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  גיטין
  

  רביעיפרק  -שאלות חזרה 
  
  
1" .åúùàì èâ çìåùä... "–  )לב(.  

  ?"הגיעו"מה נלמד מכ� שלא נאמר במשנה  –" çéìùá òéâäå" .א

 ?מה הצור� לכתוב א  מקרה זה במשנה –" çéìù åéøçà çìùù åà" .ב

 ?מה הצור� לכתוב א  מקרה זה במשנה –" ÷åúùà ìöà àåä íã" .ג

 ?לכתוב א  מקרה זה במשנה מה הצור� –" çéìù äìöà çìùù åà" .ד

מה החידוש בכ� והרי הדבר  –" åìèáì ìåëé åðéà äãéì èâ òéâäùî íà" .ה
  ?פשיטא

  

  
  :)לב�.לב(?  "òîùî úåðåùì éúù ìèá: "לומר' נאל&'מדוע אביי . א. 2

  ".åäî ìèá"הסבר את בעיית רב נחמ� בר יצחק . ב    
   :)לב(  )משמע *"ה ומהרמב"  ד"* שי"מהר***י  "רש(                

  
  
3" .åäî ñøç àåä éøä åäì àéòáéà "– מהי התשובה המובאת לשאלה זו בגמרא?  

  :)לב(                                                                                             

  
  
  .)גל(].  כולל ההקשר בסוגיא[הסבר  –" ìéæéìå áéùçéì àìëåø éë àðú åèà. "א. 4

  ].כולל ההקשר בסוגיא[הסבר  –" àúéàãë àäå àúéàãë àä àéøéà éãéî. "ב    

  

  
  
  "מפני תיקו� העול*"יוחנ� וריש לקיש בביאור ' באר כיצד תלויה מחלוקת ר. 5
  .)לג(".  א מבטלובפני כמה הו"ב נחמ� ורב ששת בדי� במחלוקת ר   

  )ה ובי תרי"ד' ראה להרחבה תוס(***                                                                    
  

  
6" .ìàøùéå äùî úãë åæ úòáèá éì úùãå÷î úà éøä "– איזה די� נלמד בסוגייתנו  

  )ה כל"ד' העזר בתוס –. לג(?  מהמילי* המסומנות בקו     

  
  
7 ."ú"éúùàì èâ åáúë äøùòì øîà ø...  

      áùø" äæ àìà ìèáì ìåëé åðéà øîåà âäæ éðôá  ")לג(.  
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  פ האפשרות הראשונה"ע" אינו יכול"הסבר כיצד מתבארות המילי* . א  
  :)לג�.לג]   (ה ואי בעית"י ד"העזר ברש[.  ג"בגמרא בביאור דעת רשב            

  פ האפשרות השניה"ע" אינו יכול"הסבר כיצד מתבארות המילי* . ב  
  :)לג]   (ה ואי בעית"י ד"שהעזר בר[.  ג"בגמרא בביאור דעת רשב            

   2מ בי� "מהווה נפק, "כולכ*"הסבר כיצד המקרה שאמר לעשרה . ג  
  .ג"האפשרויות בביאור דעת רשב            

  
  

8. "íéîëç éøáãë éáø äùòå äùòî øîà éîéã áø àúà éëã... "–  
  )י"העזר ברש �: לג(.  הסבר במה מדובר     

  
  
9" . ïîçð áøåäéãéã øîà "– לד(.  הסבר(.  

  
  
10" .áéèîäå áåèä êåøá øîàå çúô  ")לד(.  

  ?ומדוע, הא* הגט בטל. א  
      משמעית לדעת* �הא* אביי או רבא הצליחו להביא הוכחה חד. ב  
  ?)מהמעשי* שקרו בדורות שלפניה*(     
  ?כמו מי בדר� כלל נפסקת ההלכה במחלוקות אביי ורבא. ג  

  )ה והלכתא"ד: לד� י ב"רש(                                                            

  :)לד(?  כמו מי נפסקה ההלכה במקרה שלנו. ד  

  ?ומדוע, "אביי"מה שמו המקורי ומה הוא כינויו של . ה  
  )ס"חת***ס  "גליו� הש, י"רש(                                                  

  
11" .ø ïé÷úä"áúåë àäéù ï÷æä â ô ùéàåì ùéù íåù ìëå éðåì...  ")לד(:  

  )בתחילת הגמרא: לד(?  ג הזק� לתק� את תקנתו"מה היה הרקע שגר* לר. א  

  ?"איש פלוני וכל שו* שיש לו"באיזה מקרה אי� צור� לכתוב . ב  
  ?הא* כותבי* את הש* העיקרי תחילה או את הש* המשני תחילה. ג  
  ות אחד ביהודה מה הרקע והסיבה לכ� שאד* יש לו שני שמ. ד***  

  )ש תחילת סימ� ז"רא(?  ואחד בגליל                 
  
  
   :)לד(?  הא* רק אלמנה אינה נפרעת מנכסי יתומי* אלא בשבועה. 12

  )ה מאי"ד' ראה להרחבה תוס(***                                                                    

  
  
13" .äòéáùäìî åòðîð  ")לה(.  

  ?דוע נמנעו מלהשביעהמ .א

מדוע הנימוק שכתבת בסעי  הקוד* שיי� דווקא באלמנה ולא  .ב
 ?בגרושה

 ?ד"הא* נית� להשביעה מחו& לב .ג

 )י"רש(?  ד"ד לשבועה מחו& לב"מה ההבדל בי� שבועה בב .ד

  ?מה יהיה הדי� א* קפצה ונשבעה .ה
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  )י"רש –. לה(?  "áá äúáåúë úòáåúä"úåðåæî äì ïéà ã"מדוע לדעת שמואל . 14

  
  
  .רב הונא ורב נחמ� נחלקו הא* א  כאשר האלמנה ניסת נית� להדיר אותה. 15

  .כתוב במדוייק מהי הנקודה היסודית בה נחלקו שגרמה למחלוקת* זו –
ע סוברי* שהבעל מיפר את נדרי אשתו שנדרה לאחר "לתשומת לב� כו[

  )ת וידירוה"י* ואואיל� מהמיל 18ה אבל שורה "ד' ראה להרחבה תוס:)   (***לה(]  הנשואי�

  
  
16" .ïéîãå÷á øôéî ìòáä ïéà "– לה(.  הסבר(:  

  
  
  .)לו(.  ע אי� לו הפרה"לכו –] ובאיזה תחו*[כתוב במדוייק איזה סוג של נדר . 17

  
  
18" .íìåòä ïå÷éú éðôî èâä ìò ïéîúåç íéãòäå  ")לו(.  

וכתוב בספר "כיצד מתיישבי* דברי המשנה הללו ע* דברי הכתוב  .א
  ?"וחתו*

 –ה והעדי* "ד' תוס***י במשנה   "רש(?  מי תיק� את התקנה שצוטטה לעיל .ב
  )ש עליו"וראה השגת הרש

  
  
  
19" .àèîùî àìã ììä ïé÷úäå úéòéáù àèîùî àúééøåàãîã éãéî àëéà éîå"  ?)לו(.  

  ?מה תיר& על כ� אביי .א

 )ה רבא אמר"י ד"פ רש"ע(?  מה תיר& על כ� רבא .ב

בעניי� שביעית (ר דווקא כרבי הא* הלל שתיק� את הפרוזבול סוב .ג
ענה בהתא* לתירוצו של אביי ובהתא* לתירוצו של [?  )בזמ� הזה

 ]רבא
  
  
20" ....ïé÷ú éîð àîìò éøãì àîìã åà ïé÷úã àåä äéøãì?  ")לו(:  

.  האפשרויות 2מ שבי� "הסבר היטב את שאלת הגמרא ואת הנפק .א
    )'ה גרסי"  ד"בדפי הרי. יט�� ב"העזר בר(

משמעית ומוחלטת לשאלת הגמרא �בגמרא תשובה חדהא* הובא  .ב
 ?ל"הנ

  ?רב או שמואל –מי היה ראש ישיבת נהרדעא  .ג
  
  

