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  גיטין
  

  שביעיפרק  -שאלות חזרה 
  
  
  :)סח(  )א"א בח"מהרש(?  מדוע הובאו ענייני הרפואות בגמרא. א. 1
  ? ומדוע, ל בגמרא"הא" אפשר לסמו! על הרפואות שמסרו לנו חז. ב   

  ,ל"מאמר על אודות דרשות חז[" "אברה" ב� הרמב' ר, ]ג"אוצה[רב שרירא גאו� (       
  )]מובא בעי� יעקב בפתיחה                                                                              

  ?  ומדוע, הא" מותר לנסות ולהשתמש ברפואות שהובאו בגמרא. ג   
  )]ד"רל' סי[חוות יאיר , ]ג"מ' סי) בסו) הספר(ליקוטי" [ל "מהרי, ]ב"י' ח סי"חולי� פ[ש "יש(      

  
  
  .)ע(?  ואלו דברי" מתיזי� גופו של אד", חו של אד"אלו דברי" מכחישי" כ. 2

  
  
3" .ñå÷ééãøå÷ åæçàå éúùàì èâ åáúë øîà  ")ע(:  

  ?מה המקור לדעתו של ריש לקיש שכותבי� ונותני� גט לאלתר. א  
  ?יוחנ� ביחס למה שכתבת בסעי) הקוד"' מהי תגובתו של ר. ב  
  ?יוחנ� לא מדמה את קורדייקוס ליש�' מדוע ר. ג  
  ?מדוע ריש לקיש לא מדמה את קורדייקוס לשוטה. ד  
  ...ראוהו מגויד"ל שונה מהמקרה של "יוחנ� המקרה הנ' מדוע לדעת ר. ה  

  ?"ורמז ואמר כתבו גט לאשתי            
  
  
4 ."ä íéðù áåø åà íéðù åá èçù"äìåâ åðéà æ  ")ע(:  

  )טעמי" 2(? מדוע. א  
  ?שכתבת בסעי) הקוד"הטעמי"  2מ בי� "באיזה מקרי" יהיה נפק. ב  

  
  
5 ."...åúùàì èâ ïéðúåðå ïéáúåë áúëä êåúî øáãì ìåëéù ùøç áø øîà  ")עא(.  

  ?מהו החידוש שבדברי רב ביחס למשנתנו. א  
א" לא יגיד פרט "הא" יש קושיה על דברי רב מהברייתא שאמרה . ב  
  ?ומדוע, "לאל" שאינו יכול להגיד     
  ?סובר רב י"/כאיזה תנא, למסקנת הסוגיה. ג  

  
  
6" ....åø÷éòî ùøçá íéøåîà íéøáã äîá ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø øîà...  
        åúîáéá ïðé÷ñò éàîá àëä                                        ")עא(.  

  ?מדוע הגמרא העמידה שמדובר ביבמתו .א

 :)עא�.עא(?  מדובר" יבמתו ממא�"למסקנת הגמרא ב .ב
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ומאיפה ידוע לנו , ק"דברי תג חולק או מפרש את "הא" רשב .ג
  :)עא(?  התשובה לשאלה זו

  
  
7" .êúùàì èâ áåúëð åì åøîà...  ")עא(:  

          האפשרויות שהובאו בגמרא לבאר מי הוא  3כתוב והסבר את . א  
  .)עב�:עא(.  י" של משנתנו/התנא            

  ?ומדוע, י" נדחה/איזה הסבר. ב  
  
  
  .)עב(".  òîùî úåðåùì éúù éúî íà: "הסבר היטב מדוע אמר אביי. 8

  
  
9" .éúî íà êèéâ äæ  ")עב(.  

  ?ל אסורה להתייב""הא" לדעת חכמי" במקרה הנ .א

  ?ל צריכה חליצה"יוסי במקרה הנ' הא" לדעת ר .ב

 ?)שבלישנא קמא(ל לדעת רב הונא "מה הדי� במקרה הנ .ג

להבי� את ") ת מספקא"וכ: "מהמילי"(כמה אפשרויות הובאו בגמרא  .ד
 :)עב�.עב(?  תו של רב הונאפשר פסיק

  ?פ מסקנת הגמרא מהו ההסבר לפסיקתו של רב הונא"הסבר היטב ע .ה
  
  
10" .äúéî øçàì êèéâ äæ àôéñà äì éðúîã àëéàå...  ")עב(:  

  ?ל לדעת חכמי""מה הדי� במקרה הנ .א

 ?יוסי' ל לדעת ר"מה הדי� במקרה הנ .ב

  ?יוסי א" היה סובר כרבי' ל לדעת ר"מה הדי� במקרה הנ .ג

  ?ל לדעת רבי"הדי� במקרה הנמה  .ד
  
  
  ? ומדוע, הא" חוזר –שכיב מרע שנת� גט ועמד . 11

  .)עג�:עב(]  כתוב את דעת רב הונא ואת דעת רבה ורבא[     

  
12" .ú"åéìò úéáä ìôðå äæ éìåçî éúî íà íåéäî êèéâ äæ ø ...èâ åðéà  

        úéáä åéìò ìôðå äæ éìåçî ãåîòà àì íà ...ä"èâ æ  ")עג(.  

