
 

  סוכה מז
  

רב יהודה בריה דרב   
שמואל בר שילת 

  משמיה דרב

  של רב יוסף  הפסיקה  יוחנן רבי

שמיני ספק 
  שביעי

שביעי לסוכה ושמיני 
  לברכה

    שמיני לזה ולזה

   – 1גירסה 
למחלוקת הסבר 
כולי  -מיתב 

עלמא לא פליגי 
  דיתבינן

נקוט דרבי יוחנן בידך, דרב   ברוכי לא מברכינן  ברוכי נמי מברכינן
הונא בר ביזנא וכל גדולי 

הדור איקלעו בסוכה בשמיני 
ספק שביעי, מיתב הוו יתבי 

  ברוכי לא בריכי.
ודלמא סבירא להו : קושי

כמאן דאמר כיון שבירך יום 
 אשון שוב אינו מברך?טוב ר
  גמירי דמאפר אתו.: תירוץ

   -  2גירסה 
כולי  -ברוכי 

עלמא לא פליגי 
  דלא מברכינן

מיתב נמי לא   מיתב יתבינן
  יתבינן

נקוט דרבי יוחנן בידך, דמרא 
ב יהודה ר -דשמעתא מני 

ריה דרב שמואל בר שילת, ב
ובשמיני ספק שביעי לבר 

  מסוכה יתיב.
  

 והלכתא: מיתב יתבינן, ברוכי לא מברכינן. : קביעת ההלכה
  

  שהחיינו ביום השמיני
  פסח. אמר רבי יוחנן: אומרים זמן בשמיני של חג, ואין אומרים זמן בשביעי של : דברי ר' יוחנן

ואמר רבי לוי בר חמא ואיתימא רבי חמא בר חנינא: תדע, שהרי חלוק : לדבריו 1חיזוק 
  בשלושה דברים: 

 בסוכה  
 ,ולולב 
  .וניסוך המים 

  הרי חלוק בשני דברים.  -ולרבי יהודה, דאמר: בלוג היה מנסך כל שמונה 
 -אי הכי שביעי של פסח נמי, הרי חלוק באכילת מצה! דאמר מר: לילה ראשונה : קושי

  רשות.  -חובה, מכאן ואילך 
אפילו מיום נמי  -אינו חלוק. הכא  -מלילה חלוק, מיום  -התם  -הכי השתא?  :1תירוץ 
  חלוק. 
  א אמר: זה חלוק משלפניו, וזה חלוק משלפני פניו. רבינ :2תירוץ 

  . פרים, התם כתיב פרהכא כתיב  רב פפא אמר :לדבריו 2חיזוק 
  . וביום, התם כתיב ביוםרב נחמן בר יצחק אמר: הכא כתיב  :לדבריו 3חיזוק 
  . כמשפטםהתם כתיב  כמשפטרב אשי אמר: הכא כתיב : לדבריו 4חיזוק 

  
 במדבר פרק כט

ם ַחג (יב) ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוַחֹּגֶת 
 ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר(יג) ְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה'  ַלה' ִׁשְבַעת ָיִמים:

ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ָהֶאָחד  ְּתִמיִמם ִיְהיּו: ְׁשֵני  ָׁשה ָעָׂשר ָּפִריםִלְׁש(יד) ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁש
(טז)  (טו) ְוִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָבִׂשים:ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד ִלְׁשֵני ָהֵאיִלם:

 ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה: ס ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת
  

 ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם: ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהֵּׁשִניּוַבּיֹום (יז) 
(יט) ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת  :ִַּּמְׁשָּפט(יח) ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם כ

 ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם: סִמְּלַבד 
  

(כא) ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם: ָּפִרים ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי(כ) 
(כב) ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד ֹעַלת :ָּפטַּכִּמְׁש ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם 

  ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה: ס



 

(כד) ִמְנָחָתם ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם: ָּפִרים ֲעָׂשָרה ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי(כג) 
(כה) ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ִמְּלַבד ֹעַלת ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט:

 ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה: ס
(כז) ּוִמְנָחָתם ְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:ַא י ָׁשָנה ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבנֵ ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָּפִרים ִּתְׁשָעה (כו) 

ִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד (כח) ּוְׂש :ַּכִּמְׁשָּפטְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם 
 ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה: ס

(ל) ּוִמְנָחָתם  ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם: הָּפִרים ְׁשֹמנָ  ּוַבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי(כט) 
(לא) ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד :ַּכִּמְׁשָּפטְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם 

 ִמְנָחָתּה ּוְנָסֶכיָה: פ
(לג) ּוִמְנָחָתם  ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם: ֹום ַהְּׁשִביִעי ָּפִרים ִׁשְבָעהּוַבּי(לב) 

(לד) ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד :ְּכִמְׁשָּפָטםְוִנְסֵּכֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם 
 ָחָתּה ְוִנְסָּכּה: פִמנְ 

(לו) ְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה ִאֵּׁשה ֵריַח ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו: ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני(לה) 
ם ַלָּפר ָלַאִיל (לז) ִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיהֶ :ַּפר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמםִניֹחַח ַלה' 

  (לח) ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה: ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט:
  
  

 -הפרים האילים והכבשים לימא מסייע ליה: : את דברי ר' יוחנן הוכיחניסיון להבאת ברייתא ל
  אין מעכבין זה את זה, שהרי מתמעטין והולכין.  -זה את זה, ורבי יהודה אומר: פרים מעכבין 
  !אמרו לו: והלא כולן מתמעטין והולכין בשמיני 
  אמר להן: שמיני רגל בפני עצמו הוא, שכשם ששבעת ימי החג טעונין קרבן ושיר וברכה

  אף שמיני טעון קרבן ושיר וברכה ולינה. -ולינה 
  זמן?  -מאי לאו 

  לא, ברכת המזון ותפלה. : דחיית ההוכחה
   זמן כל שבעה מי איכא? -הכי נמי מסתברא. דאי סלקא דעתך זמן  :חיזוק לדחייה

  מברך למחר, או ליומא  -לא קשיא, דאי לא בריך האידנא  הא :דחיית החיזוק
  אחרינא. 

מכל מקום כוס בעינן. לימא מסייע ליה לרב נחמן, דאמר : קושי על הדחייה
כוס כל יומא מי  -ק. דאי אמרת בעינן כוס רב נחמן: זמן אומרו אפילו בשו

  איכא? 
  דלמא דאיקלע ליה כוס.  :תירוץ

וסבר רבי יהודה שמיני טעון לינה? והא  :קושי על דעת ר' יהודה בברייתא בעניין לינה
ופנית בבקר והלכת שנאמר  -רבי יהודה אומר: מנין לפסח שני שאינו טעון לינה תניא, 

טעון לינה, את שאינו טעון  -את שטעון ששה ששת ימים תאכל מצות , וכתיב לאהליך
  למעוטי מאי? לאו למעוטי נמי שמיני של חג? אינו טעון לינה.  -ששה 

  לא, למעוטי פסח שני דכוותיה.  :תירוץ
הביכורים טעונין קרבן, ושיר, ותנופה, הכי נמי מסתברא, דתנן:  :חיזוק לתירוץ

רבי רבי יהודה, וקאמר טעון לינה. דתניא,  -. מאן שמעת ליה דאמר תנופה ולינה
ר זו תנופה, או אינו אלא הנחה ממש? זו תנופה. אתה אומ -והנחתו יהודה אומר: 
  . זו תנופה -והנחתו הרי הנחה אמור, הא מה אני מקיים  - והניחוכשהוא אומר 

ולקח הכהן ודלמא רבי אליעזר בן יעקב היא? דתניא:  :דחיית החיזוק
   לימד על הביכורים שטעונין תנופה, דברי רבי אליעזר בן יעקב. - הטנא מידך

משלמים,  יד ידאתיא  -מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב  :הסבר דבריו
ידיו תביאינה את וכתיב התם  ולקח הכהן הטנא מידךכתיב הכא 

אף כאן בעלים.  -אף להלן כהן. ומה להלן בעלים  -, מה כאן כהן אשי ה'
  הא כיצד? כהן מניח ידו תחת יד בעלים, ומניף. 

  
  מאי הוי עלה?  :חזרה לשאלה בעניין שהחיינו בשמיני עצרת

  רב ששת  רב נחמן
  בשמיני של חגאין אומרים זמן   אומרים זמן בשמיני של חג

  והלכתא: אומרים זמן בשמיני של חג. : קביעת ההלכה


