גיטין
שאלות חזרה  -פרק שמיני
 – "äìòá äð÷ äùà äúð÷ù äî äøöç" .1כתוב במדוייק את  2התירוצי שהובאו
על כ בגמרא) .עז.עז(:
 .2א .כיצד מתבארת משמעות המילי שבמשנה?"äúéá êåúá àéäå" :
ב .הסבר מהו יסוד המחלוקת של עולא ור' אושעיא.

)עז(:

 .3א .מה די אשה שבעלה זרק לה גט לחצר שלה ,א הגט נפל בפיסלא
שיש בו ד' אמות על ד' אמות? )עז(:
ב .אשה שבעלה זרק לה גט בחצר שלו והגט נפל על פיסלא – אלו 3
קריטריוני נדרשי )מהפיסלא( כדי שהגט יחול? )עז:עח(.
úùøåâî äúì÷ êåúì" .4
) "àåä øëåî úåùøá ç÷åì ìù åéìë éàîàעח(.
א .כמה תירוצי הובאו בגמרא על שאלה זו?
ב .כתוב את התירו +שהגמרא הביאה ברייתא שמסייעת לו.

êèéâ àä äì øîàéù ãò èâ åðéà ...åéøåçàî åúàöîù åà äæ áåç øèù éñðë äì øîà" .5
) "êèéâ àä äì øîàéù ãò èâ åðéà ...äðùé àéäå äãéá ïúðעח(.
א" .או שמצאתו מאחוריו" – מדוע הגמרא העמידה מקרה זה במקרה
ש"ערק ליה חרציה ושלפתיה"?
ב .הא משנתנו היא כדעת רבי או כדעת רשב"א? )העזר ברש"י
שבמשנה(
ג .הא מבנה המשנה הוא "לא זו א -זו" או "זו ואי צרי לומר זו"?
 .6א .היכי דמי קרוב לה והיכי דמי קרוב לו לדעת רב?
ב .היכי דמי מחצה על מחצה דעת רבה ורב יוס) ?-עח(:
ג .מה לדעת ר' יונת התשובה על השאלות שבשתי הסעיפי הקודמי?

)***ראה במהר" שי") (-עח(.
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"øçà øáãì àìå åøîà ïéèéâì" .7
– כתוב  2דברי בה הדי הוא כ כמו גיטי.
)עח(:

 .8א .מה ה  2התירוצי המובאי בגמרא על קושיית הגמרא על הרישא
של משנתנו ") ?"øèðéî àì àäåעט(.
ב .מה האו התירו +המובא בגמרא על קושיית הגמרא על הסיפא של
משנתנו "?"øèðéî àì àäå
"ïéèéâá úå÷åìç úåéåùø àãñç áø øîà" .9
א .הסבר את דהרי רב חסדא.
ב .מדוע דברי רב חסדא הובאו בסוגייתנו?
ג .הא הוכחתו של רב חסדא )לדי שאמר( נדחתה?
)עט(.

 .10היו לו לבעל שני גגי סמוכי זה לזה והשאיל לאשתו מקו בגג זה לקבל
את גיטה וקיבלתו בגג השני – הא מגורשת )לדעת רבא( ,ומדוע? )עט(:
 .11שתי קופות זו בתו זו ,פנימית שלה וחיצונית שלו ,ולקופה החיצונית יש
שוליי ,וזרק הבעל את הגט ,ונח הגט בקופה הפנימית – הא מגורשת,
ומדוע?
 .12הסבר את הדי של גט יש ואת הנימוק לכ.

)עט(:

éãî úåëìî íåùì úðâåä äðéàù úåëìî íåùì áúë" .13
) "...úéáä ïáøåçì úéáä ïéðáì ïåé úåëìî íåùìעט(:
א .מדוע מלכות רומיי נקראת מלכות שאינה הוגנת? )פ(.
ב .מדוע תיקנו להזכיר מלכות בגיטי?
ג .הסבר את הצור בפירוט כל הרשימה המצוטטת לעיל.
ד .מה הדי לדעת ר"מ א כתב לש סנטר שבעיר? )פ(:
ה .מה הדי לדעת ר"מ א כתב לש איסטנדרא?
"...áøòîá áúëå çøæîá äéä" .14
א .על מי מדובר שהיה במזרח וכו'?
***ב .מדוע במקרה הנ"ל תצא מזה ומזה וכו'?
)פ(.

)תוס' רי"ד שורות  24רחבות(

 .15מה הוכיח רב אשי מכ שהדי של "שינה שמו ושמה" נכתב בנפרד מהדי
של "כתב לשו מלכות שאינה הוגנת"? )פ(:
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 .16הא בהכרח יש ממשנתנו סיוע או קושיה לדברי רב המנונא )"íáé úøîåù
) ?("äîáéì äøåñà äúðéæùפ(:
"éðù ìù åúåëæ ãáàì ...èâ äæ éøä àöé øúìàì íà øîåà øæòìà éáø" .17
א .מה זה "לאלתר" במקרה המצוטט לעיל? )פ(:
ב .כיצד לאור זאת מתבארי המילי האחרונות שצוטטו לעיל?
)פ(.

)פ:פא(.

"ä÷éãá êéøö øáãäå àöú ...ïäë éðåìô ùéà ìå÷ åéìò àöé" .18
א .מדוע )למסקנה( פסק שמואל שתצא והדבר צרי בדיקה?
ב" .תצא" – ממי תצא?
)פא(.

 .19מה ה  2ההבדלי המובאי בגמרא לציו ההבדל בי דורות הראשוני
לדורות האחרוני? )פא(.
"éðù èâ åðîéä äëéøö à"äá ...é÷ãðåôá åîò äðìå åúùà úà ùøâîä" .20
א .הא במשנתנו מדובר א -בשלא ראוה שנבעלה? )פא(:
ב .מה ההוכחה לכ?
ג .לדעת ב"ה אליבא דרשב"א – באיזה מקרה צריכה הימנו גט שני?
ד .מדוע לדעת ב"ש אליבא דרשב"א אי צור בגט שני במקרה שכתבת
בסעי -הקוד?
ה .הא ר' יוחנ פסק כב"ה אליבא דמשנתנו או כב"ה אליבא דרשב"א?
)פא(.

"äæîå äæî àöú çø÷ èâá äñðë" .21
***א .מה פשר מיקו משנה זו כא? )תוס'(
ב .למי ומדוע תיקנו גט מקושר? )רש"י(
ג .הסבר היטב את הטע לדי שבמשנה.
)פא(:

 .22א .הא עבד יכול להשלי בגט קרח שקשריו ארבעה ועדיו שלשה?
ב .הא עבד יכול להשלי בגט קרח שקשריו שלשה ועדיו שני?
ג .הא קרוב יכול להשלי בגט קרח שקשריו שלשה ועדיו שני?
ד .הא  2קרובי יכולי להשלי בגט קרח שקשריו חמשה ועדיו שלשה?
)פא(:
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íéìéî
דביתהו
כרעי

)עז(:

)עח(.

יתביתו

דוכתא

)עז(:

איכסי-

ואכתי

)עח(:

מינטר

)עט(.

)פא(.

אלמה

)פא(:

מפקינ

)פ(.

íééãåîìú íéçðåî
מנא הני מילי
איתיביה

דאמרי תרוייהו

)עז(.

מידי איריא

)עח(:

א -אנ נמי תנינא

)עח(:

)עט(.

)פ(:

íéâùåî
נכסי מלוג
איילונית

)עז .ברש"י ד"ה הזורק(
)עט(:
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הפרת נדרי

)ע"פ עט(:

)עז(:

