזכו להתגלות" וזו כוונת חז"ל 'מה
יפו פעמייך ברגלים בת נדיב בתו של אברהם
אבינו' שעם ישראל זכה לעלייה לרגל בזכות
המצווה שהתחיל בה אברהם אבינו .ויתירה מזאת
כל פעם שישראל עולים לרגל נתעורר בשמים
זכות הליכת אברהם אבינו מארצו וממולדתו
ונזכרת לבני ישראל זכותם.

דף מט ע"ב
תנא דבי רב ענן ...על אחת כמה וכמה
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ממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוק משיר השירים :תנא דבי שנו בבית מדרשו של רב ענן:
ביאור מאי דכתיב מהו שכתוב "חמוקי ירכיך"? למה נמשלו דברי תורה הנרמזים במילה חלאים,
שאלו הלוחות שעשויים מאבנים טובות כירך  -לומר לך :מה ירך שברגל היא בסתר נסתרת ומכוסה
מעיני האנשים  -אף דברי תורה בסתר ראוי ללומדם בצינעא .והיינו דאמר שאמר רבי אלעזר :מאי
דכתיב מהו שכתוב "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע
לכת עם אלהיך" (מיכה ו ,ח)" .עשות משפט"  -זה הדין שדנים הדיינים" ,ואהבת חסד"  -זו גמילות
חסדים" ,והצנע לכת עם אלהיך"  -זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה .ומדייק ר' אלעזר והלא דברים
קל וחומר :ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא כגון הוצאת המת והכנסת כלה שנעשים בדרך כלל
בפרסום ,בכל אופן אמרה תורה בהם הצנע לכת ,דברים שדרכן לעשותן בצנעא כגון צדקה שנעשית
בדרך כלל בסתר  -על אחת כמה וכמה שראוי לעשותן בצינעא ובסתר.

עיון והלכה

פרסום של מצוה

הרב שמשון ב"ר צדוק( ,תשב"ץ קטן סימן קיב) כתב
שאדם שמתענה לא יספר זאת לאחרים ולמד זאת מירושלמי (חגיגה פרק ב
הלכה ב) שסיפר על אשה שנענשה על כך שסיפרה לאחרים שהיא מתענה.
שולחן ערוך בהלכות תענית (סימן תקסה) פסק בעקבות דברי התשב"ץ
ש"המתענה ומפרסם עצמו לאחרים להשתבח שהוא מתענה ,הוא נענש על
כך".
דנו נושאי הכלים מה יעשה אדם שמתענה ושאלו אותו על כך ,האם צריך
לגלות להם האמת או שעליו לשקר?
המגן אברהם כתב (ס"ק ז)" :משמע שאם שואלין אותו אם התענה מותר לומר
האמת ,כיון שאינו עושה להשתבח ולהתפאר" לעומת זאת הרב דוד הלוי ,הט"ז
(ס"ק ו) מכריע שמותר לו לשקר" :והוא בכלל מותר לשנות מפני דרכי שלום"
הרב שלמה לוריא ,הרש"ל (חכמת שלמה אורח חיים תקסה ,ו) רוצה להוכיח
מרש"י בסוגיא שלנו שצריך לשקר .רש"י (ד"ה הוצאת וד"ה דברים) פירש
שהכוונה בסוגיה שאדם שנותן צדקה לצורך הוצאת המת או הכנסת כלה לא
יאמר שעשה זאת בפני מי שלא יודע .ולמדה הגמרא שאם במצוות אלו שדרכן
לעשות בפרהסיא היינו שיש אנשים נוספים שמתעסקים בכך יש לשמור זאת
בסוד ,קל וחומר בצדקה שנותן לעני בסתר שלא צריך להגיד לשום אדם.
ושואל הרש"ל שבסופו של דבר בשני המקרים מי שיודע יודע ,ומי שלא יודע
לא יודע ,ומה הקל וחומר? אלא "בעל כרחך הכוונה כך היא :דמה אלו שדרכן
לעשות בפרהסיא ,ובזה וודאי רבו השואלים לו מי ומי העושה כן ומי התנדב
לעשות כן ,אף על פי כן אמרה תורה אף שישאלו ישקר לפניהם שהוא אינו
עושה ויעשה בצנעא ,וגם אף שכבר ידעו מזה האנשים בלאו הכי שהוא העושה,
ִׁש ֵקר לפניהם שאינו הוא ,מכל שכן בדברים שדרכן לעשות בצנעא ולא ירבו
עליו השואלים פשיטא שיעשה בצנעה ולא יתחיל מעצמו לפרסם את עצמו
שהוא עושה כן .ובזה הוי אתי שפיר הקל וחומר על נכון מאד ,דמה לשקר
התירה התורה ,אף למתחילין עמו לשואלו (לאנשים ששואלים) ,מכל שכן
שבלי שאלה לא יתפאר עצמו בכך"
להלכה פסק המשנה ברורה (שם ס"ק יד) שאדם ששואלין אותו אם מתענה
מותר לומר האמת ומכל מקום נכון הוא שיאמר שאינו מתענה ,אמנם אם
משכנעים אותו לאכול ואינו יכול להתחמק מהם יכול לגלות שהוא מתענה.

מבט נוסף

צניעות במעשים -
הסתכלות פנימית

המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצניעות
פרק א) מסביר את מידת הצניעות
המוזכרת בסוגיה ,שאינה רק מצד חשש
לגאווה של האדם העושה ,אלא מצד
הכבוד והיחס הנכון לדברים הנעשים.
התורה מעלתה פנימית ועליונה ,ויש
לה צד עמוק ונסתר ,לנהוג בה בגלוי
ובקלילות זה לחשוב שמה שהאדם
מבין באופן חיצוני ,זה מה שיש בה .והוא
יפספס בעצם את מדרגתה העליונה.
המקפיד על לימוד בסתר מבטא שיש
כאן משהו עמוק ונסתר הדורש עיון
ולמידה כדי לעמוד על סודו .גם את דברי
רבי אלעזר המדבר על צניעות בהכנסת
הכלה והוצאת המת "אין לפרש על
צניעות עצמו שיהיה נוהג בצניעות ,שזה
אינו דומה אל עשות חסד ומשפט ,רק
רצה לומר שיהיה עושה צניעות וכבוד
לאחרים דהיינו הכנסת כלה והלוית
המת" דהיינו עצם מצוות ליווי המת
והכנסת כלה עניינם לכבד אותם ולהקיף
אותם באנשים שמבטאים שיש כאן
משהו גדול ומיוחד .אדם שנותן לחתן
וכלה להיות לבד ,וללכת לבד ,מוזיל את
המעמד ומחמיץ את ההבנה שיש כאן
התרחשות עמוקה ובעלת משמעות.

