גיטין
שאלות חזרה  -פרק חמישי
 .1א .הא דברי משנתנו – "– "íìåòä ïå÷éú éðôî ...úéãéòá ïäì ïéîù ïé÷æéðä
מקובלי על כל התנאי לדעת אביי? )מח(:
ב .מהי דעת רבינא בעניי זה? )מט(:
 .2א .מה למד ר' ישמעאל מהגזירהשוה "שדה" "שדה"?
ב .מה למד ר' ישמעאל ממשמעות הפסוק "שדהו"?

)מט(.

"ùã÷äì å"÷å úéãéòä ïî ïé÷æéðì úåáâì àìà áåúëä àá àì à"òø" .3
א .מהו הפירוש שנדחה לביאור דברי ר"ע "וק"ו להקדש"?
ב .מהו הפירוש שהתקבל לבסו' לביאור דברי ר"ע "וק"ו להקדש"?
ג .בכמה מחלוקות חולקי רבי ישמעאל ור"ע )בברייתא הנ"ל(?
ד .מדוע לא נית לומר שרבי ישמעאל ור"ע חולקי רק בדי שכתבת
בסעי' ב? ) 3סיבות( )***להרחבה ראה תוס' ד"ה ועוד(
)מט(.

 .4א .מפני מה אמרו הניזקי שמי לה בעידית?
ב .מפני מה אמרו בעל חוב בבינונית?
ג .מפני מה אמרו כתובת אשה בזיבורית?

)מט(:

úéøåáéæá äùà úáåúë" .5
) "úéðåðéáá äéãéã äéðéî ìáà éîúéî àìà ïøîà àì ...àøèåæ øî øîàמט(:
א .מה שמו של התנא שבמשנתנו שאמר "כתובת אשה בזיבורית"?
ב .לפי דברי מר זוטרא ,מהו החידוש שבדברי המשנה )"כתובת אשה
בזיבורית"( ,והרי כ ,הדי של כל הדברי )כמו שמובא במשנתנו
ש"אי נפרעי מנכסי יתומי אלא מ הזיבורית"(?
ג .לפי שיטת מר זוטרא ,מהו ההגיו של רבי מאיר ,שסובר שכתובת
אשה בבינונית א' מ היתומי?
ד .לפי שיטת מר זוטרא ,באיזה מקרה בדיוק מדובר במשנתנו שאמרה
"הניזקי שמי לה בעידית ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה
בזיבורית"?
ה .הא דברי מר זוטרא נדחו לבסו' ,וכיצד?
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"çáù åá áåúëù ...íéîåúéä ìò àöåéä áåç øèù" .6
א .הא גובה מ הזיבורית או מ העידית לדעת מר זוטרא בריה דרב
נחמ משמיה דרב נחמ?
ב .הא גובה מ הזיבורית או מ העידית לדעת רבא?
)נ(.

)***ראה להרחבה רש"י ותוס' ד"ה כיו(

ג .הא קשה על שיטת רבא מדברי הברייתא "אי נפרעי מנכסי יתומי
אלא מ הזיבורית ואפילו ה ניזקי" ,ומדוע?
ד .הא קשה על שיטת רבא מדברי הברייתא "אי נפרעי מנכסי יתומי
אלא מ הזיבורית ואפילו ה עידית" ,ומדוע?
 – "úéøåáéæä ïî àìà ïéîåúé éñëðî ïéòøôð ïéà" .7הסבר היטב מדוע היה מקו
לחשוב שדי זה עוסק רק ביתומי קטני? )נ(.
ïéøåç éðá ùéù íå÷îá íéãáòåùî íéñëðî ïéòøôð ïéà" .8
"?êàéä äðúîá éîà øá éåáãçà áø éòá
)נ(:
א .מה הסיבה שיש הוהאמינא לחלק בי די מכירה לדי מתנה?
ב" .אבל א אמר תנו מאתי זוז לפלוני ואחריו לפלוני ואחריו לפלוני
אומרי כל הקוד בשטר זכה לפיכ ,יצא עליו שט"ח גובה מ
האחרו אי לו גובה משלפניו אי לו גובה משלפני פניו" – כתוב את
 3תירוצי הגמרא מדוע לא נית לפשוט מברייתא זו את התשובה
לשאלתו של רב אחדבוי?
"ïéãáòåùî íéñëðî ...úåøéô úìéëàì ïéàéöåî ïéà" .9
א .מה הטע לדי הנ"ל לדעת עולא )בש ריש לקיש(?
ב .מה הטע לדי הנ"ל לדעת ר' חנינא?

