פרנס החודש

להחזקת שיעורי התורה

לזכר נשמת הרה"צ ר'
פלטיאל מאיר זצ"ל רבינוביץ
נלב"ע י"ט אב תשמ"ו

הונצח ע"י ולזכות אחד מתלמידיו

במבצע רב היקף חולקו מאות גמרות סוכה
הנלמדות במסגרת ה"דף היומי"

נושאי ה'ד' בעלו :
äëåñá íééúîå÷ úèéîá äðéù

 

בימי האחרוני חולקו מאות גמרות להמוני בית ישראל ,בכמה מוקדי חלוקה
שבריכוזי היהדות החרדית ,במבצע רחב היק בו נטלה חלק הועד העולמי להפצת לימוד
הד היומי שע"י מרכז אגודת ישראל העולמית.
מסכת סוכה מ התלמוד בבלי הנלמדת בימי אלו ע"י המוני בית ישראל במסגרת
לימוד הד היומי ,העומדת בסימ חג הסוכות הקרב אשר מרובה במצוות ,כמצוות סוכה
ודיני ארבעת המיני ושאר מצוות החג ,אשר מסכת זו דנה ומרחיבה בה ,ורבי ה
שהצטרפו למעגל לומדי הד היומי המבקשי ללמוד את הלכות החג בחג ,וקובעי
עתי לתורה בלימוד מסכת זו ,כהכנה לקראת חג הסוכות הבעל"ט.
הגמרות המהודרות ומאירות עיניי שחולקו ,בהוצאה הנודעת מבית מדרשה של מכו
"עוז והדר" ,ע פירוש "מתיבתא" הנותנת הארה מיוחדת בהבנה מעמיקה של הסוגיות
העמומות על ידי הפירוש המשולב בדברי הגמרא ,ובהשבחת הלימוד באסוקי שמעתא
אליבא דהלכתא ,על מגוו המדורי הקיימי בו לתועלת הלומד.

"תהא השנה הזאת"...
בעמדנו עתה בשלהי שנה ,נישא כפנו אל מי שאמר והיה העול בתפילה ובהודיה על
כל הטוב אשר גמלנו ,למ יו התחלת הוצאת ספרי "מתיבתא" במכונת המהודרת ועד
עתה.
בפרוס יו הדי בו ניפקד כולנו בדבר ישועה ורחמי נישא כפנו אל שמי בהודאה על
העבר ובתפילה את העתיד שנוכל להמשי ולהוציא את הש"ס כולו ולסיי מסכתות
וספרי אחרי לרומ כבוד שמי.
וכא פוני אנו בברכת תודה אל אלפי מנויינו היקרי ,הצועדי עמנו כברת דר לא
קצרה ,במישור ובהרי ,הנושאי בגבורה את שכר העשרה ראשוני.
מודי אנו לכ על האמו ,על העצה והתושיה ,על הנשיאה בעול ,על ההערכה
ההדדית ,ועל כולנה על שיתו הפעולה הפורה בינינו שהוא לש ולתפארת.

éîåéä óãä úöôäì éîìåòä æëøîä é"ò ì"åé ïåìòä
02-5377604 :'ìè
""äùî ïåøëæ
העלו מופ בלמעלה מ  10,000תיבות דוא"ל ע"י
רשת "היכלי תורה" 1599553055 :פקס035422711 :
דוא"לtora10@nana.co.il :

להצטרפות לקבלת העלו נא לשלוח אמייל לכתובת הנ"ל.
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סוכה כ'
äëåñá íééúîå÷ úèéîá äðéù
במשנה ,הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו.
ובגמראהעמידודיןזהדווקאכשהמיטהגבוההעשרהטפחים
שאז יש למיטה דין אוהל ונמצא שהישן תחתיה ישן תחת
אוהלזהולאתחתהסוכה,אבלאםאיןבגובההמיטהעשרה
טפחים אינה חשובה אוהל והישן תחתיה נידון כישן תחת
הסוכהויצאידיחובתו.
דין זה הובא בשו"ע )סי' תרכז ס"א( ,והרמ"א הקדים לדין זה
הקדמה וכתב שצריך לישב באויר הסוכה .וביאר הט"ז )שם
סק"א(שכוונתושלהרמ"אבמהשהקדיםהקדמהזוהיאלבאר
טעם הדין שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו ,ולומר
שאין הטעם בזה משום שמיטה תחת הסוכה היא כסוכה
תחת הסוכה וכטעמם של הרי"ף )י (.והרמב"ם )סוכה פ"ה הכ"ג(,
אלאטעםהפסולהואכיוןשצריךלישוןבאוירהסוכהוהישן
תחת המיטה אינו ישן באויר הסוכה אלא תחת צל המיטה
)כדעת בעל המאור י .ד"ה תרגמא( .ויש שפירשו בכוונת הרמ"א
שדעתושלכתחילהצריךלישןבאוירהסוכהממשולאתחת
המיטה גם אם אינה גבוהה עשרה טפחים ,והוא על פי
משמעות הירושלמי שהביא בערוך השולחן )שם ס"א( שנראה
מדבריושהעמידדיןמשנתינוגםבסוכהשאינהגבוההעשרה
טפחים ,וגם בזה נאמר שהישן תחת המיטה לא יצא ידי
חובתו ,וכוונת הרמ"א היא שלכתחילה יש לחוש לדברי
הירושלמיולאלישוןתחתהמיטהבסוכה.
ודנו הפוסקים בדבר משפחות שיש להם הרבה אנשים
הצריכים לישן בסוכה ואין בשטח הסוכה מקום עבור כולם,
אם מותר להם לישן במיטות של שתיים ושלוש קומות,
במקום שאין בין מיטה למיטה גובה עשרה טפחים .שהנה
בשו"ע )סי' תרכז ס"ג( מבואר שהעצים היוצאים מארבע ראשי
המטהאסורלפרוסעליהןסדיןולישןתחתיואפילואםאינם
גבוהים עשרה ,שכיון שהם קבועים יש להם דין אוהל גם
כשאינם גבוהים עשרה טפחים .ולפי זה כתב בשו"ת קנין
תורה )ח"ה סי' א( שהוא הדין לענין מיטת קומתיים ,שכיון
שהמיטה העליונה קבועה בחוזק על המיטה התחתונה ולכך
היאעשויהשישנותחתיהעלהמיטההתחתונה,הריישלה
חשיבות אוהל גם כשאין עשרה טפחים בינה לבין המיטה
התחתונה,והישןתחתיהלאיצאידיחובתו.
אךדעתרובהפוסקיםשגםבמיטתקומתייםישלדוןדיןהישן
תחת המיטה ,ואם אין בחלל י' טפחים יכולים לישן תחת
המיטה .והגרש"ב ולדנברג )בהערות לספר קנין תורה( כתב שודאי
איןלדוןאתהמיטההעליונהכאוהלקבועלמיטההתחתונה,
שהרי עיקר המיטה העליונה עשויה לישן עליה ולא להיות
לאוהללמיטההתחתונה,ומהשנותניםאתהמיטותזועלזו
הוא רק משום חסרון מקום .והגע בעצמך ,שאם יביא אדם
מיטה לסוכה כדי לישן תחתיה ,אטו יהא הדין שבאופן זה
אסור לו לישן תחת המיטה כיון שעשאה לאוהל ,וודאי אין
לדון כן ומיטה אינה נחשבת לאוהל למה שתחתיה כיון
שאינהמיועדתאלאלישןעליה.

