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בבלי סוכה
בבלי סוכה ב,ב

משנה סוכה )היינו סכך הסוכה( שהיא גבוהה למעלה מעשרי אמה פסולה )כמבואר בגמרא שסוכה כשרה רק כשהיא דירת עראי ,וכדי שמבנה
שלמעלה מעשרים אמה יוכל לעמוד עליו להיות מבנה קבע .ונקטו הפוסקים טעם דירת עראי(.

ורבי יהודה מכשיר.
ושאינה גבוהה עשרה טפחי ושאי לה שלוש דפנות ושחמתה מרובה מצלתה פסולה.
רמב" הלכות שופר וסוכה ולולב פ"ד ה"א גבוהה שיעור הסוכה גבהה אי פחות מעשרה טפחי ולא יתר על עשרי אמה ,ורחבה
אי פחות ]א[ משבעה טפחי על שבעה טפחי  ,ויש לו להוסי ברחבה אפילו כמה מילי ,היתה פחותה מעשרה או משבעה על
שבעה או גבוהה מעשרי אמה כל שהוא הרי זו פסולה.
]א[ הגהות מיימוניות הלכות שופר וסוכה ולולב פ"ד ה"א אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב הלכה שתהא מחזקת ראשו ורובו
ושולחנו והיינו שבעה טפחי כדמוכח בגמרא וזהו כב"ש לגבי ב"ה דלא בעו שולחנו ודלא כר' דבעי ארבע אמות על ארבע אמות,
ע"כ:
• טט  -מדיון הגמרא עולה שכל הפסולים הללו הם הלכה למשה מסיני.
גמרא  ..סוכה דאורייתא).מתרצת הגמרא שדוקא לגבי סוכה שהפסול בסכך למעלה מעשרים אמה הוא מדאורייתא ,ונאמר בסיני לפני ששנו החכמים
את המשנה( תני פסולה )שלא עשה כתורה והלכה ,מה שאין כן לגבי( מבוי )שהאיסור לטלטל בו הוא מ( דרבנ )לכן( תני תקנתא )שנה כי אפשר
לתקנו לטלטל בו גם מדרבנן(.
)אחר שאמרה הגמרא שפסול סוכה למעלה מעשרים אמה הוא מדאורייתא שואלת הגמרא( מנא הני מילי )היכן מקור דין זה בתורה(.
ר ֵתיכֶ ם
ד ֹ
)וי' אמר כג,מג( ]מג[ ְל ַמעַ ן י ְֵדע ּו ֹ
אֹותם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר&יִ ם
ָ*
יאי
הֹוצ ִ +
ִּכי ַב ֻּס !ּכֹות הֹוׁשַ ְב ִּתי  אֶ תְּ %בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ-אל ְּב ִ
יכם1
ֱ2ה ֶ
א ֲִנ*י יְ הוָ +ה א ֵ
ר ֵתיכֶ ם  -זרקא מונח סגול ,על תוכן של ידיעה מרמזים לענין תוספת ידיעה ,על סיכוך
ד ֹ
אמר רבה דאמר קרא )וי' אמר כג,מג( ְל ַמעַ ן י ְֵדע ּו ֹ

ומחיצות של קדושת מחנה ישראל )ראה קשר אפשרי ל-בבלי ערכי לב,ב על נחמיה ח,יז(
ִּכי ַב ֻּס !ּכֹות  -מונח רביע  -מלמד על לפחות ארבע ענינים ,וכאן מרמז לשבעה ענני כבוד ,ארבעה מארבע רוחות ,אחד למטה מתחת
רגליהם שלא ילכו יחף )תורה שלמה בהעלותך( אחד מעל ראשיהם ,אחד מלפניהם מיישר דרכם.
הֹוׁשַ ְב ִּתי   -פשטא
אֶ תְּ %בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ-אל  -מונח זקף-קטן
פשוט ש-עד עשרי אמה אד יודע שהוא דר בסוכה ,למעלה מעשרי אמה אי אד יודע שדר בסוכה משו דלא שלטא בה עינא
)מעל עשרים אמה העין לא שולטת  -לא מבחינה בסכך ישירות אלא ע"י נשיאת עיניו למעלה(.
הגמרא בדיון הבא בבלי סוכה ב,ב אומרת :כולהו )רבי זירא ורבא( כרבה לא אמרי )לא סברו ,טעם הפסול מעל עשרים אמה ,כרבה
ר ֵתיכֶ ם שצריך היושב בסוכה לידע שיושב בצל סוכה ,כי הם סברו שאין כוונת הפסוק
ד ֹ
שלמד זאת מהקרא )וי' אמר כג,מג( ְלמַ עַ ן י ְֵדע ּו ֹ
לידיעה הנצרכת ליושב בסוכה ,אלא כוונת הקרא( ההוא )ב(ידיעה לדורות היא )ופירש( רש"י לאו בידיעה דישיבת סוכה קא אמר ,אלא