 ?מה מסקנת הגמרא בנוגע לתקינות ברייתא זו .א
  )ה מאי"ד' וראה להרחבה תוס(***                               

 המקרי" המובאי" בברייתא לפי הפסיקה �2מה הדי� ב .ב
 ?")שלחו מת"("י "שהובאה מא      

  ?המקרי" המובאי" בברייתא לדעת רבא �2מה הדי� ב .ג
  
  
13" .ú"ø ...úð àîù ïéùùåç ïéàøçà øáãá å÷ñò  
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                 ïéùåãé÷ íåùî íéùùåç ïéàå úåðæ íåùî ïéùùåçå  
                 ïéùåãé÷ íåùî ïéùùåç óà øîåà äãåäé éáøá éñåé éáø  

         øîà÷ éàî                                                     ")עג(:  

  .הסבר היטב את שאלת הגמרא .א

ק "ההסברי" המובאי" בגמרא לביאור מחלוקת ת 3הסבר היטב את  .ב
 .י ברבי יהודה"ור

מחלוקת ("יוחנ� ' ל דברי ר"ההסברי" הנ 3י" מבי� /לפי איזה הסבר .ג
  ?ק"לפי שיטת ת) א)(ה" ...") כשראוה נבעלה

  
  
  היא...") מה היא באות� הימי"("הסיפא של משנתנו ) י"לדעת רש(הא" . א. 14

  :)עג(?  של משנתנו ישיר של הרישאהמש!           

  ?)י"לדעת רש(מה אמר הבעל לאשה ברישא של משנתנו . ב     
  )ה ומשני"י ד"רש(?  )י"לדעת רש(מה אמר הבעל לאשה בסיפא של משנתנו . ג     
  ]ה אמר"ד' ח המובא בתוס"וראה את פירוש ר[***                                                    

  ?מהו יסוד המחלוקת של רבי יהודה ורבי יוסי. ד     
  ]ה תנא"ד' וראה להרחבה תוס[***   )י"שורות אחרונות וברש 2ד "רי' העזר בתוס(         

  

  
  ולפני" מ שתתני לי מאתי" זוז"הרי זה גיט! ע"אשה שבעלה אמר לה . א. 15

  ?הא" אשה זו מגורשת –שנתנה לו מאתי" זוז נתקרע הגט          
  ,ג"רשב ,רבי, רב יהודה, רב הונא: עתכתוב את ד[        
  ):עד�.עד(     ] יוחנ�פ רבי "חכמי" ע, פ רב יהודה"חכמי" ע             

  ?הא" אותו הדי� קיי" א) במקרה דומה שחל בקידושי�. ב      
  )ה איכא"ד' ראה תוס(***                                                      

  ?]יוחנ� ורב יהודה' פ ר"ע[לדעת חכמי" " מהיו" ולאחר מיתה"מה הדי� ב. ג     

  
  éì éðúúù úðî ìò êèéâ äæ éøä"שאלתו של רבי אסי התשובה להא" . א. 16

           æåæ íéúàî" עד(?  ג"תלויי" בהכרח במחלוקת חכמי" ורשב(:  

  ò àìù åøãð úà øéúäì ìåëé äæ óà"éðéøä øîåàå íëç ô"הא" דברי חכמי" . ב     
           éúìá÷úä åìéàë "לשאלתו של(יוחנ� ' מהווי" קושיה על תשובתו של ר  
  ?ומדוע, )רבי אסי         

  
  

17" .àøáâ àåää ...àëéøèöéà àì àä øîà äáø  ")עד(: 

  .ג"הסבר מדוע הגמרא חשבה בתחילה להעמיד את דברי רבה כרשב. א  
  ?ג"יתכ� להעמיד את רבה כרשב מדוע הגמרא דחתה ואמרה שלא. ב  
  .הסבר כיצד העמידה הגמרא לבסו) את דברי רבה כחכמי". ג  

  

  
  :)עד(.  הסבר בקצרה את דינו של המוכר בית בערי חומה. 18

  
  

19 ."ú"úùøåâî äðéà éìù øééðäå êéèéâ äæ éøä ø  
               úùøåâî øééðä úà éì éøéæçúù úðî ìò  
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        îå àùéø àðù éàîàôéñ àðù éà  ")עה(.  