סוכה כ"א
úáùá äéøèî úçéúô
בשו"תנודעביהודה)תנינאאו"חסי'ל(דןעלדברנשיאתהפאראסאל
)מטריה( בשבת ,ותיאר צורתו שהוא כלי העשוי להגן בחמה מפני
החמה ובגשמים מפני הגשמים והאדם נושאו על ראשו והוא
מאהיל על ראשו ,והוא עשוי שיש לו בית יד וקרסים ולולאות
לפתחו ולמותחו ולסגרו כרצונו .והרב השואל שם כתב מכתב
לחכםאחדלשאלולמהאינומוחהבבניביתושיוצאיםבשבתעם
האוהל על ראשם ,והחכם השיב לו טעמים להתיר .והשואל חזר
והשיב לו לסתור טעמי ההיתר ההם ,וביקש מהנודע ביהודה
לחוותדעתובזה.והקדיםהנודעביהודהוכתבשאףשמתוךדבריו
של החכם ניכר שגברא רבה הוא ודבריו המה דברי תורה ודברי
טעםלשבח ,מכלמקום לדינאאינו מסכיםעמו ודעתוהיאלאסור
את השימוש במטריה בשבת ,ודן בארוכה בדחיית טעמי ההיתר
שלאותוחכם.
אחד מטעמי ההיתר של אותו חכם היה ,שכיון שהולכים עם
המטריה ואינה עומדת במקום אחד ,אין להחשיבה כאוהל ,שאין
אוהל אלא המאהיל על דבר במקום אחד ולא המיטלטל ממקום
למקום ,ודוגמת מה שמבואר לענין טומאה שאוהל זרוק והיינו
אוהל המהלך ממקום למקום ואינו עומד במקום אחד אינו חוצץ
בפני הטומאה לדעת רבי וההלכה כמותו )עירובין ל :ועוד ,רמב"ם
טומאת מת פי"א ה"ה( .ואם כן גם המטריה אינה נחשבת אלא כאוהל
זרוקואיןלהדיןאוהל,והפותחהאינובונהאוהלבשבת.
ובנודע ביהודה דחה טענה זו ,שהנה בסוגייתינו מבואר שכשהיו
מביאיםאתהמיםלצורךפרהאדומההיונוהגיםמעלותיתירות
בזהירות שלטהרה ,וכשרצו להזות על הכהן השורף היומביאים
שווריםמפנישכרסיהןנפוחותומניחיםעלגביהןדלתותויושבים
התינוקות הטהורים על גבי הדלתות כדי שיהיה האהל מבדיל
בינםלביןהארץמפניקברהתהום,וכוסותשלאבןבידםוהולכין
לשילוח להביאמשםהמים.והקשוהתוספות)ד"ה ועל גביהן( שהרי
לדעת הסובר שאוהל זרוק אינו אוהל אין השוורים חוצצים בפני
הטומאה כיון שאוהל זרוק הם שהשוורים אינם עומדים במקום
אחדאלאמהלכים.ותירצושדיןמסויםהואבשווריםשאףעלפי
שהם אוהל זרוק הרי הם נחשבים לאוהל ,מגילוי שגילה בהם
הכתובשנאמר)איובייא(ובעצמותוגידיםתסככני,הרישעורובשר
נחשבים לסכך אף שבעל חי מהלך תמיד .ואף שפסוק זה נאמר
לגביאדם,יכוליםללמודממנובדרךכלשכןשגםבהמהנחשבת
לאוהלכיוןשכריסהלמטהכמיןאוהל)ע"בתוספותד"הובעצמות(.
אךהקשוהתוספות)עירוביןלא:ד"הומר(עוד,שתינחהשווריםעצמם
נידוניםכאוהלכיוןשגילהבהםהכתובשנחשביםהםלאוהלאף
שהםאוהלזרוק,אבלהריגםדלתותהניחועלהשווריםועליהם
היו יושבים התינוקות ,ודלתות אלו גם הם אוהל זרוק הם ולא
גילה בהם הכתוב שנחשבים הם לאוהל ,ואיך הם חוצצים בפני
הטומאה .ותירצו בשם רשב"א שכיון שהדלתות מונחים על גבי
השווריםשישלהםדיןאוהלאףשהםאוהלזרוק,אףלדלתותיש
דין אוהל אף שהם אוהל זרוק .ואם כן הוא הדין לענין נשיאת
מטריהבשבתשבידהאדםומחזיקועלראשו ,כיוןשהאדםעצמו
נקרא אוהל ואין הזריקה מפסדת שם אוהל ממנו הוא הדין
שהאוהל שהוא מחזיק על ראשו נחשב לאוהל אף שהוא
זרוק,ואםכןאיןלהתירלפתוחמטריהבשבת.

סוכה כ"ב
ìåìñî úçúù ñåèîá ïäë úòéñð
úåøá÷ úéá ùé åúòéñð

בשו"ת חלקת יעקב )יו"ד סי' רט( דן בארוכה בדבר כהן שצריך
לנסוע במטוס שתחת מסלול נסיעתו נמצא בית קברות ,ונמצא
מאהילדרךנסיעתועלהמתונטמאבאיסור.וצידדשםבסברות
רבותלאיסורולהיתר,ואחדמטעמיההיתרהואכיוןשאיןודאי
שבדרךנסיעתויעבורעלביתהקברות,ובכלמקוםשישספקאם
יעבורעלהאיסורוהואאינומתכויןוגםאיאפשרלו באופןאחר
איןאיסורבדבר)כדיןספקפסי"רבלאאפשרולאקמכוין(,והרי
הטסבמטוסאיןמתכויןלנסועעלבתיהקברותוגםאיאפשרלו
באופןאחרולכןמותר.
והגר"מ גיפטער ר"י טעלז הקשה לו ,שתינח במקום שאין ידוע
שמסלולהנסיעהשלהמטוסעוברעלגביביתהקברות,בזהיש
לומרשספקפסיקרישיההואכיוןשאיןידועאםיאהילהכהןעל
המת .אבל במקום שידוע שמסלול הנסיעה עובר על גבי בית
הקברות ,הרי זה פסיק רישיה ודאי ולא ספק פסיק רישיה ,ואיך
אפשר להתיר בזה .וענה לו בחלקת יעקב )שם סי' ריא( ,שאין
דומה מטוס לרכבת ,שרכבת הנוסעת על גבי מסילה הרי אינה
נוטהימיןושמאלממסילתהומסלולנסיעתהקבוע,אבלבמטוס
אפילו כשמדקדק לעוף תמיד בדרך הישרה ושלא לשנות כלל
דרךהאויר,אינונוסעישר,שהמרחקלמעלהבמקוםשהואפורח
על למטה על הארץ גורם לכך ,שאף כשלמעלה הוא מדקדק
לעוף תמיד באותו האויר ממש ,אבל למטה על הארץ יוכל
להחליףאהילותובכמהמאותמטר,שמלאנימה למעלהמשנה
את המרחק למטה במרחק רב יותר ,וכמבואר בסוגייתינו לענין
צל הסכך מפני השמש שאם למעלה הוא כשיעור מטבע קטנה
הרילמטההואכשיעורמטבעגדולה.
וחזר והקשה הגר"מ גיפטר על דברים אלו ותמה עליהם,
שהדבריםהפוכיםהם,שדברהתופסבקרקעשטחקטןהריהוא
תופס באויר שטח גדול יותר ,כיון שהארץ היא כדורית ,ובכדור
המוקףבמרחקמסוייםבכדורנוסףהרישטחהכדורהחיצוןגדול
יותרמשטחהכדורהפנימיוישיותרמקוםבולהאהילעלהכדור
הפנימי,ואםכןגםאםיסטוקצתממסלולהנסיעהעדייןיהיהזה
מכווןנגדביתהקברותשלמטהכיוןשסטיהגדולהלמעלהעושה
סטיהקטנהלמטה,היפךדבריהחלקתיעקב.ומהשהביאראיה
מסוגייתינו תמוה ,שבסוגייתינו עוסקים באור השמש והוא אכן
מתפשט למטה יותר מלמעלה ,אבל לענין האהלה הרי הוא
להיפךשסטיהגדולהלמעלהעושהסטיהקטנהלמטה.
ובשו"תחלקתיעקב )שםסי'ריב(חזרוהחזיקדבריו,וכתבשאף
שאכן כדור החיצון גדול יותר מכדור הפנימי ,מכל מקום כיון
שכדורהארץהואבעלשטחעצוםאיןכללנפקאמינאבזה,כיון
שהיקף העולם הוא כארבעים אלף קילומטר ,ונמצא שרחבו של
הכדור הוא לערך  13333ק"מ ,והמטוסים נוסעים בגובה של
עשרה ק"מ לכל היותר ,ונמצא שרוחב הכדור החיצון גדל בזה
עשרהק"מבקצהרוחבהעולםבצדהאחרוכןבצדהשני,באופן
שרוחב הכדור החיצון יהיה  13353שהוא  20ק"מ יותר ,ובהיקף
הכדור החיצון כל מטר מהעיגול הפנימי למטה יתפוס למעלה
עוד מילימטר וחצי ,שהיא תוספת שאין בה שום נפקא מינא
לעניננו.ואתראייתומסוגייתינוחזרוביאר,שכוונתוהיתהלומר
שכיון שהמטוס נוסע במהירות של  300ק"מ לשעה בערך )ויש
כאלו הנוסעים לערך אלף ק"מ לשעה( נמצא שבכל דקה הוא
נוסע חמש ק"מ ,ונמצא שבסטיה קלה שנוטה שנוסע המטוס אף
באלפית דקה המטוס מתרחק ממקומו כחמש מטר ,באופן שאף
כשמדקדקלעוףתמידמבלי לשנותדרכואי אפשר לצמצם ,וגם
איןכוונתולצמצםשלאישנהכמלאנימא.
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כתבהריא"ז )שבתפ"ב,הובאבשלטיהגבוריםשם( שאףעלפי
שקיימא לן שנר חנוכה שכבה אין זקוק לה ואין צריך להדליקו
מחדש ,מכל מקום צריך לתת בנר חנוכה שמן כשיעור שיוכל
לדלוק כדימצותה ,ואםהדליקהבפניהרוחוכבתהצריךלחזור
ולהדליקה במקום שאין רוח ,שהואיל ואינה יכולה לעמוד בפני
הרוחהריהואכמישלאנתןבהשמןכשיעור.והפוסקיםהביאו
