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 ה"תשע�ד"תשע, )למדי� מ� ההגדות( 26–25, מי� מדלָיו

  אברה� אוחיו�

  מעשי חכמי� בענייני מצַוות סוכה בספרות התלמודית

  

ַבמאמר סקירה וניתוח של סיפורי מעשה הלכתיים של חכמים בענייני מצוות 

בפני הלומד ומאמר זה פותח צוהר , חלק מסיפורים אלו אינם מוכרים דיים. סוכה

הן להבנת , התופסת מקום לא מבוטל במקורות התלמודיים, הן להכרת סוגה זו

, שהם תנאיים, ברוב הסיפורים. הצורך והחשיבות ההלכתית שבסיפורים אלו

סיפורים אמוראיים מאוחרים . הסיפור הוא הגורם והבסיס לקביעת ההלכה

שמובא " מעשה רב" לעתים אותו. תומכים ומבססים את ההלכה שנקבעה לפני כן

עצם הבאת . בסיפורים מהווה מודל ראוי לחיקוי אף שאינו חלק משורת הדין

הסיפורים משקפת את התממשותה של ההלכה בחיים עצמם על המורכבות 

הן מבחינת ההכרעה ההלכתית הן מבחינת קיום המצווה במצבי , הכרוכה בכך

  .החיים השונים

  

  

: ומגוו� וכולל סוגי� שוני� של סיפורי�ל הוא עשיר "עול� הסיפורת של חז

דברי שבח , משלי�, אגדות היסטוריות, דרשות המרחיבות את הסיפור המקראי

אלו ה� ". מעשי חכמי�"בדיוננו זה נתמקד בסוגת . סיפורי פלאי� ועוד, ומוסר

סיפורי� המתארי� את הליכותיה� ומעשיה� של חכמי המשנה והתלמוד מתו� 

בניגוד לסיפורי� אחרי� ה� מתאפייני� בכ� שבדר� . המציאות ובעיות השעה

. כלל לא מתעוררות בה� שאלות לגבי מידת אמתות� העובדתית וההיסטורית

ביוגרפיות של " מעשי חכמי�"אי� לראות ב, )1981( יונה פרנקל' לדעת פרופ

' עמ(החכמי� אלא תיאור בעיות אנושיות של גיבורי הסיפורי� שנקלעו אליה� 

8.(  

וה� אינ� מעשיות , י� המובאי� כא� נוגעי� לקיו� מצַוות סוכההסיפור

שהוא מרכז , המדרש�גרידא אלא אירועי� מחיי המעשה ומהווי� גשר בי� בית
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, לבי� העול� החיצו�, עולמ� הרוחני של החכמי� ובו מתבררת ידיעת האמת

הסיפורי� מלמדי� כיצד הדיני� שנקבעו על ידי , מחד גיסא. עול� העשייה

ה� מציבי� שאלות , ומאיד� גיסא, הלכה למעשה" עוברי� לעשיית�"מי� החכ

  . ואתגרי� חדשי� בפני החכמי� ובזה ה� מרחיבי� וַמְפרי� את עול� ההלכה

מכיוו� שהסיפורי� שיצוינו ה� בעלי זיקה הלכתית שבאה לידי ביטוי בעיקר 

: ניתהרי שעלינו להקדי� בשאלה עקרו –המשנה והברייתות  –בטקסט התנאי 

ויש לכ� ? הא� סיפור המעשה קד� להלכה המשנאית או שמא הוא מאוחר לה

נפקא מינה בהערכת חשיבות� ומידת השפעת� של מעשי חכמי� על קביעת 

  .כפי שנבאר, ההלכות

הוא מנה ) ט"תשי, אלבק" (מבוא למשנה"בספרו . בשאלה זו ד� חנו� אלבק

  :ומסקנתו היא זו ,סיפורי� תנאיי� שקדמו לה� הלכות משנאיות

שנשנית בה� , מכא� אנו רשאי� לדו� על מקומות כיוצא באלו המצויי� במשנה

, הלכה זה ממש�ואחריה בא מעשה המספר מאורע ע� פסק, הלכה סת�

' עמ( הדו את  ההלכה  מאותו מעששלמ היינו, שהמעשה ק ד � לקביעת ההלכה

  ).ההדגשות במקור; 92

מוד ומבחינת מיקומו הספרותי הוא בא אחרי ג� כאשר סיפור מופיע בתל, לדידו

ההלכה התנאית היא הלקח . הכלל הוא שהסיפור קדו� להלכה, הלכה תנאית

המציג את " ניסוח פורמלי משנאי"של הסיפור ל" תרגו�"הנלמד מ� הסיפור והיא 

ההלכה או את הדעות השונות שה� הבסיס לקביעת ההלכה באופ� המנוטרל 

ומכא� שתרומת הסיפור כבסיס של ההלכה היא , לו מהמסגרת הסיפורית שקדמה

   1.רבה

. בדיוננו זה נעיי� בסיפורי� אלו לאור גישתו של אלבק לסיפורי� המשנאיי�

אול� יש סיפורי� תלמודיי� שחייבי� להודות שמבחינה היסטורית ה� מוכרחי� 

  

_____________________________________  

  

  

1
להל� נוסי� ונביא עוד שלוש דוגמאות על אלו שהביא אלבק מבי� עשרות או יותר מקרי� המצויי�  

עד שיעלה : רב� גמליאל אומר... משעה? מאימתי קורי� את שמע בערבית: "א, ברכות א: בתלמודי�
א� לא עלה : אמר לה�. לא קרינו שמע: אמרו לו, שבאו בניו מבית המשתה מעשה. עמוד השחר
חו� מגטי , פסול –שיש עליו ֵעד �ותי ] שטר[כל גט : "ה, גיטי� א; "חייבי� את� לקרות, עמוד השחר

והיו עדיו עדי �ותי� , שהביאו לפני רב� גמליאל לכפר עותנאי גט אשה מעשה, נשי� ושחרורי עבדי�
] הבשילה התבואה[לא ִ�ֵ�ר ]. לירושלי�[מצות העומר לבוא מ� הקרוב : "ב, נחות ימ; והכשיר –

ושתי הלח� מבקעת , מגגות צריפי�] העומר[שבא  מעשה. מביאי� אותו מכל מקו�, הקרוב לירושלי�
 ".עי� סוֵכר
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מטרת . וה� סיפורי� אמוראיי� מאוחרי�, זמנה של ההלכה התנאית אחרילבוא 

ונדגי� זאת , פורי� אלו היא לתמו� בהלכה המשנאית או להוסי� לה נופ� אגדיסי

  .במקצת מהסיפורי� שנזכיר בהמש�

נזכרי� סוגי� שוני� של , ובמסכת סוכה בפרט, בספרות התלמודית בכלל 

, גוי�, נשי� –סוכות שנעשו על ידי מי שאינ� מחויבי� בסוכה או עבור� : סוכות

, )מייבשי תאני�(קייצי� , סוכות רועי� –ינ� קבועות סוכות שא; בהמות וכותי�

וכול� בתנאי� מסוימי� עשויות להיות , ושומרי ֵפרות) שומרי שדות(בורגני� 

, )לימות הקי$(ה#ְלְקָטי!ת , )בצורת פירמידה(וכ� סוכות הצריפי�  2;כשרות לחג

נזכרות  ומנגד). ז, מעשרות ג; של עושי כלי חרס(והיוצרי� ) לחו� י�(גינוסר 

מלכות בית דוד ( 3סוכת דוד הנופלת: סוכות מטאפוריות שה� שכר לעתיד לבוא

, )ויש בזה עוד פירושי�, לשמירת ע� ישראל( 4סוכת עורו של לווית�, )שתקו�

   6.וסוכת שלו�) עושר לע� ישראל( 5סוכתה של סדו�

 בדיו� זה נעסוק בהנהגות החכמי� בענייני מצוות סוכה המופיעי� במקורות

ובכ� נשלי� את החסר ביחס לסוגיה זו שטר� נדונה באופ� שיטתי  7,התלמודיי�

שא� לא נזכרי� בספרי , יש מ� הסיפורי� שה� ידועי� ויש מוכרי� פחות. ומובנה

. מחדש" מתגלי�"וכא� ה� , ל למיניה� ואצל חוקרי האגדות בני זמננו"אגדות חז

את דמויות החכמי� , ללומטרתנו היא להכיר את תוכ� הסיפורי� המיוחדי� ה

את הבסיס ההיסטורי של חלק מה� ואת , והאישי� שהיו גיבוריה� ואת פועל�

אילו מה� מהווי� את הבסיס והגור�  –הקשר� לדיו� ההלכתי שבגינו ה� הובאו 

מתו� . לקביעת ההלכה ואילו מתבססי� עליה לאחר שנקבע הנוסח התנאי שלה

ואת חשיבות� ותרומת� לקביעת ההלכה כ� נבי� את הסיבות שבגינ� ה� הובאו 

  

