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שלמה רמת  התורה-  מדי  ללו במה 

האזינו - גליון סוכות

גליון
של"ו

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

של מצוה עליו הוא טרח. באופן דאפי' אם ראובן טרח כמה ימים, ועדו עליה כמה 
הרפתקאי כדי להשיג את האתרוג שלו, מ"מ, שמעון שטרח, למשל, כמה שעות עד 
שהאתרוג שלו בא לידו- בדין הוא ששמעון יקח את אתרוגו הוא , אף דאתרוגו של 
ראובן הושג ע"י מאמצים גדולים הרבה יותר, מכיון שסו"ס הטרחה וכו' להשיג את 
אתרוגו של ראובן היא טרחתו של ראובן, א"כ, אצלו, הוי אתרוג זה המהודר ביותר, 

ואצל שמעון הוי האתרוג שהוא עמל להשיגו המהודר ביותר, והדברים פשוטים.
(פי'-  לעשות  מצוה  "איכא  שכ'  גדולות)  אלא  ד"ה  (ט"ו.  שבועות  בריטב"א  [ועי' 
להביא קרבנו) מן המובחר (שבעדרו) שיהא הקרבן חשוב בעיניו, וכדאמרי' בעלמא 

"התנאה לפניו במצוות" עכ"ל]
ויש להוסיף לכל הנ"ל מהא דתניא (סוכה מ"א: ולא יהיה לולב אלא לר"ג בלבד, 
להודיעך  זוז-  באלף  שלקחו  למימר  לי  "למה  איתא  בגמ'  ושם  זוז,  באלף  שלקחו 
כמה מצות חביבין עליהן" ולפי דברנו, עצם הענין האלף זוז שבזבז ר"ג על המצוה 

הוא תוספת גם בהידור החפצא של מצוה לר"ג, וכרש"י הנ"ל.
ולעומת זאת, יש להעיר בהנ"ל ממתני' ריש לולב וערבה, דתנן "יו"ט הראשון של 
חג שחל בשבת, מוליכין את לולביהן להר הבית, והחזנין מקבלין מהן וסודרין אותן 
לו  הוא  הרי  לידו  לולבו  שמגיע  מי  "כל  לומר  אותם  ומלמדין  וכו'  האיצטבא  ע"ג 

במתנה" וכו'. 
ג. אי לולב ניטל במשכן שילה כל ז' ב"כל הרואה" 

דרשו כז"ל בתורת כהנים מ"ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים" (ויקרא כ"ג, 
מ')

כל  לולב  נולטין  שהיו  במשכן,  הדין  הוא  ולכאו'  שבעה,  כל  במקדש  ניטל  דלולב 
בכל  נאכלין  קלים  קדשים  דבשילה,  זבחים  בסוף  תנן  והנה  הנ"ל.  ממקרא  שבעה 

הרואה. 
ויש לדון לכאו', האם היתר אכילת קד' קלים בכל הרואה משום דבשילה כל מקום 
שנראה משם המשכן נחשב כאילו בתוך המשכן, או"ד הוי דין מסויים להתיר אכילת 

קדשים קלים אפי' בכל הרואה, אע"פ שאינו במקום המשכן. 
ונ"מ בזה, האם בזמן משכן שילה הי' חיוב מצות "ושמחתם לפני ה' שבעת ימים", 
ליטול לולב כל ז'- גם בריחוק מקום, כל שנמצאים ב"כל הרואה", דזה נחשב "לפני 
ד'", וכצד הא' שחקרנו, או"ד אין ענין "בכל הרואה" נוגע למהות המקום כלפי משכן 

שילה, וכצד הב'. 
ועי' רש"י סוכה ד"מקדש" הכוונה בית המקדש ממש, ואילו עיר ירושלים נחשבת 
ירושלים  דעיר  כ'  שם  המשניות  בפי'  ברמב"ם  אולם  לולב,  נטילת  לענין  "גבולין" 
נחשבת ג"כ מקדש לענין זה. ועכ"פ לשיטת רש"י, נפק"מ במש"כ גבי שילה, ויש 

להאריך בזה.
ולפני כמה שנים, כשהעלתי ספיקא דנן  בחג הסוכות, העיר לי הרב אליהו לדרמן 
שליט"א דאפשר להביא ראי' מהא דתנן התם בזבחים "וקדשים קלים ומעשר שני 
בכל הרואה"- והרי במע"ש כתיב (דברים י"ד, כ"ג) "ואכלת לפני ד' אלוקיך"- א"כ 
וא"כ,  הרואה",  ב"כל  נאכל  שני  מעשר  דהא  ה'"  נחשב "לפני  הרואה"  ד"כל  חזינן 
ה"ה לכאו' לענין נטילת לולב כל שבעה, שנחשב ג"כ "לפני ד'", וחייב שם בנטילת 

ד' מינים כל שבעה מדאורייתא. 
לפני  שם  י"ז) "ואכלתם  כתיב (י"ב,  ראה  בפ'  דלעיל  הנ"ל,  הרב  בראיית  לדון  ויש 
ד' אלוקיכם", וקאי התם על קרבנות קדשי קדשים, וגם קדשים קלים, וגם מע"ש, 
ובספרו דרשו, שכ"א במחיצתו (פי' כל קרבן לפי מקום אכילתו) וכולם נק' "לפני 

ד'". 
וא"כ לכאו' יש לדחות את הראיה, דהרי לפי שיטת רש"י שהבאנו, חיוב לולב כל 
כמו  וא"כ,  קדשים.  לקדשי  דומה  גדר  הוא  וא"כ  עצמו,  במקדש  רק  הוא  שבעה 
שבקדשי קדשים אינם נאכלים בשילה בכל הרואה, הה"נ דלולב לא ינטל כל ז' בכל 
לולב  העיר  דבכל  הנ"ל,  הרמב"ם  לשיטת  אולם  ד'".  מ"לפני  ראי'  כל  ואין  הרואה, 
ניטל כל ז', לכאו' שפיר מוכח מהא ד"בכל הרואה" דינו כ"לפני ד'" לענין ק' קלים 

ומע"ש שנאכלין בכל העיר, דגם לולב ניטל בשילה ב"כל הרואה", שהוא אותו 
גדר ב"לפני ד'". 

ד. הארה בענין בקשת "אני והוא הושיעה נא" לפי פירש"י 
ותוס'

ה' הערות בהלכות ותפילות חג הסוכות
הרב משה וויליג 

א . עצה להקים לו סוכתו הנופלת בשבת ויו"ט. 
כתב המחבר (סי' תר"ל סעי' י"א, י"ב) "עושים מחיצה מבעלי חיים,(ע"י) שיקשור 
לסוכה  דופן  מחברו  לעשות  יכול  לזה).  התנאים  במ"ב  (עי"ש  לדופן  בהמה  שם 
להכשירה, ואפי' ביו"ט ובלבד שלא ידע אותו  שהעמד שם, שבשביל מחיצה העמד 
עשיית  משום  אסור  לסוכה,  דופן  שיחשב  כדי  מדעתו  שם  ועומד  יודע,  (דאם  שם 
"מחיצה המתרת" דהוי מלאכת בונה מדרבנן) אבל בחול, אפי' אם הוא יודע שפיר 

דמי". עכ"ל. 
וא"כ, היוצא מדברי המחבר, דגם אם נפלו כל הדפנות יכול להעמיד אפי' בשויו"ט 
כמה אנשים מתחת לשפת הסכך, באופן שיהוו דפנות כשרות לסוכה, כל שלא עמדו 

שם מתוך כוונה לכך. 
והוסיף שם הרמ"א וז"ל "ואפי' ביו"ט, אינו אסור אלא באותן שלוש דפנות המתירים 
(את) הסוכה, אבל בדופן רביעית שרי" (פי', מותר להעמיד שם אנשים אפי' היכא 

דידעי דאתו להשלים דופן הסוכה) עכ"ל. 
דופן  בכלים  לעשות  דמותר  הדין  "והוא  וז"ל  עוד,  הוסיף  נ"ז)  (ס"ק  שם  ובמ"ב 
רביעית ביו"ט מטעם זה, אבל דופן שלישית אסור, שהוא מכשיר הסוכה בזה, והוא 

בכלל עשיית אוהל עראי, דאסור ביו"ט" עכ"ל. 
ועפ"י הנ"ל, שמותר להעמיד גם כלים בתור הדופן הרביעית, אפי' ביו"ט, א"כ, אחרי 
שהביא אנשים לעמוד מתחת לסכך בתור ג' דפנות, והוסיף כלים (או, לצורך הענין, 
מחיצות כמו אלא המצויות באולמי השמחות בימינו) בתור דופן רביעית- שוב מותר 
לפטור שורה אחת של "אנשי מעמד" לשלום, ובמקומם להשלים עם עוד מחיצה/

כלים, שהרי זוהי דופן רביעית, וכרמ"א ומ"ב הנ"ל.
וכן יעשה בב' הדפנות הנותרות, להחליף את האנשים שנהיו עכשיו "דופן רביעית" 
במחיצה/כלים, עד שתעמוד סוכתו לשאר ימי החג ממה שהציב, בהיתר, בעיצומו 

של יום טוב, את ארבעת דפנותיה. 
מאנשים  לבקש  יו"ט  או  בשבת  מותר  אם  הנ"ל  לפי  להסתפק  יש  ענין,  ובאותו 
הצורך  סיבת  להם  לגלות  בלי  דופן,  שצריך  מקום  לאותו  מחיצה  או  כלים  שיביאו 
לכך, האם הוי כמו לבקש מאנשים לעמוד שם בעצמם, או שמא יש לחלק. ויש לדון 

בזה בכמה אנפי, גם באופן שהוא נ"מ בעצה הנ"ל. 
ב. דין "הדר" משתנה בין איש לרעהו

שאלה: ראובן הגיע לבית הכנסת ביום א' דסוכות, ובידו אתרוג יקר-ערך ומהודר, 
אתרוג,  אותו  על  שבירך  שלפני  אלא,  להשיגו.  טובא  זמנים  זמן  והשתדל  שעמל 
הציע לו שמעון לברך על האתרוג שלו, שלדבריו מיוחד הוא מאד, ונדיר הוא ביותר 
בהידורו וגידולו וכו'. ואכן, מגלה ראובן שאין כאן גוזמא בפי שמעון, אלא דברים 
כהוויתן. ולכן, מסתפק ראובן אם עדיף לעשות כהצעתו הנדיבה של שמעון, ולשים 
את האתרוג שלו עצמו בצד ולברך על אתרוגו של שמעון, או שמא יברך על האתרוג 

שלו? 
תשובה: בערב חג הסוכות (כמדומה בשנת תשע"ב)  נוכחתי כשנשאלה שאלה זו 
קמיה דמרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל (ע"י תלמידו הגר"י דרזי שליט"א), וענה ואמר 
שראובן יטול את האתרוג שבחר וקנה בעצמו, אפי' שאינו כ"כ מיוחד ביופיו כמו 

האתרוג של שמעון. 
הוא ז"ל, כדרכו, קיצר וסתם את דבריו, ונכנסו לאזני ואין פותר אותם. ע"ש שת"ל 
תורה  ספר  מביא  ואחד  אחד  כל  "ואח"כ  א')  עמוד  (ע'  ביומא  דתניא  הא  ראיתי 
מביתו (פרש"י שהביאום בערב יו"כ) וקורא בו כדי להראות חזותו לרבים", ופירש"י 
"להראות נויו של ס"ת ותפארת בעליה שטרח להתנאות במצוה, שנא' (שמות ט"ו) 

"זה אלי ואונהו"- התנאה לפני במצוות- לולב נאה, ס"ת נאה" וכו'. 
א"כ חזינן דענין ההידור מתלא תליא ב"תפארת בעלה שטרח להתנאות במצווה" 
וא"כ שפיר נחשב האתרוג של ראובן מהודר יותר מזה של שמעון, מחמת טרחתו 

ולא מחמת צורתו. 
עוד נמצאנו למדים, דאין ההידור שבא מחמת "טרחת בעליו" דין 

בעצם האתרוג, אלא ביחס שבין עושה המצוה לחפצא 



שכאשר דבר עטוף כולו בשני כיסויים זה נחשב כאילו אינו נמצא במקום הזה. ולכן 
אע“פ שעצם המקום הוא מקום מטונף, מ“מ הכיסויים שעל הספר מחשיבים את 

הספר כמו שהוא נמצא במקום אחר ולא בתוך המקום האסור.
כך אותו דבר המצוות הללו שאדם מקיימם בכל גופו, הרי הם מסוככים ומגינים 
על האדם כחומה בצורה, ומחשיבים אותו כאילו אינו קיים במקום הזה. ולכן גם 
לחצוץ  מועיל  המצוות  זכות  הרי  ורוחניים,  גשמיים  אוייבים  מקום  באותו  יש  אם 

שהאויבים לא יוכלו להתקרב אל האדם כלל וכלל.
ובאמת כל מצווה מגינה על האדם, אבל בשביל שההגנה תהא חזקה ששום דבר 
לא יוכל לחדור פנימה, צריך את שתי המצוות הללו גם יחד, שהצירוף של שניהם 

מעמיד לפני האדם חומה והגנה ששום דבר מזיק לא יכול לחדור פנימה.

סוכו  בשלם  ”ויהי  מביא,  הפסוק  שבתחילה  הפסוק,  המשך  מאוד  מובן  ומעתה 
ארץ  וישוב  סוכה  הללו  המצוות  את  מקיים  אדם  שכאשר  לומר   - בציון  ומעונתו 
רשפי  שבר  שמה  בו,  שיקויים  זוכה  הוא  זה  מכח  הרי  אבריו,  שלמות  בכל  ישראל 
קשת מגן וחרב ומלחמה סלה - שהמצוות יסוככו ויגוננו עליו שגם אם יזרקו עליו 
רשפי קשת או יבואו עליו בחרבות ובמלחמה, הכל יעצר וישבר בסככה הזו הסוככת 

עליו, ושום דבר המזיק לא יוכל לחדור פנימה“.