בידיעות דורות הבאי היק סוכות ענני כבוד הנעשה לאבות.
ר ֵתיכֶ ם ע"פ טעמיו מרמז לאחד את הדרשות )א( סכך מעל עשרים אמה
ד ֹ
טט – אפשר כי הקרא של רבה )וי' אמר כג,מג( ְל ַמעַ ן י ְֵדע ּו ֹ
פסול ו)-ב( שאין יושבים בצך סכך מעל עשרים אמה .הקרא עוסק בסיבה לסוכה והסיבה מכילה את ההלכה לפסול סוכה מעל עשרים אמה.
בסכך מעל עשרים אמה חסרה שליטת העין הישירה ולוקה הידיעה על מגורים בסוכה ובצילה .ולפי ההסבר ע"פ בבלי ערכין לב,ב חסר
בידיעה של קדושת ענני הכבוד אף שלא נראים ומכך קדושת מחנה ישראל.
ר ֵתיכֶ ם  -זרקא מונח סגול ,מצד אחד זרקא סגול בתפקיד הוספה בידיעה לדורות על נסי המדבר בצל ענני כבוד )רב זירא
ד ֹ
ְל ַמעַ ן י ְֵדע ּו ֹ
ורבא( ,מצד אחר זרקא סגול בתפקיד גריעה שאם הסכך מעל עשרים אמה זה מחסיר בידיעה של ישיבה בצל סכך) ,רבה(
רבה  -הפסוק מלמד על צל )של סוכה(
רב זירא ורבא  -הפסוק מלמד על צל ע"י שבעה ענני הכבוד ,ואפשר שהענן העליון היה בגובה עשרים אמה.
כאשר מעל עשרים אמה ויש לקשר זאת לדעת רב הונא )סוכה ב,ב(  .אם ההנמקה היא תשבו משום תדורו אז דירה הקטנה היא ארבע
אמות .מאז חורבן הבית אין לקב"ה אלא ארבע אמות של הלכה ,ויש הסבר ארבע אימות  -ארבע יסודות  -דפוסים של הלכה.
אם ענן כבוד עליון בגובה  20אמה זאת דירה בגובה  20אמה ,
כדי שבדירה של  20אמה גובה ו 4 -על  4אמה יהיה צל סוכה של  7טפחים ,הסוכה צריכה להיות קצת יותר מארבע אמות.
בבית המקדש בירושלים רק ביום תקופת תמוז יוטל צל סכך של שבעה טפחים בגובה עשרים אמה בתוך ארבע אמות וכחצי טפח.
צל סכך  7טפחים בגובה  19.5אמה יוטל בתוך ארבע אמות בדיוק.
רב הונא  -טט אם ההנמקה היא תשבו משום תדורו אז דירה הקטנה היא ארבע אמות .מאז חורבן הבית אין לקב"ה אלא ארבע אמות של
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הלכה ,ויש הסבר ארבע אימות  -ארבע יסודות  -דפוסים של הלכה.
אם ענן כבוד עליון בגובה  20אמה זאת דירה בגובה  20אמה ,
כדי שבדירה של  20אמה גובה ו 4 -על  4אמה יהיה צל סוכה של  7טפחים ,הסוכה צריכה להיות קצת יותר מארבע אמות.
בבית המקדש בירושלים רק ביום תקופת תמוז יוטל צל סכך של שבעה טפחים בגובה עשרים אמה בתוך ארבע אמות וכחצי טפח.
צל סכך  7טפחים בגובה  19.5אמה יוטל בתוך ארבע אמות בדיוק.
רק ביום תקופת תמוז אור השמש מכסה את רוב כדור הארץ המאוכלס ,מהחוג האנטרקטי בקו רוחב כ 66.5-מעלות דרום עד הקוטב
הצפוני .זהו רמז ל 70-אומות העולם שישראל מקריבים קרבנות פרי מוסף לזכותם בשבעה ימי הסוכות .אם אומות העולם יקיימו שבעת
מצוות בני נח הרי הם תומכים בישראל ונידונים לזכות ביום הדין בכל שנה וביום הדין הגדול והנורא באחרית הימים,
אבל אם הם לא מקיימים שבעת מצוות בני נח והם שונאים את ישראל אזי ביום הדין הגדול והנורא יוציא הקב"ה חמה מנרתיקה והיא
תאיר על כל העולם המאוכלס ביום אחד כמו בכל שנה ביום תקופת תמוז וכמו במדבר שישראל שכנו בצל מהימנותא  -ענני הכבוד ,ומי
מהם שחטא ענן הכבוד פנה מעליו והאירה עליו השמש המדברית היוקדת להצביע עליו להאיר על חטאו ואף לענשו בחום ,כך אומות
העולם השמש היוקדת תאיר על כולם ביום אחד והם נידונים לפי מעשיהם ביום הדין הדין הגדול והנורא באחרית הימים ,ואפשר שבכל
שנה זה קורה ביום תקופת תמוז וביום תקופת טבת ששניהם קשורים לתעניות צבור ,י' טבת יום הטלת המצור על ירושלים ע"י
נבוכדנאצר ,יום יז תמוז החל משבירת לוחות ראשונים ועד פריצת חומות ירושלים ע"י נבוכדנאצר.
נעיין בבלי עירובין:
רתֵ יכֶ ם  -זרקא מונח סגול
ד ֹ
)א( בבלי עירובין ג,א דאמר רבה כתיב )וי' אמר כג,מג( ְל ַמעַ ן י ְֵדע ּו ֹ
ִּכי ַב ֻּס !ּכֹות הֹוׁשַ ְב ִּתי   -מונח רביע פשטא

עד עשרי אמה אד יודע שהוא דר בסוכה ,למעלה מעשרי אמה אי אד יודע שדר בסוכה משו דלא שלטא בה עינא.
אלמא :גבי סוכה נמי בהיכרא פליגי וכו' )מכאן שגם בסוכה )כמו בקורת מבוי( חולקים לגבי היכר(
ב -בבלי עירובי ב,א
ֵיהם ְׁשל ָֹׁשה1
יהם ְׁשל ָֹׁ -שה ְואַ ְדנ ֶ *
רה ְקלָ ִע&ים עַ ֻּמ ֵד ֶ
שמות תרומה כז,טוְ :ולַ ּכָ ֵתף  ַהּׁשֵ ִ -נית ח ֲֵמׁ+ש עֶ ְׂש ֵ *
ר ַחב< ח ֲִמ ִּׁשים ַּבח ֲִמ ִ!ּׁשים ְוק ָֹמ;ה ָח ֵמׁ+ש אַ *ּמֹות ֵׁשׁש ָמ ְׁש ָז &ר
שמות תרומה כז,יחֹ :א ֶר@ ֶה ָחצֵ ר? ֵמ >ָאה ָבאַ = ָּמה וְ  ֹ
ֵיה*ם נְ ח ֹׁשֶ ת1
ְואַ ְדנ ֶ
ֵיה*ם ְׁשל ֹ ָׁשה1
יהם ְׁשל ָֹׁ -שה ְואַ ְדנ ֶ
ּמּוד ֶ
רה אַ ָּמ*ה אֶ לַ %הּכָ ֵת&ף עַ ֵ
ֲמׁש%עֶ ְׂש ֵ +
שמות ויקהל לח,ידְ :קלָ ִע;ים ח ֵ
רה אַ ָּמ&ה
צר ְקלָ ִAעים ח ֲֵמׁ+ש עֶ ְׂש ֵ *
ּומ ֶּזה  ְל ַׁשעַ ר ֶה ָח ֵ -
שמות ויקהל לח,טו:וְ לַ ּכָ ֵתף ַהּׁשֵ ִ !נית ִמּזֶ Cה ִ
ֵיה*ם ְׁשל ָֹׁשה1
יהם ְׁשל ָֹׁ -שה ְואַ ְדנ ֶ
עַ ֻּמ ֵד ֶ
רה אַ ָּמ*ה אֶ ל%
ח ֵמׁש%עֶ ְׂש ֵ +
ואיבעית אימא כי כתיב שמות תרומה כז,יד וחמש עשרה אמה קלעי לכת )ג"א )שמות ויקהל לח,יד( ְקלָ ִע;ים ֲ
ַהּכָ ֵת&ף בגובהה הוא דכתיב .גובהה? והא כתיב )שמות תרומה כז,חי( ְוק ָֹמ;ה חָ ֵמׁ+ש אַ *ּמֹות .ההוא משפת מזבח ולמעלה )גרסת רש"י ההוא

משפת קלעים ולמטה( .לר' יהודה גובה מזבח כפשט הכתוב שלוש אמות ,לר' יוסי עשר אמות ,כשם שמזבח הזהב גובהו שתי אמות כפול
מאורכו ורוחבו שהיו כל אחד אמה אחת ,כך המזבח החיצון גובהו עשר אמות ,כפול מארכו ורוחבו שבפשט היו חמש אמות כל אחד .לכן
גובה הקלעים לפחות חמש אמות מעל עשר אמות גובה המזבח .הדרשה שהגובה נלמד מהאורך דומה לדרשה המלמדת שרוחב כל קלע היה
חמש אמות הנלמד מהפשט של הכתוב ְוק ָֹמ;ה ָח ֵמׁ+ש אַ *ּמֹות.
רש"י משפת קלעי ולמטה .למטה מאות חמש עשרה שנעדפו מזה ומזה לפתח ,היו עוד חמש גובה שוה לשאר הקלעי  ,ועליה

