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מאת

מנחם כהנא

בית שמאי שחי בשלהי  בן החורוני, מתלמידי  יוחנן  על  סיפורים  במקורות התלמודיים מובאים שני 

תקופת הבית השני. במשנה במסכת סוכה ב, ז מסופר שהקל כבית הלל, ואילו בתוספתא סוכה ב, ג 

מסופר כי בעניין אחר החמיר כבית הלל. מעיון בשני המקורות הללו ומהצלבתם אפשר להסיק, אם כי 

לא בוודאות, על קיומה של מחלוקת עקרונית בין הבתים. חכמי בית שמאי פסקו שתלמיד בית שמאי 

שנהג כבית הלל לא יצא ידי חובתו, ואילו חכמי בית הלל סברו שאדם הנוהג בעקיבות או כבית שמאי 

או כבית הלל יצא ידי חובתו. 

שחזורה המוצע של מחלוקת זו בין הבתים עשוי לפתוח פתח להבנה מחודשת מדוע שנו בית הלל   

במשנתם גם את דברי בית שמאי. בעקבות השחזור אף אפשר לשער כי דרשת ר' אלעזר בן עזריה 

בתוספתא סוטה ז, יב, 'אף אתה עשה לבך חדרי חדרים והכניס בה דברי בית שמיי ודברי בית הלל, דברי 

המטמאין ודברי המטהרין', משקפת את עמדת בית הלל בלבד. הוא הדין לאמרת בת הקול, המצוטטת 

בתלמוד הירושלמי והבבלי כאחד, 'אלה ואלה ]דברי בית שמאי ודברי בית הלל[ דברי אלהים חיים 

הם'. ושמא אף בגרעין הסברו של שמואל בבבלי עירובין יג ע"ב, 'מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה 

כמותן מפני שנוחין ועלובין הן, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית 

שמאי לדבריהן', הסבר שהודגם בעזרת משנת סוכה ב, ז, נותר הד למחלוקת זו. אולם ברבות הימים 

נשתקעה מחלוקת זו, כנראה במתכוון, כפי שמרמזים כמה הדי עריכה. יתרה מזו, ממשיכי דרכם של 

בית הלל אימצו את עמדתם העקרונית של בני מחלוקתם וסברו כי הלכה כבית הלל, וכי אדם הנוהג 

כבית שמאי לא יצא ידי חובתו. 

ככל הנראה נוצרה המחלוקת הראשונית בין הבתים בשאלת הסובלנות ההלכתית בהשראת מזגם   

האישי של העומדים בראשם, עמדותיהם השונות באשר לשמרנות לעומת חדשנות ופלורליזם דעתני, 

או  מוחלטת  כאמת  ההלכה  תפיסת  בדבר  מחלוקתם  אף  ואולי  והדתית  האנושית  החברתית,  הגותם 

יחסית. אולם דומה שגם הסיטואציה ההיסטורית שבה פעלו בית שמאי ובית הלל השפיעה על עיצוב 

זו  עמדותיהם בשאלה זו. המחלוקת המתוארת במשנת סוכה התקיימה בזמן הבית, ובתקופה קדומה 

בדרך כלל הייתה ידם של בית שמאי על העליונה. סביר אפוא שגישתם הסובלנית של חכמי בית הלל 

הושפעה גם מרצונם לקבל בזרועות פתוחות את תלמידי בית שמאי כיוחנן בן החורוני אשר החליטו 

ביזמתם האישית לאמץ את הלכותיהם של בית הלל. לעומתם חכמי בית שמאי התנגדו בדרך הטבע 

ידי חובתם. אולם לימים, בעת  יצאו  כי המִקלים הנוהגים כבית הלל לא  וקבעו  לעריקת תלמידיהם 

שגברה ידם של חכמי בית הלל, אימצו תלמידיהם של בית הלל וההולכים בדרכם דעות סובלניות פחות 

ולעתים אף תוקפניות כלפי תלמידי בית שמאי וההולכים בדרכם.
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