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  גיטין
  

  שלישיפרק  -שאלות חזרה 
  
  

1" .èâ ìë ...ïëéî øúé ...ïëéî øúé ...ïëéî øúé... "–  באר היטב במה יתר כל מקרה  
  :)כד� .כד(  ) ש"העזר בהגהת ופירוש הרש(.  במשנתנו מקודמו     

  
  
  ïéàéöåî úçà øéòá ïéøãä ïåòîù ïá óñåé éðù "כיצד הסיק רבא ממשנתנו ש. א. 2

          èùíéøçà ìò áåç ø"  ?)כד(:  

  ?ומדוע, הא% דיוק זה הכרחי ומוחלט ממשנתנו. ב    
  
  
  נחלקו אמוראי% אלו.) כה�:כד(בגמרא .  מקרי% 4במשנתנו מובאי% . א. 3

  כמה שיטות אמוראי% מובאות.   פוסלי� בכהונה] �4 מבי� ה[מקרי%        
  ?בגמרא       

  )ה חו+ מ� הראשו�"י ד"שר(?  ל בכהונהמדוע גט שהינו פסול ייתכ� שיפסו. ב    

  ?בו כל שיטות האמוראי% מסכימות] �4 מבי� ה[יש מקרה ) ואיזה(הא% . ג    
  
  
4" . åîöò úòãá äìåú äéì èéùô à÷å íéøçà úòãá äìåú äéðéî éòá à÷ ééáà øîà  

      áéúåî øãäå íéøçà úòãá äìåú äéì  ")כה(.  

  ?תמיהההא% דברי אביי הללו ה% בניחותא או ב .א

קא בעי מיניה "מה היתה השאלה של רב הושעיא שעליה אמר אביי  .ב
 ?"תולה בדעת אחרי%

וקא פשיט ליה "מה היתה התשובה של רב יהודה שעליה אמר אביי  .ג
 ?"תולה בדעת עצמו

והדר מותיב "מה היתה הקושיה של רב הושעיא שעליה אמר אביי  .ד
 ?"ליה תולה בדעת אחרי%

  

  
  úåæéøæ úåðá åàöîðå íéðáì úåðá åîã÷å äùòî "ברייתא כיצד יש סיוע מדברי ה. 5

     íéðáå íéìôù "י"רש�. [כה(?  שלא נתכוי� אלא לזרז�([  

  
  
  יהודה בי� תולה בדעת עצמו ' הא% יש הבדל לדעת ר –למסקנת הסוגיא . א. 6

  .)כו� .כה(?  בדעת אחרי% לתולה       

  ו� בי� תולה בדעת עצמו שמע' הא% יש הבדל לדעת ר –למסקנת הסוגיא . ב   
  .)כו� :כה(?  לתולה בדעת אחרי%       
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7" .çéðéù êéøö ïéèéâ éñôåè áúåëä  ...çéðéù êéøö äåìî éøèù  ...äð÷úä éðôî  ")כו(.  

כתוב את דעת [? מ"א או כר"קמא של משנתנו סובר כר� הא% התנא .א
  ]אבימי, חזקיה, יונת�' ר

, יונת�' כתוב את דעת ר[? מפני איזו תקנה מדובר –" מפני התקנה" .ב
  ]אבימי, חזקיה

כתוב את דעת [? אסור לכתוב בגיטי� אילולא התקנה/מה היה מותר .ג
  ]אבימי, חזקיה, יונת�' ר

  
  
  .)כו(:   לכתוב לא רשאיאו  רשאיכתוב בטבלה הבאה הא% הסופר . א. 8

  

 שאר שטרות גט 
 תור1 טופס תור1 טופס

     תנא קמא
     יהודה' ר
 ***    אלעזר' ר

  

  ]אלעזר' ה ר"ד' תוס�י"מחלוקת רש[***                                                                                            
  

  :)כו(?  כמו מי פסק רב. ב   

  ?הא% דברי רב פפי משמיה דרבא עומדי% בסתירה מול פסקו של רב. ג    
  ?מדי% בסתירה מול פסקו של רבהא% דברי רב נחמ� עו. ד    
  
  
  באיזה אופ� שליח שהביא גט ואבד ממנו ומצאו לאחר זמ� מרובה והבעל . 9

  ?יתנו השליח לאשה –ואומר ליתנו לאשה  מודה   
  :)כז� .כז(]  רב אשי, ירמיה רבי, רבי זירא, כתוב את דעת רבה[    