נתוספו חמש עשרה בגובה משני עברי הפתח דהו להו עשרי לישנא אחרינא :בגובהה הוא דכתיב  %דגובה כל קלעי החצר סביב
חמש עשרה אמה וגו' ...ושתיה שמעתי ,וזה עיקר )טט  -רש"י אומר שההסבר השני הוא העיקר ,היינו הקלעים במזרח עשרים אמה,
בשאר הצדדים חמש עשרה אמה(.
טט -
ר ֵתיכֶ ם – זרקא מונח סגול על תוכן של ידיעה מרמזים לענין תוספת ידיעה )ואח"כ נראה גם גריעה אפשרית
ד ֹ
טעמי הקרא ְל ַמעַ ן י ְֵדע ּו ֹ
בגודל הדופן השלישית( .צירוף זה דומה לפסוקי תורה ונביאים אחרים בהן מופיעה תבנית טעמים זאת בקשר לשרש ידע.
לענ"ד תוספת ידיעה זאת היא שכל עניני ה -משנה סוכה פ"א מ"א הם הלכה למשה מסיני כפי שמבררת זאת הגמרא .כמו כן יש בטעם
הסגול רמז לענין שמחוץ לקצוב ,חוץ לשכל ,חוץ לטבע .אכן ענני הכבוד הם חוץ לדרך הטבע.
הבירור הראשון הוא גובה סוכה )סכך( כשרה .על בסיס הגמרא בעירובין לגבי קלעי החצר אפשר שתחתית ענן הכבוד העליון היה בגובה
קצת פחות מעשרים אמה ונגע בראשי עמודי הקלעים המזרחיים .יש לכך קצת דמיון למדרש ב-בבלי סוכה ה,א ואמר רבי תנחו מלמד
שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו למטה מעשרה )טפחים מהשמים(  ...ואישתרבובי אישתרבב ליה כסא )נמשך הכסא( עד )למטה
מ(עשרה )טפחים מהשמים( ונקט ביה ומשה רבנו אחז בו במצוות ה' נגד הפרעת המלאכי  .ענן הכבוד העליון נגע בקלעים כדוגמת כסא
הכבוד שירד מעט מתחת לעשרה טפחים מהשמים.
יתכן ,שאם הענן היה בגובה מעל עשרים אמה כבר לא היה היכר ברור שיש ענן וצל ,אבל בפחות מעשרים הוכר הייטב ,כי השמש נראתה
ככוכב גדול ואורו חלש )מפרשים בספר במדבר?( .לכן גם צ"ל שצילתה של הסוכה מרובה מחמתה ,כמו בענן הכבוד העליון שהטיל צל
של ממש כאשר הוא בפחות מעשרים אמה.
עד כאן הדיון בקרא של רבה .הערת ר' זלמן פלוימדורף ,כולל אור משה ,אם בקיר מבוי יש קישוט גם מעל עשרים אמה אז הדבר ניכר
והוא משמש כסימן לקורה .אבל בסוכה קישוט לא מועיל ,כי הסיבה היא הקשר להיכר ענני כבוד.
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בבלי סוכה ב
ר ֵתיכֶ ם – זרקא מונח סגול ,טט  -ע"פ תבנית טעמים מוסיף בידיעה שענני כבוד הצלו משמש ולכן מעל עשרים אמה לא
ד ֹ
ְל ַמעַ ן י ְֵדע ּו ֹ
ניכר הענן העליון ,כי במדבר ראו השמש ככוכב מאיר ולא השתמשו לאורה ,השמש מאירה על אדם להצביע שחטא" ,הוקיעם כנגד השמש"
אפשר שזה מכוון לדברי שו"ע או"ח סימ תרכה סעי א
ָמים וגו' הם ענני כבוד שהקיפם בהם לבל יכם שרב ושמש  .לכאורה משמע במחבר שצריך צלתה מרובה מחמתה
ּכת ֵּת ְׁש *בּו ִׁש ְב ַע ת י ִ &
ַּב ֻּס ֹ +
כדי להיות כדוגמת ענני כבוד,
ר ֵתיכֶ ם וגו'( ודוגמא לזה צוה לנו לעשות סוכות עשויות לצל שנזכור נפלאותיו וגו'
ד ֹ
שו"ע הרב )מביא הפסוק במלואו ְ ...ל ַמעַ ן י ְֵדע ּו ֹ
בסוכה מדובללת שאין צלתה מרובה מחמתה יש דיון )ראה מ"ב( ולהלכה כשירה
ויקרא אמר כג,מב
ָמים
ּכת ֵּת ְׁש *בּו ִׁש ְב ַע ת י ִ &
]מב[ ַּב ֻּס ֹ +
ּכת1
ֵׁש *בּו ַּב ֻּס ֹ
ּכָ לָ %האֶ זְ ָרח  ְּביִ ְׂש ָר ֵ-אל י ְ
ָמים – מונח אתנח ,רבוי והגבלה )כאן רבוי הגבלים(.
ּכת ֵּת ְׁש *בּו – מרכא טפחא ,יתור לרבות ִׁש ְב ַע ת י ִ &
רבא אמר ויקרא אמר כג,מב ַּב ֻּס ֹ +

ָמים –
• יתור לרבות מיני סוכות שמתאפשרת בהם דירה אפילו ע"י הדחק בסוכה של שבעה על שבעה טפחיםִׁ ,ש ְב ַע ת י ִ &
מונח אתנח ,לרבות ההגבלים  ,כמסקנת רבא ,להגביל – למעט סוכה מעל עשרים אמה שהוא מבנה קבע ,ולמעט סוכה
הפחותה מעשרה טפחים .ובסוכה ב,ב נדרש גם הגבלה על סוכה בגובה עשרים אמה שיהיה בה רוחב של לפחות ארבע
אמות וקצת )בין דופן דרום ובין דופן צפון(.
לדעת רבא סוכה היא דווקא באופן שיש אפשרות לעשותה סוכת עראי ,אפילו שעושים אותה במבנה של סוכת קבע ,כי עד עשרים אמה
אדם עושה דירתו דירת עראי ,היינו שיעור מבנה עראי כמו סוכה ,עד עשרים אמה ,מעל עשרים אמה בד"כ אדם עושה )מחויב לעשות(
דירתו דירת קבע ,כי בשביל גובה כזה צריך דפנות קבועות וחזקות ,ואפילו יבנה סוכה גבוהה בדפנות עראיות לא יצא.
על בסיס עמודי קלעי החצר שהיו מצופי נחושת ,ואדניהם נחושת ,אפשר אולי להבין קושיית אביי לרבא.
בבלי סוכה ב,א אמר ליה אביי לרבא אלא מעתה ,עשה )לסוכתו( מחיצות ברזל וסיכ& על גב ,הכי נמי דלא הוי סוכה )מחיצות חזקות
בגובה של פחות מעשרים אמה יוצרות דירת קבע ,וכי לא תהיה סוכה?(
 %אמר ליה )רבא לאביי(  ,הכי קאמינא ל& )הכוונה בדרך כלל עושה סוכה(  :עד עשרי אמה ,דאד עושה דירתו דירת עראי ,כי עביד ליה
דירת קבע  %נמי נפיק )שבמהותו יהיה המבנה ארעי אף שנראה חזק ,ומדוע אין רבא מסביר הפסוק כפשוטו ותהיה סוכה שמחיצותיה מתכת אסורה? כי
יש משניות שמותרות מחיצות מכל סוג(  .למעלה מעשרי אמה ,דאד עושה דירתו דירת קבע ,כי עביד ליה דירת עראי  %נמי לא נפיק.

