סוכה מז
רבי יוח ן

שמי י ספק
שביעי
גירסה – 1
הסבר למחלוקת
מיתב  -כולי
עלמא לא פליגי
דיתבי ן

גירסה - 2
ברוכי  -כולי
עלמא לא פליגי
דלא מברכי ן

רב יהודה בריה דרב
שמואל בר שילת
משמיה דרב
שביעי לסוכה ושמי י שמי י לזה ולזה
לברכה
ברוכי לא מברכי ן
ברוכי מי מברכי ן

מיתב יתבי ן

מיתב מי לא
יתבי ן

הפסיקה של רב יוסף

קוט דרבי יוח ן בידך ,דרב
הו א בר ביז א וכל גדולי
הדור איקלעו בסוכה בשמי י
ספק שביעי ,מיתב הוו יתבי
ברוכי לא בריכי.
קושי :ודלמא סבירא להו
כמאן דאמר כיון שבירך יום
טוב ראשון שוב אי ו מברך?
תירוץ :גמירי דמאפר אתו.
קוט דרבי יוח ן בידך ,דמרא
דשמעתא מ י  -רב יהודה
בריה דרב שמואל בר שילת,
ובשמי י ספק שביעי לבר
מסוכה יתיב.

קביעת ההלכה :והלכתא :מיתב יתבי ן ,ברוכי לא מברכי ן.
שהחיי ו ביום השמי י
דברי ר' יוח ן :אמר רבי יוח ן :אומרים זמן בשמי י של חג ,ואין אומרים זמן בשביעי של פסח.
חיזוק  1לדבריו :ואמר רבי לוי בר חמא ואיתימא רבי חמא בר ח י א :תדע ,שהרי חלוק
בשלושה דברים:
 בסוכה
 ולולב,
 ו יסוך המים.
ולרבי יהודה ,דאמר :בלוג היה מ סך כל שמו ה  -הרי חלוק בש י דברים.
קושי :אי הכי שביעי של פסח מי ,הרי חלוק באכילת מצה! דאמר מר :לילה ראשו ה -
חובה ,מכאן ואילך  -רשות.
תירוץ  :1הכי השתא?  -התם  -מלילה חלוק ,מיום  -אי ו חלוק .הכא  -אפילו מיום מי
חלוק.
תירוץ  :2רבי א אמר :זה חלוק משלפ יו ,וזה חלוק משלפ י פ יו.
חיזוק  2לדבריו :רב פפא אמר הכא כתיב פר ,התם כתיב פרים.
חיזוק  3לדבריו :רב חמן בר יצחק אמר :הכא כתיב ביום ,התם כתיב וביום.
חיזוק  4לדבריו :רב אשי אמר :הכא כתיב כמשפט התם כתיב כמשפטם.
במדבר פרק כט
יִהיֶה לָ כֶ ם כָּל ְמלֶאכֶת ֲעבֹדָ ה ל ֹא ַתעֲשׂוּ וְ חַ גּ ֶֹתם חַ ג
)יב( וּבַ חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר יוֹם לַ ח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִביעִ י ִמ ְק ָרא קֹדֶ שׁ ְ
לַה' ִשׁבְ עַ ת י ִָמים) :יג( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ֹעלָה ִאשֵּׁ ה ֵריחַ ִ יחֹחַ לַ ה' ֵאי ִלם ְשׁ ָ ִים כְּ בָ ִשׂים בְּ ֵי שָׁ ָה ַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר
סלֶת בְּ לוּלָה בַ ָשּׁמֶ ן ְשׁ שָׁ ה עֶ ְשׂ ֹר ִ ים לַ ָפּר ָה ֶאחָ ד לִ ְשׁ שָׁ ה עָ ָשׂר פּ ִָרים ְשׁ ֵי
וּמ ְחָ ָתם ֹ
ימם יִ ְהיוּ) :יד( ִ
ְתּ ִמ ִ
עֶ ְשׂ ֹר ִים ָל ַאיִל הָ ֶאחָ ד ִל ְשׁ ֵי ָה ֵאי ִלם):טו( וְ עִ ָשּׂרוֹן עִ שָּׂ רוֹן לַ כֶּ בֶ שׂ הָ ֶאחָ ד ל ְַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר כְּ בָ ִשׂים) :טז(
וּשׂעִ יר עִ זִּ ים ֶאחָ ד חַ ָטּאת ִמלְּ בַ ד ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד ִמ ְָח ָתהּ וְ ְִסכָּ הּ :ס
ְ
ימם:
)יז( וּבַ יּוֹם הַ שֵּׁ ִי פּ ִָרים בְּ ֵי בָ ָקר ְשׁ ֵים עָ שָׂ ר ֵאי ִלם ְשׁ ָ ִים כְּ בָ ִשׂים בְּ ֵי ָשׁ ָה ַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר ְתּ ִמ ִ
וּשׂעִ יר עִ זִּ ים ֶאחָ ד חַ טָּ את
לָאילִ ם וְ לַכְּ בָ ִשׂים בְּ ִמ ְספּ ָָרם ּכ ִַמּ ְשׁ ָפּט) :יט( ְ
וּמ ְָח ָתם וְ ְִסכֵּ יהֶ ם לַ פָּ ִרים ֵ
)יח( ִ
וּמ ְ חָ ָתהּ וְ ְִסכֵּיהֶ ם :ס
ִמלְּבַ ד ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד ִ
ימם):כא(
ִישׁי ָפּ ִרים עַ ְשׁ ֵתּי עָ שָׂ ר ֵאי ִלם ְשׁ ָ ִים כְּ בָ ִשׂים בְּ ֵי שָׁ ָה ַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר ְתּ ִמ ִ
)כ( וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁל ִ
וּשׂעִ יר חַ טָּ את ֶאחָ ד ִמ ְלּבַ ד ֹעלַת
וּמ ְָח ָתם וְ ְִסכֵּ יהֶ ם לַ פָּ ִרים לָ ֵאי ִלם וְ לַכְּ בָ ִשׂים בְּ ִמ ְס ָפּ ָרם כַּ ִמּ ְשׁ ָפּט):כב( ְ
ִ
וּמ ְ ָח ָתהּ וְ ְִסכָּהּ :ס
הַ ָתּ ִמיד ִ