הושענא שלש שעות
והנה יש בידי קבלה מזקני הגה“צ רבי שמואל שניקר זצ“ל ששמע מזקני חותנו 
מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זיע“א בשם המהרי“ל דיסקין זצ“ל, דהנה בשבת 
(סימן  במש“ב  ומובא  ומגוג,  גוג  של  ההפטרה  את  מפטירין  סוכות  המועד  חול 

תרס“ג סק“י) שהטעם לכך הוא לפי שלעתיד תהיה מלחמת גוג ומגוג בתשרי.
ואמר שעיקר המלחמה תהיה בסוכות ביום הושענא רבא, במשך שלש שעות, ועל 
אלו השלש שעות אנו מבקשים בהושענות ”הושענא שלש שעות הושענא“. וכל מי 

שיישב בזמן הזה בסוכה יינצל מהמלחמה.
ולפי מה שנתבאר מובן מאוד, שכזו מצווה שסוככת על כל האדם בוודאי מועלת 

להיות לו למגן ומחסה מהמלחמה הגדולה הזו מלחמת גוג ומגוג.

שמחת החג
ומעתה כמה עלינו לשמוח בחג הסוכות, בשעה שאנו זוכים לקיים את מצוות סוכה, 
ויושבים בצילא דמהמנותא בצל כנפי השכינה, והקב“ה מגן עלינו מכל האוייבים, 
ואין אנו צריכים לירא מכל הרוחות הנושבות בחוץ, אלא לשמוח עם מלכו של עולם 

מלך מלכי המלכים הקב“ה.
ולא  לירא  שלא  הקדושה,  בארצנו  היושבים  ישראל  בני  לאחינו  גדול  חיזוק  וזהו 
המצוות  בשתי  מוקפים  שאנו  הזו  ובעת  מפניהם“,  תערצו  ואל  תראו  ”אל  לפחד 

הללו, אנו בטוחים כי ה‘ עימנו הוא יצילנו מכל פגע ומכל משחית.
* * *

בענין ניסוך המים ושמחת בית השואבה
בפרשת בראשית (פרק א‘ פסוק ו‘) כתוב, ”ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים 
ויהי מבדיל בין מים למים“. ופרש“י, ”בתוך המים, באמצע המים, שיש הפרש בין 
תלוים  שהם  למדת  הא  הארץ,  שעל  למים  הרקיע  בין  כמו  לרקיע  העליונים  מים 

במאמרו של מלך“.
מבואר שהמים נחלקו ויש מים שהם מעל הרקיע ויש מים מתחת לרקיע, ולכאורה 
שמחת  מהמים  עולם  הבורא  אל  קרובה  יותר  בדרגה  הם  הרקיע  שמעל  המים 
לרקיע, וא“כ יש כאן מעין קנאה במעשה בראשית שאלו המים שהיו בתחילה ביחד 

נחלקו וחצי האחד יותר גבוה ויותר במעלה מהשני.
אבל באמת נראה שאין כאן קנאה שגם המים שמתחת לרקיע זכו למעלה גבוהה עד 
מאוד, והמעלה היא שהם זכו שבהם מתקיים המצווה הגדולה של ניסוך המים בחג 
הסוכות, שזהו מצווה גדולה ונשגבה עד מאוד, שהרי בעבורה עושים את שמחת 
בית השואבה שכתוב בזה שהיו שואבים בה רוח הקודש. ובמשנה בסוכה (דף נ“א 
א‘) מובא, ”חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור שבידיהן 
ובמצלתיים  ובנבלים  בכינורות  והלווים  ותשבחות  שירות  דברי  לפניהם  ואומרים 
מעזרת  היורדות  מעלות  עשרה  חמש  על  מספר  בלא  שיר  ובכלי  ובחצוצרות 
שבשמחת  הגדולה  השמחה  שעיקר  מהמשנה  רואים  וכו‘“.  נשים  לעזרת  ישראל 
בית השואבה היה לחסידים ואנשי מעשה, שהם זכו בעבודתם להשי“ת להתקרב 
אליו יותר ויותר, וממילא הם הצליחו להשיג את השמחה הגדולה שבמצוות ניסוך 

המים, ומכח זה היו עומדים ומרקדים.
כך  כל  שהיא  הזו  הגדולה  המצווה  יתקיים  שבהם  זכו  הללו  המים  אם  וממילא 
הללו  שהמים  גורם  עצמו  זה  בעולם,  הקודש  רוח  של  השפעה  שמביאה  גדולה 
נחשבים קרובים בקורבה גדולה ועצומה אל הקב“ה ושוב אין כאן קינאה במעשה 
המים  כך  עולם,  לבורא  קרובים  להיות  זכו  העליונים  שהמים  שכשם  בראשית, 
שמתחת לרקיע זכו להיות קרובים לבורא עולם בכך שמקיימים בהם את המצווה 

הזו של ניסוך המים.
והמים אשר מעל השמים

ה'  אנא  נא,  הושיעה  ה'  "אנא  ואומרים  מקיפין...  יום  "בכל  מ"ה.)  (סוכה  תנן 
הצליחה נא" ר' יהודה אומר "ואני והו הושיעה נא". 

וכ' שם רש"י "אני והו- בגימטריא "אנא ה'". ודבריו סתומים- הרי לת"ק אומרים 
את הפסוק בעצמם "אנא ה' הושיעה נא"- ומי סני האי קרא לר' יהודה, ובמקומו 
ישית "אני והו", שייחוסם של אותם מילים- שהם בגימטריא "אנא ה'"?! אמאי 

לא נימא "אנא ה'" כת"ק?! 
בתוך  "ואני  ביחזקאל  הפסוק  מלשון  היינו  ש"אני"  שכתבו  שם,  בתוס'  ויעוין 
הוא  כביכול  בזיקים"-  אסור  "והוא  בירמיה  הכ'  מלשון  היינו  ו"והו"  הגולה", 

בעצמו, והיינו "הושע נא"- שיושיע עצמו. 
ופירוש דבריהן, דתפילות מכוונות כלפי שמיא, שיושיע את עצמו מגלות השכינה  

שגלתה יחד עמנו, וכמו ב' הדרשות שהביאו. 
(וכאן יש הבחנה, לא רק שיושיע אותנו "למענו"- "למענך אלוקים חיים", אלא 

שיושיע את עצמו וכנ"ל) 
על  מורה  פשטותם  שאין  תוס',  שהביאו  אלו  הפסוקים  שב'  במה  להתבונן  ויש 
קוב"ה, אלא "אני" קאי על יחזקאל עצמו, ו"הוא" קאי אאיש שראה ירמיה, רק 
של  בנוסח  וכן  בזיקים".  "אסור  ושהוא  הגולה"  "בתוך  שקוב"ה  לומר  דרשום 
אתכם"  והוצאתי  נקוב  אתכם"  "והצאתי  כנ"ל  דרשות  הרבה  ישנן  "כהושעת", 

"ויושע ה'"- ויושע ה'" ועוש. (ועי' בזה בתנחומא סוף פ' אחרי מות) 
א"כ, חזינן ד"אני והו" בתוך רמז לקוב"ה בעצמו. וא"כ מאירים דברי רש"י כאן, 
"אנא  דכוונת  הפסוק,  לשון  על  פירוש  בתור  היינו  והו"-  "אני  שיאמר  יהודה  ר' 
ה' הושיעה נא" היינו שיושיע ל"אני והו"- לעצמו. וא"כ כוונת דברי רש"י אינם 
כפשטותם , ש"אני והו" רואי להאמר כי הוא בגימטריא "אנא ה'"- אלא להיפך, 

דעומק כוונת "אנא ה'" היא "אני והו"- את עצמו, וכמו פסוקי התוס', וכנ"ל. 
ומידי דברי בזה עם הגרמ"ש שליט"א, הוסיף דזהו גם כוונת ל' הפסוק "אנא ה'", 

כאילו על עצמו הוא ית' אומר "אנא ה'- הושע נא". 
ועצם הענין שהכל כאן ברמז, מאוגד הוא לכאו' בזה שענין הושע"ר בכלל אינו 
מוזכר במקרא או במשנה. וענין בקשתנו על שכינת עוזו באופן זה בדווקא בחג 
הסוכות שקשה לכאו' בדברי הגר"א (ריש שה"ש) דשמחת ענני הכבוד היא גופא 

על שהשרה עלינו שכינתו. 
ה.   בענין הנ"ל, מה שפירש רש"י ד"אני והו" הם מע"ב השמות בפ' "ויסע ויבא 
ויט" קצרה הדעה וגם היריעה, אך נ"ל עפמש,כ הגר"א דמש"כ תוס' בר"ה דתשרי 
היינו במחשבה וניסן היינו במעשה, הוא הדין דתרי הוי דין, כי זה עלה במחשבה, 
וניסן הוי רחמים, דבמעשה צירף  מדת הרחמים. וא"כ, הא בחג הסוכות נידונין 
על המים, ולכן מעלים את המים התחתונים ע"י ניסוכם, וכ"ז נחתם בהושע"ר, 
בחודש  הימים  באותם  היינו  במעשה,  אולם  במחשבה.  וכ"ז  בתשרי.  כ"א  שהוא 
דוגמת  היינו  נוזלים"  נד  כמו  כ' "נצבו  ושם  בניסן,  בכ"א  היתה  קרי"ס  הרי  ניסן, 
שליט"א),  מ.ווינברג  ד.  הג"ר  מפי  (ד"ז  התחתונים  במים  נהיה  העליונים  המים 
וא"כ ש/פיר שייכי השמות (של ע"ב) שעל ידם נקרע הים, באותו יום ש"נידונים 
על המים" כי נידונין גם על בקיעתם. וכ"ז בד' אפשר. והמעיין בפיוט "כהושענת 

אלים", יבחין כי רבו השורות המדברות על קרי"ס.  

”ויהי בשלם סוכו - מעלת מצוות סוכה“
הרב אבא קליינרמן 
”ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון“. (תהילים פרק ע“ו).

בכל  לקיימם  אפשר  אי  התורה  מצוות  רוב  שהנה  שביאר,  הגר“א  בשם  מובא 
ההיא.  המצווה  קיום  נעשה  שבהם  מיוחדים  אברים  יש  אלא  אברים,  הרמ“ח 
ולדוגמה, במצוות תפילין קיום המצווה הוא רק בראש וביד, ואילו שאר האברים 
אינם שייכים למצווה הזו. וכמו כן הוא הדין בשאר המצוות. אבל יש שתי מצוות 
מיוחדות שאותם מקיימים בכל האברים כולם, ואלו הם, מצוות ישוב ארץ ישראל, 
ומצוות סוכה. שבזה האדם עם כל גופו יושב בארץ ישראל ויושב בסוכה, ונמצא 

שקיום המצווה מתקיים בכל רמ“ח אבריו ללא יוצא מן הכלל.
והוסיף הגר“א ואמר, שמי שזוכה לקיים את שתי המצוות הללו, הוא נקרא שלם. 
וגם יעקב אבינו נקרא שלם רק אחרי שהגיע לארץ ישראל וקיים מצוות ישוב ארץ 
ישראל, כמו שכתוב בפסוק בפרשת וישלח (בראשית פרק ל“ג פסוק י“ח) ”ויבוא 

יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען“.
ומעתה ביאר את הפסוק, ”ויהי בשלם - מתי האדם נעשה שלם, כאשר מקיים 
את המצוות שהם בשלמות בכל אבריו. ומהם המצוות הללו, סוכו - מצוות סוכה. 

ומעונתו בציון - מצוות ישוב ארץ ישראל“.

זכות הסוכה
והנה הפסוק בתהילים ממשיך, ”שמה שבר רשפי קשת מגן וחרב ומלחמה סלה“.

וסוכה,  ישראל  ארץ  ישוב  הללו  המצוות  את  מקיים  אדם  שכאשר  לבאר  ונראה 
שכל גופו מקיים את המצווה, הוא זוכה להיות מוקף ומוגן בזכות המצוות הללו 

מכל צר ואויב, שאף אחד אינו יכול לפגוע בו לרעה.
דהנה גם במקומות המטונפים שאסור להכניס שם ספרי קודש, הרי 

אם הספר עטוף בשני כיסויים מותר להכניסו למקום ההוא, 

 



בפסוקי דזמרה אומרים המזמור ”הללו את ה‘ מן השמים“ (תהלים פרק קמ“ח), 
והמזמור  שבראם,  עולם  הבורא  את  ומשבחת  מהללת  הבריאה  שכל  שם  וכתוב 
מעל  אשר  והמים  השמים  שמי  ”הללוהו  וכתב  כולה,  הבריאה  כל  את  מפרט 

השמים“.
ולכאורה יש לדייק מדוע לא מוזכר במזמור הזה את ההילול של המים שמתחת 
את  להלל  זוכים  הם  השמים  שמעל  המים  רק  למה  הארץ,  שעל  המים  השמים, 

שם ה‘, ולא המים שבארץ.
ונראה דלפי המבואר מובן מאוד, בוודאי שגם המים שעל הארץ מהללים את שם 
ה‘, אבל בזה עיקר ההילול הוא בכך שמקיימים בהם את המצווה של ניסוך המים, 
ואילו המים שמעל השמים מהללים מצד עצמם שזכו לעמוד קרובים אל הקב“ה, 
והפסוק מדבר על ההילול שהבריאה מצד עצמה מהללת ומשבחת, ובזה דווקא 

המים שמעל השמים מהללים מצד עצמם.

ואני קרבת אלוקים לי טוב
והנה בפסוק בתהילים (פרק ע“ג) כתוב, ”ואני קרבת אלוקים לי טוב“. וב“מסילת 
ישרים“ (פרק א‘) לומד מזה שהדבר היחידי שהוא הטוב האמיתי זה קרבת ה‘, 
דבר  ואין  הטוב  הוא  זה  שרק  בזה  נאמר  טוב,  שזהו  זה  על  אומר  הפסוק  שאם 
רק  הוא  האמיתי  השלמות  כי  תראה  בדבר  ”וכשתסתכל  וז“ל,  טוב.  שהוא  אחר 
הדביקות בו יתברך, והוא מה שהיה דוד המלך אומר ואני קרבת אלוקים לי טוב, 
ואומר אחת שאלתי מאת ה‘ אותה אבקש שבתי בבית ה‘ כל ימי חיי וגו‘, כי רק זה 
הוא הטוב. וכל זולת זה שיחשבוהו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל שוא ונתעה“.
ואיך זוכים לקרבת ה‘? התשובה לכך מפורש בפסוק שאומרים אותו ג‘ פעמים 
יקראו  אשר  לכל  קוראיו  לכל  ה‘  ”קרוב  בזה  שנאמר  ביתך,  יושבי  באשרי  ביום, 

באמת“, שכאשר מתפללים מעומק הלב, זוכים לקרבת ה‘.
זוכים  בוודאי  באמת“,  לעבדך  לבנו  ”וטהר  שמבקשים  הזה  בזמן  עתה  וממילא 
ובשמחת  החג  בשמחת  מצווה  של  שמחה  לזה  נוסף  כאשר  ובפרט  ה‘.  לקרבת 
מצוות סוכה וארבעת המינים, בוודאי שאנו זוכים בזה לקרבת ה‘. וכשיש קרבת 

ה‘ זהו הטוב האמיתי ושוב אין אנו צריכים לפחד משום דבר, ”כי עמנו א-ל“.
עלינו  שנת  תהיה   - תשע“ז  אכי“ר.  השלמה,  לגאולה  השתא  נזכה  זה  ובזכות 

זכויות. 

