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מי נים סיכו   הגמרא ממסקנת העולים הדי

ומי בדף   הי

  

  למסקנא ב"גיטין דף ס

  

 א"ע ב"דף ס 

 .לו ישמע לא ,בטהרה אותה ועשה מעיסתי חלה הפרש ,חבר לגבל שאמר הארץ עם .א

 סבור ויהא ,חבר שהוא הגבל על יסמוך והכהן ,הארץ עם ביד העיסה כל נטמאה כברש

ונוטל הימנה כדי , בטהרה העיסה תחילת לעשות את לגבלאבל מותר . טהורה שהחלה

לעם הארץ ומזהיר , טומאה מקבליןואינם  עיסה בהם ליתן רגילים איןבכלי שומניחה , חלה

  .יבלההעיסה חוזרת לט ם יגע בחלהשא

 ביתב שהפך זיתיםהמן  תרומה בטהרהשיפריש  ,לבדד חברעם הארץ  ביקשוכן אם . ב

 .טהורים שהן על הבדד יסמוך והכהן, ונטמאו במעטן הוכשרו שכבר, לא ישמע לו ,הבד

משעה יקבלו טומאה שלא ולהשגיח , יכול הבדד להפך את הזיתים מתחילהאבל 

. מה שאינן מקבלין טומאהים וכלי אדגללומניחם בכלי , ונוטל מהם כדי תרומה, שהוכשרו

 ,שיגע עם הארץ לחשוש שלאוקולא הוא שהקילו חכמים  .)אם יגע יחזרו לטבלןומזהירו ש(

  .ושל בדד משום כדי חייו של גבל

אסור אבל . מפני דרכי שלום 'תחזקנה ידיכם' :ומרים להםא, נכרים העובדים בשביעית. ג

  .קרקעלעדור עמהם בולהם  לסייע

 לא ,וביום חגם. אבל אין כופלים להם שלום, דרכי שלוםשואלים בשלום נכרים מפני . ד

 ובכובד רפה בשפה לו נותן בשוק מצאוואם  ,שלום לו יתןו כוכבים עובד של לביתו יכנס

  .ראש
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 :אומר לחכמים גניבאהיה ומשום כך  .חכמים קרויים מלכיםו, כופלים שלום למלך. ה

  ."שלמא עלייכו מלכא, ו מלכאשלמא עלייכ"

 בשדך עשב ונתתי" :שנאמר ,לבהמתו מאכל שיתן עד כלום שיטעום לאדם אסור. ו

  ."ושבעת ואכלת" :ורק לאחר מכן "לבהמתך

  הדרן עלך הניזקין

  

  פרק האומר התקבל למסקנא

  

  ב"ע ב"דף ס
  

, "הולך גט זה לאשתי"או , "התקבל גט זה לאשתי" :ואמר לשליח, השולח גט לאשתו .א

אם רצה  :לפיכךו, אלא שליח להולכה אינו, אם האשה לא עשאתו שליח לקבל את הגט

   .ואינה מגורשת, חוזר, הבעל לחזור קודם שהגיע גט ליד האשה

הבעל אמר לו ו, "התקבל לי גיטי" :ה לושאמר, שליח לקבלההאשה עשאתו ואם . ב

וכן אם אמר לו הבעל . ואינו יכול לחזור ,מגורשת מידו, נעשה שליח לקבלה', התקבל לה'

א שהאומר "י ,'הולך'ואם אמר לה . ומגורשת מיד ',הילך כפי שאמרה'כוונתו לומר  ',הילך'

', זכי'ויש אומרים שאינו כאומר  .ומגורשת מידונעשה שליח לקבלה ', זכי'כאומר  'הולך'

ואם אמר לו  .זמן שלא הגיע ליד האשה ויכול לחזור כל, ולא עשאו אלא שליח להולכה

שאינו אלא הכל מודים , או הילך ותן לה, אלא הולך ותן לה, אי אפשי שתקבל לה :הבעל

  .חוזר, הלידהגט קודם שהגיע לחזור הבעל  רצה ואם, שליח להולכה

   .נעשה שליח לקבלה ,מיד בעלי גיטי לי טול :לאחר אומרתה. ג

  .בין להולכה ובין לקבלה ,שליח הגטים להיות כשר אשהאחד האיש ואחד ה. ד
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 :דווח למערכת באמצעות שליחת דואר לכתובת, לטובת הכלל או כל הערה אחרת, שגיאת כתיב, אם לדעתך יש טעות בחומר! לומד יקר
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  .תודה. ועמוד, דף, יש לציין מסכת
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