ָמים סוכה הראויה לשבעה ימים ,אף שעשויה מחמרים חזקים כהיתר
ּכת ֵּת ְׁש *בּו ִׁש ְב ַע ת י ִ &
הוכחת רבא על מבנה ארעי היא מהמקרא ַּב ֻּס ֹ +
במשנה.
לפחות עמודי הנחשת של הקלעים של צד מזרח בחצר המשכן התנשאו לגובה עשרים אמה .מכאן שענן הכבוד העליון היה לא פחות מגובה
עשרים אמה.
הגמרא במקום אחר דנה האם המשכן היה אהל עראי או מבנה קבע .אפשר ששילוב גמרות סוכה ועירובין מצביע על הקלעים ועמודיהם
ממתכת נחשת כמבנה ארעי ממתכת עד גובה עשרים אמה ומכאן ההיתר במשנה למחיצות מסוגים שונים כולל מתכת.
הארעיות של הקלעי החצר ועמודי החצר מצופי הנחושת על אף היותו ממתכת מתבטאה בכך שהם צריכים למיתרים ויתדות להעמידם
בכלל ובפרט ברוח מצויה.
באופן של משל עמודי החצר ,עץ מצופה נחשת ועומד בשליבות בתוך אדני נחושת ,והקלעים מקשרים בין שמים וארץ.
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1.2

סוכה בבבלי ערכין לב,ב

בבלי ערכי לב,ב איבעית אימא :תרי תנאי ואליבא דר' ישמעאל .ואיבעית אימא :חד מינייהו ר' אלעזר בר יוסי אמרה; דתניא ,ר"א בר
יוסי אומר :אשר לוא חומה )אֲׁשֶ ר %ל ֹא ל ֹו ח ! ָֹמה(  %אע"פ שאי לו עכשיו והיה לו קוד לכ.
ימה
ל ֹאת לֹו ׁשָ נָ ה ְת ִמ ָ
ויקרא בהר כה,לְ :ו ִאם ל ֹא%יִ ּג !ֵָאל עַ דְ %מ 
ל ֹא י ֵֵצ*א ַּבּיֹ ֵבל1
דר ָֹת&יו +
ֹתֹו ְל ֹ
ית;ת לַ ּקֹנֶ +ה א *
ֹמה לַ ְּצ ִמ ֻ
ל ֹא ל ֹו ח ! ָ
ְEו ָקם ַה >ַּביִ ת אֲׁשֶ רָּ %ב =ִעיר אֲׁשֶ ר %
מאי טעמא דמ"ד )ר' ישמעאל בר' יוסי( :קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא? דכתיב) :עזרא ו,יט( ַו ַּיעֲׂשּ +ו ְבנֵי%
ֵׁשּועַ ִּבן%נּ+ון ּכֵ ן  ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ-אל
ימי? )בגמרא יהושע( י >
ּכֹות ִּכי ל ֹא%עָ ׂJשּו ִמ ֵ
ֵׁש בּו ַב ֻּס 
ּכֹות ַוּי ְ
ּגֹול*ה )נחמיה ח,יז( ַהּׁשָ ִ>בים ִמןַ %ה ְּׁש ִ +בי < ֻס 
ַה ָ
דֹול+ה ְמ ֹאד ,1אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא? אלא מקיש ביאת בימי עזרא לביאת בימי
ָ
הַ ּיֹום הַ ה& ּוא ו ְַּת ִ +הי ִׂש ְמ ָח*ה ּגְ

ַע*ד

יהושע ,מה ביאת בימי יהושע מנו שמיטי ויובלות וקדשו ערי חומה ,א ביאת בימי עזרא מנו שמיטי ויובלות וקדשו ערי חומה;
נחמיה ח,יז:
ּכֹות
ֵׁש בּו ַב ֻּס 
ּכֹות ַוּי ְ
ַו ַּיעֲׂש ּו ָכלַ E %הּקָ ָהל ַהּׁשָ ִ>בים ִמןַ %ה ְּׁש ִ +בי < ֻס 
אד1
דֹול+ה ְמ ֹ
ָ
ֵׁשּועַ ִּבן%נּ+ון ּכֵ ן  ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ-אל ַע*ד ַהּיֹום ַה &הּוא ו ְַּת ִ +הי ִׂש ְמ ָח*ה ּגְ
ימי? י >
ִּכי ל ֹא%עָ ׂJשּו ִמ ֵ

תניא ,ר' ישמעאל בר' יוסי :למה מנו חכמי את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשו  ,אבל ראשונות בטלו משבטלה
קדושת האר( .קסבר :קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא.
ַו ַּיעֲׂש ּו ָכלַ E %הּקָ ָהל – מונח תלשא ,כעין שני תפקידי תלשא וזה יכול להיות אלפניו ולאחריו )ארבע תפקידים( ,
תפקיד אחד לאחריו מרמז כעין מחיצה על ענין בעל בחינה נעלה והוא קדושת ארץ-ישראל
ּכֹות – קדמא מרכא פסק זרקא מונח סגול ,כעין תבנית לכתחילה ובפועל.
ֵׁש בּו ַב ֻּס 
ּכֹות ַוּי ְ
ַהּׁשָ ִ>בים ִמןַ %ה ְּׁש ִ +בי < ֻס 
שקדושה שקידש יהושע את ארץ-ישראל לכתחילה הייתה צריכה להיות לתמיד ,ועליה הוסיפו דוד ושלמה את קדושת ירושלים ,אבל כפי
המתברר מהמשך הפסוק ,מפני שיהושע לא עקר יצר הרע לעבודה זרה פסק)ה( קדושת ארץ-ישראל בתלישת – בחורבן בית ראשון ,פרט
לקדושת ירושלים ))רמב" הלכות בית הבחירה פ"ו,הי"ד – הט"ז קדושת ירושלים לא בטלה( ,וכאשר שבו שבי ציון ,עזרא ואנשי
ּכֹות – זרקא מונח סגול )בתפקיד בהוספה מהענין על הענין(
ֵׁש בּו ַב ֻּס 
ּכֹות ַוּי ְ
כנסת הגדולה חידשו את קדושת ארץ-ישראל בפועל ע"י ֻס 
הוספת קדושה על הקדושה שנשארה היא קדושת ירושלים.
בבלי ערכי לב,ב תניא ,ר' ישמעאל בר' יוסי :למה מנו חכמי את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשו  ,אפשר כי הנלמד
מ-נחמיה ח,יז שמדובר על קידוש מחנה ישראל הוא המשך לקדושת מחנה ישראל במדבר שהיה מוקף בענני הכבוד אור גנוז ,ב'
מוסקובי ,סוכות ע' לז) ... ,בבלי סוכה יא,ב( כרבי אליעזר )במסעות במדבר( בענני הכבוד הקיפ שהוא עני קדושת הסוכה ,שנהיה
מוקפי בכל גופנו מהמצוה המעולה וגו'  .כלומר קדושת סוכה משמעותה ענני הכבוד ,קדושת סוכה זאת תוספת על גוף הסוכה
ותוספת זאת מרומזת בתבנית טעמים זהה בפסוקים המזכירים את סוכות .כלומר סוכות הולך ביחד עם ענני הכבוד ועם קדושת מחנה
ישראל .זמ שמחתינו ,כה דוד מאמר ה,ע' נט  ...הארת חג הסוכות היא הארת ענני הכבוד ,וזה מתחדש בכל שנה בחג הסוכות
וגו' ,ומשמעו כי גם עתה זוכים להארת ענני כבוד בלי לראותם .שמ ראש ,כ אשר מפתחות ענני הכבוד היה בהם )בחינת( )קדושת(
ארץ-ישראל )ע' מו( ,נתיבי חיי ,אלעזרי חיי ע' רפח  ...כשיושבי בסוכה ,על קדושת האר( ישנה עוד הוספת קדושת הסוכה
שהיא במקו ענני הכבוד.
ּכֹות – זרקא מונח סגול ,תוספת קדושת סוכה על גוף הסוכה ומשמעותה ענני הכבוד המקיפים ומקדשים
ֵׁש בּו ַב ֻּס 
ּכֹות ַוּי ְ
)נחמיה ח,יז( ֻס 
את מחנה ישראל .אסופת מערכות – ו ]דברי ,מפתחות[,גולדויכט ,ח"י ,וזאת הברכה ,חמה ולבונה וכ& ג כ בהשראת קדושת
אר( ישראל ,לא תוכל לעול להשיג את תוק בהירות אור של ענני הכבוד שבמדבר.
אפשר כי זה הרעיון המסתתר בדיון על גובה סכך סוכה כשרה בין  10טפח ועד  20אמה ב-בבלי סוכה ב,א על הפסוק )וי' אמר כג,מג(
יכם1
ֱ2ה ֶ
אֹותם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר&יִ ם א ֲִנ*י +ה' א ֵ
ָ*
יאי
הֹוצ ִ +
ר ֵתיכֶ ם ִּכי ַב ֻּס !ּכֹות הֹוׁשַ ְב ִּתי  אֶ תְּ %בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ-אל ְּב ִ
ד ֹ
ְל ַמעַ ן י ְֵדע ּו ֹ

ר ֵתיכֶ ם  -זרקא מונח סגול ,תוספת בידיעה שמצות סוכה אינה רק גוף הסוכה אלא
ד ֹ
אמר רבה דאמר קרא )וי' אמר כג,מג( ְל ַמעַ ן י ְֵדע ּו ֹ
תוספת קדושת סוכה שמשמעותה ענני הכבוד ,המרומזים בקרא וטעמיו ִּכי ַב ֻּס !ּכֹות  -מונח רביע  -מלמד על לפחות ארבע ענינים,
וכאן מרמז לשבעה ענני כבוד ,ארבעה מארבע רוחות ,אחד למטה מתחת רגליהם שלא ילכו יחף )תורה שלמה בהעלות"( אחד מעל
ראשיהם ,אחד מלפניהם מיישר דרכם.
וב-זהר פר' אחרי מות דורש על קשר בין העלאת ענן הקטורת בקדש הקדשים ע"י כהן גדול והידמותו לשבעה ענני הכבוד וכך כהן
גדול וענני הקטורת מכפרים על עם ישראל ומקדשים אותו .בבית ראשון גובה קדש הקדשים היה עשרים אמה )האם פנימי או
חיצוני?( וענן הקטורת היתמר עד לכל היותר עשרים אמה ,שוב קשר לגובה מירבי של סוכה שסככה ודפנותיה כעין ענני כבוד
המכפרים ,מקדשים ומגינים על עם ישראל.
ַו ַּיעֲׂש ּו ָכלַ E %הּקָ ָהל – מונח תלשא ,תפקיד אלפניו אפשר שילמד על הפסוק שלפניו

ָביא ּו ַו ַּיעֲׂשּו? לָ > ֶהם סֻ =ּכֹות ִ Cאיׁש
]טז[ ַוּי ְֵצא ּו הָ עָ ם ַוּי ִ

ׁשעַ ר אֶ ְפ ָריִ ם 1ס
ּוב ְרח* ֹוב ַ +
ּוב ְרחֹוב  ַׁשעַ ר הַ ַּ -מיִ ם ִ
ֱ2הים ִ
ּובחַ ְצ *רֹות ֵּבית הָ א ִ &
יהם ְ
ּובחַ ְצ רֹ תֵ ֶ -
עַ לּ%גַּגֹו  ְ

למחיצות סוכות ברשות הרבים ,וסוכות מפולשות ,שיעורי לחי וקורה אב השה שו"ע הלכות סוכה סימ תרל סוכה העשויה
כמבוי צרי& שיביא פס טפח ומשהו )ע"פ ר' יהודה סוכה ז,א( ,ורבי סימו ואיתימא רבי יהושע ב לוי אמר שצרי& לעשות פס
ארבעה ומשהו ולהעמידו פחות מג' טפחי סמו& לאחד משני הדפנות ,וכ פסק הרמב" בהלכות סוכה פ"ד,ה"ג וכ"כ ב-טור
ובשו"ע סעי ג') .אפשר שמכאן לימוד ללחי וקורה במבוי לעירוב חצירות ומבואות שהוא מדרבנן(
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ֱ2הים בבית ראשון שכך
]טז[ ַו ַּיעֲׂשּו? – תרסא ,בתפקיד שיעור אפשר לשיעור גובה סוכה עד  20אמה כגובה קדש הקדשים ֵּבית הָ א ִ &
חידשו אותו שבי ציון בבית שני ומה שלומדים שבבית שני גובה קדש הקדשים היה שלושים אמה הוא בבית הורדוס

ֹתיִ Oו ִיר ְׁש ָּת&ּה ,מקיש ירושת& לירושת אבותי& ,מה ירושת
אב ֶ *
אׁשֶ ר%י ְָרׁשּ +ו ֲ
ֱ2הי Oאֶ לָ %ה ָא ֶ;רץ ֲ
ֲ Oה' א ! ֶ
ֱביא N
ואומר) :דב' נצבי ל,ה( ֶוה ִ
אבותי& בחידוש כל דברי הללו ,א ירושת& בחידוש כל דברי הללו.
מילת ִו ִיר ְׁש ָּת&ּה עשויה להיות במובן ירושה ועשויה להיות במובן הורשה – גירוש הכנענים
ֱ2הי - Oגרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו .אפשר כי כאן מקיש ביאה שניה
ֲ Oה' א ! ֶ
ֱביא N
ֶוה ִ
לארץ לביאה ראשונה ללמד מה ירושת אבותי& בחידוש כל דברי הללו ,א ירושת& בחידוש כל דברי הללו.

ואיד&)ר' אלעזר בר' יוסי(? דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליה ,ואגי זכותא עלייהו כי סוכה.

ּכֹות – מרכא פסק זרקא ,אפשר כי בקריאה ללא פסק המשמעות כפשט הכתוב ,השייך לפסוקים
ֵׁש בּו ַב ֻּס 
ּכֹות ַוּי ְ
ִמןַ %ה ְּׁש ִ +בי < ֻס 
שלפניהן בהם מדובר על איסוף עצים להקמת סוכות.
יעי] 1טו[
ח ֶדׁש הַ ְּׁש ִב ִ
חג ּבַ ֹ +
ֲׁשר ִצּוָ Cה ה ' ְּביַד%מ ֶֹׁ -שה אֲׁשֶ ר? י ְֵׁש >בּו ְבנֵ י%יִ ְׂש ָר ֵאRל ּבַ ּסֻ ּכ; ֹות ּבֶ ָ *
ּתֹורה א > ֶ
נחמיה ח,יד  $טז] :יד[ וַ ּQיִ ְמ ְצא* ּו ּכָ ת ּוב ּבַ ָ &
הֲדס  ַוע ֲֵל י ְתמָ ִ -רים
ׁשמֶ ן ַוע ֲֵל Cי ַ
ּובירּוׁשָ לַ ִQם לֵ אמֹ ר ְצא ּו הָ ! ָהר וְ הָ ִב יאּו  עֲלֵ יַ %ז יִ ת  ַועֲלֵ יֵ %ע ץ ֶ -
ֲבירּו קֹ +ול ְּבכָ ל%עָ ֵריהֶ ם ִ
ַׁש ִ!מיעּו וְ ַיע ִ>
ַוא ֲֶׁשר י ְ
ּובחַ ְצ *רֹות ֵּבית
יהם ְ
ּובחַ ְצ רֹ תֵ ֶ -
ּכת ּכַ ּכָ תּוב 1ס ]טז[ ַוּי ְֵצא ּו הָ עָ ם ַוּי ִָביא ּו ַו ַּיעֲׂשּו? לָ > ֶהם סֻ =ּכֹות ִ Cאיׁש עַ לּ%גַּגֹו  ְ
ֲׂשת סֻ * ֹ
בת לַ ע ֹ +
ַוע ֲֵל*י ֵע ץ עָ & ֹ
ׁשעַ ר אֶ ְפ ָריִ ם 1ס
ּוב ְרח* ֹוב ַ +
ּוב ְרחֹוב  ַׁשעַ ר הַ ַּ -מיִ ם ִ
ֱ2הים ִ
הָ א ִ &

