
 

 

 

 

 

 

 נשים ועבדים, שיש בהם פסול לשמה ]לרבא שאי"ז כלול במוליך ומביא[, ופסול מחובר? מדוע לא הוזכרו ששוו גיטי .1

 והקשו כדלהלן:פסולי דרבנן, ואלו דאורייתא.   הוזכרו רק .א

 שטרות שבערכאות עכו"ם זה פסול דאורייתא והוזכר. .א

 מדובר שיש עדי מסירה כשרים וכשיטת ר"א שהם כרתי ורק מדרבנן נפסל.  -ותירצו 

מחלוקתו עם ת"ק שחתומים עכו"ם עם שמות מובהקין של נכרים, לר"ש עש להכשיר  –]ואף שגם ר"ש שבסיפא סובר שעדי מסירה כרתי 

 כיון שלא יבואו לסמוך עליהם, לת"ק חכמים פסלו שמא יבואו להכשיר בשמות שאינם מובהקין[ 

 הרי מה שהבעל חוזר, הוא פוסל מדאורייתא והוזכר. .ב

 דברים שאינם נוהגים בשטר קידושין. ולשמה ומחובר נוהגים בקידושין. קהוזכרו ר -אלא  .ב

 חזרה משליחות הכוונה לגירושין בעל כורחה, שאינו בקידושין שהם רק לרצונה. ומה שהוזכר

 

 מצת כותי האם מותרת לאכילה בפסח? .2

 מותרת, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. -תנא קמא  .א

 אין בדקדוקי מצות.אסורה כיון שאין בקי -רבי אלעזר  .ב

 כל מצוה שהחזיקו בה כותים, הרבה מדקדקין בה יותר מישראל ]כוונתו להוסיף אף מצוה שהיא מדברי סופרים[. -רשב"ג  .ג

 

 שטר שיש עליו עד כותי פסול כיון שחוששים לעדי שקר, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. ומעשה שר"ג הכשיר גט אשה שעדיו כותים.  -משנתנו  .3

 משנתנו כדעת מי מהתנאים החולקים בענין מצת כותי?

 שא"כ גם בשאר שטרות לא נחשדם,  -אין לפרש כת"ק  .א

 שא"כ גם בגט אשה נחשדם  -אין לפרש בהו"א כר"א 

 שא"כ מדוע הכשירו כשרק עד אחד כותי.  -ולהעמיד שהוחזקו רק בגיטין ושחרורין  - אין לפרש כרשב"ג

 אל עד שני מתחת הכותי, ואלמלי היה הכותי חבר לא היה חותם תחתיו.כר"א, ומדובר שחתם ישר -אלא  .ב

 אין הוכחה אם חתם תחתיו כיון שיתכן שחשב שיעיד ישראל המבוגר ממנו והשאיר לו מקום. ובשאר שטרות

 יש הוכחה, כיון שאין חותמין זה בלא זה.  אך בגט אשה

 י' ואם יתנו קודם שחתמו כולם אינה מגורשת. גזירה משום מקרה שאומר לכמה 'כולכם כתבו גט לאשת  הטעם:

 

 כותים? 'עדיו' משמע אף ממשנתנו שרק עד כותי אחד כשר, כיצד א"כ הכשיר רבן גמליאל כשהיו .4

 יש לגרוס 'עדו'.  -אביי  .א

 אכן הכשיר בשנים ויש לגרוס שחולק הוא בזה על תנא קמא. -רבא  .ב

 

 כיצד דינם של שטרות העולים בערכאות עכו"ם? -משנה  .5

 אע"פ שחותמיהם עכו"ם, כשרים. חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. -תנא קמא  .א

 אף אלו כשירים. ורק כשנעשו בפני עכו"ם שאינם דיינים פסולים.  -ר' שמעון  .ב

 

מרעים את בשלמא מכר, כשנתן מעות קנה, והשטר לראיה בעלמא, שאם לא היה נותן מעות, לא היו  -מדוע שטרי ממון העולים בערכאות כשרים  .6

 שמם. אבל במתנה שקונים ע"י השטר הרי השטר 'חספא בעלמא' הוא?

 דינא דמלכותא דינא.  -שמואל  .א

 יש לגרוס חוץ משטרות שהם כגיטי נשים.  ]שיטת ר' שמעון תתבאר בדף הבא[.  -איבעית אימא  .ב
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