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  סוכה כחלי בב .1.9

שולחנו בתו� הבית, בית שמאי פוסלי� ובית הלל מכשירי�. אמרו לה� בית הלל . מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ומשנה א,כחבבלי סוכה 
לבית שמאי: לא כ� היה מעשה, שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנ� ב� החורנית, ומצאוהו שהיה יושב ראשו ורובו 

לא קיימת מצות  �ראיה? א� ה� אמרו לו: א� כ� היית נוהג אמרו לה� בית שמאי: מש�  � בסוכה ושולחנו בתו� הבית, ולא אמרו לו דבר? 
חייב בסוכה. מעשה וילדה כלתו של שמאי הזק�, ופיחת את  �סוכה מימי�. נשי� ועבדי� וקטני� פטורי� מ� הסוכה. קט� שאינו צרי� לאמו 

  .המעזיבה וסיכ� על גבי המטה בשביל קט�

  
ת יָ כג,מב:  אמרויקרא  ת ֵּתְׁש֖בּו ִׁשְבַע֣ ֹ֥ ים ָּכלַּבֻּסּכ ֹֽת׃ - ִמ֑ ל יְֵׁש֖בּו ַּבֻּסּכ    ָהֶֽאזְָר֙ח ְּביְִׂשָרֵא֔

ח יֲַעֶׂשה- ָּכלטו,יג:  שלחבמדבר  ָכה ֶאת- ָהֶאזְָר֥ יחַ - ָּכ֖ ה ֵרֽ יב ִאֵּׁש֥ ֶּלה ְלַהְקִר֛ ַח ַלהֽ -ֵא֑ ֹ֖   ׃'נִיח

ֶדׁש ְּתַעּ֣נּו אֶ טז,כט: אח"מויקרא  ֹ֝ ְּׁשִביִעי ֶּבָעׂ֨שֹור ַלח ֶדׁש ַה֠ ֹ֣ ת עֹוָל֑ם ַּבח ם ְלֻחַּק֣ ה ָלֶכ֖ ם ְוָכל-תְוָהיְָת֥ ֵתיֶכ֗ ֹֽ ר ַהָּג֥ר ְּבתֹוֲכֶכֽם׃ -נְַפׁש ח ְוַהֵּג֖    ְמָלאָכ֙ה ֣<א ַתֲעׂ֔שּו ָהֶֽאזְָר֔

ם ֶאתיח,כו:  אח"מויקרא  ם ַאֶּת֗ ר ַהָּג֥ר ְּבתֹוֲכֶכֽם׃-ֻחּקַֹת֙י ְוֶאת- ּוְׁשַמְרֶּת֣ ח ְוַהֵּג֖ ֶּלה ָהֶֽאזְָר֔ ת ָהֵא֑ ֹ֖ ל ַהּתֹוֵעב ֹ֥ י ְו֣<א ַתֲעׂ֔שּו ִמּכ   ִמְׁשָּפַט֔

יׁש ֽאֹו- ֘ר ֶאלַּדּבֵ ה,ו:  נשאבמדבר  י ַיֲֽעׂשּ֙ו ִמָּכל- ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֒ל ִא֣ ה ִּכ֤ ַעל ַּבה֑ -ִאָּׁש֗ ל ַמ֖ ֹ֥ ם ִלְמע את ָהָאָד֔ ֹ֣ ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִהֽוא׃  'ַחּט    ְוָאְֽׁשָמ֖

יׁש ֽאֹו- ַּדֵּב֙ר ֶאל ו,ב: נשאבמדבר  ם ִא֣ ל ְוָאַמְרָּת֖ ֲאֵלֶה֑ יר ְלהַ - ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ִ֔ י יְַפִל֙א ִלנְּדֹ֙ר ֶנֶ֣דר נָז ה ִּכ֤   ׃'ִּז֖יר ַלהֽ ִאָּׁש֗

  

לרבות את  � ָּכל )כג,מב אמר 'וי(להוציא את הנשי�.  � ָהֶֽאזְָר֙ח  )כג,מב אמר 'וי(זה אזרח  � ֶאזְָר֙ח  )כג,מב אמר 'וי( דתנו רבנ�: � . מנא הני מילי? גמרא
בי� נשי� בי� גברי כולל) (דאזרח ) מלת האם נאמר כי(להוציא את הנשי�. למימרא ה"א הידיעה) ( � ָהֶֽאזְָר֙ח  )כג,מב אמר 'וי(הקטני�. אמר מר: 

