
  דכסוכה דף 
 למיתה חייש מאיר רבי אביי אמר ומי: יהודה לא' ור חושש שמא תמותמאיר ' רקושי על אביי ותפיסתו ש

  :והתנן? חייש לא יהודה ורבי
  ברייתא  משנה  

   בעלה והלך, לכהן שנשאת ישראל בת  הסתירה
   בחזקת בתרומה אוכלת -  הים למדינת
  קיים שהוא

   – מיתתי קודם אחת שעה גיטיך זה הרי
  מיד בתרומה לאכול אסורה

  פתרון הסתירה 
  על ידי אביי

  למיתה דחייש, יהודה רבי - הא  למיתה חייש דלא מאיר רבי - הא

מניין לאביי שכך 
  שיטותיהם

 לוגין שני: אומר, הכותים מבין יין הלוקח
  , תרומה הן הרי -  להפריש עתיד שאני
, שני מעשר תשעה, ראשון מעשר עשרה
  מאיר רבי דברי, מיד ושותה ומיחל

  אוסרין שמעון ורבי יוסי ורבי יהודה רבי

 כתירוץ לקושי
  מהפכים דברי 
  אביי בפתרון 

  התסירה

  למיתה חייש מאיר רבי  למיתה  חייש לא יהודה ורבי

חיזוק לפתרון 
   מהברייתא

   לבהמה עשאה
  לסוכה דופן

  פוסל מאיר רבי  מכשיר יהודה רבי

 
יהודה עצמו מעשאה בהמה דופן לסוכה לבין הלוקח יין ' ובדברי ר מאיר עצמו' סתירה בדברי ר

  : מהכותים
  יהודה' ר  מאיר' ר  

חושש לא  – שותה מיד  הלוקח יין
  )חושש למיתה( לבקיעת הנוד

  )אינו חושש למיתה( לבקיעת הנודחושש  –אסור 

עשאה בהמה 
  דופן לסוכה

לפי (למיתה חושש  –פוסל 
  )אביי

  חושש למיתהאינו  –מכשיר 

 -  הנוד בקיעת, שכיחא -  מיתה  פתרון
 ליה דמסר אפשר, שכיחא לא

  .לשומר

 דלית משום אלא, נוד לבקיעת דחייש משום לאו
  ברירה ליה

על  קושי
  הפתרון

 מדקתני והא? נוד לבקיעת יהודה רבי חייש ולא  
 שמא מודה אתה אי: מאיר לרבי לו אמרו, סיפא
 ואמר? למפרע טבלים שותה זה ונמצא, הנוד יבקע
 לבקיעת יהודה רבי דחייש מכלל .לכשיבקע: להו
  !הנוד

 - לדידי: מאיר לרבי דקאמר הוא יהודה רבי התם    תירוץ
 אתה אי - ברירה דיש לדידך אלא, ברירה לי לית
  לכשיבקע: ליה אמר? הנוד יבקע דשמא מודה

 יהודה רבי, תנן והא? למיתה יהודה רבי חייש ולא    עוד קושי
 תמות שמא, לו מתקינין אחרת אשה אף: אומר
  !אשתו

: יהושע דרב בריה הונא רב אמר, עלה איתמר הא    תירוץ
  בכפרה עשו מעלה

 
 שמא דאמר למאן בין, תמות שמא דאמר למאן בין: מאיר' זירא בדברי ר' קושי על הבנות אביי ור

 משום תטמא מאיר לרבי, מעתה אלא. בה דגזרו הוא ורבנן, היא מעליא מחיצה מדאורייתא, תברח
   !מטהר מאיר ורבי, גולל משום מטמא יהודה רבי: תנן אלמה? גולל

לפי הנוסח  יעקב ברהבנת רב אחא   
  הראשון

  השני לפי הנוסח יעקב ברהבנת רב אחא 

 מחיצה כל מאיר רבי קסבר  
  .מחיצה אינה ברוח שעומדת

 שאינה מחיצה כל מאיר רבי קסבר
  מחיצה אינה - אדם בידי עשויה

 איכא בינייהו
  תפוח בנוד דאוקמה

  אדם בידי עשויה הרי  ברוח עומדת הרי



  
  . נשים גיטי עליו כותבין אין אף: אמרו הגלילי יוסי רבי משום
  א פסוק כד פרק דברים

 ְּכִריֻתת ֵסֶפר ָלּה ְוָכַתב ָּדָבר ֶעְרַות ָבּה ָמָצא ִּכי ְּבֵעיָניו ֵחן ִתְמָצא א ִאם ְוָהָיה ּוְבָעָלּה ִאָּׁשה ִאיׁש ִיַּקח ִּכי
  :ִמֵּביתוֹ  ְוִׁשְּלָחּה ְּבָיָדּה ְוָנַתן

  
  ?מה דורשים ממלים אלו

 חכמיםיוסי הגלילי' ר המלים
   בכסף מתגרשת ואינה מתגרשת בכתיבהפילו על בהמהא – מקום מכל וכתב

 ואיתקש הואיל: אמינא דעתך סלקא
 אף -  בכסף הויה מה, להויה יציאה
 .לן משמע קא, בכסף יציאה

 ואינו, חיים רוח בו שאין דבר ספר מה ספר
 ואינו חיים רוח בו שאין דבר כל אף, אוכל
!אוכל

 השתא, כדקאמרת - בספר כתב אי
 בעלמא דברים לספירת -  ספר דכתיב
 דאתא הוא

 זה הרי: כדתניא. לבינה בינו הכורת דברכורתה אחר דבר ואין, כורתה ספר ספר כריתות
 מנת ועל. יין תשתי שלא מנת על גיטיך
 זה אין -  לעולם אביך לבית תלכי שלא

 כריתות זה הרי -  יום שלשים כל, כריתות
 זה הרי: כדתניא. לבינה בינו הכורת דבר כרת כריתות

 שלא מנת ועל. יין תשתי שלא מנת על גיטיך
 כל, כריתות זה אין -  לעולם אביך לבית תלכי

  כריתות זה הרי -  יום שלשים

 דרשי לא כריתות כרת

 
 

 . כשרה -  לה דפנות והאילנות האילנות בין סוכתו העושה. משנה
 

 יכולה שאינה מחיצה כל: יעקב בר אחא רב אמר: אחא כדי להקשות עליהם ממשנתינו הבאת דברי רב
 והא .כשרה -  לה דפנות והאילנות האילנות בין סוכתו העושה: תנן. מחיצה אינה -  מצויה ברוח לעמוד
  !ואתי קאזיל
  )אילנות שלא זזים ברוח(. בקשין -  עסקינן במאי הכא: תירוץ

  ! נופו והאיכא :קושי    
  . ודפנא בהוצא ליה דעביד :תירוץ    
  ? למימרא מאי הכי אי: קושי      
  . לן משמע קא, באילן לאשתמושי אתי דלמא ניגזר: דתימא הומ :תירוץ      

  
    !דיומד משום נידון -  הקנים מחיצת או גדר או אילן שם היה: שמע תא: על דברי רב אחא 1קושי 
  . ודפנא בהוצא ליה דעביד משום, נמי התם :תירוץ
 -  טפחים שלשה הארץ מן גבוה נופו אין אם, הארץ על המיסך אילן: שמע תא: על דברי רב אחא 2קושי 

  ! ואתי אזיל קא הא? אמאי, תחתיו מטלטלין
  .ודפנא בהוצא ליה דעביד, נמי התם :תירוץ

  
 


