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  מחלוקות בית שמאי ובית הלל
  

ומה כח יש , ש להחמיר תמיד"אבל יש לחקור מה ראו ב... ה צד הקולא"ש אוהבי� צד החומרא וב"ב: ה ידוע בפי הכל"ש וב"ודר� ב
צרי� למצוא טע� למה יצאו בה� מדרכ�  –ד דברי� "וה� כ –ש "וג� בקולי ב? בזה לבנות דייק ולשפו� סוללה חומרא על חומרא

  .ומראדר� הח
  

בית שמאי נקראו על ש� שמאי רב� ובית . אשר יקראו בה� השני בתי� אלה ותכונת�, ולמצוא מענה נרדפה לדעת עני" השמות
ה "ש חקרו והורו כדר� שמאי וב"ב: א� לא כוונתו היא על דר� הלימוד והדרוש, אבל הש� לא יספיק ואי" בו תועלת, הלל על הלל

שמאי מחליט משפט חרו# בי" באיסור והיתר בי" בטומאות . עו לנו הלכות אשר בה" יוכר דרכווהנה משמאי נוד. הלכו בדר� הלל
או לחו# בי" חלקי הטומאה , וכיו" שנגזר איסור או טומאה בדבר לא נכנס שמאי להפריד בי" חלקי האיסור, וטהרות עד קצה האחרו"

נעבור נא על המשניות . חלקי האיסור בלתי תת מגרעות אבל זה משפטו להשוות כל, עד פה יתפשט האיסור ולא יוסי$: לאמור
 –. אפילו הוא מעצ� אחד: שמאי אינו מחלק כלל ואמר, הנה יש כא" כמה חילוקי�', רובע עצמות וכו: ב"ז עד מי"א מ"דעדיות פ

: אלה הצדדי� ואמרושמאי משוה מדותיו ולא חילק כלל בי" , הנה יש בזה לחלק בי" שרייה ושפייה ואכילה', כרשיני תרומה וכו
דכיו" שמחנכי" ', מעשה שפיחת שמאי את המעזיבה וכו: ח"ב מ"ודר� זה של שמאי נודע ג� כ" בההוא דסוכה פ –... יאכלו צריד

  ...טל בעריסהומקט" ה' י עד קצה האחרו" לחנ� אפיהקטני� לסוכה הל� שמא
  

וכיו" שחל ש� האיסור הוא עומד תמיד בתקפו , חוקי�שלא לשו� גדר בי" צדדי האיסור הקרובי� והר ,הנה זה דרכו של שמאי
בזה לא גזר , ואיזה הוא הנדו" אשר מש� מוצא ומבוא האיסור, א� יבוא האיסור בכלל: אבל א� נדי" על האיסור בעצמו. וכוחו

לקולא או א� שפט לפי שכלו ובינתו ועל פיה חר# המשפט יהיה , כי בתחילת הדי" הסברא מכרעת ולא החומרא, שמאי לחומרא
ושמאי , השאלה א� יש לגזור טומאה למפרע. שמאי אומר כל הנשי� דיי" שעת": א"א מ"וזה הוא אשר מצינו עדיות פ. לחומרא

כדברי החכמי� , ובודאי אלו ראה שמאי לגזור לא היה מחלק בי" העתי�, )ס ריש נדה"ש' עיי(שפט בסברתו שאי" לגזור טומאה כלל 
שמאי אומר עד : ט"וכ" שבת י... אבל הוא שפט בתחילת הנדו" שאי" כא" מקו� להגזירה, ה"כדברי באלא היה מחליט הגזירה , ש�

ולא באו , ובדר� זה הלכו תלמידיו בכלל א$ שלפעמי� נטו מדר� רב� ...גזרה סברתו דגבי מלחמה אי" שבת, רדתה אפילו בשבת
  . בגזירת האיסור והטומאה עד קצה האחרו"

  
א� נקדי� עוד כי מלבד הדרכי� אשר מצינו בשמאי יש עוד דר� , ה הבאות במשנה וברייתא"ש וב"מחלוקות בונשי� עתה עינינו על 

עניני� ילכו" במסילה זאת לשפוט הדבר  וג� בשאר, ש אוהבי� לדרוש הקרא כהוייתו"ב. והוא במדרש המקראות, ש"מיוחד לב
  .דר� זכר וסימ"להסבו לפני� אחרות ולדרוש ב בלתי שי� לו ידי�, כאשר הוא ש�

  
  :ש"אופני הלכות דב' ג ומזה יצא לנו

  .או על פי עצמות הדבר בלתי שי� לו ידי� למצוא היתר בדר� וסימ", הלכות על פי דברי המקרא) א
 .הלכות בהתפשטות צד האיסור או החומרא) ב
 .הלכות התלויות בסברא) ג
  