ח  )טכטז, מח"א 'וי(והתניא: ליוה"כ)  אבל בקשר(משמע?  אם כך אז ללא (לרבות את הנשי� האזרחיות שחייבות בעינוי, אלמא ה"א הידיעה) (ָהֶֽאזְָר֔
הלכתא ותו, קרא למה לי, הלכתא למה  הי קרא והי �אמר רבה: הלכתא נינהו, ואסמכינהו רבנ� אקראי.  �אזרח גברי משמע! ה"א הידיעה) 

דאמר רב מדרב יהודה אמר רב נפקא,  �לי? הא סוכה מצות עשה שהזמ� גרמא, וכל מצות עשה שהזמ� גרמא נשי� פטורות! יו� הכפורי� 
יׁש ֽאֹו )ה,ו נשאבמדבר (יהודה אמר רב, וכ� תנא דבי רבי ישמעאל: אמר קרא  ה- ִא֣   ִאָּׁש֗

  וב אשה לאיש לכל עונשי� שבתורה.השוה הכת –) ,בכחבבלי סוכה (

  .בבני ישראל ישבו בסוכות �  האזרח .גמרא א,רש"י סוכה כח

  .אי הוה כתיב אזרח, הוי משמע כל תולדות ישראל, אנשי� ונשי� �  אזרח זה אזרח
  (זה בהוה אמינא של הגמרא) .מיומ� שבאזרחי�, להוציא את הנשי� � ָהֶֽאזְָר֙ח  )כג,מב אמר 'וי( כתיב

   .לקמ� רמינ� מתניתא עלה � ת הקטני�לרבות א

ם ְוָכל- ְּתַעּ֣נּו ֶאת )טז,כט מח"א 'וי(יו� הכפורי� דכתיב  �  בעינוי ֵתיֶכ֗ ֹֽ ח ְוַהֵּג֖ר - נְַפׁש   .לרבויי אתא (הידיעה)אלמא: ה' ְמָלאָכ֙ה ֣<א ַתֲעׂ֔שּו ָהֶֽאזְָר֔
מצוות יוה"כ לרבות אשה, ומצוות ( הו לתרוייהו מקראיליכא למידרשינ הנ� תרי מילי  �  אמר רבה הלכתא נינהו ואסמכינהו רבנ� אקראי

א� זו למעט, אלא על פי  � א� זו ה' לרבות, וא� זו למעט  � , דא� זו ה' לרבות )האזרח מהמקראותאת שתיהן אין לדרשן סוכה למעט אשה 
לפטור, וחדא מינייהו  )בסוכה(ב וזו לחיו )ביוה"כ(לחילו� נאמרו שני דברי� הללו, זו מהמצוות) (הלכה שנאמרה למשה מסיני באחד מה� 

חדא רש"י מסכם) (, אלא רבנ� אסמכינהו אקראי, ) , כמסקנת הגמרא בהמשךלפטור אשה ממצוות סוכה לא ממשמעות הקרא( לאו ממשמעותא
 משמע ופא , דאלו קרא חיללמוד אחר רק סמכוהו על קרא אבל הוא הל"מ)( וחדא אסמכתא בעלמאלימוד אחד ממשמעות הקרא) (ממשמעותא 

נדרש לענין ( , ולמילתא אחריתי אתאהיות וביוה"כ הלימוד מרבה, כך צריך גם להיות בסוכה, ולא כפי שהיה ההוה אמינא בתחילת הדיון שבא למעט)(

  .), ראה בהמשך לגריםאחר
ממשמעותא דקרא, דאלו  � ו הי קרא, הי מינייהו ממשמעותה והי לא � : הי קרא והי הלכתא ותו למה לי קרא למה לי הלכתא הכי גרסינ�

  ?קרא חילופא משמע, אלא מהלכתא הוא דאתמר, ותו: למה לי קרא, למה לי הלכתא לא בסוכה לפטור ולא בעינוי לחיוב