דף מט ע"ב
אמר רבי אלעזר גדול ...בין לחיים בין למתים
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אמר רבי אלעזר :גדולה מצוותו של העושה צדקה יותר מאדם המקריב את כל הקרבנות,
ביאור שנאמר בספר משלי (כא ,ג)' :עשה צדקה ומשפט נבחר לה' יותר מאשר מקריב את כל
הזבחים' .ואמר רבי אלעזר :גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה ,שנאמר בספר הושע (י ,יב)' :זרעו
לכם לצדקה וקצרו לפי חסד' .נמשלה הצדקה לזריעה ,והחסד לקצירה ,והקצירה גדולה מהזריעה ,שהרי
אם אדם זורע – ספק אוכל ספק אינו אוכל שאינו יודע אם תצמח התבואה ולא תפגע ,ואילו אדם שכבר
קוצר  -ודאי אוכל.
ואמר רבי אלעזר :אין צדקה משתלמת אין שכר המצווה ניתן אלא לפי החסד שיש בה בנוסף למצווה,
שנאמר' :זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד' .תנו רבנן שנו חכמים בברייתא :בשלשה דברים גדולה
גמילות חסדים יותר מן הצדקה ,הדבר הראשון :צדקה נעשית בממונו ,ואילו גמילות חסדים נעשית בין
בגופו בין בממונו .הדבר השני :צדקה – ניתנת רק לעניים ,ואילו גמילות חסדים נעשית בין לעניים בין
לעשירים .והדבר השלישי :צדקה ניתנת רק לאנשים חיים ,ואילו גמילות חסדים נעשית בין לחיים בין
למתים.

עיון והלכה

פדיון הבן או סנדקאות  -מה
עדיף?

הרב יצחק זילברשטיין (חשוקי חמד בכורות מו ע"א)
הסתפק בעניין כהן שכיבדו אותו להיות סנדק בברית מילה,
ובמקביל ביקשו ממנו לפדות את הבן ,ואינו יכול להיות בשני
המקומות יחד ,לאן עדיף שילך?
מצד אחד יתכן שיש להעדיף את המצוה של פדיון הבן ,מפני
שבפדיון הבן הכהן הוא חלק ממצוות הפדיון ,שהרי בלי כהן
אין אפשרות לקיים מצוה זו ,ואילו סנדק למרות שיש לו חלק
במצוות המילה ,מכל מקום יש אפשרות למול בלי סנדק,
והוא רק מסייע למצוה.
מצד שני מובא ברמ"א (יורה דעה סימן רסה ,יא) :שיש
להקדים את הסנדק ולהעלותו לתורה גם כשהמוהל נמצא
באותו מקום ,וביאר החתם סופר (אורח חיים סימן קנט)
שלמוהל יש את מעלת המצווה ,אבל לסנדק יש שתי מעלות
 אחת מה שהוא עוזר למוהל למול וחשוב כעוזר לעושיהמצווה שמקבל שכר עמהם ,והשני שרגליו של הסנדק
נחשבות כמזבח שעליו מוקטרת קטורת ,ולכן הוא קודם
למוהל לעלות לתורה .ולפי זה גם מצוות סנדקאות קודמת
למצוות פדיון הבן שאין בה עזרה למצווה.
הרב נתן גשטטנר (שו"ת להורות נתן חלק יג סימן עה) כתב
שניתן להוכיח מסוגייתנו שנאמר בה' :אמר רבי אלעזר אין
צדקה משתלמת אלא לפי חסד שיש בה' ,ומפרש רש"י
"הנתינה היא הצדקה ,והטורח הוא החסד ,כגון :מוליכה
לביתו ,או טורח שתעלה (שתועיל) לו להרבה ,כגון נותן לו
פת אפויה או בגד ללבוש ...שנותן לבו ודעתו לטובתו של
עני ".וניתן ללמוד מזה שמצוה שיש בה טורח עדיפה יותר
ממצוה שאין בה טורח ,והסנדק משתתף במצווה בגופו
ממש ,וטורח להחזיק התינוק על ברכיו מצווה זו קודמת
לפדיון הבן שבה הכהן לא מוכרח לעשות שום מעשה.

מבט נוסף

גמילות חסדים  -מצד הנותן,
צדקה  -מצד המקבל

המהר"ל (נתיבות עולם נתיב גמילות חסדים פרק ב)
הסביר שההבדל המהותי שיש בין גמילות חסדים
לצדקה הוא שצדקה ניתנת בגלל צורך שיש למקבל,
אם יש אדם הנזקק לכסף ,יש חובה לתת לו צדקה,
לעומת זאת גמילות חסדים ,אינה ניתנת בגלל צורך
שיש למקבל ,אלא בגלל מעלתו של המעניק אותה ,שיש
לו מעלה מיוחדת והוא עוזר לאנשים הזקוקים לעזרה זו.
לפי זה הוא מסביר את שלושת מעלות גמילות החסדים
המופיעים בסוגייתנו :בצדקה  -הצורך הוא מצד המקבל
שתמיד יקבל משהו ממוני שחסר לו ,מדובר תמיד על
עני הנזקק לכסף ,וכמו כן רק אדם חי יכול להיות נזקק.
לעומת זאת הגדרת גמילות חסדים היא אדם שהוא
בעצמו נותן ומעניק מעצמו  -זה קיים גם בגופו ,והוא
יכול לעשות חסדים עם עשירים ,וגם עם המתים.
לפי זה הוא מסביר את ההבדל בין נתינת צדקה
להשלמת חסרונו של העני ,לבין נתינת צדקה בטוב
לב" :וזה שאמר גם כן "שאין הצדקה משתלמת אלא
לפי גמילות חסדים שבה" ,כלומר כפי מדת טובו של
נותן כאשר נותן הצדקה בעין יפה שזה נקרא איש טוב
ודבר זה נקרא גמילות חסד ...אבל אם הנתינה בעצמה
בצרות עין ,אין זה גמילות חסדים ,כי גמילות חסדים
מצד הטוב שבאדם ולפי מה שעינו טובה בצדקה יש על
זה קיבול שכר".