***21" .á ïéà"á éøáã ìèáì ìåëé ã"à àìà åøáç ã"ïéðîáå äîëçá åðîî ìåãâ ë "–   
  ,ה/ד בפירושו לעדיות א"ראב, ב/* ממרי* ב"רמב(?  "מני�"מה זה            
  :)לו(  )מז� מד' הרב מרגליות בספרו יסוד המשנה ועריכתה עמ                                            
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  ? מדוע אי� כותבי� פרוסבול אלא על הקרקע. א. 22
  .)לז)   (ה אי�"  ד"בדפי הרי: יט� � ב"ר***'  תוס***י  "רש(         

  כתובמדוע כאשר אי� לו ולערב לו קרקע א� לחייב לו יש קרקע נית� ל. ב     
  ?עליו פרוסבול        

  
  
  .)לז(?  ומדוע, הא* שביעית משמטת שטר שיש בו אחריות נכסי*. א. 23

  ?"èîùî åðéà åúàååìäá úçà äãù åì íééñ"מדוע כאשר . ב     
  ?"?äùòî äùòð ïéîãî åðàù éðôî éëå"יוחנ� ' כנימוק עבור מה אמר ר. ג     
  
  
  î åøéáç úà äåìîäúéáì åéúåøèù øñåîäå ïåëùîä ìò úåò"הסבר היטב מדוע . 24

      ïéèîùî ïéà ïéã  .")לז(.  

  
  
  :)לז(?  "àøåñéà ìéëàå àøéúéä ÷éáù àì"כנימוק לאיזה די� נאמר בגמרא . א. 25

  ?מקובל על כול*' הא* הדי� שכתבת בסעי  א. ב     
  
  
26" . åäåàãôå äáùðù ãáò  

         ïéøåç ïá íåùì íà ãáòúùé ãáò íåùì íàãáòúùé àì  
        áùø"ãáòúùé êë ïéáå êë ïéá øîåà â                    ")לז(:         

  :כתוב לדעת אביי .א

  ?הא* המשנה מדברת לפני יאוש או לאחר יאוש .1

 ?למי –" א* לשו* עבד ישתעבד" .2

 ?מדוע –" א* לשו* ב� חורי� לא ישתעבד" .3

  ?למי –" ג אומר בי� ובי� כ� ישתעבד"רשב" .4

  :אכתוב לדעת רב .ב

  ?הא* המשנה מדברת לפני יאוש או לאחר יאוש .1

 ?למי –" א* לשו* עבד ישתעבד" .2

 ?מדוע –" א* לשו* ב� חורי� לא ישתעבד" .3

 ? למי –" ג אומר בי� ובי� כ� ישתעבד"רשב" .4
  )ה בי�"ד' להרחבה ראה תוס(***                                                                        

  )פני יהושע(?  מה פשר מיקו* משנה זו בפרקנו. ג***  

  
  
27" .ïåçéñá åøäè áàåîå ïåîò "– לח)   (ד"רי' י ובתוס"העזר ברש(. הסבר(.  

  
  
  àöé íéøåñàä úéáî çøáù ãáò "יוחנ� ש' כיצד מסתדרת פסיקתו של ר .28

      úåøéçì" לח(?  ג"ע* פסיקתו כרשב(.  
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  .)לח(      ?שמואל סברו כאביי או כרבאהא* האנשי* שפדו את שפחתו של מר . 29

  
  
  :)לח(?  ומדוע, מה די� המקדיש עבדו לפי רבה בש* רב. א. 30

  ?ומדוע, מה די� המקדיש עבדו לפי רב יוס  בש* רב. ב     
  
  
  .)לח�ציי� ג* את דעת שמואל שב:)  (לח(?  הא* עבד שהפקירו רבו צרי� גט שחרור. 31

  
  
  ùéã÷îä "על דברי רבה מהברייתא שאומרת הסבר מה היא הקושיה . א. 32

           åéîã àìà ùéã÷ä àìù ìëåàå äùåò åãáò  .")לח(:  

  .)לט(.  הסבר מה הוא התירו& על כ�. ב     

  
  
  .)לט(?  ומה המקור לכ�, הא* יש מעילה בקרקעות. א. 33

  ?הא* נשבעי* על הקרקעות. ב     
  ,עלי� בשערו של עבד שהוקדשמאיר סובר שאי� מו' הא* ייתכ� שר. ג     