ניסוך המים
הרב אליעזר קליין

סביב  כולה  הי תה  הסוכות  בחג  שהיתה  הגדולה  שהשמחה  סוכה  בגמ‘  מבואר 
היין  מניסוך  יותר  המים  ניסוך  נתייחד  במה  וצ“ב  המים.  לניסוך  המים  שאיבת 

שנעשה במשך כל השנה, וישנה אריכות רבה בספרים בענין זה.
הפעם הראשונה שמופיע בכתובים ניסוך המים הוא בפרשת וישלח [בראשית לה, 
נסך  עליה  ויסך  אבן  מצבת  אתו  דבר  אשר  במקום  מצבה  יעקב  ’ויצב  עה“פ  יד]. 
ויצוק עליה שמן‘, כתב הת“י ’ואקים תמן קמא באתרא דמליל עמיה קמא דאבנא 
ונסיך עלה ניסוך חמר ניסוך מוי ארום כדין עתידין למעבד בחגא דמטליא ואריק 

עלה משח זיתא‘. והדברים צ“ב מה ענין ניסוך המים במעמד זה.
פעם נוספת שמופיע ניסוך המים הוא בספר שמואל [ש“א ז, ו] ’ויקבצו המצפתה 

וישאבו מים וישפכו לפני ה' ', וגם שם צ"ב מה ענין ניסוך המים במעמד זה. 
[ישנה פעם נוספת שמופיע ניסוך המים בסוף ספר שמואל [ש"ב כג, טז] 'ויבקעו 
שלשת הגבורים במחנה פלשתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, וישאו 
ויבואו אל דוד ולא אבה לשתותם ויסך אותם לה' '. אולם הגמ' בהכונס דורשת 
ניסוך  על  שמדובר  מקרא  של  פשוטו  לפי  וגם  לגמרי,  אחר  לענין  אלו  פסוקים 
המשכן  שהיה  וכיון  הסוכות.  בחג  היה  זה  שמאורע  מדרש  הרד"ק  הביא  המים, 

בגבעון הותרו הבמות, ולכן ניסך דוד את המים לה'.]
בשימת לב נראה שישנה הקבלה נפלאה בין שני מעמדים אלו. בפרשת וישלח 
לבניו  יעקב  אומר  ואז  נדרו,  את  ולקיים  אל  לבית  לעלות  ליעקב  הקב"ה  מצוה 
'הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו והחליפו שמלותיכם, ונקומה ונעלה 
בית אל ואעשה שם מזבח לקל העונה אותי ביום צרתי'. וביאר שם הרמב"ן שודאי 
לא היה לבני יעקב ע"ז ממש, אלא היו אלו דברים שביטלום העכו"ם, ובכל זאת 
'יעקב ציוה להסיר אותה לטהרת הקדש שיהיו ראויים לעבוד את השם ולהקריב 
יעקב  בני  צריכים  היו  אל  בבית  מעמד  לאותו  שכהקדמה  כלומר  קרבן'.  לפניו 
להטהר ולהזדכך מכל שמץ ע"ז, ובמעמד זה ניסך יעקב מים לה'. כמו כן בספר 
שמואל נאמר לפני כן 'וירבו הימים ויהיו עשרים שנה וינהו כל בית ישראל אחרי 
ה'. ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמר אם בכל לבבכם אתם שבים אל ה', 
הסירו את אלהי הנכר מתוככם והעשתרות והכינו לבבכם אל ה' ועבדוהו לבדו'. 
ולאחר שעשו ישראל כדבריו נאמר 'ויאמר שמואל קבצו את כל ישראל המצפתה 
ואתפלל בעדכם אל ה'. ויקבצו המצפתה וישאבו מים וישפכו לפני ה' '. וגם שם 
משמע שכלל ישראל נהו אחרי ה‘, ובכל זאת הזהירם שמואל להתרחק מכל שמץ 

ע“ז ולעבוד את ה‘ לבדו, ואו אז מנסך שמואל מים לה‘, והדברים צ“ב.
על הפסוק במלאכי [ג, ד] ’וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים 

קדמוניות', דרשו חז"ל [ויק"ר פרשת צו] 'רבי אומר כימי עולם, כימי נח. 
ומבואר  בימיו'.  ע"ז  היתה  שלא  הבל  כימי  קדמוניות,  וכשנים 

בדברי חז"ל אלו שישנה מעלה לקרבן שנעשה בזמן 

 

שעדין לא היה ע"ז בעולם, והבריאה כולה היתה מאוחדת סביב ההכרה ביחוד ה'. 
במציאות  חי  הוא  אם  מ“מ  קרבן,  לפניו  ומקריב  בה‘  שמאמין  אדם  שגם  ומבואר, 
חסרון  ישנו  ה‘,  מבלעדי  אחרים  לאלהים  כוחות  שמייחסים  אדם  בני  ישנם  שבה 
בקרבן שהוא מקריב. אם מצד התייחסות אותם בני אדם למשמעות קרבנו, ואם 

מצד השפעת אותם בני אדם על המקריב עצמו [במודע ושלא במודע]. 
הרמב“ם  בין  הנודע  לויכוח  תשובה  עליה  שאין  ראיה  הינו  זה  מדרש  [לכאורה 
והרמב“ן, אם ישנה משמעות עצמית להקרבת הקרבנות, או שכל עניינה אינו אלא 
כבר  אולם  במחלוקתם.  פשרה  עשה  חכמה  המשך  וכידוע  ע“ז,  מעבודת  להוציא 
ממש  כתב  במורה  אחר  ובמקום  משנתו,  סתר  עצמו  שהרמב“ם  במקו“א  נתבאר 

כדברי הרמב“ן, ואכמ“ל].
והנראה לומר בס“ד, שניסוך המים בא לבטא את הקירבה אליה היה ניתן להגיע 
ע“י עבודת הקרבנות בימי בראשית, בזמן שעדין לא היה ע“ז בעולם. ואילו ניסוך 
היין בא לבטא את הקירבה אליה ניתן להגיע לאחר שכבר היה ע“ז בעולם. וביאור 
מאין],  יש  [בריאת  בראשית  בימי  שהיתה  הראשונה  הבריאה  הם  המים  הדברים, 
בזמן שהעולם היה טהור ומזוכך מכל שמץ מחשבת ע“ז, כמו שנאמר ’והארץ היתה 
תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלקים מרחפת על פני המים'. ולפיכך, ניסוך 
המים מבטא קירבת ה' במציאות נקיה וטהורה ממחשבת ע"ז, כמו שהיה בראשית 

הבריאה. 
ולעומת זה, הגפן [ותוצרתו היין] היה הבריאה הראשונה [בריאת יש מיש] לאחר 
שנמחה כל היקום בימי המבול, בזמן שכבר היתה מחשבת ע"ז בעולם. כמו שנאמר 
מיד אחרי שיצאו נח ובניו מהתיבה 'ויחל נח איש האדמה ויטע כרם, וישת מן היין 
וגו', ואמרו חז"ל [ב"ר לו, ד] 'בו ביום נטע, בו ביום שתה, בו ביום נתבזה'. ולפיכך, 
ניסוך היין מבטא קירבת ה' במציאות שבה 'רבה רעת האדם וכל יצר מחשבות לבו 

רק רע כל היום'.
כלומר  נמצאים,  אנו  שבה  מהמציאות  להתנתק  אפשרות  אין  השנה  כל  במשך 
קירבת  לאותה  להגיע  יכולים  ואיננו  חוטאים,  וישנם  חטאים  ישנם  שבו  מהעולם 
ה‘ שהיתה בימי בראשית קודם שהיה ע“ז בעולם. ולפיכך איננו מנסכים אלא יין, 
אולם  בעולם.  הע“ז  מציאות  לאחר  להגיע  ניתן  אליה  קירבה  אותה  את  המבטא 
לאחר יום הכיפורים, היום שבו נתקבלה תשובת ישראל על חטא העגל, ישנו תיקון 
מסוים והתנתקות מסוימת מאותה מציאות של חטא ע“ז. ואע“פ שעדין לא זכינו 
לימים בהם תמלא הארץ דעה את ה‘, מ“מ בימים אלו ישנה בבואה דבבואה של 
אחד  ה‘  יהיה  ההוא  ביום  הארץ,  כל  על  למלך  ה‘  ’והיה  יקוים  שבו  המיוחל  הזמן 
ושמו אחד‘ [הפטרת יו“ט ראשון של סוכות]. ואנו מבטאים תיקון זה והתנתקות זו 

ע“י ניסוך המים שאנו מנסכים בחג הסוכות. 
לעיל.  כנזכר  ה‘  לפני  מים  הנביא  ושמואל  אבינו  יעקב  ניסכו  זו  מסיבה  כן,  כמו 
יעקב אבינו עשה זאת בבית אל לאחר שבניו נטהרו, הסירו  את אלהי הנכר מתוכם 
והתנתקו מכל שמץ ע“ז. ושמואל הנביא עשה זאת לאחר שכלל ישראל הסירו את 
מעמדים  בשני  גם  כך  הסוכות,  בחג  וכמו  לבדו.  ה‘  את  ועבדו  מתוכם  הנכר  אלהי 
אלו, הגם שעדין לא הגיעה הבריאה למצבה המתוקן והמיוחל, מ“מ היתה זו אבן 

דרך המקרבת את הבריאה לאותו מצב מתוקן ומיוחל שיגיע במהרה בימינו אמן.

אופן הסיכוך ע“מ שלא יעמוד הסכך
על דבר המקבל טומאה

הרב גד משה ליכט
דבר המקבל טומאה,  ע“ג  שלא להעמיד הסכך  לכל שיש לחשוש לכתחילה  ידוע 
קודש  במקראי  הכתוב  את  נביא  בס“ד  לברר  שבאנו  הנושא  את  להעמיד  וע“מ 
לשים  שנהגו  שיש  לנצח“]  [”סוכה  מברזל  הסוכות  בענין  כ“א]  סי‘  ח“א  [סוכות 
הסכך,  את  מניחים  הללו  העץ  קורות  וע“ג  הברזל,  קורות  ע“ג  מעץ  צרים  קורות 
וחושבים שעי“כ הברזל הינו רק מעמיד דמעמיד, וע“ז כותב בספרו הנ“ל דהעירו 
הלומדים דלא שייך בזה מעמיד דמעמיד, דהרי לא צריך את קורות העץ הללו כדי 
להעמיד את הסכך, דהרי בלי הקורות הללו, הרי קורות הברזל לבד מחזיקות את 
הסכך, וקורות העץ בלבד בלי קורות הברזל אינם יכולות להחזיק את הסכך, נמצא 
שהברזל אינו מעמיד דמעמיד, דדל קורות העץ מכאן, והרי קורות העץ שמתחת הן 

אלו שיחזיקו את הסכך.
ולכן כותב דאם יתן על הברזלים שבאורך הסוכה עצים שיעמדו לרוחב הסוכה, ויתן 
הסכך על העצים הללו באופן שהסכך עומד רק על העצים, ואם הם ינטלו, יפול 
הסכך ארצה [ולא יפול ע“ג קורות העץ של הסוכה] אזי נמצא שקורות הברזל הינם 

רק מעמיד דמעמיד. ע“כ הדברים מהמקראי קודש.
ראשית דבר נתחיל בסוגית הגמ‘ ושיטות הראשונים בדין מעמיד בכללותו. 