דף מט ע"ב
ואמר רבי אלעזר כל העושה ...תורה שאינה של חסד
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ואמר רבי אלעזר :כל העושה צדקה ומשפט נותן צדקה ,ונוהג לפי המשפט והדין הראוי
ביאור כאילו מילא את כל העולם כולו חסד מאת ה' ,שנאמר בתהילים (לג ,ה) 'אוהב צדקה
ומשפט חסד ה' מלאה הארץ' .שמא תאמר שכל אחד הבא לקפוץ לעשות צדקה כראוי קופץ עושה
ומצליח לתת למי שהגון לתת לו תלמוד לומר 'מה יקר חסדך אלהים' החסד הוא יקר וצריך לתת לב
ולטרוח כדי לזכות לאנשים מהוגנים (חסד ה' מלאה הארץ) וגו' ,יכול אף ירא שמים כן שלא יזדמן לו
בקלות עניים מהוגנים תלמוד לומר 'וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו' יראי ה' זוכים תמיד לעשות
חסד עם אנשים מהוגנים .מביאה הגמרא דרשה נוספת על פסוק זה .אמר רבי חמא בר פפא :כל אדם
שיש עליו חן נושא חן בעיני הבריות בידוע שהוא ירא שמים ,שנאמר 'חסד ה' מעולם ועד עולם על
יראיו' לתת להם חן .חוזרת הגמרא למאמרי ר' אלעזר .ואמר רבי אלעזר :מאי דכתיב מהו שכתוב ,בספר
משלי (לא כו) 'פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה' וכי האם יש תורה של חסד ויש תורה שאינה
של חסד? אלא :אם לומד אדם תורה לשמה  -זו היא תורה של חסד ,ואם לומד אדם תורה שלא לשמה
 זו היא תורה שאינה של חסד .איכא דאמרי :יש שאמרו בלשון אחרת אם לומד אדם תורה על מנתללמדה לאנשים אחרים  -זו היא תורה של חסד ,ואם לומד אדם תורה שלא על מנת ללמדה  -זו היא
תורה שאינה של חסד.

צדקה לאנשים לא הגונים

עיון והלכה בארנו את הגמרא ש"לא כל אחד שבא לקפוץ ולקיים
מצוות צדקה קופץ" על פי פירוש רש"י שהכוונה שלא כל אחד זוכה לתת
צדקה לאנשים מהוגנים ,וצריך להתאמץ לזכות לכך .דברים אלו מצטרפים
למה שמובא בגמרא בבא בתרא (ט ע"ב) שירמיהו ביקש מאת ה' שיכשיל את
אנשי ענתות הרשעים ,שגם כשירצו לתת צדקה יתנו אותה לבני אדם שאינן
מהוגנים ,כדי שלא יקבלו עליה שכר.
מה הכוונה אנשים שאינם מהוגנים?
הרב ישעיה דטרני השני (פסקי ריא"ז ,בבא בתרא פרק א הלכה ה ,לח) מפרש
על פי הגמרא בכתובות שמדובר באנשים רמאים ,שעושים את עצמם עניים
ובאמת אינם עניים ,ולפי זה מובן שהנותן להם לא קיים מצוות צדקה כיוון שנתן
למי שאינו עני.
לעומת זאת בספר חסידים (סימן סא) נראה שהכוונה לאנשים עניים באמת,
אלא שאינם יראי שמים ,והבעיה כאן היא שהוא עוזר לאנשים שמורדים
בהקב"ה ומקיים אותם ,ויש בזה עוון במקום מצווה .כעין זה נראה גם בדברי
רבנו יונה על מסכת אבות (פרק א משנה ב) שכתב "ומענין גמילות חסדים הוא
להשגיח לעניים ולבחור בין טוב לרע ולהקדים הצנוע וירא שמים על אחרים
שאינם כמותו ,וכמו שאמר ירמיה ע"ה ויהיו מכשלים לפניך בעת אפך עשה
בהם .אפי' בשעה שיעשו צדקה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים" אמנם
מדבריו נראה שרק צריך להקדים את הצנוע והירא שמים אבל גם כשנותנים
למי שאינו כזה מקיימים מצוות צדקה .וכן כתב במסכת ברכות (מב ע"א ד"ה
לא יתן) שמותר לתת פרוסה גם למי שאינו יודע בו שיברך ,כיוון "שמתכוין
לעשות מצוה שנותן בתורת צדקה".
הרב יצחק זילברשטיין (חשוקי חמד בבא קמא טז ע"ב) הסביר שאפשר לומר
שלא נחלקו ,ודברי ספר חסידים נאמרו באופן שהעני יעשה חטאים בצדקה
שמקבל ,כגון אם יקנה בה מאכלות אסורות ,שאז הצדקה נהפכת לעוון,
מה שאין כן כשקונה אוכל כשר ,בזה הצדקה היא צדקה ,אמנם לא במעלה
הגבוהה.

מבט נוסף

קפיצת מדרגות

שמואל
הרב
אידלש ,המהרש"א בחידושי אגדות
דורש את הגמרא בדרך אחרת
מרש"י .את דברי ר' אלעזר שכל
העושה משפט וצדקה ממלא את
כל העולם חסד ,מפרש שמי שאינו
גוזל ,וגם נותן משלו לאחרים מגיע
למידת החסידות ,ועל ידי המידה
הזו מביא חסד לכל העולם .ועל
זה ממשיך ר' אלעזר ואומר 'שמא
תאמר כל הבא לקפוץ קופץ' -היינו
שאפשר להגיע למידת החסידות
במסלול ישיר' ,תלמוד לומר מה יקר
חסדך' היינו שעבודה קשה דרושה
להגיע למידת החסידות וכדברי רבי
פנחס בן יאיר בעבודה זרה "תורה
מביאה לידי זהירות ,זהירות מביאה
לידי זריזות ,זריזות מביאה לידי
נקיות ,נקיות מביאה לידי פרישות"
וכו' עד שמגיע לחסידות ,ואין
אפשרות לדלג על שלבים "דמעלות
המדות לא יבואו כי אם בהדרגה
ממעלה למעלה".
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מט ע”ב  -נ ע"א
כמעשהו בחול ...לקידוש ידים ורגלים מלאן