_____________________________________  

  

  

2
� מקורות תלמודיי� סת� כא� ולהל� ה(א "ע, מנחות מב; ב"ע, סוכה ח; ד"א ה"סוכה פ, תוספתא 

 ).מהבבלי
3

, נצח ישראל, ל"המהר; ובעוד מדרשי�, פיסקא טז, )מנדלבוי�(פסיקתא דרב כהנא ; יא, עמוס ט 
 .פרק לה

4
, ל"המהר; "וסוכה תהיה"ה "ד, נספח ב, )מנדלבוי�(פסיקתא דרב כהנא ; א"ע, בבא בתרא עה 

 .קט' עמ, ג, חידושי אגדות
5

 .מדרשי� ובעוד, פיסקא טז, )מנדלבוי�(פסיקתא דרב כהנא  
6

 .ובעוד מדרשי�, ט, פרשה ט, )וילנא(ויקרא רבה ; ה"ד ה"ברכות פ, ירושלמי 
7

מובא מעשה בסוכתו של יוחנ� ברבי , ב"ע, ובמקבילה בבבלי סוכה כז, ט"א ה"סוכה פ, בתוספתא 
האירוע אינו קשור לחג , ואול� לפי מסקנת הגמרא ש�, אלעאי בקיסרי שבא רבי אליעזר לבקרו

 .ולכ� לא הובא כא�, סוכות
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שמושכת את , כ� נוכל ג� להתבש� מיצירת� המיוחדת של החכמי�. ולביסוסה

  .לב הע� אל האגדה

בגלל ריבוי הסיפורי� לא נוכל לעמוד במסגרת זו על המאפייני� הלשוניי� 

אלא  8,)ה"יונה פרנקל ע' כפי שה� מוצגי� בשיטתו של פרופ(והמבניי� שלה� 

ולאחר מכ� , את המוטיבי� העיקריי� שבה� ואת תמצית הדיו� ההלכתינציי� 

 כמו כ� נציי� ג� את. � ובשולח� ערו�"נביא ג� את ההלכה כפי שנפסקה ברמב

הסיפורי� הראשוני� עוסקי� . שנמצאו חילופי הנוסח המשמעותיי� ביותר

, בהנהגות שונות בסוכה –הבאי� אחריה� , בשאלות הנוגעות לכשרות הסוכה

  .בעניי� אכילה בסוכה –והאחרוני� 

  

  

  עמידת סוכה ברוח –סוכתו של רבי עקיבא בראש הספינה . א

עמד רבי עקיבא ועשה , מעשה ברב� גמליאל ורבי עקיבא שהיו באי� בספינה

  . למחר נשבה רוח ועקרתה .סוכה בראש הספינה

9.)א"ע, סוכה כג(? היכ� סוכת�, עקיבא: אמר לו רב� גמליאל
  

להניח כי אירוע זה התרחש בעת אחת מנסיעות החכמי� לרומי לפעול סביר 

האירוע המתואר בסיפור זה מציג מחלוקת בי� שני  10.לטובת ענייני ע� ישראל

ורבי עקיבא , נשיא הסנהדרי� ביבנה, רב� גמליאל –גדולי התנאי� בדור השלישי 

מכא� ו, בשאלה העקרונית הא� סוכה נחשבת לדירת קבע או לדירת עראי –

. נובעת המסקנה לגבי כשרותה של סוכה על פי יכולתה להחזיק מעמד ברוח

סוכה צריכה להיות חזקה מספיק באופ� שתוכל לעמוד ברוח מצויה , לדעת הכול

  

_____________________________________  

  

  

8
 .138–75' עמ, 2001; 397–379' עמ, ב, ז"תשנ; ג"תשמ ;1977, על שיטת פרנקל ראו פרנקל 
9

רבי אלעזר : בשניה� יש שינוי ֵ!�; ז"א ה"ירושלמי עירובי� פ; ד"ב ה"ירושלמי סוכה פ: מקבילות 
, )באי� להל� בהערהראו במקורות ה(שני החכמי� היו יחד בספינה . ב� עזריה במקו� רב� גמליאל

 .ומכא� נוצר הבלבול
10

רבי יהושע ורבי , רבי אלעזר ב� עזריה, תיאור נסיעה בספינה של רב� גמליאל, א, או בעירובי� דר 
שהיוו את , מובא תיאור הנסיעה של ארבעת החכמי� הללו, ד, ז, במסכת כלה רבתי; עקיבא

מסופר על , א"ע, במכות כד וכ�; ברומילשליחות דיפלומטית , המנהיגות של החכמי� בתקופת יבנה
על נסיעות של חכמי� שוני� ; ד, ד, וראו עוד באיכה רבה. ביקור של ארבעת� באזור העיר רומי

ומסתבר שנסעו לביקור , א"ע, יבמות קכא; א"ע, הוריות י; ט, מעשר שני ה: ראו למשל, בספינות
 .בתפוצות השונות
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אבל ה� נחלקו ביניה� בשאלת סוכה שיכולה . היא פסולה –וא� לאו , שביבשה

שהיא (יה שבי� לעמוד ברוח מצויה שביבשה א� אינה יכולה לעמוד ברוח מצו

סוכה  ,לדעת רב� גמליאל. כדוגמת הסוכה שבסיפור, )רוח שאינה מצויה ביבשה

. הרי היא פסולה, ולכ� א� אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה שבי�, היא דירת קבע

ועל כ� דיה בכ� שתעמוד ברוח , סוכה היא דירת עראי, ואילו לדעת רבי עקיבא

  .כשרה היא –מוד ברוח מצויה שבי� וא� א� אינה יכולה לע, מצויה שביבשה

: בברייתא שלפני הסיפור מובא הנוסח המשנאי המציג את הדעות השונות

". רב� גמליאל פוסל ורבי עקיבא מכשיר, העושה סוכתו בראש הספינה: דתניא"

הסיפור קדו� לקביעה המשנאית והוא היווה את הבסיס לניסוחה , בהתא� לאמור

   11.הלכה כדעת רבי עקיבאשממנה נקבעה , של מחלוקת זו

  

  

  גובה הסוכה –סוכתה של הלני המלכה בלוד . ב

שהייתה סוכתה גבוהה מעשרי� , מעשה בהילני המלכה בלוד: אמר רבי יהודה

  .ולא אמרו לה דבר, נכנסי� ויוצאי� לש�) חכמי�(והיו זקני� , אמה

  .אישה הייתה ופטורה מ� הסוכה! ?מש� ראייה]: לרבי יהודה[אמרו לו 

כל מעשיה לא עשתה אלא על פי , ועוד. והלא שבעה בני� הוו לה: אמר לה�

12.)א"ע, ג–ב"ע, סוכה ב(חכמי� 
  

, היא ובנה מונבז 13.הלני הייתה מלכת חדֵייב שבאשור במאה הראשונה לספירה

ועלו ) ובעקבותיה� התגיירו ג� חלק מבני חדייב(התגיירו , ואולי ג� בני� נוספי�

היא בנתה ארמונות מפוארי�  ).בחדייב בנה מונבז השני ואחריה מל�(לירושלי� 

תרמו , והיא ובנה סייעו לעניי אר$ ישראל, באזור עיר דוד של ימינו, בירושלי�

. מרד החורב�, לבית המקדש וא� שלחו סיוע צבאי לטובת המרד הגדול ברומאי�

יוס� ב� . צפונית לעיר העתיקה, שבירושלי�" קברי המלכי�"מצבתה שוכנת ב
  

_____________________________________  

  

  