איתא במשנה הסומך סוכתו בכרעי המטה כשרה. ורבי יהודה חולק ופוסל. ובגמ‘ 
מפני  אמר  וחד  קבע  לה  שאין  מפני  אמר  חד  יהודה.  רבי  בדברי  טעמי  תרי  איתא 

שמעמידה בדברי המקבל טומאה.
הרבה פסקו הלכה כחכמים [ולא כרבי יהודה] ומובאים בשעה“צ סי‘ תר“ט ס“ק 

ס‘, וגם הראשונים שפסקו כרבי יהודה ישנם הרבה שפסקו כטעם שאין 
והטור  הרא“ש  טומאה]:  במקבל  דמעמיד  כטעם  [ולא  קבע  לו 



אות  מ“ז  סי‘  ח“ב  [מנח“ש  זצ“ל  והגרשז“א  דמעמיד,  מעמיד  בדין  לשיטתו  מזה 
ג‘] מקשה על החזו“א  ”אלא אם כדברי החזו“א שהעמידו עמודים והניחו כלונס 
מקונדס לקונדס, והניחו ע“ג את הסכך, ה“ז ממש נשען לגמרי על עץ כשר ולא על 
כותל, ואינו רק להיכרא אלא אין כאן כלל מעמיד ומה זה שכתבו הראשונים לגמרי 

... והחזו“א העתיק קונדס ושם נזכר דפנות של קנים“ עכ“ד הגרשז“א
להיכרא  ממש  הכותל  על  עץ  ”שהניחו  והר“ן  הריטב“א  בדעת  מפרש  והגרשז“א 

שהרי כתבו: משום היכרא כדי שלא יהא נראה, וגם כתבו לגמרי. 
ומכיון שהגרשז“א פירש כך לשון הר“ן, הוקשה לו, דא“כ משמע בר“ן שכל היכר 
בסוכות  ואף  יהני,  הפסול]  למעמיד  הסכך  [בין  עץ  או  קורה  הנחת  של  בעלמא 
יהני  הזה  העץ  ועל  הברזל,  על  בעלמא  עץ  לשים  אפשר  בימינו  המצויות  מברזל 
להעמיד את הסכך. ולכן מוסיף הגרשז“א ואומר ”והן אמנם שאם המעמיד שפוד 
של ברזל [כגון סוכות ברזל המצויות היום] שאסור לסכך בו, מסתבר דלא מהני מה 
שמניח עליו קנה של עץ, דסוף סוף נראה כמונח על השפוד, אלא שהקנה חוצץ 
בין השפוד לסכך, ואטו אם יניח דיקט דק על כותל או שיפוד וכי יחשב כמונח על 
השיפוד [וכעת התקשה, דהרי באבנים דהר“ן הוא פירש שאכן שמו רק עץ להיכר 
בין האבנים לסכך, וזה אהני, לכן הוא מוסיף] ורק הכא [באבנים דהר“ן] כיון שאינו 
מעיקר הדין וכמש“כ נר“ן [דזו מידת חסידות בעלמא] ואינו אלא להיכרא סגי בזה“ 

עכ“ד.
הרי שהבין הגרשז“א דהיכרא שכתב הר“ן בסוף דבריו אינו מהני בכל גזירת מעמיד. 
אלא דוקא בכה“ג שמעיקר הדין מותר הדבר [והיינו ע“ג אבנים דאין בהם גזירת 
שמא יסכך וכביאור הר“ן] אבל בעלמא שאסור הדבר  משום גזירה שמא יסכך בהם 

לא מהני הכירא.
אולם יתכן שכונת הר“ן שאלו שהיו עושים את הקנים היו עושים כן לפתור מדינא 
את נידון של גזירת המעמיד, דהם חשבו שיש בסיכוך ע“ג אבנים חשש דמעמיד 
[כמו שהקשו הראשונים] ולכן הם עשו היכרא לפתור חשש זה, והר“ן כותב שזו 
ע“ג  לסכך  חשש  אין  מעמיד  גזירת  מצד  שהרי  כן,  לעשות  בעלמא  חסידות  מידת 
אבנים שאין הדבר שכיח, ולכן ל“צ היכרא, בסיכוך ע“ג אבנים, אבל עכ“פ מבואר 
בר“ן שלגזירת מעמיד סגי בהיכרא בעלמא [דעל זה הר“ן לא חלק על אלו שעשו 
במקראי  שהבין  וכ“נ  בעלמא],  חסידות  זו  כן  והנוהג  לזה  שא“צ  כתב  רק  היכרא, 

קודש הנזכר שהיכרא מהני לגזירת מעמיד.
ומה שהקשה הגרשז“א דמסתבר שלא מהני מה שמניח עליו קנה של עץ שסוף סוף 
נראה כמונח על השפוד אלא שהקנה חוצץ, אפשר לתרץ כיון שכל החשש הוא רק 
גזירה בעלמא מהני היכרא בעצם מה שרואים שיש כאן עץ שמפסיק בין השפוד 
לסכך דהרי העץ לא היה נצרך בשביל בנין הסוכה, וע“כ שהוא משמש שפיר כהיכר 
וסגי בזה שלא יבוא לסכך בברזל, וכעין שמביא הגאון הרב יוסף כהן זצ“ל [בהערה 
2 שם במקראי קודש] שהר“ן בפרק כירה כותב שבהיכרא  של קטימה כל דהו סגי 
הגזירה  לגבי  בלבד  היכרא  שמועיל  בנד“ד  וה“ה  לחתות  יבוא  דשמא  גזירה  לגבי 

שמא יבוא לסכך בדבר המעמיד. 
שהגרשז“א  ואיך  היכר,  בתור  שישמש  כדי  ניכר  להיות  צריך  שהדבר  בודאי  אולם 
על  שהניחו  הסכך  הרי  להיכרא“  ממש  הכותל  על  עץ  ”שהניחו  הר“ן  בציור  ביאר 
שיש  שראינו  וכמו  כאן,  יש  היכרא  ואיזה  עץ  אותו  את  כיסה  הסתם  מן  האבנים 
נהגו  מדוע  הגרשז“א  ע“פ  הר“ן  ציור  הבנת  על  קשה  גם  הגרשז“א,  על  שמקשים 
[ואולי  הכותל   על  קנים  או  הכותל  על  עץ  הניחו  ולא  קנים“  של  לעשות ”דפנות 
דפנות זהו דבר הניכר יותר מעץ ולכן הניחו דוקא דפנות אבל הגרשז“א לא כתב כן] 
גם הלשון ”לעשות בכותלין דפנות של קנים“ משמע יותר שלא הניחו הדפנות ע“ג 
בגג  ולא  הכותל העומדים,  בקירות  אותם  או שחיברו  לכותל,  בסמוך  אלא  הכותל 
הכותל, דהיינו שאת הכותל שעליו היה נסמך הסכך, שזהו היה גם כותל הסוכה, 
היו מכסים אותו או מניחים עליו דפנות של קנים באופן שהעומד בתוך הסוכה היה 
נראה לו שהדפנות הם דפנות של קנים והיה בזה שפיר היכר הניכר שהסכך לא 
נסמך על הכותל לגמרי דהיינו אפי‘ שעיקר הסכך היה על אבני הכותל אבל היה 

נסמך גם קצת על הדפנות הקנים הללו.
והנה לעיל הבאנו את לשונות המ“ב שיש לחשוש לענין מעמיד, שכתב שיש ליזהר 
[דלדברי  דרבנן  נידון  רק  שזהו   והזכרנו  לכתחילה,  להחמיר  ונוהגים  לכתחילה 
הב“ח כאמור לא חוששים, והמ“ב אפי‘ לא הזכיר שיטתו] ובודאי שלכתחילה יש  
הוא  בו,  לסכך  הפסול  הדבר  על  שמניחים  שהמעמיד  ביותר  הטוב  באופן  לעשות 
וכן  הגרשז“א  כמ“ש  יעמוד  לא  הסכך  ובלעדיו  הסכך  של  המעמיד  בעצמו  יהיה 
מובא בשם עוד מגדולי הדור זיע“א, אבל אם הדבר בקושי וכדו‘ לכאורה יש לדון 
ע“פ הנ“ל שאפשר להקל להניח עץ הניכר וכדו‘ בין הסכך לבין המעמיד הפסול, 

וסגי בהכי.

הדשן,  ובתרומת  בב“י,  המובאת  הרמב“ן  תשובת  בסוגיא,  תוס‘  ממשמעות  וכ“נ 
והראשונים שפסקו כטעם של מעמיד הם הראב“ד, הרשב“א, הריטב“א והר“ן.

והנה האחרונים [ב“ח, ק“נ ועוד] מדייקים שאיכא מח‘ בדברים הראשונים בביאור 
דברי רבי יהודה הפוסל משום שמעמיד את הסוכה בדבר המקבל טומאה.

ברש“י נראה שזהו פסול בעצם, דז“ל: ”שמעמידה וכו‘ אע“ג שלא למדנו פסול 
אלא לסכך, הואיל ועיקרו של סכך אלו מעמידין, הוי כאילו סיכך בדבר המקבל 
הוא  שהטעם  למדו  במלחמות,  וכ“נ  ובר“ן  בריטב“א  בראב“ד,  ואילו  טומאה“. 
משום גזירה מדרבנן ”שמא יאמרו זה עומד וזה מעמיד כשם שראוי להעמיד כך 

מסככין בו“.
שלא  בכה“ג  או  שכיחים  לא  גזירה,במקרים  משום  או  מדינא  פסול  אי  והנפ“מ 
יבואו לסכך במעמיד, דאם פסול מדינא ה“ז פסול, ואם משום גזירה, הרי בהנ“ל 
דמקבל  דמעמיד  דטעם  דס“ל  נראה  בס“ד.ברא“ש  בהמשך  שנביא  כמו  גזרו  לא 
טומאה כדברי רש“י ולכן הוקשה לו [ללא תירוץ] לטעם זה ”אם סיכך על מחיצות 
[ועכ“פ  הארץ“  מן  גדולו  שאין  בדבר  הסכך  והעמיד  הואיל  פסולה  תהיה  אבנים 
הרא“ש פוסק כטעם של קבע], אבל הראשונים שפירשו דמעמיד פסולו משום 
גזירה תירצו שבאבנים אין שכיח לסכך ולכן לא גזרו בזה. [כל זה בק“נ פרק שני 

אות ג‘].
והב“ח [תרכ“ט, אות ה‘] פוסק את טעם של מעמיד מדינא ותומך דבריו ברש“י 
טומאה  המקבל  בדבר  סכך  העמיד  אם  שלכן  וכותב  מקודם,  שהזכרנו  והרא“ש 
גזירה,  משום  דמעמיד  הפסול  שטעם  שס“ל  הר“ן  את  ודוחה  פסולה.  הסוכה 
הרא“ש  דהרי  לדינא  להכריע  א“א  דמהרא“ש  עליו  משיג  ד‘]  אות  [שם  והק“נ 
פסק כטעם דקבע, ורש“י יתכן שפוסק כחכמים ולא כרבי יהודה, ושאר ראשונים 
פסקו כחכמים, והראשונים שפסקו כטעם דמעמיד כתבו דהוי גזירה ולא מדינא 
ולכן מסיק דאין לפסול סוכה שהעמידה בדבר הפסול לסכך ומסיים שכ“פ הט“ז 
ט‘]  ס“ק  המ“א [תרכ“ט  על  בפמ“ג  וגם  השו“ע,  בדעת  כן  מוכיח  והמ“א  והמ“א, 
נראה דמכריע כמ“א ולא כב“ח. גם המ“ב [תרכ“ט, כ“ב] מעתיק לדינא את לשון 

הר“ן משום גזירה [אם באים לחשוש למעמיד]. 
ולדינא בדין מעמיד לשונות המ“ב הינם ”ואפשר שיש לנו להחמיר... וכן העתיקו 
דאין  הפוסקים  לדעת  לחוש  יש  דלכתחילה  לכתחילה...  לדינא  אחרונים  כמה 
הפוסקים  מן  יש  כי  להזהר  נכון  לכתחילה  ומ“מ  תר“ל]  ריש  [ביה“ל  מעמידין“ 
אכן  בזה  המקילין  ע“ד  לסמוך  יש  ”ובוודאי  תר“ל]  סי‘  [סוף  בזה  שמחמירין 
לכתחילה נכון להזהר בזה לצאת ידי כל הדעות (שעה“צ סוף סי‘ תר“ל). והמ“ב 
דמותר  קי“ל  דברים  שאר  לו  שאין  או  בדיעבד  ”אכן  מסיים  כ“ב)  ס“ק  (תרכ“ט 

להעמיד הסכך בדבר המקבל טומאה כדמוכח בסוף סי‘ תר“ל“.
וזה  עומד  זה  יאמרו  שמא  גזירה  משום  מעמיד  של  בטעם  פירש  הר“ן  כאמור 
”ואע“פ  דבריו  את  מסיים  בו“,והר“ן  מסככין  כך  להעמיד  שראוי  כשם  מעמיד, 
מן  גידולו  שאין  לפי  בהן  מסככין  שאין  כתלים  ע“ג  סוכות  לסמוך  נהגו  שעכשיו 
דכל  ידעי  דכו“ע  ועוד  בהן,  בכיוצא  לסכך  שכיח  דלא  משום  טעמא  היינו  הארץ, 
לעשות  שנוהגין  ויש  למיגזר.  ליכא  הילכך  סוכה.  ולא  מיקרי  דירה  בית  כה“ג 
בכותלין דפנות של קנים משום היכרא. כדי שלא יהיה נראה כסומך על הכותלים 

לגמרי ומדת חסידות בעלמא היא. עכ“ד.
זב“ז  המדובקים  דקים  שנסרים  קצ“ג)  עמ‘  בחג (ריש  חג  בהלכות  כותב  [ועפ“ז 
מסככין  שאין  בדבר  למעמיד  בזה  לחוש  אין  בפנ“ע,  לעמוד  יכולים  ואין  בדבק 
בו, הואיל ודבק לא שכיח ולא שייך לסכך בו. עכ“ד. ועפ“ז צריך להבין מדוע דנו 
פוסקי זמננו בדופן שמודבק ע“י דבק כגון סנדווביץ וסיבית אם מותר להעמיד 
יש  לסכך  כשרים  שאינם  חומרים  ע“י  מודבק  שהוא  דכיון  הסכך,  את  הדופן  על 
לחשוש שהוא מעמיד בדבר שאין גידולו מן הארץ, [עיין חוט השני שבת ח“ד ע“מ 
שמה, ושבט הלוי ח“ט סי‘ קל“ז] הרי לכאורה דבריו של הלכות חג בחג פשוטים]
ולכאורה מה שכתב הר“ן ”ומדת חסידות בעלמא היא“ נראה שכונתו שכיון שא“צ 
לזה, שהרי מותר לסמוך על האבנים ממש בלי שום היכרא, כמ“ש הר“ן לפני זה. 
ונראה בר“ן שאם הדבר היה שכיח [ואסור א“כ משום מעמיד] היה מהני לעשות 
היכרא וע“כ משום דטעם האיסור דמעמיד הוא משום גזירה, מהני לעשות דבר 
משום היכרא, וכמ“ש להדיא במקראי קודש [סוכות ח“א סי‘ כ“א] דלטעם הר“ן 
סגי בהיכרא. [ומש“כ שם אח“כ דלב“ח שפסול מדינא לא מהני היכרא כתבנו כבר 

לעיל שהאחרונים לא חששו לב“ח וכן המ“ב] 
הר“ן  כוונת  מה  לברר  אנו  צריכים  ולזה  מהני,  היכרא  דרגת  איזו  לדון  יש  אולם 
יהא  שלא  היכרא  משום  קנים  של  דפנות  בכתלים  לעשות  שנוהגין  ”ויש  שכתב 
נראה כסומך על הכתלים לגמרי“ ומשמע שעיקר הסכך ואולי אפי‘ כולו היה על 

הכתלים וההיכר של הקנים אהני שזה לא נראה כסומך על הכתלים לגמרי.
החזו“א זיע“א [קמ“ג ס“ק ב‘ סוף ד“ה ”סימן“] מבאר את הר“ן כך [הסוגרים בתוך 
לשון החזו“א הם הוספות לביאורו] ”והר“ן והריטב“א הביאו מדת חסידות שהיו 
נוהגין בזמן שהכתלים של אבנים, להעמיד קונדסין אצל הדפנות לסמוך עליהם 
הסכך [היו מעמידים קונדסין בסמוך (או על) דפנות האבנים, ועל קונדסין אלו 
סמכו את הסכך, ומכיון שעל הקונדסין בעצמם העומדים אצל כותל האבנים א“א 

היה לסמוך את הסכך, דקונדסין לבד העומדים לא יכולים להחזיק את הסכך, 
לכן מוסיף החזו“א ואומר] וע“כ היו נותנין כלונס מקונדס לקונדס 

ומסככין על הכלונס“ עכ“ד וע“ש בחזו“א מה שבא להוכיח 

 



אכילה מחוץ לסוכה: איסור, או ביטול מצוה – 
סתירה במ“ב 

הרב אריאל בן שלום
מח' המנ"ח והשע"י בזה, ולכאורה מוכח במ"ב דס"ל כהמנ"ח.

חוץ  בידים  לקטן  להאכיל  אסור  ולכו"ע  כתב:  סק"ה,  תרמ  בסי'  ברורה  המשנה 
לסוכה אפילו לאדם אחר דהיינו ליתן לתוך פיו, או לצוות לו לאכול, ע"כ. והיינו, 

דאסור לספויי איסור לקטן.
ולכאורה זה תליא במחלוקת המנ“ח והגרש“ש. דהנה כתב במנ“ח מ‘ שכה; דכיון 
אי“ז  לסוכה  מחוץ  אכילה  א“כ  בסוכה,  לאכול  חיובית  מצוה  אין  הימים  דבשאר 

ביטול מצוה, אלא איסור. 
דמצטער  פטור,  מצטער  איך  איסור  זה  דאם  ע“ז,  טוען  פי“ט  ש“ג  יושר  והשערי 
של  דבאופן  [דאף  איסורים,  לעבור  היתר  אי“ז  אולם  מצוה  עליו  שאין  סיבה  זה 
מצטער אינו יכול לקיים ישיבת סוכה, דהא אי“ז ”תשבו כעין תדורו“, בכ“ז נימא 
שלא יאוכל בשביל שלא יעבור איסור]1, ועל כן מייסד דאי“ז איסור אלא ביטול 
מצוה; דאף שאין מצוה חיובית לאכול בסוכה בשאר הימים, אולם כאשר בלא“ה 
אוכל או יושן, שפיר איכא מצוה חיובית, וכשאוכל מחוץ לסוכה הוה ביטול מצוה.
והנפ“מ בזה, טוען המנ“ח: דאם נמצא בסוכה שנעשתה בעבירה, וכגון: בחילול 
איסור  עכ“פ  בעבירה,  הבאה  מצוה  דהוה  משום  מצוה,  בה  מקיים  דאין   - שבת 
חיובית‘,  ’מצוה  עליה  דחל  דכיון  טוען:  שמעון  ור‘  ליכא.  לסוכה,  מחוץ  דאכילה 

ובאופן של מהב“ע איכא בהא ביטול מצוה.
איסור  שאי“ז  כיון  לסוכה  מחוץ  קטן  להאכיל  איסור  אין  שמעון  ר‘  לפ“ד  ועתה, 
אלא ביטול מצוה, והרי רק אביו חייב בחינוכו למצוות, וא“כ מוכרח בדעת המ“ב 
דס“ל כהמנ“ח שזה איסור לאכול מחוץ לסוכה, ולכך בקטן איכא איסור להאכילו 

– לספויי ליה איסור בידים.
הוכחה דהמ“ב לכאורה סובר כהשע“י, וצ“ע.

המנחת שלמה בסי‘ א‘ כתב עוד נפק“מ, במח‘ המנ“ח והשע“י; במי שלא מכוון 
מחוץ  שאוכל  חשיב  לא  המנ“ח  דלפ“ד  סוכה,  ישיבת  מצות  לשם  הימים  בשאר 
לסוכה2. אולם לשי‘ ר‘ שמעון, אם לא מכוון לשם מצוה הוה כאוכל חוץ לסוכה, 

שמבטל המצוה החיובית – שכשאוכל, יאוכל בסוכה.
מצוה,  כוונת  ללא  ציצית  עם  שהולך  דמי  ציצית  בהל‘  הלכה  הביאור  כתב  והנה 
חשיב שהולך עם טלית ד‘ כנפות ללא ציצית3. ולכאורה זה תליא במח‘ ר‘ השמעון 
והמנ“ח, דלפ“ד המנ“ח ללכת עם טלית בלא ציצית זה איסור, אולם אי“ז מצוה 
חיובית, וא“כ כשולך עם ציצית ללא כוונה, אף שלא קיים מצוה אולם אי“ז איסור. 
 – חיובית‘  ’מצוה  אלא  איסור  אי“ז  ציצית  ללא  דטלית  שמעון,  כר‘  דס“ל  וחזינן 
וללא כוונה הוה כהולך בטלית ללא ציצית [וכמו שללא כוונת מצוה, הוה כאוכל 

חוץ סוכה]4.
הוה  לסוכה  חוץ  דאכילה   - כהמנ“ח  במ“ב  מבואר  קטנים  האכלת  דלגבי  נמצא, 

איסור. ולגבי דין כוונת מצוה, מבואר במ“ב כהשע“י - דהוה ביטול מצוה, וצ“ע.

 ניסוך המים בחג
הרב יוסף יצחק לוי

המים  ניסוך  אם  שחקר,  מהגר"ח  הביא  ע"ב  י"ד  תמורה  עמ"ס  הגרי"ז  בחידושי 
בחג הוא מחובת קרבן התמיד של חג שריבתה לו התורה עוד ניסוך מלבד ניסוך 

היין, או שהוי מחובת היום של החג שעצם היום מחייב בניסוך המים.

1. ונ“ל, דהנה שי‘ המרדכי דהיכא שנפסקו ציציותיו בשבת, מותר ללכת בטלית ללא ציצית בשבת, 
משום דהוה אנוס. ועתה י“ל, דכיון שעכשיו אינו יכול לקיים המצות סוכה כיון שמצטער, הוה אנוס, 
לפ“ד  דהא  המנ“ח,  כנגד  המרדכי  מד‘  מוכיח  בשע“י  ובאמת  בשבת.  ציציות  שנפסק  כציצית  והוה 
המנ“ח אף בהולך בטלית ללא ציצית הוה איסור, [ולא ביטול מצוה], וא“כ איך לפי המרדכי מותר 
להכנס לאונס באיסורים, ברם י“ל, דכיון דהאיסור נובע מהמצוה, ובמקום אונס פטור מהמצוה, הרי 

דאף איסור ליכא.
ובגי‘ המהרש“א יו“ד כח כא, הק‘, מהא דאיתא בריש ביצה דלא ישחוט ביו“ט אם אין לו עפר לכסות, 
והרי לפי המרדכי י“ל שהוא אנוס. [ועי‘ משכ“ב בקה“י ב“ב סי‘ י‘]. ותי‘ הגר“ח שמולביץ, דמצוה 
בחפצא  מצוה  הוה  הדם  כיסוי  אולם  אנוס,  כשהוא  פטור  שהוא  י“ל  ציצית  וכגון  בגברא  רק  שהיא 
של הדם, ובהא לא שייך ד‘ המרדכי. ועתה י“ל דבסוכה דהוה מצוה בגברא, פטור במצטער משום 

שהוא אנוס.
2. ובזה מיושב ד‘ השו“ע בסי‘ תרלט ס“ג, דכ‘ בזה“ל: דאכילה בסוכה בליל יו“ט ראשון חובה, מכאן 
המבואר  ולפי  חובה.  אלא  רשות  ל“ה  ויו“ט  בשבתות  שהרי  שמעיר  במ“ב  ועי‘  ע“כ.  רשות,  והילך 
מצוה  כוונת  בלא  וכגון  מצוה,  ללא  בסוכה  לאכול  יכול  ימים  דבשאר  בזה,  דהנפ“מ  א“ש,  במנ“ח 

[במבואות המטונפים], וכן אם יש לו רק סוכה שהיא מצוה הבאה בעבירה, יאוכל שם בדיעבד.
3. ועי‘ במנחת שלמה שם דמק‘, דא“כ במקום שאינו יכול לכוון, כגון במבואות המטונפים, חשיב 
בטלית  לכת  מותר  בשבת  ציציותיו  דבנפסקו  המרדכי  עפ“ד  ונראה  ציצית.  ללא  טלית  עם  שהולך 
ללא ציצית משום דהוה אנוס, וא“כ אף במבואות המטונפים נמי כיון דהוה אנוס אינו חייב במצוה, 

ול“ח שמבטל מצות ציצית. 
4. ואמנם בהל‘ סוכה לא כתב המ“ב דין זה, דאכילה בסוכה ללא כוונה הוה כאוכל חוץ לסוכה, אולם 
הקב"ה  שצונו  בישיבתה  שיכוין  האחרונים  וכתבו  וז“ל:  סק“א,  תרכה  בסי‘  במש“כ  לזה  שרמז  י“ל 
לישב בסוכה זכר ליציאת מצרים וגם זכר לענני כבוד... וכל זה לצאת ידי המצוה כתקונה, הא דיעבד 
יוצא כל שכיון לצאת לבד, עכ"ל. הרי מבואר שללא כוונת מצוה אינו יוצא בדיעבד, והיינו שיש עליו 

מצוה חיובית שאינו יוצא יד"ח.

 

וכתב שזה תלוי אם ילפינן את חיובו כר' נתן בברייתא בתענית ב' מקרא דנסכיה 
שבשני ניסוכים הכתוב מדבר, אז כיון שכתיב אותו בקרא דניסוך היין האמור על 
הקרבן גם ניסוכו הוי כמותו מחיובי הקרבן, אבל אם ילפינן ניסוך המים מהלכה 
למשה מסיני כמו שס"ל לר' יהושע בגמ' שם, אין זה מחיובי הקרבן אלא הוי חיוב 

חדש מחיובי היום של החג.
בזמנן,  הקריבן  כשלא  החג  לאחר  המים  נסכי  להביא  יכול  אם  מיניה  נפקא  וכתב 
גם  להקריב  יכול  היין  שנסכי  כמו  אז  דנסכיהם,  מקרא  הקרבן  מחיובי  הוא  שאם 
אחרי עשרה ימים גם ניסוך המים כן, אבל אם זה מחיוב החג זמנם רק בחג וכשעבר 

החג בטל זמנם.
והגרי"ז הביא מהירושלמי בסוכה שמסתפק אם הקדימו את ניסוך המים לתמיד 
אם יצאו יד"ח, וכן אם כשר לנסך אותו בלילה וכן אם ניסכוהו למחר, ופשיט דכשר 
בניסכו בלילה וכשר לנסכו קודם התמיד ואם נסכן למחר פסול, ור"ל שמסתפק אם 
הוא מחובת קרבן התמיד ואי אפשר לנסכו קודם לו, או שהוא מחובת היום ויכול 
לנסכו גם קודם התמיד, וכן אם הוא מחובת התמיד כשר רק ביום כמו התמיד ולא 
בלילה קודם הקרבת התמיד, אבל אם הוא מחובת היום כשר גם בלילה, וכן אם 
היום  מחובת  הוא  אם  אבל  היין  כנסכי  למחר  להשלימו  יכול  התמיד  מחובת  הוא 
זמנו רק ביום זה, ומסיק שהוא מחובת היום של החג וכשר להקריבו קודם התמיד 

ובלילה ופסול למחרת.
ל"ד  שבסוכה  הקרבן,  מחובת  שהוא  אלא  כהירושלמי  לא  מרש"י  להוכיח  וכתב 
בד"ה וניסוך המים כתב לתמידין של שחר שבעת ימי החג, כל קרבנות של כל ימות 
השנה אין נסכיהם אלא יין חוץ מן החג ותמיד של שחר שני ניסוכין, וחזינן בדבריו 

שניסוך המים הוא מחובת הקרבן של הרגל שצריך לנסכו גם במים חוץ מן היין.
הוא  מנסכיה  המים  ניסוך  שיליף  למ"ד  שרק  שכתב  הנ"ל  הגר"ח  על  קשה  אמנם 
שהרי  היום,  מחובת  הוי  מסיני  למשה  מהלכה  שיליף  למ"ד  אבל  הקרבן,  מחובת 
הגמ' בסוכה הנ"ל מביאה את רי"ח שאמר עשר נטיעות וערבה וניסוך המים הל"מ 
שגם  מדבריו  וחזינן  שחר,  של  תמיד  מחמת  הוא  שהניסוך  רש"י  פירש  דבריו  ועל 
למ"ד שיליף אותו מהל"מ מ"מ היא חידשה שיש לנסך בחג מים על תמיד של שחר 

בתור חיוב על הקרבן ולא כהגר"ח.
ביו"ט  גשמים  שמזכירין  שס"ל  לר"א  מסתפקת  ע"ב  ב'  תענית  בריש  הגמ'  והנה 
ראשון דחג אם יליף זאת מלולב שניטל בו או מניסוך המים, ונפקא מיניה שאם 
לומד זאת מלולב שניטל רק ביום אז רק ביום מזכיר, אבל אם לומד זאת מניסוך 
המים אז כמו שמנסכין בלילה גם הזכרת גשמים היא מהלילה, ומפרש"י בפירושו 
שם  התוס'  אמנם  בלילה,  לניסוך  מים  הכלי  שממלאין  בסוכה  שאשכחן  הראשון 
שזמנן  שהגם  הראשונה,  בלילה  המים  נסכי  את  לנסך  שאפשר  הגמ'  כוונת  פרשו 
גם  להקריבן  יכול  מ"מ  אבל  נתחייב  זה  מזמן  שרק  זה  שחר  של  תמיד  מזמן  הוא 