  
  
  :)כז(?  "éñóåâä éðî"לבי� " úéðåìô úåà ãöá åá ùé á÷ð"מה ההבדל בי� . 10

  
  

  .)כח(".  åäì éëôàã íåùî"הסבר את תירו+ הגמרא . 11
  

  
   .)כח(".  âéìôéà âéìôéàã ïåéë àîéà úéòá éàå"הסבר את תירו+ הגמרא . א. 12
  àì èâ øùôà äîåøú úéîø à÷ ïéèéâà äîåøú "הסבר את תירו+ הגמרא . ב     

           øùôà."  
  

  
13" .äîåøúà äîåøú éîøå :ú íéä úðéãîì äìòá êìäå ïäëì äàåùðä ìàøùé úá ïð  

        úìëåà íéé÷ àåäù ú÷æçá äîåøúá , åúúéî íãå÷ úçà äòù êèéâ äæ éøä åäðéîøå  
        ìåëàì äøåñà ãéî äîåøúá  .")כח(.  

  ?מה תיר+ על קושיה זו רב אדא בריה דרב יצחק .א

  ?מה תיר+ על קושיה זו אביי .ב

  :)כח(]  כתוב את תירוצו הסופי[  ?מה תיר+ על קושיה זו רבא .ג
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  .הסבר את הביטוי –" êéøö àáøò êáøò" .ד
  
  

14" .àèøô ïá øæòìà éáø øîà íéøáã äùìù...  
        íéúî éøîåçå íééç éøîåç ïäéìò ïéðúåð âøäéì àöåéäå...  ")כח(:  

  ?)והרי אינה עוסקת בענייני גיטי�(מדוע משנה זו מובאת כא�  .א

ד של ישראל או רק "ד או רק בב"וגי הבהא% משנתנו מדברת בכל ס .ב
 ]הלישנות שבדעת רב יוס1 2כתוב את [?  ד של עובדי כוכבי%"בב

ד של ישראל א1 שנגמר דינו למיתה ייתכ� שלא הרגוהו "מדוע בב .ג
 )ה אלא"י ד"רש(?  לבסו1

ד של עובדי כוכבי% א1 שנגמר דינו למיתה ייתכ� שלא "מדוע בב .ד
 ])בסו1 העמוד[נו ה לא ש"י ד"רש(?  הרגוהו לבסו1

  
  
15" . àéä éøä äðúî øîà ìàåîùå èâë äðéà äðúî øîà áø ìàåîùå áøã àúâåìôáå  

        èâë  ")כט(.  

  ?"ובפלוגתא"מה המשמעות של  .א

אמר לשני% תנו גט "שנחלקו בעניי� הטע% לדי� [אביי ורבא  .ב
  ?מי מה% סובר כרב –"] הרי אלו יכתבו ויתנו... לאשתי

  

  
  øëåùä ïéàå ìéàùäì éàùø ìàåùä ïéà éáø äðù ïàë "לדעת ריש לקיש שאמר . א. 16

           éàùø øéëùäì "–  לא גט –או הגט , גט –הא% בכל אופ� לדעתו הגט?  
  )ה אי� השואל"י ד"העזר ברש –. כט(                                                                  

  :)כט� .כט(?  יוחנ� הגט אינו גט' מקרה במדוייק לדעת ר באיזה. ב     

  

  
17" . ïéàåïåøçà çéìù ôá øîàéù êéøö"ôáå ð" ðá çéìù øîåà àìà"éðà ã "–  2אלו   

  :)כט(?  מדייקי% האמוראי% מ� המילי% המסומנות בקו הלכות      
  ]רחבות 1�2ד שורות "רי' וסראה להרחבה בת[***                                                  

  

  
18" .àá çéìù äáø øîà"ïéçåìù äîë äùåò é  ")כט(:  

  ?או בכל שליח) וכדומה(הא% רבה מדבר דווקא בשליח שחלה  .א
   ])א"המיוחס לריטב[העזר בחידושי רבנו קרשקש (                                     

  המשנה שהמביא והרי כבר למדנו מדברי(מה החידוש בדברי רבה . ב***  
  ?)ממדינת הי% וחלה עושה כמה שלוחי% גט                 