דבריו להלכה )ב"ח או"ח סו"ס תרעב ,כנסת הגדולה סי' תרעג
בהגה"ט,מג"אשםס"קיב,ט"זסק"י,משנ"בס"קכהועוד(.
ונחלקו הפוסקים אם כשחוזר ומדליק צריך גם לחזור ולברך,
ורואיםאתההדלקההראשונהכאילולאהדליקכלל,אושאינו
חוזר ומברך ,וקנסוהו חכמים רק לחזור ולהדליק אבל לא ביטלו
לגמריאתההדלקההראשונהלעשותהכאילולאהדליקכלל.
וכתב בעל הגינת ורדים בשו"ת גן המלך )סי' מג( שנר חנוכה
שהניחה במקום שהרוח מצוי וכבתה חייב לחזור ולהדליקה
בברכה ,שמכיון שהניחה במקום שהרוח מצוי הרי זה כאילו לא
קיים מצוה כלל ,כדוגמת סוכה שעשאה במקום שהרוח מצוי
שאינויוצאיוצאידיחובתו)רמ"אסי'תרמס"ד,וראהידאפרים
שם( .ומוכיח לומר שחכמים הפקיעו לגמרי את ההדלקה ,שאם
היה גדר התקנה רק להצריכו להדליק פעם שניה ,מה הועילו
חכמים בתקנתם להדליק נרות חנוכה ,הרי מיד כשידליק את
הנרות יכבה אותם ולא יהיה זכר לנס כלל .ועל כרחך נכלל
בתקנתנרותחנוכהשיצטרכולהדליקםבאופןשיוכלולדלוקכל
זמן המצוה ,ואם לא עשה כן לא יצא חובת המצוה כלל וצריך
לחזורולהדליקבברכה.
אךבכנה"ג)סי'תרעגבהגה"ט(כתבשאףשצריךלחזורולהדליק
אינו צריך לחזור ולברך ,שמצות הדלקה כבר נעשית ולא
הפקיעוה ,וכדעתו הכריעו הפוסקים )מג"א שם ס"ק יב ,משנ"ב
שםס"קכה(.
אמנם המהרש"ק בשו"ת האלף לך שלמה )או"ח סי' שעח( כתב
להוכיח מסוגייתינו שגם אם הדליקו את הנר במקום שהרוח
שולטתבווכבהאיןצריךלחזורולהדליקו,ושלאכדבריהריא"ז,
שבסוגייתינומבוארשהעושהסוכתובראשהספינהרבןגמליאל
פוסל ורבי עקיבא מכשיר .ומעשה ברבן גמליאל ורבי עקיבא
שהיובאיםבספינה,עמדרביעקיבא ועשהסוכהבראשהספינה
ולמחר נשבה הרוח ועקרתה ,אמר לו רבן גמליאל ,עקיבא היכן
סוכתך .וביארו בגמרא שטעמו של רבן גמליאל הפוסל סוכה
בראשהספינההואכיוןשהואסוברשסוכהצריכהלהיותדירת
קבעוסוכהבראשהספינהשיכולהליפולמשםאינהדירתקבע,
ורבי עקיבאהמכשיר סוכה בראש הספינה הוא כיון שלדעתודי
בסוכהשהיאדירתארעיואיןצריךדירתקבע.
ומכאן יש ללמוד גם לענין נר חנוכה שאם הדליק נר חנוכה
במקום הרוח יצא ,שכיון שמצד עצמם ראויים הנרות לדלוק כל
זמן ההדלקה כיון שיש בהם די שמן ,ורק דבר אחר גורם להם
להיכבות כגון שהרוח מכבה אותם ,חשובים הנרות כנרות
הראוייםלדלוקכלזמןההדלקהויצאידיחובתו.
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בגמרא ,אמר רב אחא בר יעקב כל מחיצה שאינה יכולה
לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה .ופירש רש"י )ד"ה שאינה(
שאין הכוונה דווקא לסוכה שהרוח מפילה אותה ,אלא גם
לסוכה שהרוח מוליכה ומביאה .והקשו על זה בגמרא ממה
ששנינו במשנה שהעושה סוכתו בין האילנות והאילנות
דפנות לה כשרה ,והרי ענפי האילנות הולכים ובאים ברוח
ואינם עומדים במקומם .ותירצו בגמרא שהמשנה מדברת
באופןשקשרוארגהיטבאתענפיהאילנותכדישלאתנידם
הרוח.וכןפסקהרמב"ם)סוכהפ"דה"ה,ראהאליבאדהילכתא(.
ומכאן למד רבינו פרץ בהגהות הסמ"ק )מצוה צג אות יט( שמה
שנהגוהעולםלעשותאתכלארבעת המחיצותמיריעות של
סדינים אין נכון לעשות כן ואפילו אם קושרם היטב בעמודי
הסוכה,כיוןשפעמיםשניתקהקשרואינושםעללבו,ונמצא
שהיריעות מתנודדות ברוח ומחיצה שאינה עומדת ברוח
מצויהפסולה.והרוצהלעשותמחיצותהסוכהבסדינים,טוב
שיארוג אותם במחיצות קנים שאין בין קנה לחבירו שלשה
טפחים ,שכך ישמשו הקנים עצמם כמחיצות כיון שכל אויר
פחות משלשה כלבוד הוא .והובאו דבריו להלכה בארחות
חיים)הלכותסוכהאותו(,וכןפסקבשלחןערוך)סי'תרלס"י(.
וחידש החזון איש )או"ח סי' עז סק"ו( ,שמה שאמרו שמחיצה