שנינו במשנה" :כמעשהו של ניסוך המים ביום חול כך מעשהו בשבת ,אלא שהיה ממלא
ביאור מערב שבת חבית של זהב שאינה מקודשת מן השילוח ,ומניחה בלשכה" .שואלת הגמרא:
ואמאי ומדוע צריך להביא בחבית שאינה מקודשת? נייתי שיביא את המים בחבית מקודשת? עונה הגמרא
אמר זעירי :קסבר התנא הזה סבר ,שאין שיעור למים כמה צריך לנסך ,וממילא גם אם ישימו כמות גדולה
של מים בחבית היא ראויה לניסוך המים ,ועוד סבר התנא שכלי שרת מקדשין את הנמצא מתוכם גם שלא
מדעת גם כשהמניח לא מתכוון שיקדשו[ .דף נ עמוד א] ואי מייתי ואם היה מביא בחבית מקודשת היו
המים מתקדשים ואיפסילו להו ונפסלים בלינה כדין דברים קדושים וקורבנות שאם עבר עליהם הלילה
לאחר שהתקדשו נפסלים .חזקיה אמר :הסבר אחר ,לעולם כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת ויכלו
למלא בכלי קדוש ,ולא להתכוון שיתקדש עד למחר ,והסיבה שלא עשו כך גזירה שמא יאמרו אנשים
אחרים לדעת הניחו אותם בכלי ונתקדשו המים ,וכשיראו שמנסכים בהם יחשבו שאין לינה פוסלת
בדברים קדושים ,ותצא מזה תקלה .אמר רבי ינאי אמר רבי זירא :אפילו תימא תאמר יש שיעור למים
של ניסוך המים וכשיש כמות גדולה אינה ראויה להתקדש ,וגם תאמר כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת
ויכול להתכוון שלא יתקדשו ,ובכל אופן אסור להניח את המים בכלי קדוש ,גזירה שמא יאמרו לקידוש
ידים ורגלים מלאן ובזה אין שיעור למים ,וראויים להתקדש בכל כמות ,וכשיראו שמנסכים בהם יחשבו
שאין לינה פוסלת בדברים קדושים.

עיון והלכה

כוונה הופכית

בגמרא בבבא בתרא (צז ע"א)
מובאת סתירה בין שתי בריתות לגבי שמרי יין של הקדש
שנתן עליהן מים והכין מהם משקה ,האם המים שיוצאים
מהשמרים הקדושים קדושים או לא .הגמרא מבדילה בין
קדושת דמים לקדושת הגוף .רשב"ם שם (ד"ה בקדושת
הגוף) מפרש שקדושת הגוף הכוונה ליין שהוקדש לנסכים
ובגלל חומרתו נאסרים השמרים ,ואילו קדושת דמים הכוונה
שהקדיש יין על מנת שימכרו אותו וישתמשו בכסף לצרכי
המקדש ,והקדושה אינה חמורה כל כך .מהרא"ש (שיטה
מקובצת ד"ה וזה לשון הרא"ש) נראה שפירש שקדושת דמים
הכוונה שאדם מקדיש בפה ואז הקדיש הכל וגם את השמרים
של היין ,אבל קדושת הגוף היינו נסכים שקדשו בכלי שרת
שם השמרים ,לא נתקדשו.
הקשה הרא"ש שבסוגייתנו למדנו "דכלי שרת מקדשין בין
מדעת בין שלא מדעת" ואם כן מדוע לא קדשו גם השמרים?
מתרץ הרא"ש שכש"שאומר בפירוש איני רוצה שיתקדשו
השמרים אין כלי שרת מקדשין ".ולמדנו מכאן שגם כשאין
צורך בכוונה ,אם יש כוונה הפוכה היא גורעת.
הרב נתן גשטטנר( ,שו"ת להורות נתן חלק ד סימן פג ,וחלק
ט סימן ב) מקשה על שיטת הרא"ש שלדבריו הכהנים יכלו
להביא מים בחבית מקודשת ,ולכוון בפירוש שכלי השרת לא
יקדש? ואכן רש"י בסוגייתנו (ד"ה אין שיעור) כתב" :ואפילו
אינו רוצה שיתקדשו עד מחר הכלי מקדשן מיד שלא מדעת",
וסבר שאף כשמתכוון שהמים לא יקדשו ,הכלי מקדשם.

מבט נוסף

פיו של האדם ככלי שרת

הרב שמואל בורנשטיין ,השם
משמואל (במדבר פרשת מטות שנה תרעג ד"ה וידבר
משה) עוסק ביכולת האדם לנדור ולאסור על עצמו
דברים .ומפרש שפיו של האדם נחשב כמו כלי שרת
שבמקדש ,ולכן דיבורו של אדם הנמצא בתוך פיו
הוא קודש כמו הדברים הנמצאים בתוך כלי שרת,
שמתקדשים .וזהו שנאמר בפסוק (במדבר ל ,ג)" :לא
יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" הדיבור נעשה קודש
ואין לחללו ולעשותו חולין.
סגולה זו מיוחדת לעם ישראל ששומרים את פיהם,
ולכן כשגויים נדרו אין איסור 'לא יחל דברו' ,כי הפה
שלהם אינו יכול להיחשב ככלי שרת .גם בישראל
מדרגה זו שהפה קדוש ככלי שרת היא בעיקר בגדולי
ישראל ,אבל בגלל הקישור של כל עם ישראל יחד,
זוכים כל ישראל למדרגה זו ,ולכן פותחת התורה את
פרשת נדרים "אל ראשי המטות" ,כי מכח הנשיאים
יש כח לכולם לנדור .בזה מוסבר גם כוחם של נשיאי
ישראל להתיר נדרים ,שהרי כל קדושת הפה שיצרה
את הנדרים היא מכוחם.
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דף נ ע”א
נשפכה או נתגלתה ...אמר ה' צבאות