11
מובא מעשה בסוכתו של יוחנ� ברבי , ב"ע, בלי סוכה כזובמקבילה בב, ט"א ה"סוכה פ, בתוספתא 

האירוע אינו קשור לחג , ואול� לפי מסקנת הגמרא ש�, אלעאי בקיסרי שבא רבי אליעזר לבקרו
 .ולכ� לא הובא כא�, סוכות

12
הסיפור הזה הובא מ� הגמרא ולא ; א"א ה"סוכה פ, ירושלמי; א"א ה"סוכה פ, תוספתא: מקבילות 

 .ו� שהסיפור שבגמרא עשיר יותר בפרטי�מ� המקבילות כיו
13

ששלטה באזור שבו , מדינה קטנה שהייתה חלק מהאימפריה הפרתית, חדייב הייתה מעי� נסיכות 
 .שוכנות כיו� אירא� ועיראק
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ל היא "ובמקורות חז, 14מביא את סיפורה בהרחבה) יוספוס פלאוויוס(מתתיהו 

   15.ובנה מונבז מוזכרי� לשבח

בעקבות מעשה זה התעוררה מחלוקת בי� חכמי� לבי� רבי יהודה בעניי� 

הגובה המקסימלי של סוכה כשרה הוא , לדעת החכמי�: גובהה של סוכה כשרה

מגדולי , ס"הוא סת� רבי יהודה שבש, ואילו רבי יהודה בר אלעאי, עשרי� אמה

וג� ציר� את , בהסתמכו על אירוע זה, הציג דעה אחרת, 16התנאי� בדור הרביעי

לטענת החכמי� שהלני לא בנתה סוכה כשרה כיַו� שאישה פטורה ) 1: (נימוקיו

ומכא� שלפחות אחד מה� צרי�  –" והלא שבעה בני� הוו לה: "השיב, מ� הסוכה

ועבורו , וחייב בסוכה מדרבנ� מדי� חינו�, צרי� לאמו תמידלהיות בגיל שאינו 

א "סוכה פ(במקבילה שבתוספתא , ועוד. ודאי הייתה צריכה לבנות סוכה כשרה

) 2(; "וכול� שרויי� בתוכה, שבעה בני� תלמידי חכמי� היו: "מובא, )א"ה

כל : "השיב, ולטענה האפשרית שמלכתחילה בנתה סוכה שלא על פי ההלכה

היא קיבלה על עצמה לקיי� הלכות כפי  –" א עשתה אלא על פי חכמי�מעשיה ל

  .שהורו לה חכמי ישראל

נית� להוכיח ממעשה זה שסוכה הגבוהה מעשרי� אמה , לדעת רבי יהודה

, חלקה היה כשר –ואול� לדעת חכמי� סוכתה של הלני נחלקה לשניי� . כשרה

בו ישבה , � אמהוחלקה בגובה שלמעלה מעשרי, ובו ישבו בניה של המלכה

  .המלכה והוא פסול

 –סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרי� אמה : "לפני הסיפור מובאת הברייתא

הובא , בעקבות הסיפור 17."מכשיר עד ארבעי� וחמישי� אמה פסולה ורבי יהודה

וממנו , בברייתא בניסוח פורמלי סיכו� של המחלוקת כפי שהובעה בסיפור

    18.נפסקה הלכה כדעת חכמי�

  

_____________________________________  

  

  

14
 .360, 357–355' עמ, ג, ג"תשמ, ראו יוס� ב� מתתיהו 
15

 .ח"ד הי"פ) ליברמ�(פאה , תוספתא; ו, נזיר ג ;י, יומא ג 
16

שאביו היה תלמידו המובהק של רבי אליעזר ב� הורקנוס  –בכדי רבי יהודה ברבי אלעאי לא  
הוא זה  –) א"ע, מנחות יח, ראו בבלי(והוא עצמו היה ממשי# דרכו של רבי אליעזר , "השמותי"

כמסופר אצל יוס� ב� ). ש�, כמובא במשנה נזיר, וד� במעשיה(שמביא ראיה לשיטתו מהלני המלכה 
" שליטת"אזור שהיה תחת (ור� של הלני ומונבז נגר� כתוצאה מבואו של יהודי גלילי גי, מתתיהו

הלני ומונבז השתייכו לבית שמאי , ככל הנראה. למדינת� והפצתו את תורת ישראל ש�) בית שמאי
וזו הסיבה לכ# שדווקא רבי יהודה , )מונבז או ב� אחר של הלני השתת� במרד הגדול ברומאי�(

 .עשיהמוסר שמועות ממ
17

 .א, ראו ג� סוכה א 
18

 .א, תרלג, ש�, שולח� ערו#; א, ד, ש�, �"רמב 
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  סוכה ברשות הרבי� –סוכתו של גמליאל זוגא . ג

מא� : אמר ליה, עבר רבי שמעו� ב� לקיש. גמליאל זוגא עבד ליה מטלה גו שוקא

אמר , עבר רבי שמעו� ב� לקיש. גמליאל זוגא עשה סוכה בתו� השוק[? שרא ל�

 ).א"ג ה"סוכה פ, ירושלמי](?מי התיר ל�: לו

. בנה את סוכתו ברשות הרבי�, שלישיאמורא אר$ ישראלי בדור ה, גמליאל זוגא 

הבחי� , מגדולי אמוראי אר$ ישראל בדור השני, )ריש לקיש(רבי שמעו� ב� לקיש 

  .בזה והעיר לו על כ�

והמסכ� , סוכה גזולה: תנו רבנ�: "מובאת הברייתא, א"ע, סוכה לא, בבבלי

, כז ,ש�(רבי אליעזר דרש ". וחכמי� מכשירי�, רבי אליעזר פוסל, ברשות הרבי�

ועל כ� , "משל� –) יג, דברי� טז(' חג ה+*&ֹת תעשה ל�': "את הפסוק ) ב"ע

שהיא בנויה על גזל  –" סוכה גזולה"לדעתו סוכה ברשות הרבי� פסולה משו� 

בדיעבד יוצא ידי , הבונה סוכה ברשות הרבי�, ואילו לדעת חכמי�. מ� הרבי�

וג� לבעל הסוכה יש בה , וזאת מהטע� שרשות הרבי� שייכת לכלל, חובת סוכה

    19.וכ� נפסקה ההלכה, ולכ� מותר לו לבנות בה והסוכה כשרה, חלק

קרה אחרי קביעת , שלישי לאמוראי��ברור שסיפור זה שקרה בדור השני

ולא פסל את , וריש לקיש העיר לגמליאל זוגא. ההלכה התנאית ולא לפניה

  .על סמ� הלכה תנאית זו ולש� חיזוקה, הסוכה

, שמקורו בתלמוד הירושלמי והוא עלו� בספרי האגדה, מיניאטורי זהסיפור 

, שהיא חודרת היישר ללבו של האירוע, מאפיי� את דרכה של האגדה שבירושלמי

והכול במילי� , וע� מינימו� של רקע ודמויות רקע, ללא מסקנות, ללא הקדמות

    20.מועטות

 
  

  סוכה גזולה –סוכתו של ראש הגולה . ד

  .דאתי לקמיה דרב נחמ�ההיא סבתא ל

  ! בסוכה גזולה הוו יתבי, ריש גלותא וכולהו רבנ� דבי ריש גלותא: אמרה ליה

  

_____________________________________  

  

  

19
 .ג, תרלז ,ש�, שולח� ערו#; כה, ה, ש�, �"רמב 
20

 .251–246' עמ, ט"תשס, על מאפייני אגדות הירושלמי ראו אצל זליכה 
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  .צווחה ולא אשגח בה רב נחמ�

צווחה קמייכו , איתתא דהוה ליה לאבוהא תלת מאה ותמני סרי עבדי: אמרה ליה

  !?ולא אשגחיתו בה

  .בלבדואי� לה אלא דמי עצי� , פעיתא היא דא: אמר להו רב נחמ�

עבדי ליה רבנ� תקנתא משו� תקנת , האי כשורה דמטללתא דגזולה: אמר רבינא

  ).א"ע, סוכה לא(ַמריש 

  