)נ(:

ïðéàù ô"òàå ïéáåö÷ àîìã åà éòá ïéáåúëå ïéáåö÷ àðéðç éáøì åäì àéòáéà" .10
) "?íéáåúëנ:נא(.
א .באיזה מקרה תהיה נפק"מ בי  2האפשרויות הנ"ל? )רש"י*** ,תוס' ד"ה
או(

ב .הא יש פתרו לשאלה הנ"ל מדברי ר' חנינא "ïéàéöåî åøîà åæî äìåãâ
?"äøúéå äéðù úøîà úàå úåðåæîì ïéàéöåî ïéàå äñðøôì
גéðôî íéãáòåùî íéñëðî úðåæð àéäå ïéøåç éðá íéñëðî úåðåæð ïäéúåðá åúî" .
 – "áåç úìòáë àéäùהסבר היטב מה רצתה הגמרא ללמוד מכ.,
)רש"י ד"ה ניזונת(

דíéñëðî äáåâ éðù ìù åç÷îì ïåùàø ìù åçáù íã÷ ìáà ...éúîéà ïúð ø"à" .
 – "íéãáòåùîהסבר היטב מה רצתה הגמרא ללמוד מכ) .,רש"י ד"ה
אלמא*** ,תוס' ד"ה אלמא(

© ה"ש/גיטי/פרק חמישי  www.daf-yomi.com

"åîöò úðòè ìò òáùð íãàù íéîòô øîåà á÷òé ïá øæòéìà 'ø" .11
א .מדוע לא יתכ לפרש שמדובר שא' אחד לא טוענו?
ב .הא למסקנה מדובר בטוענו קט או בטוענו גדול?
***ג .כיצד יש לבאר את דברי ראב"י שהתבטא ואמר "טענת עצמו",
והרי מדובר שמישהו טוע כנגדו? )חכמתשלמה(
ד .באיזה מקרה לדעת ראב"י כ נשבעי על טענת קט? )העזר ברש"י ד"ה
)נא(:

אלא(

 .12הסבר היטב מדוע "."òáùé äðòèä úö÷î äãåî

)נא(:

 .13א"ïéôåøèåôà àìå íúà" .
 .1מה הוא הפסוק המלא בו מוזכר המילה "את"?
 .2באיזה מקרה דווקא חייבי אפוטרופי לעשר?
)נב(.

)***ראה להרחבה תוס' רי"ד מאמצע שורה  6רחבה ]"ואי ק' כיו"[(

ב .מדוע אסור לאפוטרופי למכור בהמה עבדי ושפחות על מנת להניח?
)רש"י(

ג .מדוע אסור לאפוטרופי לפסוק על היתומי צדקה?
ד .הא מותר לאפוטרופי למכור עבדי וליקח שדות ,ומדוע?
)רש"י(

)***ראה להרחבה במהרש"א וברש"ש(

 .14כתוב באיזה הקשר הובאו המימרות הבאות:
א .אני להרוס ואתה לבנות***) .וראה בחכמתשלמה(
ב .דברי חלומות לא מעלי ולא מורידי.
ג .מימי לא קריתי ...לשורי שורי אלא ...לשורי שדי.
ד .נכסי יתומי הרי ה כהקדש.
ה .לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש.
)נב(.

 .15א .הסבר מה הדי במקרה שאמשיכו להו פירי ליתמי ולאחר מכ מחיר
הפירות הוזל ,ומדוע) .נב(.
ב .הסבר מה הדי במקרה שיהבי יתמי זוזי אפירי ולאחר מכ מחיר הפירות
התייקר ,ומדוע.
ג .הסבר מה הדי במקרה שיהבי להו זוזי ליתמי אפירי ולאחר מכ מחיר
הפירות הוזל ,ומדוע) .נב(:
 .16נסה לבאר מה טעמו של רבי אליעזר ב יעקב שאמר "."òáùé äæå äæ
)***ראה להרחבה בעניי אחר בתוס' רי"ד טור שמאלי החל משורה ראשונה רחבה(

"...êñðîäå..." .17

)נב(:
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)נב(:

א.
ב.
ג.
ד.

מדוע שמואל לא פירש את משמעות מנס ,כמו רב?
מדוע הסיבה שכתבת בסעי' הקוד לא הפריעה לרב?
מדוע רב לא פירש את משמעות מנס ,כמו שמואל?
מדוע הסיבה שכתבת בסעי' הקוד לא הפריעה לשמואל?

)נג(.

"áééç ãéæîá øåèô ââåùá êñðîäå òîãîäå àîèîä" .18
א .כתוב ע"פ דעת חזקיה הא די השוגג או די המזיד שבמשנתנו הוא
מפני תיקו העול) .נג(.
ב .הסבר מדוע כ ,תוק.
ג .כתוב ע"פ דעת ר' יוחנ הא די השוגג או די המזיד שבמשנתנו הוא
מפני תיקו העול.
ד .הסבר מדוע כ ,תוק.
)נב(:

 – "íãà éðéãî øåèô ...úàèç éîá äëàìî äùåòä" .19באיזה מקרה בדיוק מדובר
לדעת חזקיה? )נג.נג(:
øîåà äãåäé éáø î"ø éøáã áééç ãéæî ãçàå ââåù ãçà ...àîèîä éàðúë àîéì" .20
) "áééç ãéæîá øåèô ââåùáנג(:
הסבר היטב את  2האפשרויות שהובאו לביאור מחלוקת ר"מ ור"י הנ"ל.
]***וראה אפשרות שלישית במהרש"א שעל תוס' ד"ה תיובתא[

 .21א .הא לר' יהודה קונסי שוגג אטו מזיד בדאורייתא ,ומדוע?
)רש"י ד"ה ור' יהודה( )נג(:

ב .מדוע לר' יהודה די שביעית שונה ממה שכתבת בסעי' הקוד?

)נד(.

 .22א .נסח כלל המתאר באלו מקרי ר"מ לא קונס בדרבנ שוגג משו מזיד.
)נד(.

ב .נסח כלל המתאר באלו מקרי ר"י כ קונס בדרבנ שוגג משו מזיד.
 .23מדוע אסור מדרבנ לעשר בשבת ולהטביל כלי בשבת?
 – "úçà äòéèðá åîøë úà øñåà íãà ïéà" .24ולכ מה?

)רש"י( )נד(:

)נד(:

 .25הא מי שאמר לחברו בפע הראשונה שפגשו מאז שעשה עמו בטהרותיו
שהוא טימא אז את טהרותיו ,א ,בשעה שהודיעו לא היה בידו לטמא –
)נד(:
נאמ? ]כתוב את דעות :אביי ,רבא ,רבי אמי ,ר' יוחנ[
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 .26א .מדוע יש הבדל בפסיקה בי "ú"ñ äéì øîà éîà éáøã äéî÷ì àúàã àåää
 "ïîùì íéúáúë àì åìù úåøëæà éðåìôì éúáúëùלבי "äéî÷ì àúàã àåää
) ?"ïîùì íéúãáéò àì åìù ïéìéåâ éðåìôì éúáúëù ú"ñ ì"à åäáà 'øãנד:נה(.
ב .הא לדעת ר' יהודה יש תקנה לס"ת שאזכרות שלו לא נכתבו לשמ?
)נד(:

"èâá äàöåé àéäù äéáà äàéùäù úùøçä ìò àãåâãåâ ïá ïðçåé éáø ãéòä" .27
א .הא נישואי החרשת )הקטנה( שהשיאה אביה ה מהתורה או
מדרבנ?
ב .מדוע עדותו של רבי יוחנ ב גודגדא מובאת במסכתנו? )רש"י(
ג .כיצד נית ללמוד מעדותו הנ"ל את פסיקת ההלכה במקרה ש"øîà
?"äæ áåç øèù éñðë äì øîàå øæçå äì ïúåð éðàù äæ èâ åàø íéãòì
)נה(.

]***וראה בעניי אחר בתוס' רי"ד טור שמאלי שורות  67רחבות ובתוס' עח .ד"ה אינו[

 .28מדוע גזרו על פקח בחרשת משו חרש בפקחת ולא גזרו על גדול בקטנה
משו קט בגדולה בדי אכילת תרומה? )נה – .רש"י(
"çáæîä ïå÷éú éðôî úøôëî àéäù íéáøì äòãåð àìù äìåæâä úàèç ìòå" .29
א .הסבר היטב לדעת עולא מדוע בדי הנ"ל יש תיקו המזבח) .נה.נה(:
ב .הסבר היטב כיצד ביאר רב יהודה את דברי המשנה.
ג – "úøë ùåðò àðååâ éàä éë õåçá ...ùéã÷äå áðâ àáø áéúî" .הסבר היטב
את התירו 5לקושיה זו לשיטת עולא) .נה***) (:ראה להרחבה בתוס' ד"ה כי(
)נה(.

 .30הסבר את הקושיה שעליה תיר 5רב יהודה."øîà÷ ïå÷éø÷éñ ïéã äá åðã àì" :
)נה(:

 .31כתוב באיזה הקשר נאמרו הפסוקי הבאי:
א .ונתתי את נקמתי באדו ביד עמי ישראל) .נו(.
ב .הרכה ב ,והענוגה אשר לא נסתה כ' רגלה.
ג .כספ בחוצות ישליכו.
ד .ההר הטוב הזה והלבנו) .נו(:
ה .משיב חכמי אחור ודעת יסכל.
ו .שמועה טובה תדש עצ.
ז .ואמר אי אלהימו צור חסיו בו.
ח .מי כמוכה באלי ה'.
ט .היו צריה לראש.
י .לא תדרוש שלומ וטובת.
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 .32כתוב באיזה הקשר נאמרו הפסוקי הבאי:
א .הלא אתה אלהי זנחתנו) .נז(.
ב .בלע ה' ולא חמל את כל נאות יעקב.
ג .אר 5צבי.
ד .שמחו את ירושלי וגילו בה כל אוהביה שישו איתה משוש כל
המתאבלי עליה.
ה .ודמי בדמי נגעו) .נז(:
 .33על מי/מה נאמר "כי עלי ,הורגנו כל היו"? ] 5אפשרויות[

)נז(:

 .34הסבר היטב את דברי הגמרא."àòøãã àä àùéøã àä éâéìô àìå" :
)רש"י*** ,רש"ש( )נח(.

 .35א .כיצד מבארת הגמרא את הפסוק "בני ציו היקרי המסולאי בפז"?
)נח(.

ב .באיזה הקשר הובא הפסוק "ג כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר
התורה הזאת"?
ג .באיזה הקשר הובא הפסוק "מי נת למשיסה יעקב וישראל לבוזזי"?
"úåéøçà åì áåúëúù ãò ìèá åç÷î äùàä ïî ç÷ìå øæçå ùéàä ïî" .36
א .כיצד רב מבאר את הכוונה של "עד שתכתוב לו אחריות"?
ב .כיצד שמואל מבאר את הכוונה של "עד שתכתוב לו אחריות"?
)נח(:

 .37הא די הבא מחמת אנפרות בבבל הוא כדי הבא מחמת חוב?

)נח(:

)***ראה להרחבה דר ,פירוש אחרת מרש"י בתוס' רי"ד(

 – "òéáø íéìòáì ïúåð ïå÷éø÷éñä ïî ç÷åìä åøîà ïäéøçà ìù ã"á..." .38רביע ממה?
)נח(:

 .39אצל מי מצאנו תורה וגדולה במקו אחד )ממתי שעמד בגדולה ולמש ,כל
שנותיו(? )נט(.
) "ïéìèìèîáנט(.
)רש"י ד"ה קמ"ל(

õô÷ðå õôå÷ øîåà àøéúá ïáå æîøðå æîåø ùøç" .40
א .מה פשר מיקו משנה זו במסכתנו?
ב .מה די חרש בגיטי? ]כתוב לפי  2הלישנות[
ג .מה די חרש בקרקעות? )רש"י(
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"íåìù éëøã éðôî ìàøùé åéøçàå éåì åéøçàå ïåùàø àøå÷ ïäë" .41
א .הסבר היטב ע"פ מסקנת הגמרא מה בעצ באמת תוק מפני דרכי
שלו) .נט(:
ב .הא התקנה הנ"ל נוהגת א' בימי שני וחמישי?
)נט(.

)***וראה עוד בתוס' ד"ה אבל(

ג .מדוע רב הונא קרא ראשו בניגוד לתקנה הנ"ל?
ד .מה הדי כשאי ש כה?
ה .מה הדי כשאי ש לוי?
 .42אלו  2דיני נלמדי בגמרא מהפסוק "עת לעשות לה' הפרו תורת?",

)ס(.

"?äá ãîìúäì ÷åðéúì äìéâî áåúëì åäî äáøî ééáà äéðéî àòá" .43
א .הא התשובה לשאלה זו תלויה במחלוקת הא התורה מגילה
מגילה ניתנה או חתומה ניתנה?
ב .הא נית לפשוט את התשובה לשאלה זו מדברי המשנה "àéä óà
?"äéìò äáåúë äèåñ úùøôù áäæ ìù äìáè äúùò
ג .מה דעת ר' יהודה )בעניי שאלתו של אביי(?
)ס(.

]כדאי לראות את הגירסה במסכת סופרי ה/ט[

 .44א .מה למד ר"ש ב לקיש מהפסוק "במגילת ספר כתוב עלי"?
ב .מה למד ר' אלעזר מהפסוק "כי על פי הדברי האלה"? )ס(:

)ס(.

"...éàìéò øîà ìàåîùå àùéøá àéî åúù éàúú øîà áø àøäð éðá" .45
א .באיזה מקרה מבארת הגמרא שנחלקו רב ושמואל?
ב .הא יש קושיה מוחלטת על רב מדברי משנתנו )"בור הקרוב
לאמה מתמלא ראשו"(?
ג – "éì úãáò éøú éáë" .באר***) .ראה להרחבה בתוס' ד"ה כבי(
)ס(:

…äîò úã÷øîå úðçåèå úøøåáå äøáëå äôð õøàä íò úùàì úìàùî øáç úùà" .46
) "íåìù éëøã éðôî àìà åøîà àì ïìåëåסא(.
א .מדוע רק מפני דרכי שלו ]ולא א' שלא מפני דרכי שלו[ מותר
לאשת חבר לברור ולטחו ע אשת ע האר 5לדעת אביי? )העזר
ברש"י(

ב.

מדוע רק מפני דרכי שלו ]ולא א' שלא מפני דרכי שלו[ מותר
לאשת חבר לברור ולטחו ע אשת ע האר 5לדעת רבא? )רש"י ד"ה
רבא אמר(

ג.