  .בפרק קמא דקדושי� (לד, א) מפרש � נשי� פטורות
פקא ל� בקדושי� (לה, א) מדרב לא תעשה הוא, וכרת הוא, וכל מצות לא תעשה בי� זמ� גרמא בי� לא זמ� גרמא נ � ויו� הכפורי�

  .יהודה דחייבות
  

(לפטור נשים, מפני שתשבו  , ואיצטרי�)שאשה פטורה הלכה למשה מסיני( אמר אביי: לעול� סוכה הלכתא � ) ,בכחבבלי סוכה  (המשך הגמרא

 איש ואשתו, קמשמע ל� � תו, א� סוכה איש ואש �כעי� תדורו, מה דירה ֵּתְׁש֖בּו  )כג,מב אמר 'וי(: סלקא דעת� אמינא כעין תדורו, כולל אשה)
, סלקא דעת� אמינא ילי� חמישה עשר, חמשה עשר (לפטור נשים, מפני ההשוואה לפסח שבו יש חיוב לאשה) . רבא אמר: איצטרי�)אשה פטורל(

הלכה ( כה הלכתא. והשתא דאמרת סו)לפטור אשה מישיבת סוכה( א� כא� נשי� חייבות, קמשמע ל� � מחג המצות, מה להל� נשי� חייבות 
ל  )כג,מב אמר 'וי(לרבות את הגרי�. סלקא דעת� אמינא:  � למה לי?  )ָהֶֽאזְָרח֙  )כג,מב אמר 'וי(( , קראלמשה מסיני)  אמר רחמנאָהֶֽאזְָר֙ח ְּביְִׂשָרֵא֔

ל ומלת (    .)לרבות גרים לחיוב סוכה( ולא את הגרי�, קמשמע ל� כאילו ממעטת)ְּביְִׂשָרֵא֔
לָהֽ  )כג,מב אמר 'וי( מסקנה מתוספות, שני מקורות לגרים גוי חפשי שנתגייר, עבד כנעני משוחרר, : קטן, בתפקיד שניים- זקף – ֶאזְָר֙ח ְּביְִׂשָרֵא֔

  בעודו עבד התגייר והיה חייב במצוות כאשה. בשחרורו חייב במצוות כמו ישראלי.

  

קא דעת� אמינא: הואיל ומיעט רחמנא לתוספת עינוי לא נצרכא אלא לתוספת עינוי. סל �יו� הכפורי� מדרב יהודה אמר רב נפקא!  
   .מעונש ומאזהרה, לא נתחייבו נשי� כלל, קמשמע ל�

  

בקט� שהגיע לחינו�,  � לא קשיא: כא�  � לרבות את הקטני�. והתנ�: נשי� ועבדי� וקטני� פטורי� מ� הסוכה!  �  ָּכל )כג,מב אמר 'וי(אמר מר: 
מדרבנ�, וקרא אסמכתא בעלמא הוא. קט� שאינו צרי� לאמו כו' היכי  �גיע לחינו� מדרבנ� הוא! קט� שה � בקט� שלא הגיע לחינו�.  �כא� 

אמרי דבי רבי ינאי: כל שנפנה ואי� אמו מקנחתו, רבי (שמעו�) +מסורת הש"ס: [שמעו� ב� לקיש]+ אומר:  � דמי קט� שאינו צרי� לאמו? 
אלא (אימא): כל שנעור ואינו קורא אמא אמא. מעשה וילדה כלתו כו'.  �ו! גדולי� נמי קר �כל שנעור משנתו ואינו קורא אמא [אמא] 



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  ות. חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השער

  ההשערות נבנות בפרק נפרד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.
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חסורי מחסרא והכי קתני: ושמאי מחמיר, ומעשה נמי וילדה כלתו של שמאי הזק� ופחת את המעזיבה וסיכ� על המטה  � מעשה לסתור? 
   .בשביל הקט�

  

  כהלכה למשה מסיני שרק זכר חייב בסוכה. .ר בישראלוזהו הזכ פשטא בתפקיד של אחד – ָהֶֽאזְָרח֙ - ָּכל )כג,מב אמר 'וי(