נאמר במשנה" :נשפכה או נתגלתה כו'" צלוחית המים של ניסוך המים "היה ממלא מן הכיור
ביאור שהיין והמים המגולין פסולין לגבי מזבח" .כלומר ,שאם הצלוחית נשארה מגולה ,המים פסולים
לניסוך על המזבח ,שמא שתה מהם נחש והטיל בהם ארס ,ואין שותים את המים .ואמאי? מדוע פסלו את המים
המגולים ,הרי גם אם נחש הטיל ארס במים אפשר ליעביר להעביר את המים במסננת וכך ,הארס ישאר למעלה
והמים המסוננים יהיו ראויים לשתיה ולניסוך על המזבח? לימא מתניתין נאמר שמשנתנו דלא אינה כרבי
נחמיה? הסובר שיש למים מגולים תקנה כשמסננים אותם ,דתניא שנינו בברייתא :כשיש מים מגולים ובתוכם
מסננת ,יש בו משום גילוי ואין לשתות מהמים ,שמא שתה מהם נחש והטיל בהם ארס .אמר רבי נחמיה:
אימתי בזמן שהחלק התחתונה מגולה ,והכלי העליון מכוסה במסננת ,אז יש לחשוש שהנחש הטיל ארס בכלי
התחתון ,והארס עלה למעלה .אבל בזמן שהכלי התחתונה מכוסה במסננת ,אף על פי שהעליונה מגולה ,אין
בה משום גילוי שאם שתה נחש מהמשקים העליונים והטיל בהם ארס ,הארס לא ירד למטה ,מפני שארס נחש
דומה לספוג ,צף ועומד במקומו .ואם כן לדעת רבי נחמיה ארס הנחש אינו עובר במסננת ,וניתן לסנן את המים?
אפילו תימא אפילו אם תאמר שהמשנה כדעת רבי נחמיה ,אימר דאמר רבי נחמיה רבי נחמיה אמר את דבריו
ביחס לשתיית הדיוט אדם פשוט ,אבל לצורך גבוה שימוש במקדש מי אמר שניתן לסנן ולנסך על המזבח? הרי
גם אם הסינון הועיל לנקותם מהארס ,המים מאוסים להקרבה לפני ה' .וזאת משום ולית ליה לא יתכן שלרבי
נחמיה אינו סובר את הלימוד מהפסוק" :הקריבהו נא לפחתך ,הירצך או הישא פניך אמר ה' צבאות"? (מלאכי
א ,ח) שאין להקריב קרבן לה' ,כאשר המקריב לא היה מביא את החפץ כמתנה לפחה  -מלך ,לכן יש לפסול יין
ומים מגולים לניסוך על המזבח גם כשסוננו ,משום שאין זה מכובד לנסכם.

עיון והלכה

שימוש במשקים מגולים בימינו לשתיה
ולמצווה

בגמרא נאמר שאסור לשתות מים מגולים מחשש ששתה מהם נחש והטיל
בהם ארס ,אולם הראשונים (תוספות ביצה ו ע"א ד"ה והאידנא ,והרא"ש שם
א ,ה) כתבו שכיום נוהגים לשתות משקים מגולים משום שלא מצויים נחשים
בינינו וכך הוא המנהג .וכך פסק השולחן ערוך (יו"ד קטז ,א) והמפרשים
מסבירים שלמרות שתקנות אחרות של חז"ל קיימות הגם שבטל טעמן ,טעמה
היחיד של תקנה זו הוא החשש לארס נחש ששתה מהמים ,ומשבטל טעם זה
מותר לשתות מים מגולים (מטה יהונתן שם).
עם זאת ,רבי ישראל משקלוב בפאת השלחן (ארץ ישראל ב ,כג) כותב שבארץ
ישראל מצויים נחשים ,ויש להזהר משתית משקים מגולים גם כיום .הוא מוסיף
שרבו הגר"א היה נזהר משתייתם גם בחו"ל ,משום שלתקנות חז"ל טעמים
נסתרים נוספים.
רבי יצחק אבן גיאת (שערי שמחה ,הלכות קדוש ,מאה שערים בשם רב
שמואל הלוי) לומד מסוגייתנו שאוסרת לקיים מצוות ניסוך המים במים מגולים
שסוננו משום שאין זה מכובד ,שאין להשתמש במשקים מגולים לדבר מצוה
כמו קידוש בגלל מאיסותם ,למרות שכיום אין מקפידים שלא לשתות משקים
מגולים ,וכך נפסק בשולחן ערוך (או"ח ערב ,א).
מגן אברהם (שם ס"ק א ,הובא במשנ"ב ס"ק ג) כתב שמותר לקדש על יין
שהתגלה לזמן קצר ,כיוון שאנשים חשובים מקפידים רק על יין שריחו וטעמו
פגו ומדבריו עולה שהמיאוס ביין מגולה הוא התנדפות טעם היין .אולם רבי
מלכיאל טננבוים (שו"ת דברי מלכיאל ד ,א) הסביר שפסול יין מגולה הוא משום
שעלולים ליפול לתוכו לכלוכים ,ואפילו יסתנן לא יהיה ראוי לאנשים חשובים.
רבי אברהם שמואל בנימין סופר (שו"ת כתב סופר או"ח סימן פ"ח) כתב שדבר
שאינו ראוי לאנשים חשובים כמו יין מגולה ,נאסר לשימושי מצווה גם בדיעבד.
אמנם רבי יעקב חיים סופר ("כף החיים" ס"ק י') מכשיר בדיעבד קידוש על יין
מגולה.

מבט נוסף

הקריבהו נא לפחתך

מה ההשוואה בין מתנה
לקב"ה ועבודה לפניו לבין מתנה לאדם חשוב?
הרי אדם הרואה את הצדדים החיצונים אמנם
לא יקבל ברצון מתנה שאינה נראית יפה,
אבל הקב"ה רואה את הפנימיות ,ומה בכך
שמבחינה חיצונית המתנה אינה נראית יפה?
רבי שמחה זיסל ברוידא ב"שם דרך" (פרשת
בראשית) מבאר שכך חשב גם קין שהביא
מנחה לה' מן הגרוע שבפרי האדמה שהרי ה'
אינו זקוק דווקא לדברים הנראים יפה מבחינה
חיצונית.
אך ה' לא קבל את מנחתו של קין אלא את
קרבנותיו של הבל שהביא מהמובחר שבצאנו,
משום שאמנם מצד הקב"ה אין הבדל בין דבר
יפה לשאינו יפה ,אך עבודת ה' של האדם
צריכה להיות על פי המושגים של האדם
עצמו .כשאדם יודע שעליו להביא מתנה
לשר חשוב ,הוא יבחר את היפה שבנכסיו
להעניק לו .ולכן גם כשאדם צריך לתת משלו
לקב"ה הוא צריך לתת דבר יפה וחשוב .הענין
להקפיד על היופי אינו משום שה' צריך את
הדבר היפה ,אלא שמצופה מאדם לעבוד את
ה' לפי המושגים של עצמו.

בחן את עצמך
1.1היכן היו הזקנים מניחים את לולביהם כשחג סוכות חל בשבת?
.
.
.
.

אעל גבי איצטבאות בהר הבית.
בבלשכה שבבית המקדש.
געל הסורג שבתוך החיל.
דבמדרגות העולות לעלייה שמעל בית המקדש.

2.2מדוע לא נוטלים לולב בשבת שבתוך חג סוכות (שבת חול המועד)?
.
.
.
.

