
 

 

 

 

 

 

 
 

 עם הארץ שנותן עיסה לגבל חבר, ואמר לו הפרש חלה בעיסתי ועשנה בטהרה. האם שומעין לו? -ברייתא  .1

 .טהורה שהחלהסבור וי החבר על יסמוך והכהן ,הארץ עם ביד מאהכיון שנט שומעין לו, אין

 העם הארץ יטול את שניהן ואין לחוש שיטמא את החלה.ו, נאדב ומניחה 'חלהממנה ' ונוטל, בטהרה חוליו ו כשהיא עדיןעיסתתחילת  עושין אבל

 .[שלא נאמר שהקלו דווקא אצל גבל ששכרו מועט ועני הוא. ובמסיק הו"א שהקלו לו משום שאינו מצוי]והובא דין זה גם לגבי תרומת זיתיו. 

 כעת בא לתקן ודאי שיהיה איכפת לו.אומרים לו, אם יחזור להיות טבל, וחושש מטבל שהוא חיוב מיתה, ואם  -הטעם שלא חוששים שיגע 

 מניחם בכלים שאינם מקבלים טומאה. -בזיתים 

 

 בשביעית' מה הכוונה? ם"עכו ידי 'מחזיקין .2

 .כוכבים לעובד שלום כופלין ואין, בשביעית ם"העכו עם עודרין אין: פסק רבאין לפרש לסייע להם שהרי 

 רק לומר להם 'תחזקנה ידכם' וכן היו נוהגים אמוראים,  -אלא 

 רב חסדא היה מקדים הוא לומר שלום, ורב כהנא היה אומר שלום למר וכוונתו לרבו.

 

 משנתנו שהתירה לומר שלום מה באה לחדש? .3

 . 'ראש ובכובד רפה בשפה לו נותן, בשוק מצאו אםאידם, וכן שנינו בברייתא 'לא יכנס אדם לביתו של עכו"ם ביום חגו ויתן לו שלום, ו יוםאפילו ב

 שחלף לפניהם 'גניבא', אמר אחד נקום ממקומו שהוא בר אוריין, אמר השני וכי נקום מפני בעל מחלוקת. חסדא ורב הונא מעשה ברב

 .''וגו ימלוכו מלכים ביהגיע הוא אליהם ואמר להם פעמיים 'שלום עליכם מלכים'. שאלוהו מנין לך שרבנן נקראים מלכים, ענה ' נתייםילב

. בשדך לבהמתך, ואכלת ..' הציעו לו לטעום וסירב, דאסור לטעום קודם שיאכיל בהמתו '..שלום שלום לך..'.. והמקור שכופלין שלום למלכים

 ..' .ושבעת.

 

 באיזה אופן הבעל יכול לחזור בו מהגירושין לאחר שנתן את הגט ביד השליח? - משנה .4

הבעל יכול לחזור קודם שיגיע לידה, כיון שהגט חוב ואין חבין לאדם שלא בפניו ולא , לאשתי זה גט הולך או לאשתי זה גט התקבל האומר .א

 . זכתה

ואם אמר שמסכים רק שיהיה שליח הולכה, יכול  .הבעל אינו יכול לחזור, כיון שהוא כידה ונתגרשה מיד, גיטי לי התקבל שאמרה האשה .ב

 לחזור. 

 אינו יכול לחזור בו., גיטי לי טול האומרת אף - ג"רשב

 

 אדם האומר 'הולך לפלוני' האם נחשב כאומר לו 'תזכה עבורו'? .5

  .לאו כזכי, ובעל האומר לשליח קבלה 'הולך 'יכול לחזור בובהו"א רצו להוכיח ממשנתנו שהולך כזכי. ונדחה יתכן ש

 ונתחדש באופן של 'התקבל' שאף שאמר לשון קבלה, כשיגיע ליד האשה תתגרש, ואף את המשך המשנה פירשו כך.

 

 להולכה? והאשה לקבלה מקבלת. כיצד הדין באיש האשה שכן - לקבלה' מתמנה 'שליח מוליך, אשה הבעל שכן - להולכה' 'שליח בוודאי מתמנה איש .6

  .נסתפקו בזה בגמרא. רצו להוכיח מהרישא במשנתנו, ודחו

 . יכול לחזור'..הולך אלא לה שתקבל איפשי אי :בעלוהוכיחו מהמשך המשנה '

 .קטנה לבתו גט מקבל אבמשמע שאיש מתמנה שליח לקבלה, וכן מצינו ש

 . גיטה את להביא נאמנות - בעלה מת לומר נאמנות שאין הנשים אףא.  -הוכיחו שיכולה, והראיה  -אשה להולכה 

 והעמדנו זאת בהולכה., נחתם ובפני נכתב בפני לומר צריכה שהיא ובלבד, גיטה את מביאה עצמה האשהב. 
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