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לשבת קודש כ' באדר ב' תשע"ד

בס"ד

מייל n101@okmail.co.il :פקס03-5709307 :

ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס.

סוכה – מ"ז
 .1האם יושבים בסוכה בחו"ל ביום שמיני?
לשון א' :לכו"ע יושבים .לרב :אף מברכים 'לישב' .לר' יוחנן :לא מברכים .וכך פסק ר' יוסף משום שכך היה מעשה באמוראים-
[אין לומר שהיה זה משום :שסוברים שמברכים 'לישב' רק ביום א' .מפני שהגיעו ממרעה ולא ישבו עדיין סוכה]
לשון ב' :לכו"ע לא מברכים .לרב :יושבים .ור' יוחנן :אפילו לא יושבים .וכן נהג למעשה ר' יהודה ב"ר שמואל בר שילת.
להלכה :יושבים ולא מברכים.
 .2האם מברכים שהחיינו בשמיני עצרת?
לרב ששת :לא .לר' יוחנן ור' נחמן {וכן הלכה} :מברכים.
הטעם :שהרי שמ"ע חלוק מסוכות ב 3-דברים :סוכה ,לולב ,ניסוך המים[ .ולר"י שמנסכין בשמיני עצרת חלוק רק ב ]2
 .3מדוע אין מברכין שהחיינו בשביעי של פסח ,כמו בשמ"ע ,הרי גם הוא חלוק שאין בו חובת מצה כלילה ראשון?
א .שש"פ חלוק רק מלילה [ראשון] ,שמ"ע חלוק גם מהיום .ב .שמ"ע חלוק גם מיום לפניו .שש"פ חלוק רק מהיום הראשון.
ג .הפסוק מחלק בין שמ"ע לשאר קרבנות החג :בשמ"ע כתוב "פר" לעומת החג שכתוב "פרים" וכן "ביום" ובחג "וביום".
וכן "כמשפט" ובשביעי של סוכות כתוב" :כמשפטם".
 .4פרים ,אילים וכבשים של חג הסוכות ,האם אפשר להקריב כשחסר ממספרם?
חכמים :מעכבים וא"א.
ר' יהודה :פרים אין מעכבים .שהרי מספרם מתמעט כל יום ,משמע שלא הקפידה התורה על מספרם.
חכמים טענו לר"י :גם כבשים ואילים מתמעטים בשמיני .ענה להם :שמיני רגל בפני עצמו שחלוק :בקרבן ,שיר ,ברכה ולינה.
 .5מה הביאור :שמיני עצרת חלוק לענין ברכה?
א .ברכת שהחיינו נפרדת משאר החג .וראיה לר' יוחנן.
[בכל החג שייך שהחיינו :באדם שלא ברך יום ראשון ו :או שיזדמן לו כוס באחד הימים או כרב נחמן שיכול לברך בשוק]
ב .בברכת המזון ובתפילה .ולפי"ז אין ראיה לר' יוחנן.
 .6מנלן שפסח שני אינו טעון לינה?
מסמיכות" :ופנית בבקר והלכת" ל"ששת ימים תאכל מצות" – משמע ,רק קרבן שאוכלים עליו שישה ימים מצות טעון לינה.
{ולא מתמעט בזה שמיני עצרת משום שהתמעט רק הדומה לקרבן פסח}
להו"א הביאו ראיה שכך שיטת ר' יהודה מדתנן :ביכורים טעונים קרבן ,שיר ,תנופה ולינה .והרי הסובר שיש תנופה בבכורים
הוא ר' יהודה{ .שלמד "והניחו" זה תנופה ,ולא הנחה ממש שכבר נאמר" :והנחתו"} ולפ"ז סובר שגם יש לינה יום אחד.
ודחינן :שיתכן שזו שיטת ר' אליעזר בן יעקב שלמד גזירה שווה "יד" "יד" מ'שלמים'.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