  ?ומדוע        
  
  
  נאמרו בהתפעלות ובשמחה או" éëä áø øîà"יוחנ� שאמר ' הא* דברי ר. 34
  .)לט(?  בתמיהה ובקושיה     

  
  
  יוחנ� די� עבד של גר שמת רבו הגר שווה לדינו של עבד של' הא* לדעת ר. 35

  שראל לעניי� הצור�כ מת רבו הי"ישראל שהפקיר אותו רבו הישראל ואח     
  .)לט(?  בגט שחרור     

  

  
  :)לט(  :         כתוב לדעת רבי. א. 36

  ?  ומה המקור לכ�, הא* עבד יכול להשתחרר לחלוטי� בשטר. 1  
  )ה או בכס "י ד"העזר ברש(                                                                                      

  ?ומה המקור לכ�, עבד יכול להשתחרר לחלוטי� בכס הא* . 2  
  )ה או בכס "י ד"העזר ברש(                                                               

  ?הא* עבד שהפקירו רבו יכול להשתחרר לחלוטי� בשטר. 3  
  ?ומדוע, הא* עבד שהפקירו רבו יכול להשתחרר לחלוטי� בכס . 4  

  

  :ע"שמעו� משו* ר' לדעת ר כתוב. ב     
  ?ומה המקור לכ�, הא* עבד יכול להשתחרר לחלוטי� בשטר. 1  

  )ה גומר"י ד"העזר ברש(                                                                   

  ?ומה המקור לכ�, הא* עבד יכול להשתחרר לחלוטי� בכס . 2  
  )ה ואי� כס "י ד"העזר ברש(                                                               

  
  

  שפסק רב, בסיפור המתואר בגמרא של השפחה שרבה היה שכיב מרע. 37
  הא* בכל אופ� יצאה אותה השפחה מידי  –" לא עשה ולא כלו*"נחמ� ש     
  :)לט(   )ה ולא היא"ה מא� דחזא ובד"י ד"ראה היטב ברש(?  שעבוד     
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  די� עבד שרבו השיאו לו אשה שווה לדי� הכותב שטר אירוסי�הא*  .38
  .)מ(?  לשפחתו ואמר לה צאי והתקדשי בו בלבד     

  

  
  :מי שאמר בשעת מיתתו פלונית שפחתי אל ישתעבדו בה לאחר מותי. א. 39

  .)מ(?  יוחנ� כופי* את היורשי* לשחררה' הא* לדעת ר. 1  

  ?את היורשי* לשחררההא* לדעת רבי אמי ורבי אסי כופי* . 2  
  מה יהיה הדי� לדעת רבי אמי ורבי אסי א* אמר בשעת מיתתו בלשו�. ב     

  ?שחרור         
  ,מה יהיה הדי� לדעת אמימר א* אמר בשעת מיתתו בלשו� שחרור. ג     

  ?ומדוע        
  ?מה יהיה הדי� לדעת רבינא א* אמר בשעת מיתתו בלשו� שחרור. ד     

  
  îåàäø ... äððúà)åæ äãùì (éðåìôì. "א .40

            äð÷ àì íéøîåà íéîëçå äð÷ øîåà øéàî éáø  ")מ(:  

  ).יוחנ�' שי* לב לדברי ר. (הסבר במדוייק מה הוא המקרה. 1  
  .מ וחכמי*"הסבר היטב את נימוקיה* של ר. 2  

  האומר נתתי שדה פלונית לפלוני והוא אומר לא"מדוע יש הבדל בי�   .ב    
  ?"האומר כתבתי ונתתי לו והוא אומר לא כתב ולא נת� לי"לבי� " נת� לי        
  ובנו של" כתבתי ונתתי לו"מי אוכל את הפירות כאשר בעל השדה אומר . ג     

  ?ומדוע, "לא נת� שדה זו לאבא"אומר ) שמת(מקבל המתנה         
  
  
41. " íéøçàì é÷éúåôà åáø åàùòù ãáòåøøçéùå  

         ïéãä úøåùíåìë áééç ãáòä ïéà  
          úà ïéôåë íìåòä ïå÷éú éðôî àìàåáø ïéøåç ïá åúåà äùåòå..."  )מ(:  