יֹומ*ם ֵמ ֹ&ח ֶרב
בקריאה עם פסק ידרש שהגינה זכות עזרא על שבי ציון כמו סוכה וכעין הנאמר )ישעיה ד,ו( ְו ֻס ָּכ;ה ִּת ְהיֶ +ה ְלצֵ לָ %
ּומ ָּמ ָטר 1פ
ּול ִמ ְס ּ-תֹור ִמּזֶ * ֶQרם ִ
ּול ַמ ְח ֶסה  ְ
ְ

והיינו דקא קפיד קרא עילויה דיהושע ]ישוע[  ,דבכל דוכתא כתיב יהושע והכא כתיב )נחמיה ח,יז( י >ֵׁשּועַ  ,בשלמא משה לא בעא רחמי,
דלא הוה זכותא דאר( ישראל ,אלא יהושע דהוה ליה זכותא דאר( ישראל ,אמאי לא ליבעי רחמי .והא כתיב) :דב' נצבי ל,ה( אֲׁשֶ ר%
ֹתיִ Oו ִיר ְׁש ָּת&ּה! הכי קאמר :כיו דירשו אבותי& ירשת את.
אב ֶ *
י ְָרׁשּ +ו ֲ
י >ֵׁשּועַ ִּבן%נּ+ון ּכֵ ן  ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ-אל – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל ,כדרשת הגמרא ,שלכתחילה יהושע היה
צריך לבטל את יצר הרע של עבודה זרה מישראל וכיוון שלא בטל ,כתוב שמו כאן ישוע חסר אות ה"ה )אפשר שכך שמו מכיל י' ה'
מידת הגבורה ענין של יראת ה' ,וחסר אות ה"ה חסר כי לא ביטל יצר הרע(
ובפועל בוטל יצר הרע ע"י עזרא ונחמיה ואנשי כנסת הגדולה.
אות ה"ה )שתי פעמים חמש( היינו החסיר עשר קדושות הכתוב במשנה "עשר קדושות הן .ארץ-ישראל מקודשת מכל הארצות וגו'"
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1.3

ישעיהו ד,ה – ו חישוב צל סוכה בתקופת תמוז

סוכה ב,ב אמר רב הונא מחלוקת בסוכה שמחזקת ד' אמות על ד' אמות  ,אבל מחזקת יותר מד' על ד' אמות דברי הכל כשרה .כמא
כרבי זירא .ועיין תוס' בתירוץ קמא שבחשבון של גובה עשרים אמה ויותר מארבע על ארבע יש צל סכך של יותר מראשו ורובו ושולחנו,
היינו מה ששיערו חכמים שבעה על שבעה טפחים.
ועל תוס' תירוץ שני עיין שפת אמת שמציב תנאי נוסף לפיו הטלת צל סכך של  7ט' על  7ט' יהיה במשך זמן של מהלך חמה על ריצפת
הסוכה של ארבע אמות .או האם צ"ל ארבע אמות וכמחצית טפח כפי החשוב בשרטוט.
גובה דופן
משך זמן זה הוא כ 16 0 26" = 2 * 8 0 13" -כשעה וארבע וחצי דקות .האם יש שיעור כזה בהלכה?
בטפחים
התנאי לסוכה של  20א' *  4א' וכחצי טפח *  4א' וכחצי טפח,
תקופת תמוז
שבתקופת תמוז בירושלים יהיה בה צל  7ט' *  7ט' ולא מובן מה משמע ובכל מקום בעולם.

שמש מצהירה
בירושלים
'810 47

דופן בגובה  27.3275אמה
השוה ל 163.96545 -טפח
מטילה צל של  4אמות
השווה ל 24 -טפחים

זוית מצהר תמוז מדודה  , 81.672620טנגנס זוית זאת שוה 6.83189381
 20אמה מחולק בטנגנס הנ"ל שווה  2.92744597אמה =  17.56467582טפח
לכן כדי שהסוכה תהיה כשרה דופנה הצפונית צריכה להיות במרחק
 7טפח  17.56467582 +טפח = 24.56467582
היינו  4אמות וקצת יותר מחצי טפח

00,160

00,150

00,140

00,130
דופן בגובה  20.00אמה השוה ל 120.00 -טפח
בתקופת תמוז מטילה צל של  2.9274אמות
השווה ל 17.5646 -טפחים
בתקופת תשרי מטילה צל של  12.658אמות
השווה ל 75.948 -טפחים

00,120

00,110

00,100

00,90

00,80

00,70

00,60

00,50

00,40
בתקופת תמוז ,בירושלים ,ההפרש
 24טפח
בין אורך הצל של דופן בגובה  27.3275אמה שהוא
ובין אורך הצל של דופן בגובה  20.00אמה שהוא  17.5646טפח הוא  6.4353טפחים.
כדי שיהיה  7טפחים צל סכך ,הדופן הצפונית צריכה להיות בלפחות  24.5646טפח מהדופן
הדרומית כפי רב הונא בסוכה ב,ב שמחזיקה ראשו ורובו של אדם שש על שש טפחים
וטפח משולחנו.
בתקופת תשרי הצל אורכו  75.948טפח.

00,30

00,20

00,10
אורך צל
בטפחים

00,00
60

72
78
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הלכה למשה מסיני )הלמ"ס( שסוכה צריכה להיות לפחות שבע על שבע טפחים כדי להחזיק ראשו ורובו של אדם .אפשר כי הלמ"ס זאת
מעוגנת בנבואת ישעיהו ד,ה  $ו
ׁשן ְו ֹ ;נגַּה ֵאׁ+ש לֶ ָה ָב*ה ָל&יְ לָ ה ִ ּ+כי עַ לּ%כָ לּ%כָ *בֹוד ֻח ָּפה1
יֹומם  ְועָ ָ -
ּוב ָרא Jה' עַ ל ? ּכָ לְ %מ >כֹון ַהרִ %צּי=ֹון ְועַ לִ %מ ְק ָר !ֶאהָ עָ נָ QCן < ָ
]ה[ ָ
ּומ ָּמ ָטר 1פ
ּול ִמ ְס ּ-תֹור ִמּזֶ * ֶQרם ִ
ּול ַמ ְח ֶסה  ְ
יֹומ*ם ֵמ ֹ&ח ֶרב ְ
]ו[ ְו ֻס ָּכ;ה ִּת ְהיֶ +ה ְלצֵ לָ %
ּוב ָרא Jה'
בבלי בבא בתרא עה,א ואמר רבה א"ר יוחנ :עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק ,שנאמר) :ישעיהו ד' ה( ָ
יֹומם  ְועָ ָׁ -שן ְו ֹ ;נגַּה ֵאׁ+ש לֶ ָה ָב*ה ָל&יְ לָ ה ִ ּ+כי עַ לּ%כָ לּ%כָ *בֹוד ֻח ָּפה ,1מלמד שכל אחד ואחד
עַ ל ? ּכָ לְ %מ >כֹון הַ רִ %צּי=ֹון ְועַ לִ %מ ְק ָר !ֶא ָה עָ נָ QCן < ָ