שהולכתובאהברוחאינהמחיצה,ושלכןצריךלקשורהיטב
ענפי האילנות בתבן וקש ,היינו דוקא כשהרוח מפזרת את
הענפים באופן שהם מתרחקים שלשה טפחים זה מזה ,או
שהיא מגבהת את המחיצות מהקרקע עד שיכולים הגדיים
לבקועמתחת,ועלידי כךבטלההמחיצהבאותהשעה,ולכן
אף בזמן שהרוח שוקטת והענפים נחים והמחיצה שלמה יש
לפוסלה,משוםשהיאמחיצתעראיכיוןשאינהיכולהלעמוד
ברוח .אבל אם המחיצה חזקה שאין הרוח יכולה לפזרה
ולהרחיקהשלשהטפחים,אלאשמתנודדתמעטלכאןולכאן,
ובכלשעההיאמחיצהטובה,המחיצהכשרה.ודחקכןהחזון
איש גם בדברי האחרונים שסתמו דבריהם ולא פירשו ענין
זה ,וכתב שאף לדעתם כן הוא .וכן כתב גם המבי"ט בקרית
ספר)סוכהפ"ד(.
והרמב"ם בפירוש המשניות )סוכה פ"ב מ"ד( שלפנינו כתב
שהאילנות צריכים להיות חזקים שלא תניעם הרוח ויטו
לארץ ,וכתב בעמק ברכה )עמ' עח( שמשמע מלשונו שדווקא
אם על ידי הרוח האילנות מתכופפים עד הארץ ובטל מהם
דין מחיצה הרי הם פסולים ,אך אם הם רק מתנודדים קצת
אינםפסולים.אמנםבפירושהמשניותשבלשוןערבילאנזכר
דין זה שיתכופפו האילנות עד הארץ ,וכן מלשון הרמב"ם
והשלחןערוך )ראהאליבאדהילכתא( מוכחשכלמחיצהשהולכת
ובאהברוחאפילוכלשהואאינהמחיצה,וכןמשמעמלשון
הראשוניםבסוגייתינו,ושלאכדבריהחזוןאיש.
ומכל מקום כתב במועדים וזמנים )ח"א סי' פד( שאף לדעת
החולקים על החזון איש אין לפסול את הדפנות אלא אם כן
הרוחמנידהאותםיותרמכדרכם,והואכשיעורשינתקאחד
הקשרים שמחזיקים את הסדין ועל ידי כך ינוד הסדין יותר
מכפי דרך המחיצות ,אבל אם הסדין מתנדנד רק מעט כדרך
המחיצותאיןהסוכהפסולה.
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במדרש משלי )פרשה ט והובא בילקוט משלי סי' תתקמד( מובא שכשנהרג
רבי עקיבא על ידי מלכות הרשעה נטפל בקבורתו אליהו הנביא
זכור לטוב ,והיה נושאו על כתפיו יחד עם רבי יהושע הגרסי
תלמידושלרביעקיבא,שאלרבייהושעהגרסיאתאליהו,והלא
כהןמרואסורלכהןליטמאלמת ,אמרלואליהוחייךרבייהושע
שאין טומאה בתלמידי חכמים ולא בתלמידיהם .ופשטות דברי
המדרשמטיםשאיןטומאהבצדיקים,וכןכתבוהרמב"ן )יבמותסא,:
וראהרמב"ןבמדבריטבובבאבתראנח(.והחינוך )מצוהרסג(והרשב"א)יבמות
סא .(:וכן כתב החיד"א בספר פני דוד )פרשת בשלח( .ועל סמך זה היו
מן הפוסקים שכתבו שמותר לכהנים לעלות ולבא לקברי צדיקים
כיוןשצדיקיםאינםמטמאים)שו"תביתשעריםיו"דסי'תמחועוד(.
אולם התוספות )בבא מציעא קיד :ד"ה מהו( כתבו שעיקר טעמו של
אליהוהנביאשנטמאלרביעקיבאהיהלפישהיהמתמצוהשאין
לוקוברים,שהרוגימלכותלאהיוניתניםלקבורה,ולכןהיהמותר
לו להיטמא ולטפל בקבורתו .ומה שאמר הטעם שקברי צדיקים
אינםמטמאיםלאאמרכןאלאדרךדיחוי,וכךהיתהדרכובכמה
מקומותלומרטעמיםבדרךדחיה.וכןכתבהרא"ש בתשובה)כללל
סי'א(.
ובספר האשכול )ח"ב עמ' קעד( כתב על מדרש זה שאין הצדיקים
מטמאים ,שאיןסומכיםעלהלכותשבמדרשיםאלאאםכן נראה
שנתקבלולבעליהתלמוד ,ולדינאקבריצדיקיםמטמאים .וכןדעת
הריטב"א )מגילה ג (:והמאירי )יבמות סא (:והמהרי"ל )שו"ת סי' קנ(.
ובשו"תבתיכהונה חלקא')סימןכ"ג( האריךלהוכיחמהש"סשאין
להקל בזה ,ולא הונח לו מנהג המקילים להשתטח על קברות
הצדיקים,והובאודבריובפתחיתשובה )יו"ד סי' שעב ס"ק ב( .וכןפסק
בשו"ת הלכות קטנות )ח"א סי' קעז( וכתב שחלילה לזרע קודש של
אהרןהכהןלהשתטחעלקברותהצדיקים.וישמהפוסקיםשחילקו
בזה וכתבו שצדיקים אינם מטמאים בשעת קבורתם ,אבל אחר
הקבורה אף הם מטמאים )שו"ת זית רענן יו"ד ח"ב סי' כו ,שו"ת טוב
טעםודעתתליתאיח"ביו"דסי'רלא(.
והגאון רבי ישראל משקלוב בספר פאת השלחן )סי' ב סט"ז( האריך
בענין זה וכתב שיש למנוע מנהגאיזה כהניםשהולכים להשתטח
על קברות הצדיקים בטענה שאין צדיקים מטמאים וטעות הוא
בידם ,והוכיח כן מהמבואר בסוגייתינו שטמאי המת שלא יכלו
להקריב קרבן הפסח במועדו היו נושאי ארונו של יוסף ,ומי לנו
צדיקמיוסףהצדיקואףעלפיכןמבוארשנטמאונושאיובטומאת
מת.
אך בשו"ת בית שערים )שם( כתב ליישב ,שבאמת צדיקים אינם
מטמאים ,אך לעולם יש להסתפק אם הנפטר הוא באמת צדיק,
שהאדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב .ובזה ביאר שהתוספות
הולכים לשיטתם שהם סוברים שספק דאורייתא הולכים בו
לחומראמןהתורה,ונמצאשמןהתורהצריךלהחמירולאליטמא
לצדיק מספק שמא אינו צדיק ,ולכן כתבו התוספות שאין להתיר
לכהן ליטמא לצדיק אף משום כבוד הבריות .אך לדעת הרמב"ם
הסוברשספקדאורייתאאיןהולכיםבולחומראאלאמדרבנן,יש
להקלבאיסורדרבנןזהמשוםכבודהבריות.
אמנם כל זה הוא לענין טומאת כהנים שאינה אלא לאו בעלמא
ולכן יכולים להקל בספיקה לדעת הרמב"ם ,אבל לענין טומאת
מקדש וקדשיו שהוא איסור כרת ,כתב הכסף משנה )טומאת מת סוף
פ"ט( שמודה הרמב"ם שבספק כרת הולכים לחומרא מן התורה.
ולכן היו נושאי ארונו של יוסף טמאים ולא יכלו לעשות הפסח,
כיון שיש איסור כרת באכילת קדשים בטומאת הגוף .אך לענין
טומאת כהנים יכולים הכהנים ליטמא לצדיקים לפי דעת
הרמב"ם.
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במשנה ,מעשה והביאו לרבן גמליאל שני כותבות ודלי של
מים ,ואמר העלום לסוכה .ופירשו בגמרא שכוונת המשנה
לומרשאםבאאדםלהחמירעלעצמוולאלשתותמיםמחוץ
לסוכה הרשות בידו ואין לחשוש בדבר ליוהרא .וכן פסק
הרמב"ם )סוכה ולולב פ"ו ה"ו( שמותר לשתות מים ולאכול פירות
חוץלסוכה,ומישיחמירעלעצמוולאישתהחוץלסוכהאפילו
מיםהריזהמשובח.
וכתבהחיד"אבברכייוסף)או"חסי'תרלטס"קו( בשםהצידהלדרך
)מאמרדכללופ"ה(שכתבשחומראיתירההיאואיןצריךלהחמיר
בזהשלאלשתותמיםמחוץלסוכה ,וכןכתובבמנהגי מהרי"ל
)הלכותחגהסוכותאותו(.אמנםבמורהבאצבע )אותרצד( כתב
החיד"א שיש לנהוג כהרמב"ם והשו"ע שגם במים יש מקום
להחמיר שלאלשתותםמחוץלסוכה.ובספריפהללב)סי'תרלט
סק"ג( כתבבשםמהר"םפאפירש בספרואורהישר )סי' יט אות ד(,
שטוב להחמיר שלא לשתות אפילו מים חוץ לסוכה ויש סמך
לחומרא זו כיון שבחג נידונים על המים )ראש השנה טז (.וכל חיי
האדםתלוייםבמים,לכןטובלהחמירבימיהחגשלאלשתות
מיםמחוץלסוכהובזהגםה'יתןהטובאתהשמיםלתתמטר
גשמים ,וירבו הגשמים גשמי רצון ברכה ונדבה להחיות בהם
נפשכלחי)והביאובארחותחייםספינקאסי'תרלטסק"ח(.
וכן נהגו הידור זה בכל קהילות החסידים שלא לשתות מים
מחוץלסוכה,והאמריאמת מגור שלחפעםלאברכיםלהזכירם
שלדברי הרמב"ם אין לשתות מים מחוץ לסוכה ,ואמר להם
שאין להם להביט עליו שהוא שותה מים מחוץ לסוכה כיון
שבריאותוחלושה)אוצרמנהגיחב"דסוכותעמ'ש(.
ובטעם הדבר שישלהחמירולאלשתותמים מחוץ לסוכהאף
שמעיקר הדין שתיית מים פטורה מן הסוכה ,נחלקו הפוסקים.
יש שכתבו שהוא לגדר ולסייג שלא יבא לאכול מחוץ לסוכה
דבריםהחייביםבסוכה,וכלהעושהגדרוסייגלתורההריהוא
משובח ואינו בכלל הפטור מדבר ועושהו שנקרא הדיוט כיון
שלצורך סייג לתורה הוא עושה כן )כן נראה מדברי הבכורי יעקב
סו"ס תרלט ,מועדים וזמנים ח"א סי' פט( ,ויש שכתבו ששתיית מים
בסוכה היא מצוה בעצם אלא שלא הטריחו חכמים לעשותה
ולכןמישעושהאותהישלושכרשלעושהמצוהואינוכפטור
מדבר ועושהו כיון שיש קיום מצוה בדבר )הגר"א בשנות אליהו
ברכות פ"א מ"ג ,וכ"כ ברווחא שמעתתא ח"ג עמ' קז בשם הגרי"ד
סולובייציק(.