  . זקנה אחת באה לפני רב נחמ� :תרגו�

בסוכה גזולה ה� , ראש הגולה וכל החכמי� שבבית ראש הגולה: אמרה לו

  .יושבי�

  .צעקה האישה ולא התייחס אליה רב נחמ�

כלומר (לו לאביה שלוש מאות ושמונה עשר עבדי� אישה שהיו : אמרה לו

, )יד, בראשית יד; שהיה לו מספר כזה של עבדי�, שהיא בתו של אברה� אבינו

  ! ?צועקת לפניכ� ואי� את� מתייחסי� אליה

  .ואי� לה אלא דמי עצי� בלבד, קולנית היא זו): לחכמי�(אמר לה� רב נחמ� 

עשו לה חכמי� תקנה משו� , קורה גדולה של סוכה הגזולה: אמר רבינא

   .ַמריש�תקנת

מא� שרא : אמר ליה, עבר רבי שמעו� ב� לקיש. זוגא עבד ליה מטלה גו שוקא

: אמר לו, עבר רבי שמעו� ב� לקיש. גמליאל זוגא עשה סוכה בתו� השוק[? ל�

 ).א"ג ה"סוכה פ, ירושלמי( ]?מי התיר ל�

אמורא , ס"נחמ� סת� שבשהוא רב , האישה הזקנה פנתה אל רב נחמ� בר יעקב 

שהסוכה , בטענה 21,חתנו של ראש הגולה, בבלי מפורס� בדור השני והשלישי

, יחד ע� החכמי� המקורבי� לבית ראש הגולה, ראש הגולה, שבה יושב חמיו

  .ויש להשיב לה אותה, נגזלה ממנה

ראש , ועוד. והלא צרי� להשיב לה את הגזלה? מדוע התעל� ממנה רב נחמ�

יתר על ". מצווה הבאה בעבירה"וזו , מי ישראל יושבי� בסוכה גזולההגולה וחכ

ודרשו , )יג, דברי� טז" (חג ה+*&ֹת תעשה ל� שבעת ימי�: "הלוא כתוב, כ�

שהגוזל סוכה אינו יוצא בה ידי  –) ב"ע, סוכה כז" (למעוטי גזולה"חכמי� 

  .חובתו

  

_____________________________________  

  

  

21
 .928' עמ ,ג, ד"תשכ ,היימא� 
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: תנו רבנ�: "התשובה לכ� טמונה בברייתא הבאה באותו עמוד לפני הסיפור

אבל ... רבי אליעזר פוסל וחכמי� מכשירי�, והמסכ� ברשות הרבי�, סוכה גזולה

, מסתבר שבמקרה דנ�". דברי הכול אי� לו אלא דמי עצי� –גזל עצי� וסיכ� בה� 

אלא גזלו קורות או עצי� , עבדי ראש הגולה לא גזלו ממנה את הסוכה כולה

מצווה "וזו אכ� , לה אסור לעשות כ�וא� שלכתחי. והשתמשו בה� לבניית הסוכה

, שהסוכה כשרה, הרי שרב נחמ� פסק על פי ההלכה דלעיל, "הבאה בעבירה

ההלכה שהגוזל אינו חייב לפרק את . ולאישה הנגזלת מגיעי� דמי העצי� בלבד

תקנת "שהיא ] קורה" [תקנת ַמריש"הסוכה ולהשיב לנגזל את העצי� נובעת מ

מי שגזל , על פי תקנה זו. ל תשובת הגזלני�שנתקנה כדי להקל ע 22,"השבי�

צרי� להרוס ולהחזיר את מה  אינו, קורות או חומרי בנייה ובנה מה� בית או סוכה

כיוו� שאז יקשה עליו לעשות כ� והוא עלול שלא לתק� את חטאו ולא , שגזל

היושב בסוכה זו יוצא , וממילא, אלא עליו לשל� את דמי הגזלה, לחזור בתשובה

א� הנגזל תובע לקבל את הקורה , )לעומת בית(ובמקרה של סוכה . תוידי חוב

סיפור זה על רב נחמ� . הגוזל צרי� להחזירה לו לאחר החג, עצמה ולא את דמיה

בא לאשש ולתמו� בהלכה המשנאית כפי שנוסחה עוד קוד� לכ� וכפי שנקבעה 

   23.להלכה

אי אפשר , ג� באשר לסיפור זה שקרה שני� רבות לאחר חתימת המשנה

  .שקד� להלכה אלא נכו� לומר שהוא מתבסס עליה ומקיי� אותה הלכה למעשה

  

  

ראשו ורובו בסוכה ושולחנו  –סוכתו של רבי יוחנ� ב� החורנית . ה

  בתו� הבית

שהלכו זקני בית שמאי , לא כ� היה מעשה: אמרו לה� בית הלל לבית שמאי

אוהו שהיה יושב ראשו ומצ, וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנ� ב� החורנית

  !דבר] זקני בית שמאי[ולא אמרו לו , ורובו בסוכה ושולחנו בתו� הבית

  

_____________________________________  

  

  

22
 .א"ע, נה, ש�; ה, יטי� הג 
23

 .ג, תרלז, ש�, שולח� ערו#; כה, ה ,ש�, �"רמב 
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א� כ� היית : א� ה� אמרו לו? מש� ראייה]: לבית הלל[אמרו לה� בית שמאי 

   24. )ז, סוכה ב(לא קיימת מצות סוכה מימי�  –נוהג 

  

, מעשה זה עוסק בביקור של החכמי� בחג הסוכות אצל רבי יוחנ� ב� החורנית

בביקור זה נחשפו החכמי� לבעיה . במאה שלפני החורב�, תנא בדור הראשו�

. בעקבות הסוכה הקטנה שעשה לו" בתי�"ונוצרה מחלוקת שבי� שני ה, הלכתית

" מרו לו דברלא א"שהרי זקני בית שמאי , בתחילה נראה שההלכה היא כבית הלל

ואול� בהמש� . לרבי יוחנ� על כ� שראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו� הבית

 –זקני בית שמאי  –" א� ה�"הסיפור מובא תיקו� בהתרחשות האירוע ומתברר ש

העירו לרבי יוחנ� על הנהגתו זו וא� ביטלו את מצו!ת הסוכה שקיי� בעבר א� 

  . אכ� נהג כ�

שב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו� שהיו, ההלכה נפסקה כבית שמאי

" גזרינ� שמא יימש� אחרי שולחנו"לא קיי� מצוות סוכה מהנימוק ש, הבית

אלא צרי� . ובכ� יבטל את מצַוות סוכה, וייכנס לתו� הבית בשעה שהוא אוכל

, ובאשר לרבי יוחנ� 25.יהיו בתו� הסוכה, )לפחות טפח(שראשו ורובו ושולחנו 

לא היה נוהג אלא כדברי , פי שמתלמידי בית שמאי היה שא� על"כבר נאמר עליו 

המשפט , ואכ�. וייתכ� שג� כא� נהג כ�) ג"ב ה"סוכה פ, תוספתא" (בית הלל

, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה: "הוא, קוד� לסיפור, הפותח את המשנה דלעיל

  ". ובית הלל מכשירי�, בית שמאי פוסלי� –ושולחנו בתו� הבית 

ור היא לתאר את הבסיס להלכה משנאית זו כפי נראה שמגמת הסיפ 

  . ללא ציו� כל פרט הנוגע לסיפור, שהובאה כא� בניסוחה הנייטרלי

: מדייקי� מהמילי� שבפתיחת הסיפור, א"ע, עירובי� יג, במקבילה שבבבלי 

והקדימו , שבית הלל ה� שסיפרו את הסיפור, "אמרו לה� בית הלל לבית שמאי"

וזו אחת הסיבות שבגינ� ה� זכו לכ� שלרוב , בו את זקני בית שמאי לזקניה�

ר והנהגות ולשבח מעשה זה ממשיכה הגמרא בדברי מוס. נקבעה הלכה כמות�

 –וכל המגביה עצמו , ה מגביהו"הקב –שכל המשפיל עצמו , ללמד�: "נכונות

וכל הבורח מ� , גדולה בורחת ממנו –כל המחזר על הגדולה ; ה משפילו"הקב

  

_____________________________________  

  

  