  : לעומת זהו
א "א$ כי לא נמסרו לנו הלכות מהלל בעניני� אלה כ, פ הלל רב�"רו בדרכיה� עאשר בלתי ספק בח(לא הביאו בית הלל ' בחלוקה א
  .ג� לא הגבילו גבול כחוט השערה בעד עצ� הדבר, את עצמ� במשעול צר כזה לדרוש המקרא כצורתו...) כ"שתי� בתו
וא� , ה לקולא"ש לחומרא וב"לוקה זאת נאמר בדי" בועל הח, ה באור חכמת� בי" גדרי האיסור והטומאה"הבדילו ב' בחלוקה ב

  ...]. ומקילי" בכל צדדי" "כ על צד האחרו"ש להקל אז ילכו ג"כ להיפ� א� ראו ב"אבל מצינו ג[. פרטי� מעטי� יוצאי� מ" הכלל
  . יפ�ה לחומרא ופע� לה"ש לקולא וב"ולכ" פע� יהיו ב, כל איש ואיש כאשר נשאתו רוח סברתו ללכת יל�' בחלוקה ג

  

  
  :החלוקות' הדברי� אלה נעבור על ג ולברר

  

  :ממי" החלוקה הראשונה
ה אומרי� "ש אומרי� בערב כל אד� יטו ויקראו ובבקר יעמדו שנאמר ובשכב� ובקומ� וב"ב: ג"א מ"ברכות פ: בעני" מדרש המקרא
צא בה דבר ערוה שנאמר כי מצא בה ש אומרי� לא יגרש אד� את אשתו אלא א� כ" מ"ב: י"ט מ"גיטי" פ –. 'כל אד� קורא וכו

  ... 'וכו' ה אומרי� אפי"ערות דבר וב
ש לא היו מודי� בעירוב עד שיוציא מטתו וכל כלי "חנניה אומר כל עצמ" של ב: ב"ל ע... עירובי" :ש עומדי� על עצמות הדבר"ב

כ עירב בתבשיל "בפת ואי" מבשלי" אלא א ש אומרי� אי" אופי" אלא א� כ" עירב"חנניה אומר ב: ז"וכ" הא דביצה י. תשמישיו לש�
וכ" ; לית להו מתו�ש יוב" בקל ד"ומדר� זה של ב ...'ה אומרי� מערב וכו"ט וב"ואי" טומני" אלא א� כ" היו חמי" טמוני" מערב יו

והטע�  ,ה מתירי""א אי" מוציאי" לא את הקט" ולא את הלולב ולא את ספר תורה לרשות הרבי� וב"בש: ב במשנה"איתא ביצה י
  .'ג וביצה י"ז מ"אהלות פ' ועיי. ש דלית להו ברירה"וג� יש לשפוט מדרכ� זה של ב ...דהאיסור וההיתר תלוי במתו�

  

  :ממי" החלוקה השניה
כ לפעמי� לגזור הא "ונטו ג, ש לא יפרידו בי" פרטי האיסור ולכ" גזרו על כל צדדי האיסור"ב. ה ה" על דר� זה"ש וב"רוב מחלוקות דב

או משו� דאי" , א דשבת קצת" משו� גזירה"ש בפ"חומרי דב ...ואפשר הא דלא הבדילו בי" צדדי האיסור הוא משו� גזירה. אאטו ה
סוכה ', �' א וש� ד"א מ"וכ" פסחי� פ, ש נובעי� מ" הגזירה"ב חומרי דב"א מ"ג מ"בפלוגתות דפ –. מחלקי" בצדדי ובזמני האיסור

  ...ה"ג מ"סוכה פ, ה"ד מ"פסחי� פ, ו"ו מ"עירובי" פ' עיי', אי� משו� דאי" מחלקי" וכוש היוצ"וחומרי דב. ז"ב מ"ז פ"א מ"פ
  

  :ממי" החלוקה השלישית
א מבר� "בש: א"ח מ"כגו" ברכות פ, הנה מצינו הרבה הלכות אשר אי" לה� חיבור וקישור ע� קולא או חומרא ורק הסברא מכרעת

אבל ג� במקו� ... 'וכו' א א$ באנא ה"ה בש"דברי ב' והיכ" היו מנענעי" בהודו לה: ט"ג מ"סוכה פ... על היו� ואחר כ� מבר� על היי"
ומהמי" . ש לחומרא"ש נוטי� בשוה לקולא או לחומרא ואי" כא" מקו� לומר ב"א� היא תלויה בסברא ב, שיצא מהמחלוקת חומרא

א על "כ, לא על מפלסי החומרא והקולא הטבעועיי" על כל אחת ואחת ותמצא כי . ש"ד מקולי ב"הזה הפלוגתות הנספרות עדיות פ
ש "וא� נעמוד למני" החומרות דב... ש פוסלי""וכה ישנה בס: א"א מ"סוכה פ... ש לחומרא מכח הסברא"ולפעמי� ב ...אדני הסברא

  .ע� הקולות של� מחלוקה זאת ירבו כמעט הקולות על החומרות
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