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גיטי ד ל.

מי שאמר "הרי זה גיט " באופני דלהל ,ונאנס מה הדי?

למ"ד אי טענת אונס בגיטי
למ"ד יש טענת אונס בגיטי

אמר א לא אבוא תו ל' יו
והיה נהר ולא היתה מעבורת
הוי גט  דאי טענת אונס
2
הוי גט  דהוא אונס שכיח

אמר א לא אפייס תו ל' יו
ופייס ולא נתפייסה
1
הוי גט  אפי' שנאנס
3
אינו גט  דנאנס דהרי פייס

כיצד יכול להלוות מעות לכה וללוי ולעני ולהיות מפריש עליה ,הרי לא באו הפירות לידיה?4

לרב
לשמואל
לעולא

כיצד הביאור
במכירי כהונה ולויה
במזכה לה ע"י אחרי
6
כר' יוסי דעשו את שאינו זוכה כזוכה
5

מדוע שאר אמוראי לא ביארו כ
התנא לא פירש להדיא שמדבר במכירי
התנא לא פירש להדיא שמדבר במזכה
7
אי לנו להעמיד את המשנה כיחידאה

גיטי ד ל:
מת הכה או הלוי שהלוה לו מעות להיות מפריש עליו ,מה הדי ? ]תוד"ה תניא[.

ברישא כשלא הלוה בב"ד
בסיפא כשהלוה בב"ד

ביורשי שירשו קרקע
צרי ליטול מה רשות
מפריש בלא רשות

ביורשי שירשו רק כספי
צרי ליטול מה רשות
צרי ליטול מה רשות

 1אמר רב יוס ,ד"מי יהיב לה תרקבא דדינרי ולא איפייסא" ,כלומר א שאי לו כזה דבר ,בכל
אופ הוא רק טענת אונס שלא הצליח לפייס ,ואי אונס בגיטי והגט קיי .אכ כתבו התוס'
)בד"ה מי( שא כ נת לה תרקבא דדינרי ולא נתפייסה לא הוי גט ,הג שאי אונס בגיטי ,מ"מ
כוונתו היתה לפייסה שית לה דבר גדול ,וא בכל אופ לא נתפייסה ,לא הוי גט דהרי טרח
לפייסה וקיי תנאו אע"פ שלא נתפייסה.
 2וכיו שכ היה לו להתנות על אונס כזה דעולה על דעתו הוא ,והיה צרי לומר שא יהיה אונס
כזה לא יהיה גט.
 3ובודאי שאי אנו מצריכי אותו לתת לה בפיוסה תרקבא דדינרי ,וכיו שפייסה ולא נתפייסה
הוי אונס ואינו גט.
 4פי' ,וא אל זכו בה ואינ שלה ,אי יכולי לית את הפירות חזרה לידי בעל הבית בעבור
המעות שהלוה לה ,וא"כ אי נאמר שיצא בעה"ב ידי נתינה.
 5כיו שהכה והלוי והעני ה מכירי של זה המלוה ,ותמיד נות לה את התרומות והמעשרות
שלו ,לכ שאר הכהני והלוי ועניי מסיחי דעת מתרומות ומעשרות אלו ,ולכ נחשב כאילו
נת לה וכבר זכו .והיינו שבאמת התרומות והמעשרות קנויי לכל השבט של כהונה ולויה,
וברגע שהסיחו אחרי את דעת מתרומות ומעשרות אלו ,נשאר הקני לאלו.
 6כלומר ,עשו את מי שלא עשה קני  במקומות מסוימי מחמת התקנה  כאילו עשה קני.
 7וכתבו התוס' )בד"ה כיחידאה( דא ששמואל עצמו ס"ל כר' יוסי ,מ"מ עדי לו להעמיד את
המשנה כרבנ.
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גיטי ד ל:

לאביי
לרב משרשיא
לרב אשי
)מגיה
הברייתא(

באיזה אופ מיירי ב' חלקי הברייתא דלהל?
כור מעשר יש ל בידי 
מעשר יש ל בידי 
חוששי לתרומת מעשר שבו
אי חוששי לתרומת מעשר שבו
1
אמר ישראל ללוי "יש ל מעשר בידי וקח את דמיו"
2
אמר ישראל לב לוי "מעשר לאבי בידי והודעתיו ,והיל דמיו"
אמר ישראל ללוי "מעשר ל
אמר ישראל ללוי "מעשר ל או
או לאבי בידי" 
לאבי בידי" 
4
3
חוששי לתרומת מעשר
אי חוששי לתרומת מעשר

 1לא חוששי שמא עשה תרומת מעשר על מקו אחר ,כיו שאינו קצוב ולא יודע כמה מעשר יש
ש כדי שיעשה אותו תרומת מעשר על מקו אחר .אבל א אמר "כור מעשר" ,הרי זה קצוב ויש
לחוש שמא עשאו תרומת מעשר .והקשתה הגמ' על שיטה זו ,וכי מדובר בלוי רשע ,הרי קיבל
דמי של המעשר הזה ,ואי יעשה אותו תרומת מעשר הרי כבר אינו ברשותו שכבר זוכה בו חזרה
הישראל ,וכמו שפירש"י .או כמו שפירשו התוס' )בד"ה היל( ,שהכוונה וכי הוא רשע לעשות אותו
מעשר קוד שקיבל עליו את הדמי ,הרי הוא מכשיל את הישראל או מוכר לו דבר שאינו שוה לו.
 2והנידו הוא הא האב עשה תרומת מעשר על מקו אחר ,ותלוי א הוא קצוב ,שא אינו קצוב
ודאי לא עשה וא אמר "כור" שהוא קצוב יש לחוש .והקשתה הגמ' ,אי יעשה תרומת מעשר הרי
אינו מ המוק
 3דודאי לא תיק אותו הישראל מתרומת מעשר שבו ,כיו שאינו קצו ולא יודע כמה להפריש
ממנו תרומת מעשר.
 4דכיו שהוא קצו ,חזקה על חבר שאי מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוק ,ובודאי הפריש
הישראל תרומת מעשר שבו.