מני שאפילו שיחת תלמידי חכמי
שנאמר ועלהו לא יבול

צריכה לימוד
)סוכה ד כא(:

אלתרבהשיחהוכו'.ה'שיחה'היאמונחתאצליעלדבורשאיןבוצורך
ועיקר,כמושאומריםתמידשיחהבטילה.וכןאמרו)סוכהכא(:בתלמידי
חכמים ששיחתם צריכים תלמוד ,כלומר שאפילו הדיבור ההמוני היוצא
מפיהםשיראהשאיןבועיקר,ישבוכדיללמודממנואיזהעניןאומדה
או מוסר .והוא אצלי מה שהיה דוד מיחס על עצמו תמיד זאת המילה,
אפילובדבריתורהאמר)תהליםקיטכג(עבדךישיחבחקיך),תהליםקיט
צז( כל היום היא שיחתי ,ורבים כאלה .שלרוב ענותנותו היה משפיל
עצמו ,עד שהיה קורא הגייתו בתורה שיחה ,כאלו הוא חסר הידיעה
בעיניו ,ולא יהיה בהם דבורו עיקר ,ולזאת הכונה הזכיר הנה לשון
'שיחה'...
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המעובה כמי בית א על פי שאי הכוכבי נראי
מתוכה כשרה אי כוכבי חמה נראי מתוכה בית שמאי
)סוכה ד כב(:
פוסלי ובית הלל מכשירי
צריך שיראו בו כוכבי שמים ,כי צריך האדם שיכיר את בוראו מפאת
מעשיו המפורסמים ,כמו שנאמר )תהלים יט( השמים מספרים כבוד אל
וגו'.כיהואהעיוןהמותרוהמחוייב,וכמושנאמר)דבריםד(וידעתהיום
והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל וגו' .ולכן המעובה
כמיןביתעדשלאיראובוככביחמה,אושאיןהמטריורדבתוכה,הוא
סכך פסול )סוכה כב ,(:שהוא יורה על הפתיות הגמור .כמו שהחמה
מרובהמהצלגםהואפסול)שםב,(.למהשיורהגםכןעלההריסהופרוץ
אל ה' לראות ,אשר על זה נאמר )חגיגה יד (:הציץ ונפגע ,הציץ ומת.
והראויוהנאותמהשנאמר)מיכהו(והצנעלכתעםאלהיך.ומהטעםהזה
äàáä äìøâää
עצמוסוכהגבוההלמעלהמעשריםאוהפחותמעשרהפסולות)סוכהב,(.
äבין למעלה בין למטה .וגם סוכה ישנה )שם
הכוונה,
כי בשתיהן נפסדה
"éà êøòéú
ט (.וסוכה שתחת סוכה )שם ,(:כל הענינים האלה הם מסכימים אל מה
שאמרנו,והחייתןאללבו.

ìåìà 'ëá
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רב גמליאל סבר סוכה דירת קבע בעינ ..רבי עקיבא
)סוכה ד כג(.
סבר סוכה דירת עראי בעינ
2ואיכאפלוגתאבגמראאיסוכהדירתקבעבעינןאועראיוהלכהדירת
עראי .והענין הוא כנ"ל ,כי בודאי עצם בני ישראל דירתן צריך להיות
בקבוע תחת צלו ית"ש .אבל לא כל הדורות ראוים לזה .רק אפילו אותן
שאינםיכוליםלהיותבקביעותבצלהקודש,מ"מבימיםהללוחוסיןבצלו
ית"ש.והלכהכרביםדדירתעראיהוא,וליחידיסגולהסוכהדירתקבע.
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"çøôå øåúôë" øåãîî øîåçä
äëåñ àúáéúî êåúî

ומכל מקום כתב בעולת שמואל )קוידר ,סי' צח( שדווקא אם אינו
מצטער בדבר יש לו שכר ואינו נחשב להדיוט ,אבל המצטער
לקיום המצוה במקום שהוא פטור ממנה ,כגון שהוא בדרך
וצמא הרבה ואינו רוצה לשתות עד שיגיע לסוכה ומצטער על
כך ,אין לו להחמיר ולא לשתות ואם מחמיר כן נקרא הדיוט,
כיוןשעלידיכךהואמבטלמצוהאחרתוהיאמצוותעונגיום
טוב)וראהחקיעקבסי'תעבס"קי,שו"תשבותיעקבח"גסי'מה,שו"ת
מהרש"גח"בסוס"ילטושו"תאבןשתיהאו"חסוס"יכב(.