אכי הלולב הוא מוקצה ואסור לטלטלו.
במשום שנאמר בפסוק “ביום הראשון” ולא אם חל בשבת.
ג חכמים גזרו מפני שחששו שיעבירו את הלולב ארבע אמות ברשות הרבים.
דחכמים גזרו מפני שחששו שמא אדם יקצוץ לולב על מנת לצאת ידי חובת המצווה.

3.3מדוע היינו חושבים ללא הפסוק שאסור ליטול לולב ביום הראשון של חג הסוכות שחל
בשבת?
.
.
.
.

אמשום שלולב הוא מוקצה ,ואסור בטלטול.
במשום שהיה מקום לחשוב שאפשר ליטול לולב ביום ראשון ולא צריך בשבת.
גצריך פסוק להתיר להעביר את הלולב ארבע אמות ברשות הרבים כשהלולב נמצא במקום אחר.
דהתנא שכותב שצריך פסוק זהו רבי אליעזר הסובר שהפסוק מתיר גם את כל ההכנות למצוות הלולב
בשבת.

4.4מה נושא הפסוק ממנו לומדים שמצוות סוכה נוהגת גם בלילות?
.
.
.
.

אימי המילואים שמצוותם בימים ובלילות.
בקרבן תודה אותו אוכלים ביום ובלילה.
גאכילת קרבן פסח שמצוותו בלילה
דאכילת מצה שמצוותה בלילה.

5.5מהי הסיבה שנוטלים ערבה בשבת במקדש ,ולא גזרו שלא יטלו?
.
.
.
.

אמשום שרק שלוחי בית דין היו זוקפים את הערבה.
במשום ש’אין שבות בבית המקדש’ ולכן אין איסורי דרבנן של שבת.
גמשום שהערבה בבית המקדש היתה שונה מהערבה של הלולב ולא יחליפו ביניהן.
דמשום שאם יגזרו שאסור ליטול ערבה בשבת יתרשלו במצוותה ולא יטלו אותה גם ביום חול.

6.6מהם שתי הדעות באמוראים לגבי השאלה :עם מה מקיפים את המזבח בכל יום? (סמן
את התשובה בה כל האפשרויות נכונות)
.
.
.
.

אלולב או ערבה.
בענף דקל או ערבה.
גהדס או אתרוג.
דקרבן התמיד או קרבן מוסף.

7.7מדוע הבייתוסים החביאו את הערבות מתחת לאבני בית המקדש?
.
.
.
.

אמשום שהם חלקו על הפרשנות של מצוות ערבה.
במשום שהם סוברים שמצוות ערבה דוחה שבת.
גמשום שהם נקמו על כך שזרקו עליהם אתרוגים.
דמשום שהם חישבו אחרת את התאריך של חג הסוכות.

8.8מהי הסיבה שבארץ ישראל ערבה לא דוחה שבת (בהנחה שהושענא רבה היה חל
בשבת) ,למרות שיודעים מתי החודשים נקבעים?
.
.
.
.

אבגלל שערבה אינה מהתורה היא לא דוחה שבת.
בבגלל שערבה נוהגת רק יום אחד ,אין סיבה שתדחה שבת.
גבגלל שבחו”ל לא דוחה ,על מנת שלא להבדיל בין ארץ ישראל לחו”ל.
דבגלל שיש חשש שיבואו להעביר את הערבה ארבע אמות ברשות הרבים.

9.9מה לומד אבא שאול מהפסוק ‘ערבי נחל’ שנאמר בלשון רבים?
.
.
.
.

אשיש לשים שתי ערבות בלולב.
בשיש לשים ערבות בלולב וגם על המזבח.
גשכל אחד ואחד מישראל צריך לקחת ערבה.
דשיש לקחת ערבות גדולות שנראות כמו שתיים.

1010לדעת ריש לקיש למי התירו להכנס בין האולם ולמזבח בזמן ההקפה עם הערבה?
.
.
.
.

אלכהנים בעלי מומים.
בלכהנים טמאי מתים.
גלנשיא
דלכל אחד מעם ישראל שטבל לפני כן.

1111על איזו מצווה נאמר בגמרא ש”שכחום וחזרו ויסדום”?
.
.
.
.

אמצוות ניסוך המים.
במצוות ערבה.
גמצוות אגידת הלולב.
דמצוות לולב שדוחה שבת.

1212כמה ענפי ערבות צריך לקחת למצוות ערבה? (סמן את התשובה בה כל האפשרויות
נכונות)
.
.
.
.

ארב נחמן  -שניים ,רב ששת  -אחד.
ברב נחמן  -שלושה ,רב ששת  -אחד.
גרב נחמן  -ארבעה ,רב ששת  -שלושה.
דרב נחמן  -חמישה ,רב ששת  -שלושה.

1313איזה סוג של עידור בקרקע (קשקוש) מותר בשנת השמיטה?
.
.
.
.

אלאוקמי אילנא  -לעשות שהעץ יצמח טוב יותר.
בסתומי פילי  -סתימת החורים שהעץ לא יהרס.
גסביב העצים  -על מנת לעשות ערוגה שהמים יגיעו לעץ.
דעידור שנועד להפוך את האדמה שהזרע יכנס טוב יותר אליה.

1414עד איזה מרחק מותר לאדם ללכת ביום שישי כדי שלא יחלל שבת(לפי סוגית הגמרא)?
.
.
.
.

אשני מילין.
בארבעה מילין.
גשלוש פרסאות.
דארבע פרסאות.

1515היכן היו מניחים את הערבות שקטפו למקדש ביום שישי עד שבת בבוקר?

2323מה היא דעת ‘רבנן דבי רב אשי’ לגבי ברכה על תפילין?

1616מדוע נקרא הישוב “מוצא” בשם זה?

2424מה מברך אדם שרואה נר חנוכה?

.
.
.
.

.
.
.
.

אבתוך הכיור.
בבגיגיות של זהב.
גבאמת המים שהיתה בבית המקדש.
דבלשכת הכהן הגדול

אמשום שהוציאו אותו ממיסי המלך.
במשום שמצאו בישוב את הערבות בכל שנה.
גמשום שבישוב זה היו מפקידים את המוץ מהתבואה.
דמשום שבישוב זה מצא שאול את החמורים שאבדו לו.

.
.
.
.
.
.
.
.

אשיש לברך בתפילת שחרית ובתפילת מנחה.
בשיש לברך כל פעם שממשמשים בתפילין.
גשיש לברך כל פעם שמניחים גם כמה פעמים ביום.
דשיש לברך בכל פעם שמפסיקים הפסקה ארוכה מההנחה האחרונה של התפילין.
אוציונו על המצוות.
בלראות נר של חנוכה.
גלהדליק נר של חנוכה.
דשעשה ניסים לאבותינו.