עושה לו הקדוש ברו& הוא חופה לפי כבודו.
רשב" ענ יומ  %אחד ועש ב' ונוגה ג' אש ד' להבה ה' כי על כל כבוד ו' חופה ז' ול"נ כי על כל כבוד אינו מ החשבו אבל )יש' ד'
יֹומ*ם דסמי& ליה לסיפיה דהאי קרא הוה השביעי והאי על כל כבוד לכדמפרשי' בסמו& אתא.
ו( ְו ֻס ָּכ;ה ִּת ְהיֶ +ה ְלצֵ לָ %
מהרש"א חידושי אגדות מסכת בבא בתרא ד עה עמוד א
והשאר כו' ועושי בו סחורה בשוקי ירושלי כו' .דקדק לומר בשוקי ירושלי כו' כי לא יהיו אוכלי בשרו רק במקו קדוש תו& חומות ירושלי כשאר קדשי קלי
ורוב הקוני ש בשוקי ירושלי דבר מאכל הוא ממעות מעשר שני שהוא קודש שא"א להוציא רק בדבר מאכל תו& חומות ירושלי
מצוה דהיינו לסוכה ואמר זכה כו' לפי שיש בעני לימוד ועשיית המצות ד' מעלות יש העושה לשמה ויש עושה שלא לשמה רק לש גמול מאתו ית' ויש שלא לשמה רק
גמול מאד ויש העושה כדי שיהיה נקרא רב וחשוב וכדי לקנתר כמ"ש כל זה בחידושינו בסו נדרי ולזה אמר זכה שעושה לשמה עושי לו סוכה שהוא מצות סוכה

ואמר שא עורו לא יבא רק לשימוש

לשמה לא זכה רק לשל גמול מאתו ית' אי עושי לו רק לצל להג על ראשו מיו הדי שלעתיד ולא סוכה לשמה וגו'
מהרש"א חידושי אגדות מסכת בבא בתרא ד עה עמוד א

עתיד הקב"ה לעשות ז' חופות כו' .דהחופות יהיו בזכות מצות סוכה שקיימו בעוה"ז כמ"ש במדרשות ובפ"ק דע"ז וע"כ יהיו ז'
שמצות סוכה כל שבעה וגו'
המהרש"א מלמד על שבע סוכות כנגד שבעה ימי סוכה.
עורו של לויתן לצל סוכה ,מי שזכה זוכה לסוכה ברחבות ,מי שלא עשה לשמה זוכה לסוכה עבור ראשו ורובו להגן עליו ביום הדין.
אפשר שהנביא ישעיה רמז בשבע חופות – סוכות להלכה למשה מסיני של שיעור סוכה הקטן ביותר להיות שבעה על שבעה טפחים .ששה
טפחים להחזיק ראשו ורובו של אדם וטפח משולחנו ,כל שם סוכה הוא כנגד טפח אחד .וכדי שישב תחת כל שמות הסוכות בודאות ,נעשה
פעמיים שבע רצועות של טפח על שבעה טפחים ,וניתנם לאורך ולרוחב זה על זה נקבל ארבעים ותשע ריבועי טפח על טפח שבכל אחד
שני שמות סוכה ואדם זוכה לשבת ראשו ורובו תחת כל שמות החופות.
לתמיכה כי ראשו של אדם יכול להיות טפח נמצא בפסוקים :שמות תרומה כה,כ :ו -שמות ויקהל לז,ט :שהם בעלי אותו תוכן ואותם
חיו >ֶאלַ %הּכַ ֹּ-פ ֶרת יִ ְהי*ּו ְּפנֵ +י
ֵיה*ם ִאיׁש אֶ ל%אָ ִ &
ּופנ ֶ
יהם  עַ לַ %הּכַ ֹּ-פ ֶרת ְ
ֲכים ְּבכַ נְ פֵ ֶ
סכ ִ C
ָפיִ ם ְל ! ַמ ְעלָ ה ֹ
ׂשי ְכנ = ַ
טעמים ְו ָהיּו ַה ְּכ ֻר ִבים? ּפ ְֹר > ֵ
ַה ְּכ ֻר ִבים 1מפסוק זה נדרש כי פני הכרובים היו טפח וזאת הלכה למשה מסיני )הלמ"ס( .כרובים הם אנשים צעירים ,אם הפנים טפח אז
גם אורך ורוחב ראשם טפח.
התבנית עַ ל ?  -תלישא-קטנה ְ ...ו ֹ ;נגַּה – תביר ,מרמזת על אפשרות לחישוב חשבוני .כאן מובאים בעיקר חישובי זויות מיצהר בימי תקופה
ׁשן ְו ֹ ;נגַּה ֵאׁ+ש לֶ ָה ָב*ה ָל&יְ לָ ה ִ ּ+כי עַ לּ%כָ ל%
יֹומם  ְועָ ָ -
ּוב ָרא Jה' עַ ל ? ּכָ לְ %מ >כֹון ַהרִ %צּי=ֹון ְועַ לִ %מ ְק ָר !ֶא ָה עָ נָ QCן < ָ
שונים ממילות הקרא ]ה[ ָ
ּכָ *בֹוד ֻח ָּפה1

ּוב ָרא 209
ָ
Jה' 26

ּו ָב ָרא Jה'
229 = 26 + 203
ּוב ָרא Jה'
ָ
235 = 26 + 209

קו הרוחב – חוג הגדי
במדידה מקו המשוה
או במדידה מקוטב הצפוני

 23.43920טנגנס זוית זו
= 0.4335
משלים  66.56080טנגנס
זוית זו = 2.3065
קירוב קרוב מאד לחוג
הגדי מהקוטב הצפוני

= 2.35 = 100 \ 235
טנגנס זוית 66.9480

קירוב קרוב לחוג הגדי
מהקוטב הצפוני

31.070 = 58.930 - 90

 31.76660קו רוחב
ירושלים

= 2.29 = 100 \ 229
טנגנס זוית 66.4100

עַ ל ? 100
ּכָ לְ %מ >כֹון 166
ּכָ ל 50
ְמ >כֹון 116
ַהרִ %צּי=ֹון 361
ַהר 205
ִצּי=ֹון 156
ְועַ לִ %מ ְק ָר !ֶא ָה 446
ְועַ ל 106
ִמ ְק ָר !ֶא ָה 346
עָ נָ QCן < 170
ג–אייר–התשע"ב 25Apr-12
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= 1.66 = 100 \ 166
טנגנס זוית 58.930
 = 2 = 50 \ 100טנגנס
זוית 63.430
= 1.16 = 100 \ 116
טנגנס זוית 49.230
= 3.61 = 100 \ 361
טנגנס זוית 74.510
הצירוף ַהר Jה'
231 = 26 + 205

ְועַ לִ %מ ְק ָר !ֶא ָה 440

קירוב לקו רוחב ירושלים

=2.31 = 100 \ 231
טנגנס זוית 66.592190

קירוב קרוב מאד לחוג
הגדי מהקוטב הצפוני

=4.46 = 100 \ 446
טנגנס זוית 77.360

ְועַ ל 100
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה

חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים שחלקן מסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות ע"פ ספירת דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מי"ג ול"ב ועוד מידות.