  :כתוב לפי דעת רב. א  
  ?מי שחררו –" ושיחררו. "1    
  ?למי –" אי� העבד חייב כלו*. "2    
  .)מא(?  רבו הראשו� או רבו השני –" כופי� את רבו. "3    

  ?ל לשחררו"פי� את רבו הנמדוע כו. 4    
  :כתוב לפי דעת עולא. ב  
  ?מי שחררו –" ושיחררו. "1    
  ?במה אינו חייב העבד –" אי� העבד חייב כלו*. "2    
  ?  רבו הראשו� או רבו השני –" כופי� את רבו. "3    

  ?ל לשחררו"מדוע כופי� את רבו הנ. 4    
    

  
  נהר אינו גובה משארבאיזה אופ� העושה שדהו אפותיקי לאחרי* ושטפה . 42

  ?נכסי*     
  
  

43" .ú"åãáò éöç øøçùîä ø  
      ëçå äð÷ øîåà éáø"äð÷ àì à  ")מא(:  
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  לא קנה/ קנה השל* בטבלה הבאה . א      
  

  כס   שטר  
      רבי  רבה

      חכמי*
      רבי  רב יוס 

      חכמי*
  

  "ëçå äð÷ øîåà éáø øèùá åãáò éöç øøçùîä éáéúéî"äð÷ àì à. "ב     
  מה שעת חכמי* שבברייתא זו במקרה ששיחרר חצי עבדו בכס          
  ?לדעת רב יוס  שמעוניי� שלא יהיה קשה עליו בתרתי         

  

  מי שחציו עבד "כ� לרב יוס  יש מקרה לדעת חכמי* שיהיה �כיצד א*. ג     
  ?"וחציו ב� חורי�        

  
44 ."...÷ åéãáò éðùì åéñëð áúåëä àãç éðúäåäæ úà äæ ïéøøçùîå åð  

         åð÷ àì íîöò óà ééãáò éðåìôå éðåìôì ïéðåúð éñëð ìë øîåàä êãéà àéðúå  ")מב(.  

  ?כיצד הציע אביי ליישב את המחלוקת בי� הברייתות הללו. א  
  ?ל"כיצד הציעה הגמרא באפשרות הראשונה ליישב את המחלוקת הנ. ב  
  ?ל"יישב את המחלוקת הנכיצד הציעה הגמרא באפשרות השניה ל. ג  
  ?ל"כיצד הציעה הגמרא באפשרות השלישית ליישב את המחלוקת הנ. ד  
  ?ל"כיצד הציע רב אשי ליישב את המחלוקת הנ. ה  
  ?ה דחתה הגמרא�איזה הסבר מבי� ההצעות שכתבת בסעיפי* ב. ו  

  
  
45" .åîöòì åîöò ìù íåé åáøì åáø ìù íåé øåù åçâð  ")מב(.  

  ?מי נגח את מי. א  
  המית מי "מדוע יש הבדל בי� הדי� המצוטט לעיל לבי� הדי� של . ב  
  :)מב(  ?"שחציו עבד וחציו ב� חורי�     

  )תשובות 2(?  מהי דעת רבא בנוגע לדי� המצוטט לעיל. ג  

  
  
  :)מב(:    כתוב הא* הובא בגמרא תשובה סופית לשאלות הבאות. 46

  ?מעוכב גט שחרור יש לו קנס או אי� לו קנס. א  
  ?מעוכב גט שחרור אוכל בתרומה או אינו אוכל. ב  
  .)מג� :מב(?  עבד שמכרו רבו לקנס מכור או אינו מכור. ג  

  .)מג(?  מהו מי שחציו עבד וחציו ב� חורי� שקידש בת חורי�. ד  

  
  
  תלויה " øåëî åðéà åà øåëî ñð÷ì åáø åøëîù ãáò"הא* התלבטות הגמרא . 47

  .)מג� :מב(?  י� אד* מקנה דבר שלא בא לעול*מ ורבנ� בעני"במחלוקת ר     

  
  
  ?ההבדלי* בי� קנס לכופר 2מה ה* . 48

  )ה ועוד"י ש* ד"וברש. מג� ודברי ריש לקיש ב, ה המית"ד. מב� י ב"רש(     
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49" .äùã÷úðù ïéøåç úá äéöçå äçôù äéöç  ")מג(.  

