אתמר הפכן על צידיהן.
רב חסדא ורבה בר רב הונא
רב הונא
כשרה
פסולה

סוכה דף טו

חיזוק לדעת רב הונא :לימא מסייע ליה :אינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו ,או שנפרצה בה פרצה
כדי שיזדקר בה גדי בבת ראש ,או שנתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים ,אף על פי שלא הכניס לתוכה
אלא שלשה טפחים  -פסולה.
היכי דמי? לאו כגון שהפכן על צידיהם?
דחיית החיזוק :לא ,הכא במאי עסקינן  -כגון דאנחה אפומא דמטללתא ,דעייל תלתא לגיו ואפיק חד
לבר ,דהוה ליה פסל היוצא מן הסוכה וכל פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה.

משנה .תקרה שאין עליה מעזיבה
רבי יהודה אומר:
בית שמאי
מפקפק ,ונוטל אחת מבינתים

בית הלל
מפקפק או נוטל אחת מבינתים

רבי מאיר אומר :נוטל אחת מבינתים ,ואינו מפקפק.
קושי על בית שמאי :בשלמא בית הלל  -טעמייהו משום תעשה ולא מן העשוי ,אי מפקפק  -עביד ליה
מעשה ,אי נוטל אחת מבינתים  -עבד בה מעשה ,אלא בית שמאי מאי טעמייהו? אי משום תעשה ולא
מן העשוי  -בחדא סגי ,אי משום גזרת תקרה  -בנוטל אחת מבינתים  -סגי!
תירוץ :לעולם משום גזרת תקרה ,והכי קאמרי :אף על פי שמפקפק ,אי נוטל אחת מבינתים  -אין ,אי
לא  -לא.
קושי :אי הכי אימא סיפא :רבי מאיר אומר נוטל אחת מבינתים אבל לא יפקפק .רבי מאיר
היינו בית שמאי!
תירוץ :הכי קאמר ר' מאיר :לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה.
קושי :מאי קא משמע לן  -דרבי מאיר אית ליה גזרת תקרה ,ורבי יהודה לית ליה
גזרת תקרה? והא אפליגו בה חדא זימנא! דתנן :מסככין בנסרים ,דברי רבי יהודה,

ורבי מאיר אוסר.

תירוץ  :1אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :רישא בנסרים משופין עסקינן,
ומשום גזרת כלים נגעו בה.
דחיית התירוץ :ולרב יהודה אמר רב ,דאמר :סככה בחיצין זכרים  -כשרה,
בנקבות  -פסולה ,ולא גזר זכרים אטו נקבות .הכא נמי ,לא נגזר נסרים
משופין אטו כלים!
תירוץ  :2אלא ,על כרחך רישא פליגי בגזרת תקרה וסיפא פליגי בגזרת תקרה,
ואפליגי בתרתי זימני למה לי?  -סיפא רבי יהודה דקא אמר ליה לרבי מאיר .אמאי
קא אסרת בנסרים  -משום גזרת תקרה ,האי סברא לבית שמאי הוא דאית להו ,ובית
הלל לא גזרי! ואמר רבי מאיר :לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה.

אפשרות 1
להבין סדר
המשניות
אפשרות 2
להבין סדר
המשניות

מסככין בנסרים
דברי רבי יהודה,
ורבי מאיר אוסר.

תקרה שאין עליה מעזיבה ,רבי יהודה אומר :בית שמאי אומרים:
מפקפק ,ונוטל אחת מבינתים ,ובית הלל אומרים :מפקפק או נוטל
אחת מבינתים .רבי מאיר אומר :נוטל אחת מבינתים ,ואינו מפקפק.

נסרים משופין –
גזירת כלים

נסרים רגילים גזירת תקרה

גזירת תקרה

לפי הבנת רב
ר' יהודה נכנס לדיון עם ר' מאיר ואומר
לו שפסק כבית שמאי ולא כבית הלל כי
לבית הלל אין גזירת תקרה .ור' מאיר
עונה לו שבית שמאי ובית הלל לא נחלקו
בעניין זה

לפי הבנת שמואל
מחלקות בביטולי
תקרה האם גזירת
תקרה עדיין קיימת
במקרה זה או לא?