1717לדעת רבי אבהו למה דומה הנוטל לולב והדס בסוכות?

2525על פי הברייתא מה הברכה שיש לברך בעת עשיית סוכה?

1818לאיזה עניין רצה לצרף רבי שמעון בר יוחאי את בנו ויותם מלך יהודה?

2626מהו פירוש הגמרא לפסוק “אם שמוע תשמע”?

1919יחודם של “ל”ו צדיקים” הוא בכך שהם?

2727מהי סברתו של המתיר להשתמש באתרוג ביום השביעי לכל צורך שהוא?

2020מה לומדים מכך ש”ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים”?

2828מה הכוונה “מיגו דאיתקצאי בין השמשות איתקצאי לכולה יומא”?

2121מדוע מברכים על לולב בכל יום מחדש?

2929מדוע רבי זירא אמר שאין להקנות לולב לקטן ביום הראשון?

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

אללומד תורה.
בלמביא ביכורים.
גלמקריב קרבן.
דלמדליק את המנורה.

אלזימון לאחר האוכל.
בלהלחם עם הרומאים.
גשלושתם יחד היו יכולים להביא את המשיח.
דשלושתם יחד היו יכולים לפטור את כל העולם מהדין.
אזוכים לגילוי אליהו.
בעוסקים בחכמת הסוד.
גמקבלים פני שכינה בכל יום.
דמסתכלים באספקלריא המאירה.

אשעם ישראל והתורה הם דבר אחד.
בשיש להניח את הלולב כך שיהיה גבוה מכל המינים.
גשיש לומר בשעה שעוזבים את המזבח“ :יופי לך מזבח”.
דשיש להביא ענפי תמר לבית המקדש  -שגם לו יש רק לב אחד.

אמשום שבכל יום ישנם קרבנות שונים.
בבגלל שאומרים הלל שלם ,וצריך לומר אותו על הלולב.
גמשום שבלילה לא ניתן ליטול כל יום נחשב למצווה חדשה.
דבגלל שמברכים כל יום מחדש על הסוכה ,מברכים גם על הלולב כל יום.

2222באיזו שאלה נחלקו רבי וחכמים לגבי תפילין?
.
.
.
.

אהאם התפילין צריכות להיות מרובעות
בהאם יש לצבוע את התפילין בשחור.
גהאם יש להניח תפילין בחול המועד.
דהאם מברכים כל פעם שמניחים אותם במהלך היום.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

אשהחיינו.
בלעשות סוכה.
געל עשיית סוכה.
דשעשה ניסים לאבותינו.

איש לשמוע (לחזור) על דברים ישנים ,ואז ללמוד דברים חדשים.
ביש לשמוע את המצוות וגם להשמיע אותם לאחרים.
גיש להקפיד ולשמוע את השמועה והתורה מהרב עצמו ,ולא מאחרים.
דיש לומר את דברי התורה על מנת שיהיה אפשר לשומעם.
אשאתרוג הוקצה למצוותו ,ולאחר מצוותו הוא מותר.
בשאין מוקצה באתרוג ,ורק צריך לשומרו למצווה ,ואחרי היום השביעי מותר.
גשאתרוג מותר בשבת בטלטול ,ולכן הוא מותר גם ביום השביעי.
דכיון שאנשים עושים ממנו ריבה ,הוא נחשב לפרי ולא הוקצה רק למצווה.

אאם מוקצה מונח על חפץ כל השבת ,אסור לטלטל אותו.
באם אוכלים סעודה בסוכה בבין השמשות של שמיני עצרת הסוכה נהיית מוקצה.
גמתוך שהחפץ היה מוקצה בבין השמשות של כניסת שבת הוא מוקצה לכל השבת.
דאם חפץ היה בתוך הבית בבין השמשות ,והוציא אותו לרשות הרבים ,אסור לטלטלו בשבת.

אמשום שיש חשש שהקטן יפסול את הלולב.
במשום שקטן יוצא גם בלולב שאינו שלו ביום הראשון.
גמשום שהאבא מלמד את הבן שלו לדבר שקר ,וזה אסור.
דמשום שקטן אינו יכול להקנות בחזרה את הלולב ,והאבא לא יוכל לצאת ידי חובה.

3030מהיכן הגיעו גדולי הדור שישבו בסוכה ביום השמיני (בבבל) ולא בירכו (בדברי רב יוסף)?
.
.
.
.

אמארץ ישראל.
במהמרעה (אפר).
גממצווה של ביקור חולים.
דמבית האסורים שם נאסרו בגלל שהפיצו תורה.

3131מהו הטעם שמברכים שהחיינו (זמן) בשמיני עצרת?
.
.
.
.

אמשום שכל חג בחודש תשרי מברכים עליו שהחיינו.
בכיון שמותר לברך על פרי חדש מותר לברך גם על שמיני עצרת.
גמשום שהוא שונה מהימים שלפניו בכמה דינים ,ומוגדר כחג אחר.
דמשום שברכת הזמן אפשר לברך אותה על הכוס ,ויש קידוש בשמיני עצרת.

3232מהו הטעם שלא מברכים בשביעי של פסח שהחיינו (זמן) למרות שלא חייבים לאכול בו
מצה?
.
.
.
.

אמשום שמצה אינה חובה גם ביום הראשון.
במשום שאין ביום זה הלל שלם.
גמשום שאנשים יטעו שברכת שהחיינו היא על ספירת העומר.
דמשום שביום זה טבעו המצרים בים ,ולא מתאים לומר שהחיינו.

3838מה היתה הסיבה לכך שאנשים רגמו את הכהן באתרוגים?
.
.
.
.

אמשום שהוא ניסך את המים לתוך בית הדשן.
במשום שהוא ניסך את המים ביד שמאל ולא ביד ימין.
גמשום שהוא ניסך את המים על רגלו ,ולא על המזבח.
דמשום שהוא שפך את המים על המערכה שעל גבי המזבח ולא על השיתים.

3939מה היתה תשובת רבי אבהו למין (כופר) ששמו היה ששון שטען שהפסוק ‘ושאבתם מים
בששון’ מלמד שימלאו עבורו מים לעתיד לבא?
.
.
.
.