  ?ומדוע, מה דינה לדעת רבה בר רב הונא למסקנה. א  
  ?ת רב ששתמה דינה לדע. ב  
  ?הא* יש קושיה על דעת רב ששת מדי� שפחה חרופה. ג  

  
  
  :)מג(?  "לא יומתו כי לא חופשה"זירא מהפסוק ' מה דייק ר. א. 50

  ?הא* דיוקו הכרחי ומוחלט. ב     
  
  
51" .ïîæà ïîæ àéù÷  ")מג(:  

  .הסבר היטב את שלושת תירוצי הגמרא לקושיה זו      
  
  
52 ." âðäøôì åãáò øëåîäúåøéçì àöé íéáëåë ãáåò  ")מד(.  

  åà åáåçá åàáâ"מדוע יש הבדל בי� הדי� המצוטט לעיל לבי� הדי� ש. א  
                úåøéçì àöé àì ïå÷éø÷éñ åç÷ìù"?  

  ירמיה ' הא* אפשר ללמוד מהדי� המצוטט לעיל תשובה לשאלת ר. ב  
            "åäî íåé íéùåìùì åøëî?"?  

  
  
  )ה יצא"ד: מג�י ב"רש(?  למכור עבד לעובדי כוכבי* מדוע אסור. א. 53

  )ה עד עשרה"אחרי ד. מד�י ב"רש(?  מדוע אסור למכור בהמה גסה לעובד כוכבי*. ב     

  
  
  המוכר עבדו לעובד "הסברי* מדוע ייתכ� שיהיה הבדל בדי� בי�  2כתוב . 54

  נס המוטל לגבי גובה הק" המוכר בהמה גסה לעובד כוכבי*"לבי� " כוכבי*     
  .)מד(?  על המוכר     

  
  
  ?"åéøçà åðá úà åñð÷éù åäî úîå åãáò øëî"מהי תשובת הגמרא לשאלה . א .55

  :)מד� .מד(                                                                                        

  גט שחרורהמוכר עבדו לחוצה לאר& יצא לחירות וצרי� "מדוע . ב***    
  ואילו המוכר עבדו לעובדי כוכבי* צרי� גט שחרור "שני מרבו            
  )שורות מלמטה 14ד "רי' תוס � : מד(?  ראשו�מרבו             

  
  
  :)מד(".  ...ïðúäå ÷éôð àìã éâñ àì àöåé:"הסבר את שאלת הגמרא . 56

  
  
  די� שיוצאל שה"לדעת שמואל איזה הבדל יש בי� המוכר עצמו לחו. א. 57

  שאינה) לדעת שמואל(לחירות לבי� המוכר שדהו בשנת היובל שהדי�         
  :)מד(?  מכורה כל עיקר        

  כשמכרו עבדו לישראל[מדוע קונסי* את הלוקח ולא את המוכר . ב     
  .)מה(?  ]ל"שבחו        
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  לפירוש ) י האמוראי* או התנאי*"ע(כמה פירושי* מובאי* בגמרא . 58
  לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אלי� מע� "משמעות הפסוק      

  .)מה(?  "אדוניו     

  
  
  ïéãåô ïéà"האפשרויות המובאות בגמרא לנימוק הדי� ש 2מה ה* . א. 59

           íìåòä ïå÷éú éðôî ïäéîã éãë ìò øúé ïééåáùä úà" ,מ בי�"ומה הנפק  
  .)מה(?  האפשרויות         

  ïéçéøáî ïéà"האפשרויות המובאות במשנה לנימוק הדי� ש 2ה*  מה. ב     
           ïééåáùä úà" ,מ בי� האפשרויות"ומה הנפק?  
  
