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  גיטין
  

  שישיפרק  -שאלות חזרה 
  
  
  éì ìá÷úä äøîàù äùàä" –כיצד רצתה הגמרא להוכיח מדברי המשנה . א. 1

         øåæçé àì øåæçì äöø íà éèéâ "– כזכי דמי �  :)סב(?  שהול
  הא% לבסו$ הגמרא מצאה הוכחה שלא ניתנת לדחיה מדברי משנתנו. ב    

  ?שהול� כזכי דמי       
  
  
  :)סב)  (י"העזר ברש(?  ומני� די� זה נלמד, יש יכול להיות שליח להולכההא% א. א. 2

  ) י"העזר ברש(?  ומני� די� זה נלמד, הא% אשה יכולה להיות שליח לקבלה. ב   

  ?ומני� די� זה נלמד, הא% איש יכול להיות שליח לקבלה. ג   

  ?ומני� די� זה נלמד, הא% אשה יכולה להיות שליח להולכה. ד   

  
  
3" .äøîàù äîë êìéä øîà àåäå éèéâ éì ìá÷úä äøîà êúùàå éèéâ éì àáä  

      ïîçð áø øîà ...úùøåâî äðéà äãéì èâ òéâä åìéôà  ")סב(:  

ל הא% "אפשר ללמוד מהפסיקה הנ:) סב�ב(הא% לדברי הגמרא  .א
�  ?אדיבורא דידיה או אדיבורא דידה קא סמי

ל הא% "פסיקה הנאפשר ללמוד מה.) סג�ב(הא% לפי דברי רב אשי  .ב
�  ?אדיבורא דידיה או אדיבורא דידה קא סמי

 .)סג(?  כמה קושיות הובאו בגמרא על פסיקתו של רב נחמ� .ג

  ?הא% כל הקושיות תורצו .ד
  
  
  .)סג(?  נת� הול� כזכי דמי' הא% לדעת ר. א. 4

  ?  נת� היל� כזכי דמי' הא% לדעת ר. ב   
  .)סג(?  % ה% כזכי דמי או לאהא –מהי דעת רבי לגבי הול� ולגבי היל� . ג   

  :)סג(?  הא% לדעת רב הול� כזכי דמי. ד   

  
  
  
  מה יהיה הדי� לדעת רב במקרה שהקדימה האשה ועשתה שליח קוד%. א. 5

  :)סג(?  ")קדמא איהי ושויא שליח מעיקרא(="שמסר הבעל ליד שלוחו        

  ?חנינא' ל לדעת ר"מה יהיה הדי� במקרה הנ. ב   
  
  
  :)סג(".  ?åäî äì êéìåéå: "היטב את שאלת רבינאהסבר . 6
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7" .ïéùåøéâì øîåà ùéìùå ïåã÷ôì øîåà ìòá  ")סד(.  

  )ה בעל"ד' ראה להרחבה בתוס(***?  ומדוע, ל"מה הדי� במקרה הנ .א

 ?ומדוע, ל כאשר מדובר בשטרי ממונות"מה הדי� במקרה הנ .ב

אמרה קמאי דידי לגרושי� יהביה "מה סובר רב הונא במקרה ש .ג
 ?ומדוע, "יהליהנ

בעל אמר לגירושי� ושליש אומר "במקרה ש למסקנהמה הדי�  .ד
  :)סד�.סד(?  ומדוע, "לגירושי� והיא אומרת נת� לי ואבד

  
  
   –" äèéâ úà ïéìá÷î äéáàå àéä äñøåàîä äøòð. "א. ***8

  :)סד(  )ה נערה"ד' תוס(?  מה די� קטנה                          

  "åëé äðéàù ìëåùøâúäì äìåëé äðéà äèéâ úà øåîùì äì. "ב    

  )'תוס***,  י"רש(?  י אביה"הא% במקרה זה יכולה להתגרש ע .1

 .תאר מי היא זאת שאינה יכולה לשמור את גיטה .2
  )ה כל"ד' ראה להרחבה תוס(***                                     

  
  
