לא מוגה

בס"ד

סוכה מח) .משנה ראשונה( עד מט) .שורה (3
ביאורים
ששון ושמחה :הערוך לנר :מפני שהצדוקים לא הודו בניסוך המים הנלמד מהפסוק ושאבתם מים בששון לכן הביאה הגמרא את המעשה
עליהם להורות היאך ע"פ טעותם היו להם דברי הכתוב לשחוק ולמען גלות קלונם.
ר' הלל משקלוב )קול התור ,פ"ב פסקה קמז( כתב על הגר"א" :רבנו זכה להשיג כוונת הגמרא בזה בכל תכליתה ועל זאת אמר לנו רבנו שאילו
לא נברא אלא כדי להשיג דבר זה – כדאי הוא לו") ,ובסוד העניין הוא מייחס את ששון ושמחה למשיח בן יוסף ומשיח בן דוד ,אך סתם ולא ביאר(
ה'שם משמואל' )סוכות תרע"ב( :הויכוח הוא מה גדול יותר  -שמחה שבאה לאדם בהדרגה ובישוב הדעת או ששון שבא בפתאומיות.

משנה
המקור לחיוב שמחה בשמיני עצרת

זמן חיוב בהלל ובשמחה:
כל ימי החג כולל שמיני עצרת.

"ושמחת בחגך" – כל  7ימים.
"והיית אך שמח" – לרבות ליל שמיני עצרת] .וק"ו ליום שמיני עצרת[
מ ' -אך'  -ממעטים את ליל יו"ט ראשון משמחה
]מסתבר למעט את ליל יו"ט ראשון שאין שמחה
לפניו ,ולא את ליל יו"ט אחרון [

הנאלץ )מחוסר מקום( להיות בסוכה
ביום השמיני  -חייב להוכיח שאינו
עובר על 'בל תוסיף'

משנה
כשגומר לאכול ביום השביעי בסוכה:
• לא יסתור את סוכתו )המצוה ממשיכה
עד סוף היום(.

בא"י:
מוריד חלק מהסכך )וכך נפסלת הסוכה(

• יכניס )לפנות ערב( את כליו לבית -
לכבוד שמ"ע.

האחרונים דנו האם לילי יו"ט ראשון
נתמעט מחיוב שמחה לגמרי ,או רק
מחיוב אכילת בשר שלמים,

פתרון זה לא אפשרי
בחו"ל,
היום השמיני שם הוא
ספק שביעי ,וצריך לשבת
בו בסוכה כשרה.

בחו"ל:
בסוכה קטנה :מדליק את הנר.
בסוכה גדולה :מכניס לתוכה קערות.

ברייתא
מעשה בצדוקי אחד שניסך ע"ג רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן.
בעקבות כך נפגמה קרן המזבח ,וסתמוה בבול של מלח ,כדי שלא יראה מזבח פגום.
התיקון היה תדמיתי בלבד  -המזבח לא הוכשר בכך,
מזבח ללא כבש/קרן/יסוד/ריבוע )ר' יוסי ב"י מוסיף :סובב(  -פסול.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

©הראל שפירא ועמיחי גורדין-ישיבת הר עציון

לא מוגה

בס"ד

משנה
ניסוך המים
הכללים
מס' הימים:

ת"ק.7 :

ר' יהודה.8 :

גודל הצלוחית :ת"ק 3 :לוגין .ר' יהודה :לוג .
דרך ניסוך המים:

המקור לתקיעות:

ממלאים מהשילוח ,כשמגיעים לשער המים )שבעזרה( תוקעים ומריעים
ותוקעים .הכהן עולה בכבש המזבח ופונה לצד שמאל .שם ניסך את המים
אל הספל המערבי) .מקפידים לראות את הניסוך ,מחשש לצדוקים(
השינויים כשהניסוך בשבת:
ממלאים בע"ש חבית של זהב שאינה מקודשת מהשילוח ומניחים אותה
בלשכה) .אם נשפכה/נתגלתה – המים נפסלו ,וממלאים מהכיור(

"ושאבתם מים בששון"

עקרונית כל העולים למזבח פונים לצד ימין,
חוץ מ 3-דברים הבאים שפונים לצד שמאל
)במקרים אלו חוששים שינזקו מעשן המזבח(:
 .1ניסוך המים .2 .ניסוך היין .3 .עולת העוף
)כשאין מקום פנוי בקרן דרומית מזרחית(.

הספלים של ניסוך המים
ר"י :סיד )והושחרו מהיין(.

החומר שממנו עשויים הספלים:

ת"ק :כסף.

גודל הנקב:

של יין :עבה ,של המים :דק.

למה יועדו הספלים:

המערבי :למים ,המזרחי :ליין.

התבלבל בין הספלים:

יצא.

גם הספל של המים עשוי להשחיר כי לפעמים
בטעות ניסכו דרכו יין )וכשר בדיעבד כדלהלן(.

היין סמיך יותר מהמים  -נקב היין היה גדול
מנקב המים כדי שניסוכם ייגמר יחדיו.
לר' יהודה ,הסובר שכמות המים לניסוך )= 1לוג(
קטנה משל יין )= 3לוג( נקב ספל היין היה הרבה

יותר רחב משל ספל המים שהיה קצר.
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