על מי מוסבת הקושיהïäéúåøéô éìëåàì ...àì ìáà ...ïéðçåè åäðéîøå" :
) ?"äàîåèáהעזר בתוס' ד"ה אמר( )סא(:
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– "åøùëåä àìù úåøéôá ïàë åøùëåäù úåøéôá ïàë àéù÷ àì äéîøé ø"à àìà" .47
כתוב היטב איזה קושיה בא ר' ירמיה לתר) .5סא(:
 .48באלו  3מקרי מבואר בגמרא שחוששי לחלופי?
)***ראה להרחבה תוס' ד"ה הת( )סא:סב(.

 .49א .מדוע " "äøäèá åéúéæ úîåøú ïéùåò ïéàא ,לעומת זאת "åéìåç íéúéæ íéùåò
) ?"äøäèáסב(.
ב .מדוע הקטע הזה הובא בסוגייתנו?
ג – "øáç ìù åéìëá äçéðîå..." .באלו כלי בדיוק מדובר?
 .50א – "úéòéáùá í"åëò éãé ïé÷éæçî" .הסבר במי מדובר ע"פ מסקנת הגמרא.
)סב(.

ב – "ïîåìùá ïéìàåùå" .הסבר במי מדובר ע"פ מסקנת הגמרא.

íéìéî
תורא
בר

מפיק

)מט(.

שבבותיה
סהדי
מידי

)נד(.
)נה(.
)נה(:

רחמיה
גירא

)נב(.

)נב(:

אגריה
לייתי

)מט(:

אוקמוה

)נ(.

)נה(:

)נו(.

לית

)נ(.

אחוו ליה

)נ(.

לאיתויי
מינצו

)נב(.

רמית

)נב(:

שתא

)נד(.

ניקו

)נד(.

מאני

)נד(.

)נב(.

קושטא

)נה(.

כיסופא

האידנא

)נה(:

טור

פוק

)נה(:

עתירי

)נו(.

פלגא
ציבי

)נה(.

)נה(:
)נו(.
)נו(.

אקלידי

)נו(.

כפנא

)נו(.

מסאנא

פורתא

)נו(.

קצירי

)נו(.

איברא
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)נב(.

)נו(.
)נו(:

מיסתיי,
מכנשי
שרגי

)נז(.

מחונהו

)נז(.

תאגיה

גמדא

)נז(.

טסקא

נכי

)נז(.

פורייהו

)נז(.

)נח(.

מחוי

)נט(.

כרעיה

)נט(.

לחיי

)ס(:

)ס(:

מוריא

)סא(:

ואכתי

)סב(.

אגריה

)סב(.

)נח(:

אמגוזא
פורתא
תורא

)נו(:

ולבדרי

)נו(:

לקיטמיה

)נו(:

)נט(.

)נח(:

)סא(:

íééãåîìú íéçðåî
איכא למיפר,
הכי השתא
ורמינהו

)מט(.

)נ(.

)נב(.

ותני עלה

והוינ בה

הא אתמר עלה

במתניתא תנא

)נו(:
)נט(:

האי מאי רומיא
אמר מר

תנ

)נג(.

)נד – .ראה בחכמתשלמה על בבאמציעא ב(.

)נד(.

מנא הני מילי

איני

)נ(.

הוא מותיב לה והוא מפרק לה

)נג(.

ואמרי לה כדי

תניא בהדיא

)מט(:

)סא(:

אמר ל ,רב
איני

)נח(:

)נט(:

ודקארי לה מאי קארי לה

)סא(:

íéâùåî
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)נד(:

)סא(:

)נג(.

בדק הבית

)מט(.

עישור נכסי
פיגול

קי ליה בדרבה מיניה

)נא(.

מי חטאת

)ע"פ נג(.

בכדי שיעשו
שחוטי חו5
גר צדק

)נג :ברש"י ד"ה למוצאי(

ערלה

)נג(.

)נד(:

גר תושב

)ע"פ נה(:

)נז(:

)נז(:

הניח מעותיו על קר הצבי
טבל

ערב

)מט(.

)נח(:

)סא .ברש"י ד"ה ומאי(
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עירובי חצרות

)ע"פ נט(.

)נג(.