  
  )י"וברש: מה(?  ומדוע, ת שכתבו מי�"מה הדי� של ס. א. 60

  ?ומדוע, כ לדעת רב נחמ�"ת שכתבו עו"מה הדי� של ס. ב     
  ?מדועו, ת שנמצא ביד מי�"מה הדי� של ס. ג     
  ?ומדוע, כ לדעת רב נחמ�"ת שנמצא ביד עו"מה הדי� של ס. ד     

  )ה אמר"ד' להרחבה ראה בתוס(**                                                   

  ?כ ממשנתנו"ת שנמצא ביד עו"הא* נית� ללמוד את הדי� של ס. ה     
  
  
61" .åò åáúëù äøåú øôñ"ë  

        é àãç éðúå óøù÷ êãéà àéðúå æðâé êãéà àéðúåøåá ïé  ")מה(:  

  .הסבר היטב כיצד מתיישבת הסתירה המשולשת הזו      
  
  
  
  כתוב לתנאי* הבאי* הא* טעמ* הוא משו* קלקולא או משו* קנס. א. 62

  :)מה(:  שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרי*        

  .ק"ת .1
 :)מה�י ב"פ רש"ענה ע(. יהודה' ר .2

 .מ"ר .3

  .אלעזר' ר .4
  כאשר מגרש את אשתו משו* ש* רע או משו* נדר ולא אמר לה. ב    

  .)מו(?  ק רשאי להחזירה"הא* לדעת ת –שמשו* כ� מגרשה        

  

  
63" .ø øîà 'øá éñåé 'ãçàá ïãéöá äùòî äãåäé  ...íìåòä ïå÷éú éðôî  ")מה(:  

  דבריו  מבחינת מיקו*(יהודה ' יוסי בר' מה הקושי שבהבנת דברי ר. א  
  ?)במשנתנו             

  :)מו(?  "מפני תיקו� העול*"על איזה די� במשנתנו מוסבי* המילי* . ב         

  
  
64 ."úéðåìéà íåùî åúùà úà àéöåîä  
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       øéæçé íéøîåà íéîëçå øéæçé àì øîåà äãåäé éáø...  ")מו(:  

  ?ומדוע, הא* לדעת שמואל הגירסה במשנה נכונה .א

  ?ומדוע, הגירסה במשנה נכונה) ורבא( הא* לדעת אביי .ב
  

  
  .)מז(:  כתוב מה למד רבה מהפסוקי* הבאי*. א .65

  .כי לי האר&. 1  
  .והאר& נת� לבני אד*' השמי* שמי* לה. 2  
  .דגנ�. 3  

  :א מהפסוקי* הבאי*"כתוב מה למד ר. ב     
  .דגנ�. 1  
  )שלמה�  וחשק"* שי"להרחבה ראה מהר(***.  האר&' לה. 2  

  .)מז(?  הא* רבה הצליח להביא הוכחה חד משמעית לשיטתו. ג     

  :)מז� .מז(?  כמה קושיות הובאו בגמרא על דעת רבה. ד     

  ?ל תורצו"הא* כל הקושיות הנ. ה     
  
  
  
66" .úåøéôì åäãù øëåîä  

        ø 'àøå÷ åðéàå àéáî øîà ùé÷ì ùéø àøå÷å àéáî øîà ïðçåé   ")מז(:  

   )ה המוכר"י ד"רש(?  ל"סק הדי� הנבאיזה תקופה עו. א  
  .ל"ח ור"הסבר במה נחלקו ריו. ב  

  
  
  
  ל יש הבדל בי� הקונה שני אילנות בתו� שדהו של חבירו"הא* לדעת ר. 67
  לעניי� מקרא ] ביובל שני[לבי� הקונה שלשה אילנות בזמ� שהיובל נוהג      
  .)מח(?  ביכורי*     
  
  
  
  .)מח)  (ה שדה אחוזה"י ד"רש(?  וזה לדי� שדה מקנהמה ההבדל בי� די� שדה אח. א. 68

   –כ הקדישה "הלוקח שדה מאביו ומת אביו ואח. ב     
   .)מח(:  כתוב הא* דינה כשדה אחוזה או כשדה מקנה לתנאי* הבאי*         

  .ש"יהודה ור' לר .1

 .מ"לר .2
   –כ מת אביו "הלוקח שדה מאביו והקדישה ואח. ג     

  :ינה כשדה אחוזה או כשדה מקנה לתנאי* הבאי*כתוב הא* ד         

  .ש"יהודה ור' לר .1

 .מ"לר .2
  ?כאפשרות שה* חולקי*) בתחילה(באיזה מחלוקת הגמרא העלתה . ד    
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  .)מח(".  øì äéì éòééñî àúéðúîå àø÷"ì"הסבר את פשר הכוונה . 69

