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 רקע

נחלקו בית הלל ובית שמאי בשטח המינימאלי של סוכה, ונחלקו הראשונים האם 
 התנאים נחלקו בדין תורה או בגזרה דרבנן.

 

 מקורות

 א. כח. משנה, "מתני' מי שהיה ראשו... לא קיימת מצות סוכה מימיך"
 הלכה צריכה שתהא מחזקת... לא יהבינן ליה חצר" ג: "אמר רב שמואל בר יצחק-ג.    

 ב. תוס' ד"ה דאמר
   ראשו... ז' טפחים על שבעה טפחים"יג. באלפס, "מתני' מי שהיה -רי"ף יב:    

 ר"ן ד"ה מתני'
 ..."הונא הלכה צריכה שתהא מחזקת רא"ש סי' א, "אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב

 רמב"ם פ"ד ה"א, ופ"ו ה"ח
 סי' תרלד סע' א, ד ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק א, ו[ג. שו"ע 

 

 הסבר הסוגיה

"מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית בית שמאי פוסלין ובית הלל 
 ]משנה כח.[  .מכשירין"

 

עומדת על קושי בניסוח המשנה. המשנה פותחת ב"מי שהיה ראשו ורובו  ]ג.[הגמ' 
ם בסוכה, ומסיימת ב"בית שמאי פוסלין ובית הלל ניסוח המתאים לישיבת האד –בסוכה" 

ניסוח המתאים לכשרות הסוכה. אם המשנה רוצה ללמד על שטח הסוכה, נוסח  –מכשירין" 
המשנה היה אמור להיות: "סוכה שאינה מחזקת אלא ראשו ורובו בית שמאי פוסלין ובית 

אשו ורובו בסוכה הלל מכשירין". אם המשנה רוצה ללמד שאף בסוכה גדולה אסור לשבת ר
ושולחנו בתוך הבית, נוסח המשנה היה אמור להיות: "מי שהיה ראשו ורובו בסוכה 
ושולחנו בתוך הבית בית שמאי אומרים לא יצא ובית הלל אומרים יצא". מפרשת הגמ' 
שנוסח המשנה חסר, ובאמת יש בה מחלוקת כפולה, גם בשטח המינימאלי של הסוכה, וגם 

 ולה ושולחנו בתוך הבית.באדם היושב בסוכה גד

הגמ' אומרת שרב שמואל בר יצחק פסק הלכה כבית שמאי, שסוכה שאינה מחזקת כדי 
ראשו ורובו ושולחנו פסולה. נחלקו הראשונים האם הלכה כבית שמאי גם באדם היושב 

סובר ש"הלכה כבית שמאי בתרוייהו  ]יג. באלפס[בסוכה גדולה ושולחנו בתוך הבית. הרי"ף 
חולק על הרי"ף, לדעתו שתי המחלוקות אינן קשורות זו  ]ד"ה דאמר[נינהו". תוס'  דחד טעמא



בזו, ובסוכה גדולה הלכה כבית הלל. לדעת התוס', המחלוקת בסוכה קטנה היא בכשרות 
 –סוכה. בית הלל סוברים שסוכה דירת עראי, ולכן כל סוכה שראשו ורובו נכנסים בתוכה 

ששולחן אינו נכנס בתוכה היא דירה סרוחה, ופסולה כשרה, ובית שמאי סוברים שסוכה 
לסוכה. המחלוקת בסוכה גדולה היא בגזרה דרבנן, בית שמאי גוזרים שמא ימשך אחר 

 שולחנו, ובית הלל אינם גוזרים. 

הגמ' אומרת שבסוכה גדולה בית הלל ובית שמאי נחלקו בגזרה שמא ימשך אחר 
בית הלל ובית שמאי "תרוייהו חד טעמא  שולחנו. לפי שיטת הרי"ף ששתי המחלוקות של

נינהו", משמע שסוכה המחזקת ראשו ורובו כשרה מהתורה, ורק חכמים פסלוה מחשש 
הפוסק שסוכה שאינה מחזקת  ]ד. באלפס[שמא ימשך אחר שולחנו. כך עולה מדברי הרי"ף 

ם דגזרינן , אלא "משו]כשיטת אביי ז:[כדי ראשו ורובו ושולחנו אינה פסולה מדין דירת קבע 
 שמא ימשך אחר שולחנו". 

לפסק הרי"ף משמע שהוא סובר שסוכה  ]ג. ד"ה איכא דאמרי[של הריטב"א  ]השני[מפירושו 
שאינה מחזקת ראשו ורובו ושולחנו פסולה מהתורה. הריטב"א מסביר, שאביי הסובר 
שלבית שמאי סוכה דירת קבע, אינו סותר את הגזרה שמא ימשך אחר שולחנו: "מאי 

אמר דטעמא דבית שמאי דבעו דירת קבע, היינו דירה הראויה להיות בה קבע, שאין דק
לחוש שמא ימשך ממנה אחר שלחנו". דירה שאינה מאפשרת קביעות של ישיבה, מפאת 
החשש שימשך אחר שולחנו, אינה דירה ואין מקיימים בה מצות ישיבה בסוכה, לפיכך 

 הסוכה פסולה מהתורה.