24
 .ב"ע, עירובי� יג; א"ע, ברכות יא: מקבילות; א"ע, הסוגיה בסוכה כח 
25

בזה יש פשרה מסוימת לכיוו� . שרי –א� טפח אחד מ� השולח� נמצא בתו# הסוכה ; א"ע, סוכה ג 
 .ד, תרלד, ש�, שולח� ערו#; ח, ו ,ש�, �"וראו רמב. דעת בית הלל



121  מעשי חכמי� בענייני מצַוות סוכה בספרות התלמודית
  

 
מתייגע להצליח בזמ� [כל הדוחק את השעה ; גדולה מחזרת אחריו –הגדולה 

אינו נדחק לאותו [שעה וכל הנדחה מפני , ]אינו מצליח[שעה דוחקתו  –] מסוי�

  ]".לבסו� מצליח[שעה עומדת לו  –] הזמ�

  

  

  שינה תחת המיטה בסוכה –הזקני� ורב� גמליאל . ו

שהיינו ישני� תחת המיטה בפני הזקני� , נוהגי� היינו: אמר רבי יהודה

  .ולא אמרו לנו דבר, ]החכמי�[

, טהמעשה בטבי עבדו של רב� גמליאל שהיה יש� תחת המ: אמר רבי שמעו�

שהוא תלמיד חכ� ויודע , ראית� טבי עבדי: ואמר לה� רב� גמליאל לזקני�

   26.)א, סוכה ב(לפיכ� יש� הוא תחת המטה , שעבדי� פטורי� מ� הסוכה

מגדולי התנאי� בדור , הסיפור פותח בעדות אישית של רבי יהודה בר אלעאי

, � דברולא אמרו לה, על כ� שהיו נוהגי� לישו� בסוכה תחת מיטה, הרביעי

  .ומכא� שמותר לנהוג כ� בסוכה

. ולכ� נחשבת כאוהל, כוונתו של רבי יהודה למיטה שגובהה עשרה טפחי� ויותר

שהרי מטלטלי� אותה , נימוקו הוא שסוכה היא אוהל קבע ומיטה היא אוהל עראי

על א� גובהה , ולפיכ� מיטה, ואי� אוהל עראי מבטל אוהל קבע, ממקו� למקו�

ומותר לישו� , מהווה הפסק בי� היושב תחתיה לבי� סכ� הסוכהאינה , כאוהל

  .תחתיה

, ג� הוא מגדולי התנאי� שבאותו הדור, רבי שמעו� בר יוחאי, מאיד� גיסא

שיש� , נשיא הסנהדרי� בדור השלישי, מספר על עבדו של רב� גמליאל דיבנה

טה הוא משתמש בסיפור זה כדי להוכיח ששינה מתחת למי. תחת המיטה בסוכה

אבל לא לחייבי� , שהוא כאישה, כעבד, מותרת רק למי שפטור ממצַוות סוכה

  .במצַוות סוכה

אלא , ג� רבי שמעו� סובר שסוכה היא אוהל קבע ומיטה היא אוהל עראי

ולפיכ� מיטה הגבוהה מעשרה טפחי� , שלדעתו אוהל עראי מבטל אוהל קבע

חתיה כיש� מחו$ והיש� ת, מהווה הפסק בי� מי שתחתיה לבי� סכ� הסוכה

  

_____________________________________  

  

  

26
 .א"ב ה"סוכה פ: מקבילה בירושלמי; ב"ע, הסוגיה בסוכה כ 
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לדעת , אבל במיטה שגובהה פחות מעשרה טפחי�. ואינו יוצא ידי חובתו, לסוכה

  .הכול מותר משו� שאינה מוגדרת כאוהל

היש� תחת המיטה לא יצא ידי : "המשפט הפותח את המשנה דלעיל הוא

לאחר תיאור הסיפור , ועוד. והוא מסכ� את ההלכה הנובעת מ� הסיפור, "חובתו

שהיש� תחת המיטה לא יצא ידי , ולפי דרכנו למדנו: "ימת במילי�המשנה מסי

  .שמשמעות� היא שרבי שמעו� למד את ההלכה מתו� הסיפור, "חובתו

נראה שהמעשה שתואר במשנה בא להציג את הרקע לשאלה שהתעוררה 

ובעקבותיה� נקבע הנוסח המשנאי הפורמלי ככותרת , ולמחלוקת שנוצרה

  . 27שמעו� שהלכה כמותווהוא כדעת רבי , למשנה

  

  

  רב אחא ברדלא ורבי אחא בר אדא, רב� שמעו� ב� גמליאל. ז

  חולה ומצטער

והתיר רבי יוֵסי , פע� אחת חשתי בעיני בקיסרי 28:אמר רב� שמעו� ב� גמליאל

      29.לישֹ� אני ומשמשי חו� לסוכה] החשוב[בריבי 

בסוכה  31]ו� כילהלישו� בת[לרב אחא ברדלא לִמגנא בכילתא ] התיר[שרא  30רב

  ]. יתושי�[משו� בקי 

לישו� חו� [לִמגנא בר ממטללתא  32לרבי אחא בר אדא] התיר לו[רבא שרא ליה 

, סוכה כו] (סירחו� של הקרקע שבסוכה[משו� סרחא דגרגישתא ] לסוכה

     33.)א"ע

בשלושת הסיפורי� הללו הבאי� בשרשרת יש הבחנה מסוימת בי� הפטורי� 

בסיפור הראשו� סופר על רב� שמעו� ב� : השוני� מקיו� מצוות סוכה כהלכתה

  

_____________________________________  

  

  

27
 .א, תרכז, ש�, שולח� ערו#; כג, ה, ש�, �"רמב 
28

עדיי� אי� ספר תלמוד בבלי ע� שינויי ) . #"תש ,ראבינאוויט� פי על" (ג"ואמר ר: "95י מינכ� "בכ 
 .על מסכת סוכה] דקדוקי סופרי� השל�[נוסחאות 

29
 .ב"ב ה"פ ,ראו מקבילה בתוספתא סוכה 
30

 ".רבא: "95מינכ� י "בכ 
31

וילו� מרשת שפורשי� כעי� חופה מעל המיטה להג� על השוכב בה מיתושי� ומזבובי� : כילה 
 ).שוש��מילו� אב�(

32
 ").לרבי אחא בר אדא: "במקו�" (לרב אדא: "95י מינכ� "בכ 
33

 .ד"ב ה"סוכה פ, ירושלמי; )בקיצור(ה , סוכה ב: מקבילות 
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ורבי יוסי ב� , שהיה חולה, הנשיא בדור הרביעי של התנאי�, )השני(גמליאל 

� מחו$ התיר לו ולשמשו לישו, מ� התנאי� המפורסמי� בדור הרביעי, חלפתא

  .לסוכה

ואילו בשני הסיפורי� האחרי� מסופר על המצטערי� לישו� בסוכה מסיבות 

אבל לא , והחכמי� התירו לה� בלבד לישו� מחו$ לסוכה, ולא בגי� מחלה, שונות

אמורא , התיר לרב אחא ברדלא, גדול אמוראי בבל בדור הראשו�, רב: לשמשיה�

התיר לרב אחא בר , בדור הרביעימגדולי אמוראי בבל , ורבא; בבלי בדור השני

ששהה זמ� מה באר$ ישראל והארי� , אמורא בבלי בדור השלישי והרביעי, אדא

    34.ימי� עד ימי רבא

חולי� ומשמשיה� פטורי� מ� : "בהלכה המשנאית שקוד� לסיפורי� מובא

והסיכו� התנאי בברייתא שלאחר ). א"ע, כה, ש�, בבלי; ד, סוכה ב" (הסוכה

, הוא פטור –מצטער  ,הוא ומשמשיו פטורי� –חולה : אמרי: "הואהסיפורי� ש� 

  ).א"ע, כה, ש�" (משמשיו לא

שקד� להלכה המשנאית , כא� עלינו לעשות הבחנה בי� הסיפור הראשו�

לבי� שני האחרי� שבה� מעורבי� אמוראי� וה�  35,והיווה את הרקע לקביעתה

  .חיי החכמי�ומוסיפי� לה ביסוס הקשור ב, מאוחרי� להלכה התנאית

  

  חיוב קט� בסוכה –שמאי הזק� . ח

ופיחת את המעֵזיבה וסיכ� על גבי המטה , מעשה וילדה כלתו של שמאי הזק�

   36.)ח, סוכה ב(בשביל הקט� 

  