  
  
  
  :)מח(?  יוחנ� בעל בנכסי אשתו צרי� הרשאה' הא* לדעת ר. 70

  
  
  
  
  

íéìéî  
  

  :)לב(עיברא דדשא        :)לב(מהני      .)לב(מהדר עליה  

  
      .)לג(שרינ�      .)לג(  אזלא ומינסבא      .)לג(למיתנא  

  

        .)לד(שדר        :)לג(אטמורו  
  

  .)לד(הייא        .)לד(רהיט    )ח"ראה הגהות הב –. לד(אוניכו  

  
  :)לה(השתא      .)לה(ארמלתא        .)לה(אלמה  

  
  .)לו(כורא        .)לו(אהדריה        .)לו(ינוקי  

  
  .)לז(שבקיה        .)לז(אתא        :)לו(אלימי  

  
  .)לח(איתתא        .)לח(שדרוה        .)לח(פרקוה  

  
  .)לט(אלמה        :)לח(בעיד�        :)לח(מנטר  

  
    :)מג(מטא        .)מג(למיק*        :)לט(איזי  

  

    .)מד(לא סגי        .)מד(פוק      .)מד(משתרשי ליה  
  

  .)מה(הדרוה ניהלי        .)מה(פקנא  מ      .)המ(מריה  
  

      .)מה(פרקא        .)מה(לגרבו        .)מה(אירכס  
  

    :)מה(שדתינה        :)מה(ייעתא  ט      .)מה(עדי  
  

    :)מו(יזפי        :)מו(כדשנינ�        .)מו(קטלינהו  
  

    .)מז(למזגא        .)מז(פש        .)מז(נפק  

  
  .)מח(ירית        .)מח(דאכתי        .)מח(נחית  
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  :)מח(משתעי  

  
  
  

íééãåîìú íéçðåî  
  

  :)לב(הכי השתא            :)לב(במתניתא תנא  

  
  .)לה(דאמרי תרוייהו            :)לב(מנא אמינא לה  

  
  :)לה(מיתיבי              .)לה(איני  

  
  :)לה(תנ�            :)לה(תנאי היא  

  
  :)  לח(�  ומותבינ� אשמעתי          :)לח(הכי השתא  

  
  .)לט(ותסברא          :)חל(רב תנא הוא ופליג  

  
  .)לט(לימא הני תנאי כהני תנאי  

  )טור שמאלי בדפוס טלמ� 90' עמ. ש במסכת ברכות"מודפס לאחר הרא. ראה בקיצור כללי התלמוד(

  
  .)מא(איתמר    :)לט(בפירוש שמיע ל� או מכללא שמיע ל�  

  
  .)מב(אי משו* הא לא איריא              :)מא(היקש  

  
  :)מב(הכי השתא        .)מב(רא  מחוורתא כדשנינ� מעיק

  
  .)מד(ורמינהי          .)מג(שתי תשובות בדבר  

  
  :)מד(תניתוה          .)מד(פשוט מיהא חדא  

  
  :)מז(ואזדו לטעמייהו  

  
  .)מח(לימא כתנאי  

  )טור שמאלי בדפוס טלמ� 90' עמ. ש במסכת ברכות"מודפס לאחר הרא. ראה בקיצור כללי התלמוד(

  
  
  

íéâùåî  
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  )'ראה להרחבה בתוס.  ***לג(אפקעינהו            ).לג(ממזר  

  
  .)לו(שמיטת כספי*            .)לו(פרוסבול  

  
  .)פ לט"ע(מעילה          :)לו(שב ואל תעשה  

  
      )ה ואי�"י ד"ברש: מג(מאמר      :)מא(דברה תורה כלשו� בני אד*  

  

    )ה תבעי"י ד"ברש: מד(נכסי צא� ברזל          .)מד(גר תושב  
  

        :)מז(יש ברירה            .)מז(לקט  
  

     )ה ביכורי"ד: י מז"פ רש"ע(נכסי מלוג  

  