  )רחבות 3�5ד שורות "רי' תוס(                                                                

א% השליח הראשו� מת לאחר שמינה , למסקנת הגמרא, מה הדי� .ג
  ?שליח אחר

  )ערו5***י  "רש( . הסבר –" àéä àúåðè÷ã àáàã àä. "ד
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19" .à åäúéáãì àèéâ äì øãùã àøáâ àåää" ïéúìú ãò äìäéð äéáúéú àì çéìùì ì  
        ïéîåé...  ")כט(:  

  ?"שליח שלא נית� לגירושי�"מדוע אי� שליח זה נקרא . א  
  ?ל לא חששו לשמא פייס"מדוע במקרה הנ. ב

  
  
20" .ïðéî÷åî àì äàãéçéë éøîà àì éîð àìåòë "– ל(.  רהסב(.  

  
  
  מהיכ� נית� לדייק מסוגייתנו שהנות� מנה לחבירו במאה ועשרי% שיל5 . 21

  כיו� דאי� קר� קיי% אי� בו להרויח בה% וא% אבדו אבדו כול� למלוה     
  ]מסוגייתנו] י"המובא בנמ[ה "כ5 דקדק הרא –. ל(?  רביתמשו%      

  
  

  áá éåìä úàå ïäëä úà úåòî äåìîä"åúîå ã –  åúåà ú÷æçá ïäéìò ùéøôî"מדוע . 22
      èáùä " ואילו"áá éðòä úà" úîå ã– ìàøùé ééðò ú÷æçá åéìò ùéøôî/íìåò" ?   )ל(.  

  
  
  )ה איכא"ד' תוס***י  "רש � : ל(.  הסבר –" íééúåë ééðò åäééðéá àëéà. "א. 23

  .זההסבר על איזו קושיה הובא תירו+  –" àçéëù àì úåøéùò àçéëù äúéî. "ב         
  
  

24" .éåìì øîàù ìàøùé  : éãéá êì ùé øùòî– åáù øùòî úîåøúì ïéùùåç ïéà,  
                                      éãéá êì ùé øùòî øåë– åáù øùòî úîåøúì ïéùùåç  ")ל(:  

  ?כמה נסיונות פירוש הובאו לברייתא זו בגמרא .א

  .הסבר את התירו+ שהתקבל לבסו1 .ב
  
  
25" .äì úåøéô çéðîäùéøôî úåé ...ø éøáã úòì úòî ùùåç äæ éøä åãáà íà 'øæòìà"    

  .)לא(                                                                                               

והרי אינה עוסקת בענייני (מה פשר מיקו% משנה זו במסכתנו  .א
  ?)גיטי�

עד מעת "ולא כתוב " לעתמעת "מה נית� לדייק מכ5 שכתוב במשנה  .ב
 ?"לעת

 )7�8בשורה : לא� י ב"רש(?  אלעזר שבמשנתנו' מה ש% אביו של ר .ג

 ?ומה דעת%, אלעזר' הא% יש חולקי% על ר .ד
  
  

íéìéî  
  

  .)כז(לאורתא        .)כז(פוק        .)כה(מותיב  
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  :)כז(מיהת        .)כז(בדוכתא      .)כז(דאישתכח  

  
  :)כז( אהדרוה       :)כז(אירכס        :)כז(אלימא  

  
  :)כח(שקלי        :)כח(וליעול        :)כח(זמני�  

  
  .)כט(יהבה        .)כט(נפקא        .)כט(אינהו  

  
  :)כטאיכסופו        :)כט(דביתהו        :)כט(שדר  

  
  :)לא(דרעיה        :)לא(דהבא  

  

íéçðåî  
  

  .)כה(הא אתמר עלה            .)כה(תניתוה  

  
  .)כז(ורמינהו          :)כו(קפסיק ותני  

  
  .)כח(איתמר            .)זכ(רמי  

  
  .)ל(אמר מר          :)כט(והוינ� בה  

  
  :)לא(תנא  

  

íéâùåî  
  

  )ה ושותה"י ד"ברש: כה(טבל          .)כה(מעשר שני  

  
 :)כח(יח לפי תומו  מס          .)כז(דייתקי  

  
  :)ל(תרומת מעשר        .)ל(מכרי כהונה ולויה  

  
  .)לא(מעת לעת      :)פ ל"ע(אי� תורמי� מ� המוק1  