הוא וחברו , מגדולי חכמי ישראל כמאה שנה לפני חורב� בית שני, שמאי הזק� 

הע� אחרי הכנסת מ� הזוגות שעמדו בראש , הלל הזק� היו בני הזוג האחרו�

, חגיגה ב(הלל שימש נשיא הסנהדרי� ושמאי היה אב בית די� על ידו . הגדולה

שייצגו שיטות שונות , בית שמאי ובית הלל, "בתי�"משניה� יצאו שני ). ב

  .בהלכה ובמדיניות הפוליטית בשלהי ימי בית שני

  

_____________________________________  

  

  

34
 123' עמ ,א, ד"תשכ, על פי היימא� 
35

 .ד–ג, תרמ,, ש�, שולח� ערו#; ב, ו, ש�, �"רמב 
36

 .א"ע, מקבילה ביבמות טו; ב"ע, הסוגיה בסוכה כח 
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ת ושמאי הסיר א, בסמו� לחג הסוכות, כנראה, לידת נכדו של שמאי הייתה

וסיכ� עליה� , באופ� שנשארו רק הקורות, המעזיבה, כיסוי הטיט שעל גג הבית

  .מעשה זה עורר את שאלת הדי� של חיוב קט� בסוכה. בסוכה" ֵישב"כדי שיילוד 

. נשי� ועבדי� וקטני� פטורי� מ� הסוכה: "ל פותחת במילי�"המשנה הנ

י� שקט� הצרי� בהלכה זו הבהירו חכמ". חייב בסוכה, קט� שאינו צרי� לאמו

  .ורק זה שאינו צרי� לאמו מחויב בה משו� חינו�, לאמו פטור מ� הסוכה

, שהקפיד א� בר� הנולד, הסיפור בא לתאר את מעשהו של שמאי הזק�

ובעקבותיו הובאה ההלכה המשנאית ונקבעה כדעת , שהוא בגדר חומרה בלבד

37.חכמי�
  

  

 
  נורירבי אצל רבי אלעזר ב� שמוע ורבי יוחנ� ב� . ט

  רות מחו� לסוכהאכילת פ

הביאו לפנינו תאני� , כשהיינו לומדי� תורה אצל רבי אלעזר ב� שמוע: אמר רבי

  ).ב"ע, יומא עט(ואכלנו� אכילת עראי חו� לסוכה , וענבי�

צדוק אצל יוחנ� ב� נורי ' פע� אחת היינו באי� אני ורבי אלעזר בר: אמר רבי

] ליברמ�[סוכה , תוספתא(וענבי� חו� לסוכה בבית שערי� והיינו אוכלי� תאני� 

  38 .)ב"ב ה"פ

  

מובאות עדויות , שה� ממקורות שוני� בספרות התלמודית, בשני סיפורי� אלו

נשיא הסנהדרי� ועור� , גדול התנאי� בדור החמישי, משמו של רבי יהודה הנשיא

  .המשנה

 תנא בדור, בסיפור הראשו� מובא שרבי למד אצל רבי אלעזר ב� שמוע

האחרו� מבי� חמשת תלמידי רבי עקיבא שנסמכו על ידו לאחר מות רוב , הרביעי

בסיפור השני מופיעי� רבי אלעזר  39.)ככל הנראה, במרד בר כוכבא(תלמידיו 

תנא בדור , ורבי יוחנ� ב� נורי, תנא בדור הרביעי והחמישי, )השני(ברבי צדוק 
  

_____________________________________  

  

  

37
 .ב, תרמ ,ש�, שולח� ערו#; א, ו, ש�, �"רמב 
38

 ).בקיצור(ב "ז ה"סנהדרי� פ, מקבילה לסיפור זה בירושלמי 
39

שמוע הוא אחד משבעת תלמידיו רבי אלעזר ב� , ג, סא, א# בבראשית רבה; ב"ע, ראו ביבמות סב 
בס# הכול מופיעי� (ויש ש� שתי גרסאות על זהות אות� שבעה תלמידי� , האחרוני� של רבי עקיבא

 ).בשתי הרשימות ש� עשרה תלמידי�
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רבי יוחנ� ב� נורי היה . יושניה� מקורבי� לבית הנשיאות של רבי ואבות, השלישי

יצפה , הרואה רבי יוחנ� ב� נורי בחלו�: "עד שנאמר עליו, ידוע ביראת חטאו

   40."ליראת חטא

בספרות התלמודית נוהגי� להשתמש הרבה בדוגמאות של תאני� וענבי� 

  . אולי משו� שה� משבעת המיני� ומצויי� באר$ ישראל, לענייני� שוני�

" אוכלי� ושותי� עראי חו$ לסוכה: "קובע סיכומה של ההלכה המשנאית

, שני סיפורי� אלו שבאו מתו� עדותו של רבי). א"ע, כה, ש�; ד, סוכה ב(

נחשבת לאכילת עראי ומותרת ) וכל שאיננו מחמשת מיני דג�(שאכילת פרות 

וכ� נפסק , קיבלו את ניסוח� הפורמלי במשנה –מחו$ לסוכה ללא הגבלה 

 41.להלכה
  

 
  צדוק' רב� גמליאל ור, ב� זכאירב� יוחנ� . י

  אכילה ושתייה מחו� לסוכה

שתי  –ולרב� גמליאל , מעשה והביאו לו לרב� יוחנ� ב� זכאי לטעו� את התבשיל

  .העלו� לסוכה: ואמרו, של מי�] ספל[ודלי ] תמרי�[כותבות 

נטלו במפה ואכלו חו� , וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה

   42.)ה, סוכה ב(אחריו ולא ביר� , לסוכה

  

גדול חכמי , בראשו� מסופר על רב� יוחנ� ב� זכאי: במשנה זו יש צמד סיפורי�

נשיא , ועל רב� גמליאל הזק�, ישראל בדור הראשו� לתנאי� ובדור שלפני החורב�

שניה� הקפידו שלא לאכול ולא לשתות דבר  43.הסנהדרי� בשני� שקוד� החורב�

שהיה זק� בא , )הראשו�(מעי� אנו על רבי צדוק בסיפור השני שו. מחו$ לסוכה

והיה אוכל מחו$ לסוכה פת בכמות שהיא פחות , בימי� בימי מלחמת החורב�

    44.ולפיכ� פטור היה מסוכה וא� מברכת המזו�, מכביצה
  

_____________________________________  

  

  

40
 ".ארבעה חכמי� ה�"ה "ד, פרק מ, נוסחא א, אבות דרבי נת� 
41

 .ב, תרלט, ש� ,שולח� ערו#; ו, ו, ש�, �"רמב 
42

 .א"ע, מקבילה ביומא עט; ב"ע, כו הסוגיה בסוכה 
43

 .הזיהוי של רב� גמליאל נעשה על פי החכמי� האחרי� שה� בני דורו 
44

הוא אכילת עראי ורק מעבר לו מחויבי� בסוכה ) ק"סמ 50–�45כ(שיעור פת פחות מכביצה  
 נפסק, ובאשר לברכת המזו�). ב, תרלט, ח"או, וראו בשולח� ערו#, א"ע, כדעת אביי בסוכה כו(
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שני הסיפורי� הללו מציגי� עמדות קיצוניות ביחס לאכילה ושתייה מחו$ 

בסיפור הראשו� שני החכמי� אסרו : בכללואולי ג� ביחס� לקיו� מצוות , לסוכה

נקט רבי צדוק , ואילו בסיפור השני. על עצמ� כל אכילה ושתייה מחו$ לסוכה

אכילת פת מחו$ לסוכה בשיעור הפחות  –דר� שהיא על קצה הגבול המותר 

  .במעט ממה שמחייב אכילה בסוכה

בי� שתי קצוות אלו נדרשה הכרעה הלכתית וזו באה במשפט שקוד�  

" אוכלי� ושותי� עראי חו$ לסוכה: "והוא, שנה הנדונה ככותרת למשנתנולמ

  ).ד, סוכה ב(

סיפורי� אלו הציגו את הדילמות ההלכתיות שבעקבותיה� נקבעה ההלכה 

ואול� הרוצה להחמיר , ההלכה שנקבעה היא כשיטת רבי צדוק 45.המשנאית

) א"ע, עט(מא כמובא בברייתא ביו, רשאי לנהוג כדעת רב� יוחנ� ורב� גמליאל

אלא שרצו להחמיר , לא מפני שהלכה כ�: "שנשנתה על המקבילה של משנתנו

  ".על עצמ�

ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חו$ לסוכה : "ערו��וכ� מובא בשולח�

  ).ב, תרלט, ח"או" (הרי זה משובח, אפילו מי�

  

  

  מספר הסעודות בסוכה –האפוטרופוס של אגריפס המל� . יא

שאיני רגיל , כגו� אני: של אגריפס המל� את רבי אליעזר שאל אפוטרופוס

  ?מהו שאוכל סעודה אחת ואפטר, לאכול אלא סעודה אחת ביו�

ועכשיו אי אתה , בכל יו� ויו� אתה ממשי� פרפראות לכבוד עצמ�: אמר לו

  !?ממשי� פרפרת אחת לכבוד קונ�

ויש לי , בציפוריאחת בטבריא ואחת , כגו� אני שיש לי שתי נשי�: ועוד שאל$

? מהו שאצא מסוכה לסוכה ואפטר –אחת בטבריא ואחת בציפורי , שתי סוכות

  ].מקצת בסוכה זו ומקצת בסוכה זו[

שאני אומר כל היוצא מסוכה לסוכה ביטל מצוותה של ראשונה  –לא : אמר לו

  ).ב"ע–א"ע, סוכה כז(

  

  ________________________    

  

ונראה שרבי צדוק נהג כדעת , )ו, קפד, ש�, ע"שו(להלכה ששיעור החיוב הוא מכזית ומעלה 
; ב"ע, ברכות כ; ב, ברכות ז, משנה(הסוברי� שהחיוב הוא מכביצה ולכ� פטר עצמו ג� מכ# 

 ").ולא ביר# אחריו"ה "בסופו של ד, א"ע, יומא עט, תוספות
45

 .ב, תרלט, ש�, שולח� ערו#; ו, ו, ש�, �"רמב 
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–27 ער� בשני� חי ב, בנו של אגריפס הראשו� ונכדו של הורדוס 46,אגריפס השני

לספירה הוא מל� על חלקי� בצפו� אר$ ישראל ובלבנו�  50 משנת. לספירה 92

ובידיו היו ג� הפיקוח על בית המקדש ומינוי הכוהני� הגדולי� , בחסות הרומאי�

בכתבי יוס� ב� מתתיהו יש התייחסויות רבות לכ� . בשלהי ימי הבית השני

בפרט בעת , שלו ע� הרומאי� שהיהודי� הסתייגו ממנו בשל שיתו� הפעולה

, ל נזכר המל� אגריפס בכמה מקומות"בספרות חז ,לעומת זאת 47.המרד הגדול

   48.וככל הנראה מדובר בה� באגריפס הראשו�, בדר� כלל בהקשר חיובי

אל רבי אליעזר  49בסיפור זה יש שתי שאלות שהפנה הממונה על נכסי המל�

. הראשו� והחשוב בי� תלמידי רבי יוחנ� ב� זכאי, תנא בדור השני, ב� הורקנוס

, סוכה כח" (תשבו כעי� תדורו: "נראה שהשאלות ה� בעקבות הכלל לגבי הסוכה

או שיש , ולכ� רצה לדעת א� בחג סוכות יכול לנהוג כמנהגיו בימות השנה, )ב"ע

  .כותחיוב מיוחד בענייני� מסוימי� בסו

בשאלתו הראשונה רצה לדעת א� יש חיוב בשתי ארוחות ביו� בסוכה או די 

רבי אליעזר חייבו בשתי ארוחות ביו� בסוכה א� א� אינו רגיל . בארוחה אחת

נוכל להניח שתשובה זו עוררה דיו� ומחלוקת בשאלה זו שכתוצאה ממנה . בכ�

  : נקבע במשנה ש� קוד� לתיאור המעשה

אחת ביו� , רבע עשרה סעודות חייב אד� לאכול בסוכהא: רבי אליעזר אומר

  , ]במש� כל שבעת ימי החג[ואחת בלילה 

חו� מלילי יו� טוב , )במספר הסעודות( אי� לדבר קצבה : וחכמי� אומרי�

  ).א"ע, ש� כז; ו, סוכה ב(ראשו� של חג בלבד 

ואילו , הסעודה היחידה המחויבת בסוכה היא הסעודה הראשונה, לדעת חכמי�

  . בשאר הימי� האוכל אכילת עראי אינו מחויב בסוכה כלל
  

_____________________________________  

  

  

46
, שוור� וכ# סובר ג�. מדובר באגריפס השני, ")אישי�"מדור ) (שטיינזל�( ישראל�הרב אב� לפי 

אגריפס  לדעתו האזכורי� של אגריפס המל# ביחס לחכמי יבנה ייתכנו רק על. 183–182' עמ, ז"תשמ
מי שהיה מזקני חכ, ורבי אליעזר, 44שהרי אגריפס הראשו� נפטר בשנת , וכ# מוכרח לומר, השני
 .נולד רק כמה שני� קוד� לכ�, יבנה

47
 .363, 354–353' עמ, ספר כ, כר# ג, ג"תשמ, ראו יוס� ב� מתתיהו 
48

ככל , באות� מקומות שבה� הוא נזכר לגנאי. ועוד, א"ע, כתובות יז; ח, סוטה ז; ד, ג ראו ביכורי� 
 .הנראה מדובר באגריפס השני

49
הוא  ,שאגריפס השני לא היה אהוב על היהודי� כיוו� ,)ש�) (שטיינזל�( ישראל�אב� לפי הרב 

ולא על , וכ# מסתבר ששאלתו של האפוטרופוס היא על עצמו. מינה במקומו מושל באזור הגליל
 .שככל הנראה לא הקפיד כל כ# בקיו� מצוות, המל#
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א� אפשר להיות בשתי סוכות או שיש חיוב דווקא בסוכה , בשאלתו השנייה

יש המסבירי� את דעת רבי אליעזר . רבי אליעזר חייב בסוכה אחת בלבד, אחת

ג� פסיקה זו  50.שהבא אל הסוכה השנייה כאילו מבזה את הסוכה הראשונה, בכ�

אליעזר עוררה דיו� ומחלוקת ע� החכמי� שכתוצאה ממנה הובא  של רבי

  :    בברייתא ש� לאחר הסיפור

ואי� עושי� סוכה בחולו של , אי� יוצאי� מסוכה לסוכה: רבי אליעזר אומר: תניא

  .מועד

סוכה (ועושי� סוכה בחולו של מועד , יוצאי� מסוכה לסוכה: "וחכמי� אומרי�

  ).ב"ע–א"ע, כז

מחזקת את הדעה שהסיפור קד� לקביעת , שמובאת לאחר הסיפורברייתא זו 

  .ההלכה

, ויקרא כג" (כל האזרח בישראל ֵישבו ב+*&ֹת: "לדיד� של החכמי� כתוב

. ומותר לעבור מסוכה לסוכה, ומכא� שכול� ראויות, בלשו� רבי� "סוכות" –) מב

   51.בשני הענייני� נפסקה ההלכה כדעת החכמי�

ואפשר לראות , השקפתו של רבי אליעזר במצַוות סוכה היא אחידה ביותר 

כ� בנוגע להלכות שנדונו כא� . של הסוכה" קביעותה" בפסיקותיו קו עקבי בדבר

, וכ� בעוד כמה הלכות –חיוב הסעודות בסוכה ואיסור יציאה מסוכה לסוכה  –

וכתו של חברו יציאה ידי חובה בס�אי, כגו� איסור עשיית סוכה בחול המועד

) א"ע, לא, ש�(פסול של סוכה גזולה ושל סוכה שברשות הרבי� , )ב"ע, סוכה כז(

רבי אליעזר השתיי� לקבוצת החכמי� הסוברי� שסוכה צריכה להיות דירת . ועוד

, שרבי אליעזר ראה בסוכה מקו� של מפגש ממשי ע� השכינה, נית� לומר 52.קבע

, לכל אד� צריכה להיות סוכה משלו: �ומכא� נובעי� החיובי� וההגבלות השוני

מקו� שבו ישהה במש� , כזו שאינה של אד� אחר ושנבנתה מראש לצור� סוכה

  .וכ� יוכל להגיע למפגש ממשי ע� השכינה, החג באופ� משמעותי

  