  –וא נוטלו קט� שכשנותני% לו צרור הוא זורקו וכשנותני% לו אגוז ה. א. 9

  .)סה(]  רבא, שמואל, לדעת רבי אסי[? הא% זוכה לאחרי%       

  .)סה(?  הא% יש הוכחה וודאית לאחת השיטות מהמשנה במעשר שני. ב   

  
  

10" .øçà íå÷îá äì åðúðå éðåìô íå÷îá éúùàì äæ èâ ïú øîåàä "– מה הדי� לדעת  
  .)סה(?  ומדוע, אלעזר' ר      

  
  

  ולא הוסיפה[כאשר אשה אמרה לשלוחה התקבל לי גיטי במתא מחסיא . 11
  והל� השליח וקיבל את הגט בבבל, ]ואמרה שזימני� דמשכחת ליה בבבל     
  .)סה(?  ק"הא% הגט כשר לדעת ת �     

  
  

12" .êáåùá åì áøéòå ìãâîá éì áøò åçåìùì øîåàä ...  
        êãéà àéðúå áåøéò åáåøéò àãç àéðú áåøéò åáåøéò ïéà"  
  ?הברייתות 2אפשרויות יש כדי ליישב את הסתירה שבי�  2אלו  �       

   :)סה(  )ה הא"ד' ראה להרחבה בתוס(***                                                  
  
  

  שהוא ) או שנראה מתו� דבריו(מ במקצת כאשר פירש "הא% מתנת שכ. 13
  .)סו(?  כה קני�מצוה מחמת מיתה צרי     

  
  

  .)סו(?  ק"ג חולק על דברי ת"הא% המעשה שהביא רשב. 14
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15" .ãåîìú êéøö øáãäå àöú  ")סו(:  

מהי האפשרות הראשונה שהובאה בגמרא לבאר את הסתפקותו של  .א
  ?שמואל

מהי האפשרות השניה שהובאה בגמרא לבאר את הסתפקותו של  .ב
 ?שמואל

הובאה בגמרא לבאר הא% אפשר לפשוט את האפשרות השניה ש .ג
נומינו ("יוסי שבמשנתנו ' את הסתפקותו של שמואל מדברי ר

  ?...")לשליח

הא% האפשרות השניה שהובאה בגמרא לבאר את הסתפקותו של  .ד
  .)סז� :סו(?  שמואל נדחתה לבסו$

 ?יוסי באומר אמרו' הא% למסקנה מודה ר .ה
  
  

  מובאמדוע דברי איסי ב� יהודה שהיה מונה שבח� של חכמי% . א. 16
   .)סז(?  בסוגייתנו        

  .הסבר –" ø 'äöøéùëì íëç äãåäé. "ב     
  )יג הערה יח' עמ) הרב מרגליות(לחקר שמות וכינויי% בתלמוד , )א"ומהרש(6 חיות "מהר. ***י"רש(        

  
  

  הסבר היטב את השאלה שעליה הובא –" éøîà÷ àøåáã éãáò àì äùòî. "א. 17
  .)סז(.  תירו6 זה          

  áåúëéå øôåñì åøîà íéðùì øîà"מה הנימוק של האמוראי% הסוברי% ש. ב     
           åîåúç íúàå " שהדי� הוא"äùòú àìå øùë"  ?)י"רש(  

  
  

  :)סז(".  àñéâ éàäì äì éøîàå àñéâ éàäì äì éøîà"הסבר את כוונת הגמרא . 18

  
  
  

íéìéî  
  

  .)סד(מתותי ידיה        :)סג(חספא        :)סג(דביתהו  
  

  .)סה(איהי        .)סה(מילתא        :)סד(דילה  
  

  .)סו(דרא        :)סה(יהב        .)סה(זימני�  
  

  :)סו(חדתא        .)סו(אשכח        .)סו(אינהו  
  

  :)סז(גאיז        .)סז(כיסופא  
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îíééãåîìú íéçðå  
  

  :)סב(הכי השתא              :)סב(איתמר  

  
  :)סה(פשוט מיהא חדא  

  
  

íéâùåî  
  

  .)סה(מעשר שני          :)פ סד"ע(ות  שיתופי מבוא
  

  )י"ברש. סז(נת�  ' אבות דר        .)פ סה"ע(קידושי מיאו�  
  

  )י"ברש. סז(ספרא            )י"ברש. סז(סיפרי  