מרבה אותו בחיוב סוכה,  ָּכלמצב (א) זכר קטן שהגיע לחינוך וקטן שאינו צריך לאמו, מלת -מקף בתפקיד רב – ָהֶֽאזְָרח֙ - ָּכל )כג,מב אמר 'וי(
  סוכה.זכר קטן שלא הגיע לחינוך וקטן שצריך לאמו הפטור מחיוב  (ב) ;אמנם מרבנן הקרא אסמכתא

ם ְוָכל-ְּתַעּ֣נּו ֶאת )טז,כט מח"א 'וי(יו� הכפורי� דכתיב  � בעינויהסבר משולב בפ'רש"י  ֵתיֶכ֗ ֹֽ ח ְוַהֵּג֖ר -נְַפׁש אלמא: ה' ְמָלאָכ֙ה ֣<א ַתֲעׂ֔שּו ָהֶֽאזְָר֔

  .לרבויי אתא (הידיעה)
ח )טז,כט מח"א 'וי( ת עינוי יוה"כ, אף שמיעט תוספת עינוי מעונש ואזהרה. , בתפקיד שניים, להוסיף את האשה לחיוב בתוספקטן- זקף – ָהֶֽאזְָר֔

  והאיש נלמד ממקום אחר.

ח )טז,כט מח"א 'וי(  )כג,מב אמר 'וי(, כגון מרבהבדרך כלל שמלת "האזרח"  , אפשר ללמד, ללמד על היקשקטן- זקף קטן- זקף – ֣<א ַתֲעׂ֔שּו ָהֶֽאזְָר֔
  .מרבה גרים – ָהֶֽאזְָרח֙ 

  

משתסרח המקפה. משלו משל: למה  � עושה סוכתו קבע וביתו עראי. ירדו גשמי�, מאימתי מותר לפנות . כל שבעת הימי� אד� משנה
   .לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפ� לו קיתו� על פניו �הדבר דומה 

  

מעל�  � ת מעל� לסוכה, מצעות נאו �גמרא. תנו רבנ�: כל שבעת הימי� אד� עושה סוכתו קבע וביתו עראי. כיצד? היו לו כלי� נאי� 
  כעי� תדורו. ֵּתְׁש֖בּו  )כג,מב אמר 'וי(לסוכה. אוכל ושותה ומטייל בסוכה. מנא הני מילי? דתנו רבנ�: 

ת ֵּתְׁש֖בּו )כג,מב אמר 'וי( ֹ֥   מרכא טפחא, יתור לרבות כעין דיור על ישיבה וזה כולל כפירוט הבא: -  ַּבֻּסּכ

מעל� לסוכה,  �מעל� לסוכה, מצעות נאות  � כיצד? היו לו כלי� נאי� מכא� אמרו: כל שבעת הימי� עושה אד� סוכתו קבע וביתו עראי. 
� לא קשיא: הא  � במטללתא, ותנוי בר ממטללתא!  � איני? והאמר רבא: מקרא ומתנא  � אוכל ושותה ומטייל בסוכה, ומשנ� בסוכה.  

  .בעיוני �במגרס, הא 

  

ח )טז,כט מח"א 'וי(יצאנו מיוה"כ עם  ח )טז,כט מח"א 'וי( ותבנית הטעמים של בתוספת עינוי יוה"כ, לחיובשריבה אשה  ָהֶֽאזְָר֔  – ֣<א ַתֲעׂ֔שּו ָהֶֽאזְָר֔

ת ֵּתְׁש֖בּו )כג,מב אמר 'וי(לסוכה שמצווים לקיים בה  נובא, מלמדת על היקש, אפשר שמלת "האזרח" בדרך כלל מרבה. קטן- זקף קטן- זקף ֹ֥  ַּבֻּסּכ

פוטרת אשה מישיבת סוכה, משמע מרבה גר זכר ו ָהֶֽאזְָרח֙  )כג,מב אמר 'וי(מלת ויש, בבית וזה אמור לכלול את אשת א באופן של כעין תדורו
, ואסמכינהו רבנ�  (הוא הלכה למשה מסיני) אמר רבה: הלכתא נינהו האשה טורפעל דיור מלא. שלשון הגמרא כעין תדורו מלמד שאין זה 

נושא = סומך את טעמי המקרא שבין תפקידיהם גם לרמוז להלכה  מוצע להסביר שתוכן המקרא .רבנן סמכו פטור האשה על קרא)( אקראי
  למשה מסיני.

  

 