  

_____________________________________  

  

  

50
 ).'עיוני�'במדור , א"ע, כז, ]שטיינזל�[ ישראל�ראו במהדורת הרב אב�(ב "ע, כז, ש� 
51

 .ב, תרלט; א, תרלז, ש�, שולח� ערו#; ז, ו, ש�, �"רמב 
52

נראה שהלכותיו של רבי יהודה שנדונו . על קבוצה זו נמני� ג� בית שמאי ורבי יהודה; ב"ע, ש� ז 
כמו הלכותיו של רבי , נובעות, לגבי גובה הסוכה ולגבי ההיתר לישו� תחת המיטה בסוכה, לעיל

 .מעיקרו� זה, אליעזר
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  סיכו�
מזמני� שוני� וממקומות שוני� בתקופת , באור מעשי החכמי� שהובאו כא�

 53,ה זו של סיפורי מעשה הלכתיי� של החכמי�ביכולתנו להתוודע אל סוג, ל"חז

סיפורי� שדרכ� נפתח צוהר שממנו נית� ללמוד על אורחות חייה� של החכמי� 

וג� להכיר את היסודות של הלכות סוכה קוד� שקיבלו את תבנית� הסופית 

, ההלכתית והמשפטית" יבשות�"וכ� יוצאות ההלכה וקיומה מ. הלכה למעשה

  .והופכות לאירועי חיי�

מעשי החכמי� מעלי� דילמות חדשות בפני החכמי� וזאת מתו� אירועי� 

שהעיקרית , למעשי החכמי� יש מגמות שונות. שקרו לה� עצמ� או בסביבת�

אל " שטח"שבה� היא לתאר ולהעלות לדיו� בעיות ודעות חדשות שעברו מ� ה

. כתוצאה מכ� באו לידי ניסוח� הפורמלי במשנה ולקביעת ההלכה. בית המדרש

א� שבטקסט ההלכה , המעשה קד� להלכה ותר� לעיצובה, בסיפורי� התנאיי�

ואילו הסיפורי� האמוראיי� ה� מאוחרי� לקביעת ההלכה , באה קוד� למעשה

  .ותרמו לביסוסה

ייתכ� שעורכי התלמוד הבבלי רצו שההלכה התנאית לא תהיה תלוית מעשה 

כגו� , הנובעי� מאותו המעשהכי אז עלולי� בעתיד לקבוע לה סייגי� , כלשהו

אבל לא תחייב , תפקידו של גיבור הסיפור, גילו, שנקבעה בעקבות מעמדו

על ידי הקדמת ההלכה  ועל כ� הפרידו בי� המעשה לבי� ההלכה .במקרי� אחרי�

  .וג� על ידי ניסוח ההלכה באופ� שמעקר אותה מ� המעשה ,לסיפור

שכ�  –ולמות נבדלי� הדרשני והלכה ה� ע�א� שאגדה במובנה הקלאסי

ואילו , לעתי� היא א� מנותקת מ� המציאות, האגדה משתנית בהתא� לנסיבות

אי� למדי� הלכות מ� "וג�  54,ההלכה היא מערכת סגורה של עקרונות וכללי�

שבה� , הרי שמעשי חכמי� כגו� אלו –) ד"ב ה"פאה פ, ירושלמי" (האגדות

אלא ה� , במובנ� הרגיל אינ� אגדות, לתו� עול� ההלכה" פורצת"האגדה 

ולכ� , אירועי� הבאי� להאיר היבטי� הלכתיי� או לחזק גישות מסוימות בהלכה

סוגה זו של האגדה יכולה ללמד על ". אגדות הלכתיות"אפשר לאפיי� אות� כ

אלא יש בו ג� הסתמכות על , השיח ההלכתי שאינו מורכב רק מדיוני� הלכתיי�
  

_____________________________________  

  

  

53
א# אי� , י לעומת בבל"א –ביניה� מבחינת זמני עריכה ומקומות ההתהוות  אפשר לערו# השוואה 

 .145–131' עמ, ז"תשס, לעניי� זה ראו הר. זה עיקר ענייננו
54

 .498–495' עמ, ב, 1991, על ההבחנות ביניה� ראו פרנקל 
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ועצ� הדיוני� בסיפורי� , ו$ לבית המדרשעדויות הלכתיות בנוגע למעשי� שמח

הרב . במצבי החיי� השוני�, משק� לנו את התממשותה של ההלכה במציאות

שאי� בה� , טוע� שאפשר ללמוד הלכה ג� מאגדות, )א"תשס(אברה� קורמ� 

ג� הרב ). 1הערה , 59' עמ(ומביא סימוכי� לדבריו , סתירה להלכה שבתלמוד

במובנה , ת הגישה שקיי� שילוב בי� האגדהמבסס א) ה"תשס(יהודה ברנדס 

קיצונית  –שהפרדה והנגדה זו שבי� האגדה להלכה "וטוע� , לבי� ההלכה, הרחב

מחטיאה את ההבנה הראויה וגורמת למיעוט של שני , חוטאת לאמת, מדי

במעשי חכמי� שאינ� , בדיוננו כא�, מתו� כ�). ההקדמה" (המקצועות ג� יחד

  .שהשילוב ביניה� לבי� ההלכה הוא מובהקצפוי , "רגילות"אגדות 

המסרי� שמאחוריה� , אי� ספק שעיצוב� האמנותי של הסיפורי�

ומציבי� אותה בקדמת  ,מושכי� את לב האד� אל האגדה –ונגיעותיה� להלכה 

  .הבמה של לימודי היהדות

  

  

  מקורות
המכו� : ירושלי�. תלמוד בבלי מסכת סוכה). ד"תשמ(' הרב ע, )שטיינזל�( ישראל�אב�

  .הישראלי לפרסומי� תלמודיי�

  .מוסד ביאליק: ירושלי�. מבוא למשנה ).ט"תשי(' ח, אלבק

  . בית מורשה: ירושלי�. אגדה למעשה). ה"תשס(' י, ברנדס

  .קריה נאמנה: ירושלי�. ג–א, תולדות תנאי� ואמוראי�). ד"תשכ(' א, היימא�

היגיו� ליונה , )עור�(לוינסו� ' י: בתו�. י"ל בא"אגדה ומדרש בעולמ� של חז). ז"תשס(ד "מ, הר

האוניברסיטה : ירושלי�). 131–145' עמ( יונה פרנקל' קוב� מחקרי� לכבודו של פרופ –

  .העברית

  .בית מורשה: ירושלי�. בעי� אגדת הירושלמי). ט"תשס(' י, זליכה

  .ביאליקמוסד : ירושלי�. ג–א, קדמוניות היהודי�). ג"תשמ' מהד(יוס� ב� מתתיהו 

דברי הקונגרס . קווי� בולטי� בתולדות מסורת הטקסט של סיפורי האגדה). 1977(' י, פרנקל

  .45–69' עמ, ג ,העולמי למדעי היהדות

��  .הקיבו� המאוחד: תל אביב. עיוני� בעולמו הרוחני של סיפור האגדה). 1981(   

��, ז, לחקר הפולקלורמחקרי המרכז . התבניות של סיפורי האגדה התלמודית). ג"תשמ(   

  .צז–מה' עמ

��  .יד לתלמוד: גבעתיי�. ב–א, דרכי האגדה והמדרש). 1991(   

��  .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. מדרש ואגדה ).ז"תשנ(   

��  .הקיבו� המאוחד: תל אביב. אחדות של תוכ� וצורה –סיפור האגדה ). 2001(   
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  .של�: תל אביב. האגדה ומהותה). א"תשס(' א, קורמ�

  .ירושלי�. מסכת סוכה –ספר דקדוקי סופרי� ). �"תש' מהד(נ "רנ, ראבינאוויט�

מרכז שזר לתולדות : ירושלי�. מל� יהודה האחרו�: אגריפס הראשו�). ז"תשמ(' ד, שוור�

  .ישראל

  


