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גיטין – ס"ה
.1

.2

כיצד ניתן להערים בפדיון מעשר שני ולהפטר מלהוסיף חומש?
שנינו :אומר אדם לבנו ובתו הגדולים ,לעבדו ושפחתו העברים הא לכם מעות הללו ופדו בהן מעשר שני זה שלי.
הקשו מכאן על רב חסדא המפרש שקטן אינו זוכה לאחרים ,שכאן בהכרח מדובר בשפחה קטנה [שעוד לא נשתחררה] ותירצו כדלהלן:
א.

מדובר במעשר שני בזמן הזה ,שהוא דרבנן .ודחו :בזמן הזה אין אמה עבריה ,שהרי דין זה נוהג רק בזמן שהיובל נוהג.

ב.

אלא מדובר  -במעשר פירות שגדלו בעציץ שאינו נקוב ,שמתקדש רק מדרבנן.

אלו ג' מדות אמר רבא בקטן?
א.

צרור וזורקו ,אגוז ונוטלו  -זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים .וקטנה בגיל כזה מתקדשת להצריכה מיאון.

ב.

הפעוטות  -בני  6עד  - 8מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין ,וקטנה בגיל זה יכולה לקבל את גיטה.

ג.

הגיעו לעונת נדרים  -שנה אחת קודם שהגיעו לגדלות  -נדריהן נדר והקדשן הקדש ,וקטנה בגיל זה  -חולצת.
ויתום נחשב גדול כדי למכור בנכסי אביו רק שיהא בן עשרים.

.3

משנה  -קטנה ששלחה שליח קבלה ,מתי חל הגירושין?
רק כשיגיע גט לידה ,לפיכך יכול הבעל לחזור עד שיגיע לידה .אמנם אם האבא מינה שליח לקבלה  -מתגרשת מיד ואינו יכול לחזור.

.4

משנה  -כיצד הדין כששינה שליח מקום?

.5

א.

אמר לו הבעל 'תן גט זה לאשתי במקום פלוני' ונתנו לה במקום אחר  -פסול ,אם אמר הרי היא במקום פלוני ,ונתנו לה במקום אחר  -כשר.

ב.

אמרה האשה 'התקבל לי גיטי במקום פלוני'  -פסול ,ור' אלעזר מכשיר .הבא לי גיטי ממקום פלוני ,והביא ממקום אחר  -כשר.
הטעם שבדין הראשון ר"א לא חלק כיון שבעל שמגרש מדעתו מקפיד שיעשו כציוויו ,היא שאינה מתגרשת מדעתה  -רק מראה מקום היא לו.

משנה  -באיזה שלב אשת כהן מפסיקה לאכול בתרומה?
א.

אמרה לשליח הבא לי גיטי  -אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לידה ,כיון שעד אז אינה מגורשת.

ב.

התקבל לי גיטי  -אסורה לאכול בתרומה מיד שפרש ממנה השליח.

ג.

התקבל לי גיטי במקום פלוני  -לתנא קמא  -אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לאותו מקום ,ר"א אוסר מיד.
משמע מדין זה שהגט חל אף אם קיבל במקום אחר ,ולכאורה סותר את המשנה הקודמת.
וביאור :מדובר שאמרה לו תקבל ממנו במתא מחסיא ולפעמים תמצאנו בבבל ,ומשמע שאינה מקפידה היכן ישקלנו.
ומקפידה רק שיחול במתא מחסיא.

.6

רבי אלעזר אוסר מיד .הרי כבר במשנה הקודמת פירש ש'מראה מקום היא לו' ומה בא לחדש במשנתנו?
מדובר שהאשה אמרה לשליח 'לך למזרח' ,והלך הוא למערב ,ונתחדש שאסורה מיד ,שמא בהליכתו פגע בו הבעל.

.7

האומר לשלוחו ערב לי בתמרים ועירב לו בגרוגרות [מיובשות] בריייתא אחת :עירובו עירוב .ברייתא אחרת :אין עירובו עירוב .כיצד מתיישב?

.8

א.

רבה  -לרבנן הבעל מקפיד ועירובו פסול ,לרבי אלעזר ,מראה מקום הוא לו ,ועירובו כשר.

ב.

רב יוסף  -שתי הברייתות כרבנן ,כשהשתמש בפירות שלו העירוב כשר ,כשהשתמש בפירות של חברו העירוב פסול.
וכך יפרש גם את סתירת הברייתות ,בענין  -האומר לשלוחו ערב לי במגדל ועירב לו בשובך.

אלו לשנות משמעותן שיכתבו ויתנו גט?
א.

משנה  -כתבו גט ותנו לאשתי ,גרשוה ,כתבו איגרת ותנו לה  -יכתבו ויתנו .פטרוה ,פרנסוה ,עשו לה כנימוס ,עשו לה כראוי  -לא אמר כלום.

ב.

ברייתא  -שלחוה ,שבקוה ,תרכוה  -יכתבו ויתנו .פטרוה - ..לא אמר כלום .לרבי נתן  -פטרוה  -דבריו קיימין ,פיטרוה  -לא אמר כלום.
וביאר רבא שרבי נתן בבלאה הוא ,ומדייק בין פיטרוה לפטרוה ,ותנא דידן בן ארץ ישראל הוא ואינו מדייק.

ג.

נסתפקו  -הוציאוה ,עזבוה ,התירוה ,הניחוה ,הועילו לה .ועשו לה כדת ,נפשט שלא אמר כלום.