, ההולך בדרכו של הרי"ף, ופוסק ]הל' סוכה פ"ד ה"א[מפסק הרמב"ם ניתן להוכיח הבנה זו 
, ומשמע מפשטות לשונו שסוכה שאין לה שבעה על ]פ"ו ה"ח[כבית שמאי גם בסוכה גדולה 

 שבעה טפחים פסולה מהתורה.
 

בסוגייתנו אומרת הגמ' שסוכה שאינה מחזקת ראשו ורובו ושולחנו פסולה. בדף טז: 
ששני השיעורים  ]סי' א[שך סוכה קטנה שבעה". מסביר הרא"ש אומרת הגמ' ש"שיעור מ

, שיעור שולחן טפח, לפיכך ראשו ורובו טפחים[ 6]הללו זהים, שיעור ישיבה של אדם אמה 
 ושולחנו שווה שבעה טפחים.

משמע שהוא מחשב שיעור ראשו ורובו בדרך שונה: "דרך  ]ב: ד"ה ראשו ורובו[מרש"י 
ות ומסובין על צד שמאלם ואין אוכלין זקופין ויושבין כמונו סעודתן בהסיבה היתה על מט

לפיכך הוצרך לומר ראשו ורובו לאפוקי קטנה שראשו שנכנס בה ושלחנו ולא רובו או ראשו 
ורובו ולא שלחנו". לפי הרא"ש חישוב שיעור ראשו ורובו בישיבה, רש"י מתקשה בהבנת 

י בישיבה ראשו ורובו תופסים את אותו שיטה זו, שלפיה אין מקום לומר "ראשו ורובו", הר
]הרא"ש כנראה מבאר, שאדם היושב שטח, לפיכך מבאר רש"י ששיעור ראשו ורובו בהסיבה 

. על שיטת באמה שולח לפעמים את רגליו או מניח את ידיו מחוץ לאמה, ולכן השיעור מתייחס לרובו בלבד[
]פסחים רש"י קשה, מדוע שיעור ראשו ורובו ששה טפחים, הרי גובהו של אדם שלש אמות 

 , שהם שמונה עשר טפחים?קט: ועיין תוס' ד"ה ברום[



נראה לענ"ד לחדש, שלדעת רש"י חישוב ראשו ורובו אינו כולל את הרגלים, שהם 
מתחדש חידוש להלכה,  איברים שהנשמה אינה תלויה בהם. לפי הבנה זו בשיטת רש"י,

 שאין חובה לישון עם רגליו בתוך הסוכה, ומספיק שרוב גופו ללא רגליו יהיה בסוכה.

 

 סיכום

 בית הלל ובית שמאי נחלקו בשתי מחלוקות:

א. שיעור סוכה, לבית שמאי שבעה על שבעה טפחים, ולבית הלל ששה על ששה 
 טפחים.

ב. ישיבה בסוכה כשהשולחן בבית. בית שמאי אוסרים שמא ימשך לביתו, ובית הלל 
 מתירים. 

תוס' ורא"ש סוברים ששתי המחלוקות אינן קשורות זו בזו, בראשונה הלכה כבית שמאי, 
ובשניה הלכה כבית הלל. הרי"ף והרמב"ם סוברים ששתי המחלוקות קשורות זו בזו, 

י הרי"ף ניתן להבין שחיוב שבעה על שבעה מדרבנן, ובשתיהן הלכה כבית שמאי. מדבר
שמא ימשך אחר שולחנו, אבל מהרמב"ם משמע שסוכה שאין לה שבעה על שבעה פסולה 

 מהתורה.

סובר שהיושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית, אינו יוצא ידי חובתו  ]סוד"ה דאמר[תוס' 
]יב: באלפס ד"ה "ן מהתורה, לשיטת בית שמאי, שלדעתם חכמים הפקיעו את המצוה. הר

 סובר שיוצא ידי חובתו, ורק לא קיים מצות סוכה כראוי וכרצון חכמים. מתני'[
 

 הלכה

פוסק, כפי שמפורש בגמ', שסוכה שאין לה שבעה על שבעה  ]סי' תרלד סע' א[השו"ע 
מביא  ]סק"א[. המשנה ברורה ]עיין ביאור הלכה ד"ה פסולה, האם פסולה מהתורה או מדרבנן[פסולה 

טפחים רבועים, ורוחבה פחות  94, שסוכה ששטחה ]שלא כדעת הב"ח[האחרונים הסכימו ש
 משבעה טפחים פסולה. 

פוסק כרי"ף וכרמב"ם שהיושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית אינו יוצא ידי  ]סע' ד[השו"ע 
פוסק שאם מקצת השולחן בסוכה ומקצתו בבית, יוצא ידי  ]סק"ו[חובתו. המשנה ברורה 

 א חיישינן שמא ימשך אחר שולחנו.חובתו, ול

 