äëåñ 'ñîì àîâåã úøáåç úðîæäì
1800-22-55-66 åâééç
tora10@nana.co.il ì"àåãá åðô åà
íëéìà çìùú úøáåçäå
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‰ÚÂ¯˙· ÍÈ¯‡Ó˘ Ì˘Î ‰ÚÈ˜˙· ÍÈ¯‡‰Ï ˘È Ì‡‰
אמרו חז"ל )ר"ה ל"ג ע"ב( ונפסק כ בשו"ע )סי' תק"צ ס"ג( שיעור תקיעה כתרועה .פשוט בכל הפוסקי ראשוני
ואחרוני שהכוונה כי שיעור התקיעה כתרועה ,כשיעור המחוייב לתרועה ,אול א הארי בתרועה מעצמו אינו
חייב להארי בתקיעה כנגדה.
השפת אמת )בחי' למס' ר"ה( כתב חידוש עצו להלכה ,וכ כתב ...ונראה דהלכה הוא שצרי להיות התקיעה כמו
התרועה וכשמארי בתרועה ]יותר משלש יבבות[ צרי להארי נמי בתקיעה וכו'.
יש ממחברי זמננו שניסו למצוא רמז לזה בראשוני ,יש שכתבו שכבר נמצא כ בארחות חיי בש הרשב"א,
שכתב בהל' תקיעת שופר )אות י"א(" :והרשב"א ז"ל כתב דכל אלו השיעורי למטה ,אבל א רצה להארי יותר אי
בכ כלו ,והוא הדי לשברי ובלבד שיארי כנגד בתקיעות שלפניה ולאחריה" .ולכאורה הדברי כמעט
מפורשי כדברי השפ"א הנ"ל.
אול כשנעיי בחי' הרשב"א למס' ר"ה )לג ,ב( נמצא כתוב בהמש דבריו עוד כמה מילי ובכ נראה שאי זה
כוונתו כלל .שכתב ש וז"ל" :ומיהו זה שיעור למטה אבל אלו רצה להארי בה יותר מארי ואי בכ כלו ,וכדתנ
תקע בראשונה ומש בשניה כשתי אי בידו אלא אחת הא אחת מיהא יש בידו ואע"פ שהארי בה כשתי ,וה"ה
לשברי ובלבד שיארי כנגד בתקיעה שלפניה ולאחריה כדי להבדיל בי תקיעה לשברי" .הרשב"א אומר כ
חידוש די מעני  ,שמותר להארי בשברי כרצונו ,א כמה וכמה כוחות ,אבל בתנאי שיארי יותר בתקיעה כדי
להבדיל בי השברי לתקיעה .אבל לא נתכוו כלל לומר שמי שמארי ועושה הרבה שברי או תרועה ארוכה צרי
להארי בתקיעה כנגדה.
וג כתב בהמש דבריו הלאה" :ואפילו א רצה לרבות בשברי ולעשות ארבעה או חמשה עושה ואינו נמנע,
ובלבד שלא יפריד ביניה אלא יעש בנפיחה אחת דתקיעה אחת ה  ,ותדע ל דהא לתנא דמתני' תרועה שלש
יבבות ואלו רצה להוסי ולהארי ביבבות ואפי' מאה מארי ואינו נמנע וכ נהגו דא"א לצמצ ,וכ כתב הרב ר'
יצחק אב גיאת ז"ל משמ של גאוני ז"ל" .רואי להדיא שכתב דברי אלו רק על המארי בשבר ,ולא על מי
שעושה הרבה שברי .וכל הטעות הלז נולדה ממה שבעל ארחות חיי קיצר את דברי הרשב"א בארבעה תיבות ,ותו
לא מידי.
יש שניסו לדקדק כ מלשו הרמב" )בדרשה לראש השנה( שכתב וז"ל" :ש"מ דהכי גמירי הלכה דשיעור תקיעה
כשיעור התרועה ,בי שתהיה התרועה ילולי או גנוחי ,הילכ לר' אבהו דאמר תרועה היינו גנוחי וילולי ,שיעור
תקיעה דידיה כשיעור תרועה דידיה דהיינו שברי ותרועה ,וצרי כל אחד לשעורי תקיעה כתרועה דנפשיה,
וכשתוקע תשר"ת צרי להארי בתקיעות שבו כדי שלשה שברי ושלש יבבות שהיא תרועה שבו" .ודייקו ממש"כ
וצרי כל אחד לשעורי תקיעה כתרועה דנפשיה ,שכוונתו שמי שמארי בתרועה צרי להארי בתקיעה כנגדה .ואי
מכא ראיה כלל ,כוונת הרמב" שבכל סדר צרי להארי בתקיעה כמו התרועה שבו ,בתשר"ת כשיעור שברי תרועה,
ובתש"ת כמו שברי .כמו שממשי ומבאר .וזו כוונתו למי שירצה להודות על האמת מבלי לסל .ולא יתכ שישמיע
לנו חידוש די כזה ויבליענו באמצע דבריו בכמה תיבות.
ומפליא מאד שמלקטי זמננו רוב ככול מעתיקי חידוש זה ,ומצייני המקור לכ "מהרשב"א והרמב"  ,וכיו
לדבריה השפ"א" ,בלי לבדוק במקורות שאי לזה שו בסיס בראשוני ,הגדיל לעשות אחד המלקטי שכתב שלפי
שהוא מחלוקת ראשוני בתקיעות דמיושב שה מדאורייתא ודאי דיש להחמיר כדיעות אלו ,והמעיי יראה שאי כא
מחלוקת כלל רק חידוש די של השפ"א )וראיתי שהביאו שג בעל התניא ועוד מאדמורי חב"ד נהגו להחמיר כ(.