מהלילה.
והקשה הקהילות יעקב שם סימן א' שאיך שייך לנסך נסכי המים בליל יו"ט ראשון 
לתוס'  שס"ל  ומתרץ  עליו,  באים  שהם  התמיד  מזמן  רק  להביאם  נתחייב  לא  הרי 
שנסכי המים אינם מחובת התמיד אלא הוי מחובת היום של החג ונתחייבו בהם 
המים  שניסוך  שפרש"י  למה  אולם  יו"ט,  בליל  אף  לנסכם  יכול  ולכן  בלילה  כבר 
מחובת  ושהם  בלילה  לנסכם  גם  שאפשר  ראיה  אין  המים,  מילוי  על  קאי  בלילה 

היום ששפיר י"ל שהוי מחובת הקרבן וכשירים רק ביום.
ונראה שרש"י לשיטתו בסוכה ל"ד שפירש שחובת ניסוך המים הוא משום שתמיד 
אפשר  אי  התמיד  קרבן  מחובת  שהוא  שס"ל  וכיון  ניסוכים,  שני  צריך  שחר  של 
אפשר  אי  התמיד  על  לנסכם  הוא  שחיובם  שמאחר  הראשון,  יו"ט  בליל  לנסכם 
הוכרח  ולכן  ביום,  רק  שהיא  הקרבתו  וקודם  בתמיד  שנתחייב  קודם  זאת  לעשות 

לפרש שכוונת הגמ' שניסוך נוהג בלילה קאי רק על מילואם בכלי.
הצרורות  לבעל  משיטה  הביא  י"ב,  עמוד  תענית  על  קמאי  שיטות  בקובץ  וכן 
שהקשה על מה שאומרת הגמ' שם שניסוך המים הוא מאורתא שהרי כיון שהם 
הם  המים  שנסכי  שס"ל  זה  וכוונתו  ביום,  אלא  אינם  התמיד  עם  שבאים  נסכים 
שכוונת  ומפרש  התמיד,  מזמן  ביום  רק  להביאם  אפשר  ואי  התמיד  קרבן  מחובת 
שהוא  הזכרה  להו  ודמיא  בלילה  הוא  בהם  שמנסכים  המים  שהקדשת  זה  הגמ' 

בפה, וחזינן שס"ל כשנ"ת ברש"י שניסוך המים הוא מחובת הקרבן.
ואמנם הריטב"א בסוכה מ"ח וציינו הקה"י שם כתב בשם התוס' שאפשר להביא 
את נסכי המים גם בלילה, שהגם שנסכים הבאים עם הזבח קריבים רק ביום, נסכי 

המים לא נחשבים שבאים עם הזבח שחובת היום היא וזה כתוס'.
ואמנם רש"י בתענית ב' ע"ב הביא פירוש אחר למה שאמרינן שם שאפשר לנסך 
הקרבנות  שמקריבין  שאע"פ  בלילה  אפילו  ונסכיהם  ומנחתם  שגרסינן  מאורתא, 
בלילה,  לנסך  יכול  המים  ניסוך  אף  בלילה  והנסכים  המנחות  להביא  יכולים  ביום 
ולכאורה זה כהתוס' והריטב"א שאפשר לנסכם אף בליל יו"ט ראשון משום שהם 
חובת היום ולא חובת הקרבן, וקשה מרש"י בסוכה שס"ל שהם חובת הקרבן וצ"ל 

שקאי שם כפירושו הראשון כאן.
שכמו  זה  לשונו  שהנה  מתוס',  אחר  פירוש  הוא  זה  בפירושו  שרש"י  נראה  אולם 
ודאי  וא"כ  בלילה,  לנסך  יכול  המים  ניסוך  אף  בלילה  ונסכים  מנחות  שמביא 

שאין הפירוש בדבריו שיכול לנסך בליל יו"ט שהרי המנחה ונסכי היין 
הם ודאי מחובת הקרבן וקריבים רק ביום, ורק כוונתו שכמו 

הבאת  בזמן  ביו"ט  היין  נסכי  את  ניסך  לא  שאם 



בראתיו''.   
המקום  שם  השואבה  בית  שכתב,  בפיהמ"ש  הרמב"ם  בדברי  לדייק  יש  זה  כל  ה. 
שהיו מתקנין לשמחה, וקראו לו זה השם, משום ושאבתם מים בששון, ע"כ. וקשה, 
למה לו לומר ע"ש הפסוק, ולכא' ראוי לו שם זה מצד שאיבת המים גופה, אלא 
שהרמב"ם סבר, דהשמחה לא היתה משום נסוך המים, אלא משום שמחת החג, 
בששון,  מים  ושאבתם  משום  וביאר  כן,  למקום  קראו  מדוע  לבאר  הוצרך  וא"כ 

וכדברי הירושלמי שהוא שאיבת רוה"ק. 
ה'  לפני  ''ושמחתם  המקרא  בדבריו  שהביא  הרמב"ם,  בשיטת  עוד  ונראה  ו. 
סיום  שהוא  שבעה,  כל  לולב  נטילת  מצות  על  קאי  זה  פסוק  ולכא'  אלוקיכם'', 

המקרא ולקחתם לכם ביום הראשון וכו'. 
וצ"ב מאי שייטא שמחת הלולב לשמחת בית השואבה. ובמה שייך לשמחת החג, 

ולכא' כל עיקרו מצות לולב.
וביאר בעמק ברכה, דסבר הרמב"ם דאין מצות נטילת לולב מצות נטילה לחודה, 
מתקיימת  שהשמחה  תורה  אמרה  שמחים,  והיאך  ה',  לפני  שמחה  מצות  אלא 
שכדי  ונראה,  השואבה.  בית  שמחת  חז"ל  שתקנו  הוא  זו  מצוה  יסוד  ועל  בלולב, 
ועי"כ  הלילה,  כל  שמחה  תקנו  המינים,  ארבעת  בנטילת  השמחה  ולרבות  להעמיד 

יבואו לנטילה בשמחה גדולה. 
החג.  בשמחת  שמחה  לרבות  באה  בלולב,  שהשמחה  הרמב"ם  שלמד  ונראה  ז. 
ואמנם מצות נטילה כל שבעה אינה אלא במקדש, שבבית המקדש מקום השראת 

השכינה, נתחייבנו בשמחה יתירה.  
ויתכן לפי"ז שריבוי השמחה בלילה, לא נועד רק כדי להגיע לנטילת לולב בשמחה, 
אלא שלמדנו משמחה יתירה זו שנתחדשה בנטילת הלולב, להרבות שמחה בחג 

הסוכות בכלל.   
ח. נמצינו למדים גדר שמחת בית השואבה בזמן הזה. 

הוה  ביהמ"ק  דליכא  השתא  המים,  ניסוך  משום  השואבה  בית  ששמחת  לשיטות  
רק 'זכר'. 

בה  בשמחה  תוספת  אלא  זכר,  רק  שאינה  י"ל  החג,  שמחת  משום  השמחה  ואילו 
השתא  אבל  בביהמ"ק,  אלא  זו  שמחה  היתה  לא  ביהמ"ק  בזמן  ואמנם  נצטוינו. 

דליכא ביהמ"ק היא בכל מקום.  
נטילת  שתקנו  כמו  בלולב,  השמחה  היא  זו  שמחה  שעיקר  שכיון  ונראה,  ט. 
שתקנת  כיון  ולפי"ז  מקום.  בכל  השואבה  בית  שמחת  כן  מקום,  בכל  לולב 
אולם  למקדש.  זכר  השמחה  ענין  גם  א"כ  למקדש,  זכר  הוא  מקום  בכל  לולב 
גם  לולב  חיוב  שמכלל  בעלמא,  זכר  רק  ולא  המצוה,  ביסוד  'זכר'  שהוא  נראה 
השמחה.                                                                                                                                                                          

ואילו  והלולב,  הסוכה  עם  הסוכות  חג  נזכר  אמור  בפרשת  המועדות  בפרשת  י. 
בפרשת ראה במצות חג הסוכות, לא נזכרו הסוכה והלולב. 

ואמרו רבותינו שבחג הסוכות נזדמנו לפונדק אחד שני ענינים, האחד הוא בסדר 
שחג  התשובה  חודש  בסדר  והשני  כסדרן.  רגלים  חותם  שסוכות  רגלים  שלש 
והשרה  הקב"ה,  לפני  ישראל  תשובת  נתקבלה  בו  התשובה,  ימי  חותם  הסוכות 

שכינתו בתוכם.
והוא הטעם שבפרשת אמור נזכרו כל המועדים, וחג הסוכות בא אחר ר"ה ויוה"כ 
והוא בסדר התשובה, לכן באו גם הסוכה והלולב ששייכים לזה. הסוכה באה כנגד 
ענני הכבוד, שבהן נראתה השראת השכינה אחר התשובה, והלולב הוא הכלי שבו 
עמ"י מעידין על הניצחון, שבא ע"י התשובה כמבואר במדרש והוא מתקיים בכל 

שנה אחר יוה"כ בו מחל הקב"ה לעוונות ישראל.  
ולפי"ז יתבאר שדוקא 'ושמחת בחגך' נלמד לכל הרגלים, שהוא מענין הרגל, משא"כ 

'ושמחתם לפני ד' אלוקיכם' לא נלמד לשאר הרגלים, שהוא מענין התשובה. 
ומתבאר ריבוי השמחה בחג הסוכות, שע"ש זה נקרא החג 'זמן שמחתינו'. שבזמן 
זה נתרצה הקב"ה לישראל בזמן המדבר, וכיפר עליהם ביום הכפורים בכל שנה. 
כפרת  על  והשני  הרגל,  משמחת  האחד  הענינים,  שני  הסוכות  חג  בשמחת  ונמצא 
החטאים, והיא השמחה יתירה על כל המועדים. וכתב בהדר זקנים (אמור) גבי חג 

הסכות, כיון שעבר יוה"כ ונמחלו עונותיכם, יש לכם להוסיף שמחה על שמחה. 
יא. ולפי"ז שמחת בית השואבה אינה זכר בעלמא, אלא שמחה על הכפרה בשנה זו. 
וזו השמחה המבוארת במדרש בנטילת הלולב להראות הניצחון בימים אלה ממש, 

שנלוית אליה שמחת בית השואבה.  
[ולא  השואבה'  בית  ב'שמחת  משוררים  היו  הגר"א  של  מדרשו  שבבית  ומצינו  יב. 
ע"י  ישראל  חטאי  כפרת  על  שמדבר  אברהם.  באר  ספר  בסוף  המובא  זמר  'זכר'], 

הקב"ה, ודוק.

בענין "הגומא" במקום הפיטם
הרב יהודה שניידר

א] על דבר השאלה האם האתרוגים בזמננו הגדלים ללא פיטם הם בכלל מה שכתבו 
הפוסקים שאתרוגים שאין להם פיטם מתחילת ברייתן כשרין. 

ב] וכן בטעמם דהט"ז ומג"א דמקצת פיטמא היוצאת מן האתרוג סגיא להכשירו 
וא"צ פיטם שלם. 

ג] ובדבר חידושו של המג"א דרק אתרוג עם גומא הוא האתרוג שלא 

הקרבן ביום יכול להקריבם אף במוצאי יו"ט אף נסכי המים כן, ושפיר גם ללשון 
זה זה נסכי המים הם מחובת הקרבן ורק דינם כנסכי היין שהגם שהם מחובת 

הקרבן יכול להביאם במוצאי יום הקרבתו.
וכן חזינן בגבורת ארי שפירש כן ברש"י, שהקשה שלא דמי לנסכי היין שאפשר 
להקריבם גם שלא ביום הקרבת הקרבן משום שכיון שהם מחובת הקרבן זמנם 
אף לאחר הקרבתו, אבל נסכי המים אינם מחובת הקרבן ורק מחובת היום ואיך 

יקריבום  לאחר שעבר זמנם.
אמנם לפי המבואר בפרש"י בסוכה ל"ד שגם נסכי המים הם מחובת קרבן תמיד 
של שחר אתי שפיר, שכיון שגם נסכי היין שהם מחובתו של הקרבן אפשר לנסכם 

לאחר שעבר יום הקרבת הקרבן אף נסכי המים דינם כן.
וכן מבואר בהדיה במאירי בתענית שכתב שניסוך המים אינו אלא בלילה, שהרי 
ביום,  אלא  זמנם  אין  זבח  מחמת  הבאים  ונסכים  הם  זבח  מחמת  הבאים  נסכים 
וא"כ ס"ל כשיטת רש"י שנסכי המים הם מחיוב קרבן תמיד של החג ולכן אינו 
יכול לנסכם רק ביום בזמן הקרבת התמיד, ומ"מ כתב אח"כ שי"מ שכתבו שאם 
שכח ביום ולא נסך מנסכם בלילה שלאחריו ככל נסכים מתורת תשלומין, וחזינן 
הקרבת  מזמן  ביום  רק  לנסכם  יכול  ואינו  הקרבן  מחובת  שהם  שס"ל  שהגם 

התמיד, מ"מ אם לא נסכן ביום יש להם תשלומין בלילה כנסכי יין. 
יצא  לזבח  המים  ניסוך  הקדים  שאם  כתב  ה"ז  ומוספין  מתמידין  בפ"י  הרמב"ם 
לפירוש  בתענית  בסוגיא  כמבואר  שזה  המל"מ  וכתב  יצא,  בלילה  נסכן  אפילו 
עצמן  בפני  הבאים  שנסכים  הרמב"ם  שפסק  משום  שזה  ביאר  והרדב"ז  התוס', 
מתקדשין בלילה וקריבין בלילה, וכוונתו שנסכי המים אין חיובם מחמת הקרבן 

אלא הם באים מחמת עצם היום דרגל ולכן קריבים אף קודם הזבח וגם בלילה.
וכתב הערוך לנר בסוכה מ"ח נפקא מיניה בנ"ל כשאין להם קרבן התמיד, שאי 
נימא שנסכי המים הם מחיובי הקרבן כיון שלא מקריבים אותו פטורים גם מלנסך 
נסכי המים, אולם אם ניסוך המים הוא מחובת היום ואינו מחיובי הקרבן שפיר 

חייבים לנסך אותם גם בלי קרבן.
ומנחתם  כשאומרים  סוכות  של  מוסף  בתפילת  מזכירים  שלא  בטעם  לעיין  ויש 
ולרמב"ם  ולתוס'  לנסכו,  ויין  שאומרים  כמו  המים  נסכי  את  כמדובר  ונסכיהם 
ולריטב"א י"ל שזה משום שאינם מחמת הקרבן ולא הוזכר שם רק את הקרבנות 
והבאים מחמתם כנסכי היין שחיובם הוא מחמת הקרבן, אולם לרש"י ולמאירי 
שנתבאר שחיוב ניסוך המים הוא מחמת קרבן התמיד מאי טעמא לא הוזכרו שם 
כמו שהוזכרו נסכי היין, ואפשר משום שהיו מנסכים אותם רק בקרבן התמיד ולא 

במוסף והוזכר בתפילה רק מה שמביאים גם במוסף וצ"ע.
 