טעם ,טעמי המקרא ,הלכה ,מדרש ,תבנית ,צופן Keywords: Cantillation, Biblical Accentuation, Trop, Jewish Law, Exegesis, Pattern, Code

יֹומם  96
ָ
ְועָ ָׁ -שן 426
ְו ֹ ;נגַּה 64 -

עַ ל ? \ ְו ֹ ;נגַּה = 64 \ 100
=  = 1.5625טנגנס זוית
 57.380קירוב קרוב
לזוית מיצהר ירושלים
בתשרי  -ניסן

ְועָ ָׁ -שן 420
ְו ֹ ;נ ַגּה 58

עַ ל ? \ ְו ֹ ;נגַּה = 58 \ 100
=  = 1.7241טנגנס זוית
59.880

ֵאׁ+ש 301
לֶ ָה ָב*ה 42
ָל&יְ לָ ה 75
ִ ּ+כי 30

מיצהר ירושלים בתקופת
תשרי – ניסן
 57.670לכאורה המשלים
צ"ל קו רוחב י"ם ,אך
מתקבל קירוב = 32.330

= 0.42 = 100 \ 42
טנגנס זוית 22.78240
קירוב לזוית חוג הגדי
עַ ל ? \ ִ ּ+כי =
= 3.333 = 30 \ 100

= טנגנס זוית 73.30070
ומשלים 16.69930

עַ לּ%כָ לּ%כָ *בֹוד 182
עַ לּ%כָ ל 150
עַ ל 100
ּכָ ל 50
ּכָ *בֹוד 32
ֻח ָּפה 93
 57.670זוית המיצהר
בי"ם תקופות ניסן תשרי
טנגנס 1.58 = 57.670

 32.330הזוית המשלימה
לזוית המיצהר
טנגנס = 32.330
 0.6329לכן לכל 10
יחידות גובה יהיה צל של
 6.329יח' על הקרקע

הפסוק בישע' )ד,ו( מובא בבבלי סוכה ב,ב כהסבר למצוות עשית סוכה .בהסבר זה מצות הסוכה היא הזכרה לבני ישראל שבזכות קיומה,
ישיבה בצל הסכך שלה ,היא תגן על בני ישראל ביום הדין לעתיד לבוא שנמשל לעת חום רב .האומות שהוצע להן לקיים מצות סוכה
)בבלי ע"ז ג( ,בועטות בה בשעת חום ולכן לא תהיה להן הגנה ביום הדין.
בפסוק )ו,ה( מופיעה תבנית טעמים תלישא-קטנה )תרסא(  ...תביר ,שבאחד מתפקידיה מרמזת לאפשרות עשית חישוב ,הקשור באופן
כלשהו לענין המדובר בו ,כאן הסוכה.
התוצאות הבולטות בחישובים שונים בפסוק הן:
 ּכָ לְ %מ >כֹון קירוב לקו הרוחב של ירושלים,
 היחס בין "להבה" ובין "על" נותן קירוב של כשלשת רבעי מעלה לחוג הגדי.
 היחס הגמטרי בין ּובָ ָרא Jה'ּ ,ובָ ָרא Jה' ,הַ ר Jה' ובין מלת עַ ל ? – מניב קירוב קרוב ביותר לקו הרוחב של חוג הגדי כפי שנמדד מהקוטב
הצפוני ,אליו מגיעה השמש בתקופת תמוז )באופן הנצפה מכדור הארץ( ויוצרת את זוית המצהר הגבוהה ביותר בירושלים .זהו הסבר אפשרי
לדברי רב הונא )בבלי סוכה ב,ב( כי סוכה הגבוהה 20עשרים אמה ורוחב ארבע פסולה כי אין בה צל סכך של שבעה טפחים הנדרשים מפסוק
זה בישעיה ד,ד – ה .רוחבה של סוכה זאת בין דופן דרום לדופן צפון צריכה להיות לפחות ארבע אמות וחצי טפח כפי שמודגם בשרטוט.
 חישוב זה מבוסס על מקומה של ירושלים בקו הרוחב צפונה מקו המשוה של כדור הארץ ,או קו הרוחב דרומה מהקוטב הצפוני ומיצהר השמש
בירושלים בתקופת תמוז .תקופת תמוז מייצגת את יום הדין החם ,וכמו כן את העובדה שצריך להיות אור השמש על הסכך כדי שיהיה צל סכך
לאו דווקא בסוכה כי גם בתקופת תשרי כבר צריך לכל  10אמות גובה לפחות כ 6.329-אמות רוחב ועוד שבעה טפחים כדי שיפול צל הסכך
בסוכה .המקים סוכה בתקופת תשרי ,צפונה מהחוג הארקטי לא יזכה לאור שמש עליה וצל סכך כלשהו ,אלא אם תקופת תשרי תחול עד שני
ימים בסוכות רק אז יהיה לו שני ימים של אור שמש על הסכך .אפשר שזה הסבר נוסף לענין חישוב תקופת תמוז לגבי הסוכה בגובה  20אמה.






חז"ל נתנו כאן כלי מדידה לקביעת תקופת תמוז .אפשר שזה היה אחד מאופני קביעת ימי תקופות )תמוז ,טבת ,ניסן ותשרי( ע"י הסנהדרין
הגדולה אשר ישבה בלשכת הגזית הצמודה לעזרת המקדש ושעסקה גם בקביעת תקופות ועיבורים .ידיעת תקופת תמוז ותקופת טבת כפי
ח ֶדׁש הָ אָ ִביב] 1ה[ ...
העולה מהפסוקים בראשית נח ח,כב ֹ*עד ּכָ ל%יְ ֵמי הָ ָא ֶ&רץ וגו' ו -שמות בא יג,ד  $ה פר' קדש לי כל בכור ]...ד[ ְּב * ֹ
אֶ לֶ %א ֶרץ ַ Eה ְּכ ַנעֲנִ י ,מאפשר היערכות לעיבור שנה וחדשים ע"פ החשבון כאשר ידועים ההפרשים בין חדשי השנה ע"פ הלבנה וימי השנה ע"פ
החמה .כי כדי לעבר שנה צריך להיות ערוך לכך לפני חדש אדר.
מלת "נגה" היא קירוב לזוית המצהר בירושלים בתקופת תשרי ,ניסן
היחס בין "על" ובין "ונגה"  -קירוב קרוב ביותר לזוית המצהר בירושלים בתקופת תשרי ,ניסן,
חג הסוכות זמנו "לתקופת השנה" היינו תקופת תשרי אשר צריכה ליפול לכל המאוחר ביום השני של סוכות )וי"א ביום השביעי של סוכות(.
אפשר כי היחס בין "על" ל"-כל" מרמז לשני ימים בסוכות לנפילת תקופת תשרי המאוחרת ביותר ביחס ללוח החדשים הירחי .נפילה מאוחרת
מכך מחייבת עיבור שנה לפני-כן או לפחות עיבורי חדשים.

בפסוק )ו,ה( טעם תלישא – לעצמה בתפקיד שיעור ,הפסוק בישע' )ד,ו( המוזכר בבבלי סוכה ב,ב הוא המשך לענין הנפתח בפסוק )ו,ה( ובו שש או שבע
שמות לסכך סוכה ,המייצגים שבע חופות כל אחד בן לפחות טפח ,שכל אחד עשוי לייצג טפח באורך ורוחב סוכה קטנה .ולהלכה סוכה קטנה גודלה לפחות
שבע טפחים על שבע טפחים.
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