  :)עה� .עה(  ?ל"כמה תירוצי" הובאו בגמרא לקושיה הנ .א

 .כתוב תירו5 אחד .ב

 ?)י א) אמורא"ע(כמה תירוצי" לא נדחו  .ג

  ?ל הובא בסוגייתנו"מדוע כל הקטע הנ .ד
  
  
20 ."äéùôðì àúåðòøåô ùéðéà íéã÷î àì "– עה(?  באיזה הקשר הובא עניי� זה(:  

  
  
21 ."êèéâ äæ éøä ...úðî ìò íéðù éúù åú÷éðî àéä äîë éðá úà é÷éðúù...  

        éäðéîøå éàä éìåë ïðéòá éîå ...èâ äæ éøä ãçà íåé åú÷éðä  ")עה(:  

  .ל"של רב חסדא לקושיה הנ) הסופי(הסבר את תירוצו  .א

  .ל"הסבר את תירוצו של רבא לקושיה הנ .ב

  .ל"הסבר כיצד לדעת רב אשי מתורצת הקושיה הנ .ג
  
  
  מ או "סובר כר" ìåôë åðéàù íéáåúëá éàðú êì ïéà"שאמר ג "הא" רשב. א. 22

  .)עו(?  כחכמי"         

  ò êèéâ äæ éøä åäðéîøå" éðá úà é÷éðúù úðî ìò íéðù éúù àáà úà éùîùúù î. "ב      
             ø éøáã èâ åðéà ïáä úî åà áàä úî íéðù éúù 'øéàî "–  באיזה מצב מעמידה  
  ?המקרה המובא בברייתא זוהגמרא את            
  
  
  ïàëî éúàá àì íà êèéâ äæ éøä: "פ מסקנת הגמרא את דברי המשנה"הסבר ע. 23
      åàðú ìèá øæçå åëòì òéâäå íéä úðéãîì êìåä äéäå íåé íéùìù ãò  .")עו�.עו(:  

  
  
  , "íåé íéùìù êéðô ãâðëî øåáòàù ïîæ ìë êèéâ äæ éøä"מי שאמר לאשתו . 24

  הא"  –יו" היה הול! ובא הול! ובא א! לא נתייחד עמה  30ובמש!      
  :)עו(?  יו" �30 מגורשת מיד בסו) ה     

  
  
  ùãåç øùò íéðù øçàì åà äåúéøù øúìàì("אלעזר ' הא" שאלתו של ר. א. 25

          äåúéøù ("ניתנת להישאל א) על דברי משנתנו שאמרה" :íà åéùëòî  
           àìé ãòå ïàëî éúàá"á ùãç..."  ?)עו(:  

  ?אלעזר' הא" הובאה תשובה לשאלתו של ר. ב     
  
  
  é ãòå ïàëî éúàá àì íà"èâ åðúå åáúë ùãç á"הא" יש הבדל בי� האומר . 26
      éúùàì " לבי� האומר"é ãò ïàëî éúàá àì íà éúùàì èâ åðúå åáúë"ùãç á"  
  .)עז(?  ומדוע, יוסי' לדעת חכמי" ולדעת ר    
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íéìéî  
  
  :)סז(כוזא        :)סז(סומקא        :)סז(סותיה  א
  

  :)סז(כשורי      :)סז(בי מסותא        :)סז(וליקו"  
  

  .)סח(מעלו        :)סז(כרעא        :)סז(מחוינא  
  

  .)סח(עמרא        .)סח(נחית        .)סח(טורא  
  

  :)סח(אושכפא        .)סח(גנא        .)סח(כי צחי  
  

  :)חס(מינטר        :)סח(גרמידי        :)סח(משח  
  

  .)סט(טולא        :)סח(אסא        :)סח(בי גזא  

  
  .)ע(זיבורא        .)ע(משחא        .)סט(טינא  

  
  :)עא(אתא�        :)ע(אלמה        .)ע(משי ידיה  

  
  .)עד(כסי)        .)עג(זבי�        .)עג(שרינ�  

  
  :)עו(שריתוה        :)עו(מטא        :)עו(אורחא  

  

íééãåîìú íéçðåî  
  

  :)ע(יתמר עלה  הא א          :)ע(הכי השתא  

  
  :)עב(ואיכא דמתני לה אסיפא            :)עב(ותני עלה  

  
        .)עו(אהייא              :)עג(תנא  

  

îíéâùå  
  

  .)עד(אש" תלוי      .)פ עא"ע(שבועת העדות      :)סז(אבר מ� החי  