ימם):כד( ִמ ְָח ָתם
ֲשׂ ָרה ֵאי ִלם ְשׁ ָ ִים כְּ בָ ִשׂים ְבּ ֵי ָשׁ ָה ַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר ְתּ ִמ ִ
)כג( וּבַ יּוֹם הָ ְר ִביעִ י ָפּ ִרים ע ָ
וּשׂעִ יר עִ זִּ ים ֶאחָ ד חַ טָּ את ִמ ְלּבַ ד ֹעלַת
וְ ְִסכֵּ יהֶ ם לַ פָּ ִרים לָ ֵאילִ ם וְ לַ כְּ בָ ִשׂים בְּ ִמ ְספּ ָָרם כּ ִַמּ ְשׁפָּט):כה( ְ
הַ ָתּ ִמיד ִמ ְָח ָתהּ וְ ִ ְסכָּהּ :ס
וּמ ְָח ָתם
ימם):כז( ִ
ישׁי ָפּ ִרים ִתּ ְשׁעָ ה ֵאי ִלם ְשׁ ָ ִים כְּ בָ ִשׂים ְבּ ֵ י שָׁ ָה ַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר ְתּ ִמ ִ
)כו( וּבַ יּוֹם הַ חֲ ִמ ִ
וּשׂעִ יר חַ טָּ את ֶאחָ ד ִמ ְלּבַ ד עֹלַ ת הַ ָתּ ִמיד
וְ ְִסכֵּ יהֶ ם לַ פָּ ִרים לָ ֵאי ִלם וְ לַכְּ בָ ִשׂים בְּ ִמ ְס ָפּ ָרם כּ ִַמּ ְשׁ ָפּט):כח( ְ
וּמ ְָח ָתהּ וְ ְִסכָּהּ :ס
ִ
וּמ ְָח ָתם
ימם) :ל( ִ
מ ָ ה ֵאי ִלם ְשׁ ָ ִים כְּ בָ ִשׂים ְבּ ֵי ָשׁ ָה ַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר ְתּ ִמ ִ
)כט( וּבַ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי ָפּ ִרים ְשׁ ֹ
וּשׂעִ יר חַ טָּ את ֶאחָ ד ִמ ְלּבַ ד עֹלַ ת הַ ָתּ ִמיד
וְ ְִסכֵּ יהֶ ם לַ פָּ ִרים לָ ֵאי ִלם וְ לַכְּ בָ ִשׂים בְּ ִמ ְס ָפּ ָרם כּ ִַמּ ְשׁ ָפּט):לא( ְ
ִמ ְָח ָתהּ וּ ְסָ כֶ יהָ  :פ
וּמ ְ ָח ָתם
ימם) :לג( ִ
)לב( וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ָפּ ִרים ִשׁ ְבעָ ה ֵאי ִלם ְשׁ ָ ִים כְּ בָ ִשׂים ְבּ ֵי ָשׁ ָה ַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר ְתּ ִמ ִ
וּשׂעִ יר חַ טָּ את ֶאחָ ד ִמ ְלּבַ ד ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד
לָאי ִלם וְ לַכְּ בָ ִשׂים בְּ ִמ ְס ָפּ ָרם כְּ ִמ ְשׁ ָפּטָ ם):לד( ְ
וְ ְִסכֵּהֶ ם לַ פָּ ִרים ֵ
ִמ ְ חָ ָתהּ וְ ְִסכָּ הּ :פ
)לה( בַּ יּוֹם ַה ְשּׁ ִמי ִ י עֲצֶ ֶרת ִתּ ְהיֶה לָ כֶ ם כָּל ְמלֶאכֶת ֲעבֹדָ ה ל ֹא ַתעֲשׂוּ):לו( וְ ִה ְק ַרבְ ֶתּם ֹעלָה ִאשֵּׁ ה ֵריחַ
ימם):לז( ִמ ְחָ ָתם וְ ְִס ֵכּיהֶ ם ַל ָפּר ל ַָאיִל
ִיח ַֹח לַה' פַּ ר ֶאחָ ד ַאיִל ֶאחָ ד כְּ בָ ִשׂים בְּ ֵי שָׁ ָה ִשׁבְ עָ ה ְתּ ִמ ִ
וּמ ְָח ָתהּ וְ ְִסכָּ הּ:
וּשׂעִ יר חַ טָּ את ֶאחָ ד ִמלְּ בַ ד ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד ִ
וְ לַ כְּ בָ ִשׂים בְּ ִמ ְספּ ָָרם כּ ִַמּ ְשׁפָּט) :לח( ְ

