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  .נה �ד גיטי�

  ?הא� יוצאות בגט והא� אוכלות בתרומה, קטנה וחרשת שנשאו

  

  לעני� לאכול בתרומה  לעני� גירושי�  

 קטנה וחרשת קטנה 
  שהשיא אות� האב

  אוכלות בתרומה  האב מקבל את הגט בשביל�

קטנה שהשיאוה אחיה ואמה 
 וחרשת גדולה שנשאת בעצמה

 אוכלת בתרומה דרבנ�:קטנה  יכול לגרש�
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 אינה אוכלת כלל:חרשת

2
  

   

  ?ושנודעה לרבי� אינה מכפרת, מפני מה חטאת גזולה שלא נודעה לרבי� מכפרת

  

   אינה מכפרת�נודעה    מכפרת�שלא נודעה   

לעולא
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  יאוש כדי לא קני שלא יהיו כהני� עצבי� ונמצא מזבח בטל  

  שלא יאמרו מזבח אוכל גזילות   יאוש כדי קני  לרב יהודה

  

  :הגיטי� ד� נ

  ?הא� די� זה שלא נודעה מכפרת הוא ג� בעולה

  

  ?מה הטע� ?עולה שלא נודעה מה דינה  

  ולא שיי� כהני� עצבי��דאי� כהני� אוכלי� ממנה   אינה מכפרת  לעולא

דיאוש כדי קני  מכפרת כחטאת לרב יהודה
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  ? הא� בטל המקח�הלוקח מ� הסיקריקו� 

  

 לקח מהסיקריקו�   
  �חזר ולקח מהבעלי' אפי

 לקח מהבעלי� 
  ושוב לקח מהסיקריקו�

  מקחו קיי�  מקחו קיי�  בגזירה הראשונה והשניה

  מקחו קיי�  מקחו בטל  בגזירה השלישית
  

                                                           
1

 דהכל יודעי� שאי� �דאי� לחוש שמא יטעו להתיר בקט� שנשא גדולה שתאכל בתרומה , דאי� מה לגזור 
  .נשואי� לקט�

2
 וחיישינ� שמא �גזירה שמא ישא כה� חרש את הפיקחת וירצה להאכילה בתרומה ,  בתרומה דרבנ�'ואפי 

  .ת"וזה איסור גמור לפיקחת כיו� שאי� כא� נשואי� מה, בתרומה דאורייתא' יבוא להאכילה אפי
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ואי� הבהמה " יאוש לא כדי קני"סובר עולא שדבר תורה בי� נודעה ובי� לא נודעה מכפרת ומשו� ש 
קנו חכמי� היכא שלא נודעה יאלא שת. ולא חל ההקדש ואינה חטאת כלל, נויה לגזל� ביאוש לחודיהק

דא� הכהני� , כדי שלא יהיו הכהני� עצבי� שאכלו חולי� שנשחטו בעזרה, שהיא גזולה שיחול ההקדש
  .יהיו עצבי� יהיה המזבח בטל משו� שנמנעי� הכהני� מלעבוד
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עולה פשיטא שיש לגזור בנודעה שלא יאמרו בד, מר חידוש יותר גדולהוא כדי לו, והטע� שנקט חטאת 

בחטאת שאי� מגיע למזבח אלא החלב וד� וכל הבשר ' אלא אפי,  כיו� שכולה כליל� מזבח אוכל גזילות
 .ותקנו שא� נודעה שלא מכפרת, כ יש לחוש שלא יאמרו מזבח אוכל גזילות" ג�אוכלי� הכהני� 