שמחת בית השואבה גדרה ומקורה
ומהות חג הסוכות 

הרב זאב פינחס מנדלבסקי
א. שמחת בית השואבה ביאר רש"י ריש החליל, כל שמחה זו אינה אלא בשביל 
בחג  שמחים  היו  השואבה  בית  שמחת  כתב,  וערבה  לולב  ובריש  המים.  ניסוך 
לכבוד שאיבת ניסוך המים. וכך הוא פשט הגמ' (שם) במה שאמרו לשון 'שואבה' 
חשובה  מצוה  ע"ש  'חשובה'  לשון  שאמרו  מה  וגם  בששון.  מים  ושאבתם  ע"ש 
ובאה מששת ימי בראשית, ביאר רש"י, שיתין נבראו מששת ימי בראשית לקבל 

הנסכים.  
שכל  וכו',  השואבה  בית  שמחת  ראה  שלא  מי  המשנה,  דברי  בפשט  נראה  וכך 

השמחה היתה בדרך לשאיבת המים.
מסיים  ואעפ"כ  הקודש.  רוח  שואבים  שמשם  ע"ש  שואבה  כתב,  הירושלמי  ב. 
סבר  הירושלמי  שגם  המהרש"א  וביאר  בששון.  מים  ושאבתם  ע"ש  הירושלמי 
השמחה  מקום  נקרא  למה  קשה  שהי'  אלא  המים,  ניסוך  בשביל  דהשמחה 
שבעזרה, בית השואבה ולא בית ניסוך, ולכך אמר משום שאיבת רוה"ק. ומייתי 
אלא  בששון,  מים  נסכו  אמרו  לא  מדוע  קשה  שם  שגם  דשאבתם,  מקרא  לה 

שאבתם, ע"ש שאיבת רוה"ק.
ג. אמנם הרמב"ם פ"ח מלולב כתב, אע"פ שכל המועדות מצוה לשמוח בהן בחג 
שבעת  אלוקיכם  ד'  לפני  ''ושמחתם  שנאמר  יתירה,  שמחה  שם  היתה  הסוכות 

ימים'' וכיצד היו עושין וכו' החליל מכה וכו'.   
ודייק בחי' מרן רי"ז הלוי, שמשמע בדברי הרמב"ם שהשמחה היא אותה שמחה 

שבמועדות ויתירה עליהן, והיא שמחת החג ולא שמחת ניסוך. 
וצ"ע מנין לומר כן ששמחה זו היא משמחת החג. ועוד צ"ע דלכא' ֵׁשם השמחה 
הוא 'שמחת בית השואבה', המלמדנו לכא' שהוא שייך לשאיבת המים, ועוד צ"ב 

מסוגיית הגמ' הנ"ל.
שמחת  משום  שהוא  סבר  שלכא'  הירושלמי,  הוא  זו  לדעה  שהמקור  ונראה  ד. 
החג, ומתוך כך הוקשה לו, מדוע נקרא שמה שמחת בית השואבה. ותי' שמשם 
שואבים רוה"ק. והמקרא ושאבתם מים בששון, שגם שם לשון שאיבה נאמר על 

שאיבת רוה"ק. ולפי"ז אפשר שהיא גם הכונה בסוגיין לשון 'שואבה' וכו'. 
ומה שאמרו לשון 'חשובה' בודאי אפשר לפרש על שמחת החג, וכ"כ בעמק 

ברכה ופירש שעיקר מצות שמחת החג היא שמחה בה', שהיא מצוה 
חשובה ומיסודי הבריאה, כדאמר ''כל הנקרא בשמי לכבודי 

 



היה לו פיטם מתחילת ברייתו.
הגה  פסול,  בו  ששושנתו  הקטן  הראש  והוא  דדו  ניטל  ס"ז  תרמ"ח  או"ח  שו"ע 
ויש מחמירין אם נטלה השושנתא דהיינו מה שאנו קורין פיטמא וטוב להחמיר 
במקום שאפשר מיהו לענין דינא אין לפסול אא"כ ניטל הדד דהיינו העץ שראש 
דד  לו  היה  לא  אם  אבל  בניטלה  זה  וכל  שושנתא  נקרא  והראש  עליו  הפיטמא 

מעולם כשר וכן הם רוב האתרוגים שמביאים במדינות אלו, עכ"ל.
ובבית יוסף כ' וז"ל, ותדע מדמפליג הרא"ש בעוקץ בין נשאר ממנו באתרוג בין 
לא נשאר ובפיטמא לא מפליג משמע דכל שניטלה קצת הפיטמא אע"פ שנשאר 
הגומא מלאה פסולה, עכ"ל. ובדרכי משה הוסיף דאין נפסל בנטילת השושנתא 

לבד אלא בניטל מקצת מן הדד.
ובט"ז דחה דבריהם דאין כן משמעות דברי הרא"ש, ובמג"א ג"כ נקט דאין פסול 
הדד,  ניטל  והרמ"א  השו"ע  דברי  דמשמעות  ומג"א  הט"ז  כתבו  וכן  דד,  במקצת 

משמע כל הדד, דניטל משמע כולו ולא מקצתו. 
וביאר הט"ז טעמו משום דאין שום חילוק בין ניטלה השושנתא לחוד לבין ניטל 

מקצת מן הדד וכמו דניטלה השושנתא כשר ה"נ ניטל מקצת דד כשר.
משום  פסול  אי"ז  האתרוג  מעל  גבוה  קצת  נשאר  דאם  טעמו  ביאר  והמג"א 

דהפסול מדין חסר ודין חסר הוא בחסרון הניכר וכאן אין זה חסרון הניכר.
חסר  בדין  דהא  המג"א  על  תמה   176 עמ'  כתבים  ח"א  לרעק"א  וחדוש  ובדרוש 
נקטינן דאפי' חסר כל שהוא פסול, ותירץ דאין כונת המג"א דפסול חסר הוי רק 
בחסרון הניכר, אלא דהטעם הוא משום דהדד אינו מגוף הפרי וגם בנקטם הדד 
הלכך  דד  לו  שיש  אתרוג  של  דדרכו  מכיון  אלא  שלם,  פרי  האתרוג  נחשב  עדיין 
צריך גם דד, אבל כל שיש מקצת דד שפיר נקרא אתרוג עם דד כדרך האתרוגין, 

ומשום דבדד עצמו אין דין חסר אלא רק שיהא דד, ומקצת דד נמי דד מקרי. 
דרוב  דמכיון  כתב  פיטמתו,  ניטל  בענין  בסו"ד  הראב"ד  על  הרמב"ן  בהשגות 
האתרוגין אין להם דד א"כ אף בהיה וניטל הוי כמין ברייתו ומשום דאי"ז מגופו 
הדד  דאין  רעק"א  כמש"כ  ברמב"ן  ומבואר  פוסלו,  הדד  חסרון  ואין  אתרוג  של 

מעיקר הפרי. 
בהאתרוג  חסרון  כמו  הוי  כולו  וניטל  דד  לאתרוג  יש  דאם  המג"א  בשי'  ועוי"ל 
דעכ"פ ראשו של האתרוג מגולה ואינו מכוסה, דהא ניטל דדו והאתרוג כמו שהוא 
נשוך בראשו, ולפיכך צריך עכ"פ מקצת דד כדי שלא יהא ראשו של האתרוג כמו 
מכוסה  אלא  מגולה  שאינו  האתרוג  של  ראשו  ניצל  כבר  דד  במקצת  אבל  חסר, 
בדד, ולא איכפ"ל במאי דהדר קטום, דאי"ז מעיקר האתרוג, והעיקר הצריך לנו 

שראשו של האתרוג יהא מכופה במקצת דד.
פסול  בזה  דאין  כשר  דדו  מקצת  דניטל  דנקט  המג"א  על  הקשה  יעקב  הבכורי 
חסר, והק' דבסי' תרמ"ט סקי"ז נקט המג"א דניטל דדו פסול משום דאי"ז הדר, 
ונפ"מ דפסול גם בשאר הימים ולא כפסול חסר דהוי רק ביום ראשון, וא"כ קשה 

דהרי ניטל חלקו של דד אין זה הדר.
ונראה ליישב שי' המג"א לפ"ד הרמב"ן ורעק"א הנ"ל דעיקר הפרי הוא ללא הדד 
וכל דין הדד הוא משום דדרכו של פרי שיהא לו דד אבל אין הדד צריך להיות 
שלם, ולפ"ז י"ל דה"נ לדין הדר אין דין שיהא דד שלם וגם במקצת דד מקרי הדר, 
מודה  ושם  הפיטם  מעיקר  דאי"ז  משום  השושנתא  בניטלה  מכשירין  שיש  וכמו 

הבכו"י דהוי הדר, ה"נ במקצת דד הוי הדר.
סוכה ל"ה. אמרי' בגמ' אהא דתנן במתני' נטלה פטמתו פסול, תנא אמר רבי יצחק 
בן אלעזר נטלה בוכנתו, וביארו בתוס' מאי דאמרי' בגמ' דפטמתו היינו בוכנתו, 

וביארו דהיינו שניטלה כולה עד שנעשה גומא בהאתרוג, וכן נקטו הב"י והב"ח.
ויל"ע דממנ"פ אי הדד הוי מגופו של אתרוג ולכך ניטל הדד ונעשה גומא פסול 
א"כ ה"נ בניטל הדד היוצא מן האתרוג בלבד נימא כן דפסול משום דהדד הוא 
מגופו של אתרוג, וא"ת דאין הדד מגוף האתרוג ולכך ניטל ולא נעשה גומא כשר, 
א"כ מדוע ניטלה בוכנתו ונעשה גומא פסול, והרי מילוי הגומא הוי ע"י הדד שאינו 
מגוף האתרוג, וא"כ מאי חסרון יש בנפילת בוכנת הדד ובגומא שנעשה בהאתרוג. 
וי"ל דהנה עניינו של הדד הוא לשמור על הפרי והוא נחשב שומר לפרי, ונפ"מ 
לדין קבלת טומאה, דנגיעה בשומר הפרי הוי כנגיעה בהפרי, ושמירה זו היא דאם 
יפול הדד ובוכנתו ותיעשה גומא אז עלול הפרי להתקלקל, ולפיכך אמנם דהדד 
יוצא ג"כ מהפרי ונמשך למעלה, אבל עיקרו של השומר הוא הבוכנא המכסה את 
גומת הפרי, ולכך לדין חסר אזלינן רק בתר הבוכנא, דרק אם נעשה גומא הוי חסר 

ומשום דבזה נעשה הפרי גלוי וחסר את השומר שלו.
קיימת  בוכנתו  עדיין  אבל  גומא  קצת  ונעשה  הדד  ניטל  דאם  לחדש  יש  ולפ"ז 
ונעשה רק קצת גומא בתוך הבוכנא, דהיינו דהדד ניטל באופן שנטל עימו קצת מן 
הבוכנא שבתוך הגומא, אבל הגומא עצמה מכופה בבוכנתו של דד, בכה"ג כשר 
ואינו כדין ניטלה בוכנתו, ומשום דעדיין השומר של הפרי קיים, ועיקרו של הדד 

הוא בזה שהוא שומר להפרי, וכל שזה קיים כשר.
משחיר  הדד  נטילת  ובגלל  הדד  מהן  דניטל  באתרוגים  מצוי  דהנה  נראה  ועוד 
הבוכנא הממלאת את הגומא ונעשית כמו רקוב קצת, וי"ל דבכה"ג פסול משום 
דנעשה קלקול קצת מחמת נטילת הדד ואע"פ דליכא גומא והאתרוג שלם אבל 

בזה דנתקלקל בגלל ניטלת הדד נחשב דליכא שומר להפרי, ומשום דנתברר 
דאין מילוי הגומא מספיק כדי לשמור את הפרי, דהא קמן דהשחיר 

נתגלה דהאתרוג צריך להשמירה  ובכה"ג  קצת,  ונתקלקל 

 

גם ע"י הדד שמחוצה לו ולא רק במילוי הגומא.
המג"א סק"י כתב על דברי הרמ"א בשם הרא"ש דאתרוג שלא היה לו דד מעולם 
במקום  יש  כי  הם  וניכרים  וז"ל,  המג"א  וכתב  לגמרי,  פטמתו  ניטלה  אפי'  כשר 

פיטמא כמו גומא מתחילת ברייתו, עכ"ל. 
וצ"ב מדוע צריך שיהא ניכר ע"י גומא ומדוע אם הגומא מכוסה מתחילת ברייתו 
פסול, וי"ל דהמג"א לשי' לקמן תרמ"ט סקי"ז דניטלה פטמתו פסול משום הדר, 
ולפיכך רק אם ניכר על האתרוג שלא היה לו דד מעולם כשר משום הדר, וזה ע"י 

דניכר בגומא שלו.
פולמוס  יש  ברייתו  מתחילת  פיטמתו  לו  היה  שלא  דאתרוג  זה  דבר  בעיקר  והנה 
בין חכמי זמנינו, דהנה המציאות בזמנינו הוא שכל האתרוגים בתחילת ברייתן יש 
להם פיטמא ורק אח"כ נופלת הפיטמא, אלא שיש שנופלת מיד בהיותו קטן מאד 
לקיחה  לספר  בהסכמה  שיינברג  והגרח"פ  קצת,  הגדיל  שכבר  אחרי  שנופל  ויש 
תמה של הגר"ש אדלר ובס' מועדים וזמנים להגר"מ שטרנבוך ח"ו סי' ס"ב ובשו"ת 
קנה בושם להגר"מ ברנדסדופר ח"ב סי' כ"ח נקטו דמכיון דמתחילת ברייתו היה 
לאתרוג פיטם אי"ז בכלל מה שכתבו הפוסקים דאתרוג שלא היה לו פיטם מעולם 
כשר, דשאני הכא דהיה ונפל ופסול כדין ניטלה פטמתו, אמנם השבט הלוי ח"א סי' 
קע"ז השיב להגר"מ ברנדסדופר דמכיון דנפילת הפיטם בזמן מוקדם הוא מטבע 
הפרי שכן רוב האתרוגין דרכם בכך שנופלת פיטמתם, א"כ מאחר שתכונת הפרי 
כן היא ממילא הוי כמי שלא היה לו דד מעולם, וזה בכלל כונת הפוסקים להכשיר 
כל שלא היה לו פיטם מעולם, וכן מנהג העולם, וכן נהג מרנא פאר הדור אדוננו 
בני  וכל  תלמידיו  כל  אחריו  נהגו  וכן  פיטם,  עם  אתרוג  לחפש  שלא  זצ"ל  החזו"א 

הישיבות. 
בזמן  דגם  וי"ל  כשר,  ברייתו  מתחילת  גומא  יש  אם  דרק  המג"א  דברי  י"ל  ולפ"ז 
גידולם,  תחילת  אחר  פיטמתם  שנופלת  האתרוגים  ברוב  הדרך  היתה  כן  המג"א 
והדרך היא שנעשית גומא ע"י נפילת הדד, וממילא אם נפל הדד ולא בוכנתו אי"ז 
אי"ז  גומא  נעשית  דלא  בכה"ג  ולפיכך  האתרוגים,  רוב  דרך  כן  דאין  גידולו  כדרך 

כדרך האתרוגים ובכה"ג הוא פסול משום נטילת הפיטמא.
ואין להקשות דיציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא, דאיך יתכן דאם הגומא מלאה 
גרע מאשר יש גומא, די"ל דכמשנ"ת דענין הפיטמא הוא להיותה שומר לפרי, ולכך 
איכא פסול בנטילת השומר מהפרי, ולפ"ז י"ל דדוקא כאשר ניטל מתחילת ברייתו 
ונעשה גומא דאז לא נשאר שום שומר להפרי וגדל הפרי בלא שומר ועי"ז נתגדל 
אין  לשומר  צריך  הפרי  ואין  דמאחר  כשר  לפיכך  לשומר,  צורך  בלא  גידולו  בדרך 
כאן חסרון כלל בנפילת הפיטם, אבל באין לו גומא א"כ עדיין צריך הפרי להשומר 
ואינו כרוב האתרוגים דאין צריכין לשומר כלל, ולפיכך בזה דין האתרוג כמו ניטלה 

פיטמתו לאחר גידולו.
אתרוגין  ומצינו  דמאחר  טענתם  חיזקו  פיטם  בלא  האתרוגין  את  לפסול  הטוענים 
ואין  פיטמתם  נופלת  חולשתם  לפום  האחרים  שמא  א"כ  פיטמתם,  נופלת  שלא 

לקרא לזה דרך גידולו אלא אדרבה דרך חולשתו.
וכמשנ"ת  האתרוג,  מגוף  אינה  דהפיטמא  וברעק"א  ברמב"ן  דכנתב'  דמכיון  וי"ל 
כל ענין הפיטמא היא משום היותה שומר להפרי, וא"כ כד חזינן דדרך האתרוגין 
שגדלים בלא השומר שלהן, א"כ אין לקרא לזה חולשא של האתרוגין אלא אדרבה 
ואי"ז  את פיטמתו מעליו,  האתרוג  ולכך משיל  האתרוג צריך לשומר  אין  דתו  י"ל 
מדרך  שפיר  וא"כ  עצמו,  בכח  עומד  שהפרי  הוא  חוזק  אדרבה  אלא  כלל  חולשא 

האתרוג הוא שאין לו פיטם.    

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

ב' ע"א אין ספק מוציא מידי ודאי, הר"מ פסק דהא דעובר אינו מאכיל היינו דוקא 
רח"ה  חידושי  ויעוין  אחיו.  בשביל  אוכל  אחים  עוד  לו  ביש  אבל  אחים  עוד  באין 
(תרומות) דהא דעובר אינו מאכיל אי"ז דעובר פוסל אלא דאין בכח העובר להאכיל 
ועוד הוסיף דעובר יש לו שם יורש בנכסים אלא דאין לו זכיה בנכסים ומה"ט היכא 
דיש לו עוד אחים אוכל בשביל אחיו אבל היכא דאין לו עוד אחים כיון דיש לו שם 
שזוכה  דיורש  נמצא  יעו"ש.  להאכיל  העובר   בכח  דאין  אוכל  אינו  בנכסים  יורש 
בנכסים זהו מחמת השם יורש והא דיש ב' יורשים הדין הוא דיחלוקו דכיון שיש 
היטב  מבואר  ולפ"ז  דיחלוקו.  הוא  הדין  ממילא  הנכסים  בכל  יורש  שם  לשניהם 
הרא"ש  כתב  ובת  ובטומטום  ודאי  מידי  מוציא  ספק  דאין  הוא  הדין  ויבם  דבספק 
דהטומטום מקבל ג' חלקים והבת מקבלת רביע דבספק ויבם דהיבם יש לו ודאי 
שם יורש והספק יש לו ספק שם יורש אמרינן דאין ספק מוציא מידי ודאי משא"כ 
בטומטום ובת דיתכן שמקבל מחמת השם בת אף דודאי יש לו שם יורש בנכסים 
הדין הוא דמקבל ג' רבעים ורביע דיתכן דיש לו שם יורש דבת ומה"ט אין דין דאין 

ספק מוציא מידי ודאי.
ב' ע"א הבטה, התו' הקשו לרש"י דהבטה בהפקר קונה דבסוגיא כאן מבואר דראיה 
לא קני. ומטו בה דראיה היינו ראיה בעלמא והבטה היינו בשימת לב ויעוין קידושין 

מא' דאסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה ויעוין איסו"ב כד' ג' ומותר 
לעשות  ראוי  אלא  עוד  ולא  וכו'  שישאנה  קודם  בפנויה  להסתכל 

כן. ובראב"ד הק' חכמים אמרו לידבר בהדיה ע"ה מבואר 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:

בראשית - מהות השבת

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

להעמיד  שלא  להזהר  יש  ”לכתחילה  אזיקונים-  ע“י  הסכך  העמדת  א. 
לו  שאין  או  ובדיעבד  כ“ב]  ס“ק  תרכ“ט  [מ“ב  טומאה  המקבל  בדבר  הסכך 
ולכן  טומאה [שם]  במקבל  בדבר  הסכך  להעמיד  דמותר  קי“ל  דברים  שאר 
אזיקונים שהם מקבלים טומאה, לכתחילה טוב לחוש ולהזהר שלא להעמיד 

הסכך רק עם ידיהם.
או  הסכך  להניח  הקטנים  לילדים  שנותנים  מצוי  קטן-  ע“י  הסכך  הנחת  ב. 
לדעת  לחשוש  ונכון  שראוי  לידע  ויש  הסוכה,  גבי  על  הקיינעס  את  לגלגל 
הביה“ל  כלשון  והסוכה  הלולב  הציצית,  את  יעשו  לא  וקטנים  שנשים  ר“ת 

בריש סי‘ י“ד.
ג. סכך קודם דפנות-  ואין לעשות הסכך קודם שיעשה הדפנות [רמ“א סוף 
ט‘].  ס“ק  [מ“ב  העשוי  מן  ולא  הוי  המחיצות  אח“כ  יעשה  ואם  תרל“ה]  סי‘ 
ובדיעבד אם עושה קודם, הב“ח מכשיר והרבה אחרונים חולקין ודעתם דאף 
בדיעבד פסול [ס“ק י‘]. ומספר המחיצות שצריך שיקדמו לסכך, יש הרבה 
אחרונים שס“ל שצריך שיעמידו שלוש מחיצות לפני שמונח הסכך. ואע“פ 
שהפמ“ג [תרל“ה מ“ז ס“ק ה‘] מסתפק שמא די במחיצה אחת באורך שבעה 
טפחים [ויש עוד שדנים בזה], לכתחילה ודאי עדיף להזהר בזה ולא להניח 

את הסכך רק אם יש כבר ג‘ מחיצות בסוכה.
ארבעה  לולב  של  ”ושדרו  ללולב-  ביחס  והערבה  ההדס  עמידת  אופן  ד. 
סי‘  ריש  [שו“ע  טפח  ההדס  מן  יוצא  הלולב  של  שדרו  שיהא  כדי  טפחים, 
תר“נ]. והמ“ב בס“ק ב‘ מבאר שהא ששדרו של לולב יוצא מן ההדס טפח 
”היינו לבד מהעליון היוצאין למעלה לאחר שכלתה השדרה“. דהיינו ההדס 
הלולב.  של  עליו  מסוף  ולא  הלולב  שדרת  מסוף  טפח  נמוך  להיות  צריך 
ואפילו הוסיף באורך ההדסים מבואר בשו“ע [שם סעיף ב‘] שיש מי שאומר 
כותב  ט‘]  [ס“ק  ובכה“ח  טפח,  מהם  למעלה  לולב  של  שדרו  שיצא  שצריך 

שרוב הפוסקים ס“ל כיש מי שאומר זה.
ה. לא להשאיר בבית כנסת ד‘ מינים שאינם נצרכים- אלו המחליפים באמצע 
חוה“מ  הדסים או ערבות מן הראוי לא להשאירם זרוקים בכל מיני מקומות 
רבא  בהושענא  במיוחד  וכדו‘].  בכניסה  סטנדרים,  [שולחנות,  כנסת  בבית 
ישנם המשאירים את הערבות ולעיתים את כל ד‘ מינים ברחבי בית הכנסת, 
והדבר גורם ללכלוך, אי כבוד לבית כנסת וטרחא לאנשים שצריכים לפנותם.
ו. שמחה בחול המועד- ”חייב אדם להיות שמח  וטוב לב במועד הוא ואשתו 
ואגוזים  קליות  להם  נותן  הקטנים  משמחן  כיצד  אליו,  הנלווים  וכל  ובניו 
ב‘].  סעיף  תקכ“ט  [שו“ע  ממונו.  כפי  ותכשיטין  בגדים  להם  קונה  והנשים  
לענין  מועד  בכלל  הוא  דחוה“מ  הרמב“ם  בשם  ט“ז)  (ס“ק  כותב  ובמ“ב 
שמחה. והנה נשים קונה להם בגדים ותכשיטין זהו כפשוטו. אבל בקטנים 
שוקולד  ממתקים,  כגון:  בימינו  אותם  המשמחים  דברים  להם  ליתן  צריך 

וכדו‘.

קני  הבטה  אבל  קני  לא  דראיה  כאן  לרש"י  דס"ל  וזהו  הם  ענינים  שני  וראיה  דהבטה 
דוקא  היינו  קני  גדר  בצירוף  דבהבטה  בתו'  דמבואר  כן  צ"ל  ג"כ  התו'  ובדעת  ודו"ק. 

בהבטה אבל בראיה לא קני ודו"ק.
מדין  הוה  בע"ד  דהודאת  לב  בן  המהר"י  דעת  מביא  ורמא'  לד'  סימן  הקצה"ח  ע"ב,  ג' 
נדר וכונתו דאי"ז נאמנות אלא דין הנהגה אבל דעת הקצה"ח דהוה דין נאמנות כדחזינן 
אדם  לעצמו  דביחס  אותו  מכחישים  דעדים  אף  חלב  אכלתי  לומר  דנאמן  כאן  בסוגיא 
נאמנות  דין  הוה  ע"ע  דמעיד  דהיכא  דא"ח  ואלו  דאלו  ונראה  עדים.  ממאה  יותר  נאמן 
והיכא דאינו מעיד ע"ע אלא על חתיכת חלב אי"ז נאמנות אלא דין הנהגה. ויעוין רמב"ם 
דמעיד על חתיכה שהיא חלב ואכלה אינו לוקה ובמעיד ע"ע שהוא כהן ונשא גרושה 
ע"ע  נאמן  דא דם  דין נאמנות  הוה  ע"ע  דהיכא דמעיד  היטב  מבואר  הוא  ולהנ"ל  לוקה 
יותר ממאה עדים והיכא דמעיד על החתיכה הוה דין הנהגה ודורשי רשומות נתנו בו 
הלשון  החתיכה  על  דמעיד  והיכא  נפשיה  שוויא  הוא  הלשון  ע"ע  דמעיד  דהיכא  סימן 

הוא שוויא אנפשיה. 

תגובות
מהר"ר  שמעתי  אני  קזצ'קוב,  אריה  קלמן  הרב  שכתב  זאת  תגמלו  הלה'  קריאת  בענין 
נפתולי רובינשטיין שליט"א ששמע מהר"ר שמעון ברגמן זצ"ל מבעלי קורא בירושלים 

שבל' שאחרי ה"א הידיעה נעשה השו"א לחטף פת"ח.
מה ששאל הרב שמואל מנחם כהן על שייכות הפסוקים של ציווי משה ליהושע וכתיבת 
התורה והקהל, נראה שלא קשה כל כך דעתה עומד משה רבינו ומוסר לבני ישראל מה 

שצריכים לפני פטירתו, ולכן מצוה להמנהיג ואח"כ לבני ישראל בתורה ויראת שמים.
עוד שאל פירוש הקרא ובניהם אשר לא ידעו וגו', ונראה דקאי על בנים גדולים שאינם 

מבינים ולכן יבואו כדי שיכנס אצלם יראת שמים וכמבואר בש"ע או"ח סימן קנ"ה.
להעיר  יש  ומ"מ  העיקר,  שהם  הסליחות  שבין  בפסוקים  ליזהר  הביאו  חיזוק  בדברי 
דאע"פ דעיקר התקנה היתה מהם מ"מ אחרי שהוסיפו הסליחות א"כ הם נעשה העיקר, 
וכמו בברכת הטוב והמיטיב בברכת המזון שהעיקר היה לומר רק הטוב והמיטיב ואח"כ 
הוסיפו גם גמולות ומלכיות וכו' כמבואר במ"ב סימן קפ"ט, האם נאמר שהעיקר הוא 

רק תיבות הטוב והמיטיב ואם לא כיון בם הפסיד עיקר הברכה וכדומה.
הרב דוד אריה שלזינגר 
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