יסיון להבאת ברייתא להוכיח את דברי ר' יוח ן :לימא מסייע ליה :הפרים האילים והכבשים -
מעכבין זה את זה ,ורבי יהודה אומר :פרים  -אין מעכבין זה את זה ,שהרי מתמעטין והולכין.
 אמרו לו :והלא כולן מתמעטין והולכין בשמי י!
 אמר להן :שמי י רגל בפ י עצמו הוא ,שכשם ששבעת ימי החג טעו ין קרבן ושיר וברכה
ולי ה  -אף שמי י טעון קרבן ושיר וברכה ולי ה.
מאי לאו  -זמן?
דחיית ההוכחה :לא ,ברכת המזון ותפלה.
חיזוק לדחייה :הכי מי מסתברא .דאי סלקא דעתך זמן  -זמן כל שבעה מי איכא?
דחיית החיזוק :הא לא קשיא ,דאי לא בריך האיד א  -מברך למחר ,או ליומא
אחרי א.
קושי על הדחייה :מכל מקום כוס בעי ן .לימא מסייע ליה לרב חמן ,דאמר
רב חמן :זמן אומרו אפילו בשוק .דאי אמרת בעי ן כוס  -כוס כל יומא מי
איכא?
תירוץ :דלמא דאיקלע ליה כוס.
קושי על דעת ר' יהודה בברייתא בע יין לי ה :וסבר רבי יהודה שמי י טעון לי ה? והא
ת יא ,רבי יהודה אומר :מ ין לפסח ש י שאי ו טעון לי ה  -ש אמר ופנית בבקר והלכת
לאהליך ,וכתיב ששת ימים תאכל מצות

את שטעון ששה  -טעון לי ה ,את שאי ו טעון

ששה  -אי ו טעון לי ה .למעוטי מאי? לאו למעוטי מי שמי י של חג?
תירוץ :לא ,למעוטי פסח ש י דכוותיה.
חיזוק לתירוץ :הכי מי מסתברא ,דת ן :הביכורים טעו ין קרבן ,ושיר ,ות ופה,
ולי ה .מאן שמעת ליה דאמר ת ופה  -רבי יהודה ,וקאמר טעון לי ה .דת יא ,רבי

יהודה אומר :והנחתו  -זו ת ופה .אתה אומר זו ת ופה ,או אי ו אלא ה חה ממש?
כשהוא אומר והניחו  -הרי ה חה אמור ,הא מה א י מקיים והנחתו  -זו ת ופה.
דחיית החיזוק :ודלמא רבי אליעזר בן יעקב היא? דת
הטנא

יא :ולקח הכהן

מידך  -לימד על הביכורים שטעו ין ת ופה ,דברי רבי אליעזר בן יעקב.

הסבר דבריו :מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב  -אתיא יד יד משלמים,
כתיב הכא ולקח הכהן הטנא מידך וכתיב התם ידיו תביאינה את
אשי ה' ,מה כאן כהן  -אף להלן כהן .ומה להלן בעלים  -אף כאן בעלים.
הא כיצד? כהן מ יח ידו תחת יד בעלים ,ומ יף.
חזרה לשאלה בע יין שהחיי ו בשמי י עצרת :מאי הוי עלה?
רב ששת
רב חמן
אין אומרים זמן בשמי י של חג
אומרים זמן בשמי י של חג
קביעת ההלכה :והלכתא :אומרים זמן בשמי י של חג.