אשכתוב ‘ששון ושמחה ישיגו’ ,אז שמחה ישיג אותו.
בשכתוב ‘שמחה וששון ליהודים’ והוא הוציא את עצמו מכלל היהודים.
גשכתוב ‘ושאבתם מים בששון’ ,ולא לששון ,כלומר שיעשו מהבטן שלו מימיה (נאד מים).
דשהפסוק ‘ושאבתם מים בששון’ עוסק בשאיבת לניסוך המים ולא בעתיד לבא.

3333כיצד ינהג אדם שלא בירך שהחיינו ביום הראשון של חג הסוכות?

4040לאילו דברים עולים למזבח מצד שמאל ולא מצד ימין? (סמן את התשובה בה כל הפרטים
נכונים)

“3434שמיני טעון לינה” .מהי הכוונה “לינה”?

4141עם מה סתמו את המזבח שנפגע מהאתרוגים שהושלכו עליו?

.
.
.
.
.
.
.
.

איברך בשמיני עצרת.
ביברך בפעם הבאה שייכנס לסוכה
גיברך ביום אחר מימי החג.
דיכול לברך ביום השני ,אך לא ביום אחר.

אלישון בסוכה בלילה השמיני.
באיברי הקרבן ילונו (ישנו) על המזבח.
גלישון בירושלים בחג כדי לעלות לרגל.
דלישון בירושלים יום לאחר הקרבת הקרבנות.

3535מי צריך להניח את ידו מתחת לסל הביכורים בזמן הנפתו (סמן את התשובה בה כל
הפרטים נכונים)?
.
.
.
.

אהכהן הגדול והכהן שמקבל את הביכורים
בפרחי הכהונה והכהן המקבל את הביכורים.
גהכהן והאיש המביא את הביכורים.
דאיש מהמעמדות שעל הקרבן ,והמביא את הקרבן.

3636מניין לומדים שיש מצוות שמחה בליל שמיני עצרת (יום טוב אחרון של חג)?
.
.
.
.

אשנאמר“ :והיית אך שמח” ובא לרבות ליל יום טוב אחרון.
במחג השבועות שלא נאמרה בו שמחה וחייב במצוות שמחה.
גממעשר שני שנאמר בו “ושמחת אתה וביתך”.
דשהוקש יום טוב אחרון של שמיני עצרת ליום טוב אחרון של פסח.

3737ממתי מותר להוריד את הכלים מהסוכה?
.
.
.
.

אמהיום האחרון של סוכות בבוקר.
במהיום האחרון של סוכות אחרי הצהרים (מהמנחה ולמעלה).
גמהיום האחרון של סוכות סמוך לשקיעה (שעה לפני השקיעה).
דממוצאי שמיני עצרת

.
.
.
.

.
.
.
.

אניסוך המים ,ניסוך היין וחטאת נשיא.
בניסוך המים ,ניסוך היין ועולת העוף כשיש הרבה עולות.
גניסוך המים ,עולת ראיה ושלמי חגיגה כשיש הרבה שלמים.
דחטאת כהן גדול ,ניסוך המים ועולת העוף כשיש הרבה עולות.
אעם סיד.
בעם מלח.
געם אבני בניין וחצץ.
דעם אבני גיר מצופות בסיד.

4242איזה פסוק מפרשת בראשית דרשו על השיתים שבמקדש?
.
.
.
.

א“יקוו המים מתחת לשמים”  -למקום השיתים.
ב“בראשית”  -ברא שית ,שיתין נבראו בששת ימי הבריאה.
ג“ורוח אלוקים מרחפת על פני המים”  -אלו המים לניסוך המים.
ד“וחושך על פני תהום”  -אלו מי התהום שהשיתין מגיעים אליהן.

4343מה היו עושים הכהנים עם שאריות היין שהיו נשארות באיזור המזבח?
.
.
.
.

אמוכרים אותו לגננים לזבל בו את השדות.
באוספים אותו ושורפים אותו במקום קדוש.
גשמים אותו בבית הדשן שעל ראש המזבח.
דמנקים אותו ושופכים לאמת המים שבעזרה.

“4444מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב”  -מיהו הנדיב?
.
.
.
.

אאדם הראשון.
באברהם אבינו.
גשלמה המלך.
דחזקיהו המלך.

4545באיזה עניין נמשלו דברי התורה לירך?
.
.
.
.

אדברי התורה מעמידים את העולם כמו הרגליים שמעמידים את האדם.
בירך הוא החלק הטוב שבבהמה כך דברי תורה הם החלק הטוב שבעולם.
גכמו שירך היא מוסתרת מעיני האנשים ,כך דברי התורה צריכים להלמד בסתר.
דעל ירך דורכים ,וכך על דברי התורה דורכים והם נראים כלא חשובים ,אך באמת הם חשובים.

4646מדוע בפסוק נזכרת המילה “קצירה” כדי לתאר חסד?
.
.
.
.

אחסד לפעמים צריך עזרה מכמה אנשים וכך גם בקצירה.
בכי בקצירה אדם ודאי נהנה ממה שקצר ,וכך גם בחסד אדם ודאי יקבל שכר.
גכי בחסד לוקחים דברים מאדם אחד ונותנים לאדם אחר ,וזה דומה לפעולת הקצירה.
דבקצירה מתבצעת רק בזמן קצר של השנה ,וכך גם יש חסדים שמתבצעים רק בזמן קצר.

4747מהי “תורה של חסד”?
.
.
.
.

אתורה שלומדים על מנת ללמד אותה לאחרים.
בלימוד בהלכות צדקה והלכות גמילות חסדים.
גלימוד בהלכות הקרבנות שאינו הלכה למעשה.
דתורה שלומדים אותה ,וגם עושים חסד במשך היום.

4848מהי הבעייה שהמים ששואבים לניסוך המים בשבת יתקדשו בכלי קדוש כבר ביום
שישי?
.
.
.
.

אמשום שהכלי הקדוש אינו עשוי מזהב.
במשום שיש לנסך את המים מכלי חול.
גמשום שלא ניתן להוציא את הכלי הקדוש מהעזרה.
דמשום שאז הם יפסלו בלינה ולא יוכלו לנסך אותם בשבת.

4949מהי הבעייה והחשש שבגללו מים מגולים פסולים להקרבת קרבנות?
.
.
.
.

אאולי במים התערב נוזל אחר ,שאסור לנסך אותו.
באולי נכנסו אליהם לכלוכים הפוסלים אותם לניסוך.
גאולי המים כבר לא נחשבים ל’מים חיים’ ופסולים לניסוך.
דאולי נחש שתה מהם והכניס בהם ארס והם לא ראויים לשתייה.

