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  .כח �ד גיטי�

  ?מה הטעמי	 בחילוק דלהל� גבי בת ישראל הנשואה לכה� והל� בעלה למדינת הי	

  

   אוכלת בתרומה �בסת	   
  בחזקת שהוא קיי	

  נת� גט שיחול שעה אחת קוד	 
   אסורה לאכול�מיתתו 

לא סמכינ� כיו� דאסרה מחיי�  סמכינ� אחזקה דלא אסרה מחיי� לרב אדא
1

  

יהודה דחייש למיתה' כר  יש למיתהמאיר דלא חי' כר  לאביי
2

  

   ואי� לה חזקה�שמא ימות חיישינ�   ומוקמינ� אחזקה�שמא מת לא חיישינ�   לרבא

  

  :גיטי� ד� כח

  ].ה והא"תוד[? אי� להביא קרב� כשאינו סומ�, מתי אמרינ� שא� שסמיכה לא מעכבא

  

  כשהגברא יכול לסמו�   
  רק שאינו כא�

  כשהגברא אינו יכול 
  ל וטמאלסמו� כער

כשאי� תקנה אחרת ואי� ספק בחיוב
3

  יביא בלי סמיכה  אינו מביא 

כשיש תקנה
4

  אינו מביא  אינו מביא   או שיש ספק בחיוב

  

ד חומרי חיי	 וחומרי מתי	"פ ב"נותני	 על היוצא ליהרג ע, הא	 באופני	 דלהל�
5

?  

  

  	"בבית די� של עכו  בבית די� של ישראל  

 לישנא   דודאי הרגוהו�לא נותני�    דכשיש זכות מחזירי��ליו נותני� ע לרב יוס�
   דמקבלי שוחדא�נותני� עליו    דכשיש זכות מחזירי��נונתי� עליו  לאביי  קמא

 לאיכא   דמקבלי שוחדא�נותני� עליו    דזכות לא שכיח�לא נותני�  לרב יוס�
  דא דמקבלי שוח�נותני� עליו    דכשיש זכות מחזירי��נונתי� עליו  לאביי דאמרי

  

                                                           

1
כי על הצד שהאשה , דהרי ג� כא� אינו בודאי שתהא אסורה מחיי�, על תירו� זה' והקשתה הגמ 

ועל כרח� הוא משו� שאתה . תמות ברישא לא תגיע למצב שהיתה אסורה לאכול בתרומה מחיי�
וזה סתירה לדי� משנתנו שאמרה שאוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיי� ולא , חושש שמא ימות
 .חיישינ� שמא מת

2
כ משו� "יהודה דלא יכול להתנות ולהפריש אח' דכ� מצינו גבי הלוקח יי� מבי� הכותי� שסובר ר 

מ לא "ור. יהודה למיתה'  דחייש רוהיינו, שחיישינ� שמא יבקע הנוד ונמצא ששתה טבלי� למפרע
 .חייש למיתה דהרי לא חש שמא יבקע הנוד ויכול להתנות שיפריש לאחר זמ�

3
, או שאינו יכול להמתי� עד שיטהר. שא� פע� לא יוכל למול, כגו� בערל שמתו אחיו מחמת מילה 

  .בקרב� הזה" בל תאחר"כיו� שאז יעבור ב
4

באופ� . א שיכולי� להמתי� עד שיטבול או עד שימולאו בערל וטמ, כגו� שאפשר לתק� שירעה 
 .לא עשו חכמי� תקנה לספק באופ� שלא יקיי� מצות סמיכה, שיש רק ספק חיוב

5
והיינו ,  לא יכולה להמשי� לאכול בתרומה דשמא מת בעלה�דהיינו שבת ישראל הנשואה לכה�  

, ית אביה דשמא בעלה חי לא יכולה לחזור לתרומת ב�ובת כה� הנשואה לישראל . חומרי מתי�
 .והיינו חומרי חיי�


