להצלחתו של שמואל כהן

בס"ד

סוכה מ) :שורה  (6עד מא) :משנה(
ביאורים
איסור חדש :אסור לאכול מן התבואה החדשה קודם הקרבת מנחת העומר בששה עשר בניסן .מנחת העומר היתה נקצרת
במוצאי חג ראשון של פסח )על כך כידוע היתה מח' גדולה עם הצדוקים שטענו שיש לקצור את העומר ממחרת שבת חול המועד פסח(
למחרת יו"ט ראשון )ביום ראשון של חוה"מ פסח( היו מקריבים את המנחה במקדש .בניגוד לשאר המנחות שהובאו מחיטים מנחת
העומר הובאה משעורים )המנחה היחידה חוץ ממנה שהיתה משעורים היא מנחת סוטה(
כך היה הדין בזמן המקדש ,לאחר חורבן בית המקדש ,קבע ריב"ז שאסור לאכול כל יום  ,16הגמרא ביארה את טעמו של ריב"ז.

המקור של ר' אליעזר :סמיכות הפסוק "וכי תמכרו" לפסוק

כיצד מתחללים פירות שביעית על מעות

"בשנת היובל".

תגובת ר' יוחנן :משם לומדים שהסוחר בפירות שביעית עלול להיענש ולהגיע למצב
שימכור את רכושו מרוב עניות.

ר' אלעזר )וברייתא א'(:
רק במקח) .שמוכרה לחבירו(
המקור של ר' יוחנן" :כי יובל היא קדש"  -החילול הוא כמו בקודש )שמתחלל
גם במקח וגם בחילול(.

ר' יוחנן )וברייתא ב'(:
במקח ובחילול) .שמחללן באמירתו על מעות(

תגובת ר' אלעזר :משם לומדים שקדושת שביעית חלה על המעות לאחר מכירת הפירות
)כמו שלאחר פדיית קודש ,קדושה חלה על המעות(.
המח' היא רק לגבי חילול דמי הפירות,
כולם מודים שחילול הפירות עצמם מתבצע
רק דרך מקח.

חשוב לזכור! בניגוד לקודש – בקדושת
שביעית הקדושה נשארת בפירות גם אחרי
החילול') .תהיה'  -בהוייתה תהא(.

ברייתא
האם ניתן לחלל שביעית ומע"ש על בעלי-חיים בעודן בחיים?
חכמים :לא.

ר' מאיר :כן.

רבא:
על נקבות מודה ר"מ שלא ניתן לחלל )גשמא יגדל מהם עדרים(.
המחלוקת היא רק בזכרים )חכמים גזרו על זכרים מפני נקבות(.

משנה
באלו ימים יש ליטול לולב?
בזמן המקדש:
במקדש :כל סוכות.
במדינה :רק ביו"ט ראשון.
לאחר חורבן המקדש – תיקן ריב"ז:
במדינה :כל סוכות – זכר למקדש

"ציון היא דורש אין לה" – מכאן שיש לדרוש את ציון
ולעשות דברים זכר לחורבן.

תקנה נוספת של ריב"ז )לאחר החורבן(:
במשך כל יום ט"ז ניסן אסור לאכול מהחדש.
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להצלחתו של שמואל כהן

בס"ד

סיבת התקנה לאסור את יום  16בניסן
סתמא דגמרא
שיטת ריב"ז :לאחר החורבן  16בניסן מותר מהתורה )"עד עצם היום הזה"  -עד ולא עד בכלל(

תקנת ריב"ז :יש לאסור את יום  16בניסן מחשש שמא יבנה ביהמ"ק וימשיכו להתיר כבר
מתחילת היום )ולא רק מזמן הקרבת העומר כנדרש(.

אמנם כשביהמ"ק היה קיים הספיקו כל
שנה להקריב את העומר עד חצות –
אבל ריב"ז חשש שביהמ"ק ייבנה מעט
קודם ט"ז ניסן ולכן לא יספיקו להקריב
עד חצות.

רב נחמן בר יצחק
דעת ריב"ז :לאחר החורבן  16בניסן אסור מהתורה )"עד עצם היום הזה"  -עד ועד בכלל(

תקנת ריב"ז :ריב"ז דרש ופירסם את דין תורה.
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