
 

 

 

 

 

 

 
 

 בשטר מכירת עבד כנעני? איזו לשון התקין רב יהודה .1

 שחין ומן מום מכל' ומנוק, עלוהי אית לא דאיניש ורשום, ומלכתא מלכא ערורי ומן עלולי ומן חרורי מן ועטיר ופטיר, לעבדו מוצדק דנן עבדא

 . זה, יהא המקח בטל , שדרך השחין לפרוח שוב עד שנתיים, ואם ישוב בתוך זמןועתיק חדת טצהר עד דנפיק

 זנגביל ופסולת סיגי כסף, וגפרית, חומץ של יין, ושמן של זיתים וצרי, יערבם ויסוך עליו בנוצה של אווז. – רפואת השחין

 

 ואם עברה ונישאת הולד כשר? ,מדרבנן האלו שלשה גיטין פסולין לכתחיל –משנה  .2

 .עדים עליו ואין ידו בכתב כתב .א

 .זמן בו ואין עדים עליו יש .ב

 .אחד עד אלא בו ואין זמן בו יש .ג

 הגט על חותמים העדים שאין, משועבדים מנכסים וגובה, כשר - עדים בפני לה שנתנו אלא עדים עליו שאיןאע"פ  – אליעזר רבילשיטת 

 . העולם תיקון מפני אלא

 

 גיטין נוספים הגמרא מבארת מדוע לא נמנו במשנתנו? על אלו .3

 ובמשנתנו תצא ואף למ"ד שלא תצא, בגט ישן תנשא לכתחילה., תצא אינו דומה ששם לא –גט ישן  .א

ולרבנן ששם הוולד כשר החילוק שכאן לא תצא, ולמ"ד שכאן תצא, במקושר לא . כשר הולדובמשנתנו , ]לר"מ[ ממזר הוולד םש - קרח גט .ב

 עסקו.

 , ולמ"ד תצא יש להעמיד שם כר"מ והולד מממזר, וכאן כשר.תצא לאכאן  –שלום מלכות  .ג

 

 פעמים הובא במשנה המנין שלשה גיטין פסולים. מה בא למעט? .4

 למעט את הגיטין דלעיל. –ברישא  .א

, הימנה יטלנו? יעשה כיצד, ממזר הולד איןלחכמים , ממזר ולדבפ"נ, לר"מ ה אמר ולא לה נתנו, הים ממדינת גט המביא טלמע – סיפאב .ב

 "נ.בפ ויאמר שנים בפני לה ויתננו ויחזור

 

 הוולד כשר. כיצד הדין בכתב סופר ועד? –ועד  ידו כתב .5

 דובר שהסופר חתם.מ ,כשר – ועד סופר כתב: ומה ששנינו לקמן אינו כשר. - רב .א

 כשר, ומה ששם זה לכתחילה כיוון שמדובר בסופר מובהק ובוודאי שמע מהבעל ונחשב כעד, אבל משנתנו בסופר שאינו מובהק. –שמואל  .ב

 

 בשלושת הגיטין שבמשנתנו האם תצא? .6

 והקשו עליו מהברייתא הבאה:. תצא - בנים לה אין, תצא לא - בנים לה יש -רב  .א

 , מתיבמות ולא חולצות - גירושין ספק או קידושין ספק בהן יושה כל העריות הפוטרות צרותיהן

 .לו קרוב ספק לה קרוב ספק קידושין לה זרק - קידושין ספק

 ג' הגיטין שבמשנתנו. – גירושין ספק

 .דרבנן חששאשהרי זה רק  כלום בכך ואין ,תתיבםם הדין שלא תצא, יבאו לייבם את צרתה. ותירצו: וא

 .תצא לא -ועוד  לוי .ב

 

 מפני, היונה מן חוץ חטאת במי פוסלין העופות ששתתה מי חטאת אינה פוסלתם. מדוע א"כ כששנינו כל שבעמיר ]כמין חגב[ ר' יוחנן: קרצית .7

 המים, לא הוסיפו קרצית?שמוצצת ואינה מחזירה את 

 משום שקרצית פוסל רק כשיהיה בגודל כזית.

 

 במשנתנו מספיק שימסור בפני עדים. היכן פסקו כמותו להלכה? אלעזר' שיטת ר .8

 –פסק כר' אלעזר רק בגיטין אבל לא בשטרות.     המשך : רב .א

 בס"ד
 ושע"ת באדר א ח"כ שלישייום 

 פ"ו – גיטין

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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 : אף בשטרות. שמואל .ב

 והובאו בגמרא הרבה דעות בענין זה האם הלכה כמותו רק בגיטין. . בו אין הגט ריח אפילורבי ינאי הוסיף שלרבנן 

 

 כיצד יעשו?, ונתערבו ששמותיהן שוין גיטין שני ששלחו שנים -משנה  .9

 . בטל השני הרי - מהן אחד אבד לפיכך, לזו ושניהם לזו שניהם ותןנ

 ; ואחת אחת לכל וינתן, כשרין כולן - מלמטה והעדיםוכו'  פלוניתאת  ופלוני ,פלונית מגרש פלוניבגט אחד,  חמשה עוד שנינו:

 .  כשר – מלמטה והעדים ואחד אחד לכל טופס תבכ

 משנתנו אינה כר' אלעזר שהרי העדים אינם יודעים באיזה גט מגרשה.  -לר' ירמיה 

  משנתנו כר' אלעזר, ואף שצריך כתיבה לשמה חתימה לשמה לא צריך. – לאביי

 

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  


