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סוכה ד מו.

מתי יבר אד ברכת שהחיינו ולישב בסוכה?

לסתמא דברייתא
לרב אשי

בהיתה סוכתו עומדת
בעשה סוכה ,או חידש בסוכתו דבר
1
מבר שתיה #יחד $
כשעושה :מבר שהחיינו
2
לכשיכנס לישב בה
כשנכנס לישב :מבר לישב בסוכה
מבר שתיה #על הכוס בקידוש
הא מברכי על לולב וסוכה כל שבעה?

במקדש
בזמ הזה

הא מברכי על לולב
כל יו כשנוטלו
מברכי
רק ביו הראשו#

לרבי
לחכמי

הא מברכי על סוכה
כל פע שנכנס
מברכי
רק בפע הראשונה

מתי יבר את הברכות דלהל על התפילי? ]תוד"ה דכל[.
לחכמי ,להו"א דרבא
לרבי ,לאביי למנהג רבא ,לרב פפי
לרבנ דבי רב אשי

ברכת להניח
בפע הראשונה ביו שמניח
בכל פע ופע שמניח
$$$$$

ברכת לשמור חוקיו
$$$$$
$$$$$
בכל פע שממשמש בה

באלו ימי מימי החג מבר על הלולב?
לרב יהודה אמר שמואל ,ולרב
לר' יהושע ב לוי ,ולר' יצחק

ביו הראשו
מבר
מבר  $דהוא מה"ת

בשאר ששת הימי
מבר  $דמברכי ג על מצוה דרבנ#
3
אינו מבר  $דהוא מצות זקני

 1כתבו התוס' )בד"ה העושה( ,דאיכא תנא בירושלמי שסובר שמבר כשעושה לעצמו סוכה $
"לעשות סוכה" .וכשעושה לאחרי מבר "לעשות סוכה לשמו"] ,כ #הגירסא בתוס' לפנינו.
והגר"א הגיה שמבר "על עשיית סוכה"[ .עוד כתבו התוס' )בד"ה העושה( ,שתיקנו לבר שהחיינו
רק על מצוה שיש בה שמחה.
 2ודקדקו התוס' )בד"ה נכנס( ,שלא מבר שוב שהחיינו  $הג שמה שביר שהחיינו היה בחול
קוד החג .אלא שקשה דלמה לא יבר שהחיינו שוב מחמת יו"ט כמו שבמר בכל הימי טובי.
ותירצו ,דכיו #שהברכה היתה על הסוכה הבאה מחמת החג ,הרי שהוא כבר ביר על החג ואפשר
לבר זאת ג בחול.
 3היינו רב #יוחנ #ב #זכאי וסייעתו שתיקנו משחרב בית המקדש ליטול את הלולב במדינה כל
שבעה .וס"ל לריב"ל ולר' יצחק שלא מברכי על מצות דרבנ.#
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סוכה ד מו:

הא אתרוג מותר באכילה בימי דלהל אחר שיצא בו?

לר' יוחנ לר' זירא ,1לרב אסי
לריש לקיש ,לרב
ללוי ולאבוה דשמואל למסקנא
לאביי ,לרב שישא
למרימר ,למנהג בסורא,

בשביעי
2
אסור
4
מותר
אסור
6
אסור
אסור

בשמיני
3
מותר
מותר
5
אסור
מותר
מותר

שמיני ספק שביעי תשיעי ספק שמיני
מותר
$$$$$
מותר
מותר
$$$$$
אסור
7
מותר
אסור
מותר
מותר

 1וכ #היתה ההו"א של אבוה דשמואל עד שק בשיטתו של לוי .עוד הוסי ר' זירא לומר ,שאפי'
אתרוג שנפסל אסור לאוכלו.
 2והג שכבר יצא ידי חובתו היו ,בכל אופ #ס"ל לר' יוחנ #שלכל היו הוקצה האתרוג ,וכיו #שכ#
נאסר לכל יו השביעי.
 3אכ #לגבי סוכה ס"ל לר' יוחנ) #ובריטב"א מבואר שג ר"ל מודה בזה( שג בשמיני אסורה.
וביארה הגמ' הטע ששונה סוכה מאתרוג ,משו שאתרוג אינו ראוי לבי #השמשות )דכבר יצא בו
ידי חובה מהבוקר( ,משא"כ הסוכה שכל זמ #שהוא רוצה לאכול צרי לאכול בסוכה ,ולכ א א
אכל כבר היו מ"מ עדיי #הדר לאכול עוד ,וג בבי #השמשות שבי #שביעי לשמיני צרי הוא
לאכול בסוכה ,ומגו דאתקצאי בביה"ש אתקצאי לכולי יומא.
 4ס"ל שהאתרוג הוקצה רק למצותו ,וכיו #שיצא ידי חובה  $אינו מוקצה יותר ומותר.
 5ס"ל שבשביעי נאסר לכל היו ,וכיו #שנאסר בשביעי כולו  $הרי שאסור הוא ג בבי #השמשות
של בי #השביעי לשמיני ,ומגו דאתקצאי לביה"ש של שמיני אתקצאי לכוליה יומא .אכ #התוס'
)בד"ה שמיני( פירשו בדעת לוי ,שהטע הוא משו גזירה אטו סוכה.
 6פירש הריטב"א שאביי ומרימר ס"ל כר' יוחנ #ונחלקו לפי שיטתו ,יעו"ש באור.
 7פירש הריטב"א ,דאי #סברת משו מגו דאתקצאי בביה"ש אתקצאי לכולי יומא ,אלא הטע
הוא דהג שלא נוטלי ד' מיני ביו הזה ג בחו"ל ,מ"מ כיו #שלעני #כמה דברי כ #נוהג בו
כסוכות וכדלקמ ,#לכ #אסרו ג את האתרוג כדי שלא יבואו להקל ביו זה.

