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  גיטין
  

  תשיעיפרק  -שאלות חזרה 
  
  

  .)פב(.  משנתנו דברי פ"ע אינה מגורשת/ מגורשת : השל� בטבלה הבאה. א. 1
  

  חכמי�  אליעזר' ר  
המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת 

  לכל אד� חו" מפלוני
    

המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת 
  לכל אד� על מנת שלא תנשאי לפלוני

    

  

  יוסי 'ר דברי פ"ע אינה מגורשת/ מגורשת : � בטבלה הבאההשל. ב   
  :)פב� .פב(.  יהודה 'בר       

  

  חכמי�  אליעזר' ר  
המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת 

  לכל אד� חו" מפלוני
    

המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת 
  לכל אד� על מנת שלא תנשאי לפלוני

    

  

  :)פב('?  עי$ במהו טעמ� של חכמי� שבס. ג    

  ]טעמי� 2['? א שבסעי$ א"מהו טעמו של ר. ד    

  
  ה אוא וחכמי� זה"הא� דעת ר –" ?êàéä ïéùåãé÷á àáà éáø éòá. "א. 2

  :)פב(?  ומדוע, כאשר מדובר בסיטואציה דומה א* בקידושי�משתנה         

  א� תמצא לומר איתא" [íéúî éðù úùà äá àøå÷ éðà"באיזה מקרה . ב    
  ?]אבאלדרבי        
  

  
  ".?åäî ïåòîùì óà: "הסבר את שאלתו של רב אשי. 3

  .)פג)   (ה א$"ד' ראה להרחבה תוס(***                               
  
  

  א וחכמי� היא בחו" או"כתוב הא� לדעת התנאי� הבאי� מחלוקת ר. א. 4
  :מנת� בעל       

  .)פג(.  רבי טרפו�. 1  

  .יוסי הגלילי' ר. 2  
  :)פג� .פג(.  רבי עקיבא. 3  

  היכ� מצינו אסור לזה: שאמר(ג "מה היא הפירכא שיש על דברי ריה. ב     
  ?)'ומותר לזה וכו        
  סובר כמו) אי� משיבי� את הארי לאחר מיתה: שאמר(יהושע ' הא� ר. ג     

  :)פג(?  "ארי"ה       
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  ' חו" מדברי ר( "זה אוסר וזה מתיר"הא� בסופו של דבר מצאנו מקרה ש. 5
  :)פג(?  )אליעזר במשנתנו   

  
  
  
  
  לבי�" ä"ò êèéâ æ"ééç éîé ìë ïéé éúùú àìù î"הא� יש הבדל בדי� בי� האומר . 6
  :)פג(?  ומדוע, "ä"ò êèéâ æ"éðåìô ééç éîé ìë ïéé éúùú àìù î"האומר    

  
  
  
  
  נגזרת "éúùà úà øçîìå éúùà úà éà íåéä"הא� התשובה לשאלתו של רבא . א. 7

  :)פג(?  אליעזר וחכמי�' בהכרח ממחלוקת ר       

  ?ל"מה התשובה לשאלה הנ. ב    
  .)פד)   (א"ריטב***,  ]ה מסתברא"ד' וראה תוס[ה פסקא "ד: י פג"רש(       

  
  
  
  

8" .ò êèéâ äæ éøä" éðåìôì éàùðúù î– àöú àì úàùð íàå àùðú àì åæ éøä  ")פד(.  

  ]פ דעת רבא"פ דעת רב נחמ� וע"כתוב ע[? ילמ –" הרי זו לא תנשא. "א  

  ?למי –..." וא� נשאת. "ב  
  ]פ דעת רב נחמ� שבסו$ ודעת רבא"פ דעת רב נחמ� שבהתחלה וע"כתוב ע[             

  ]פ דעת רבא"פ דעת רב נחמ� וע"כתוב ע[?  מה הדי� א� נשאת לאחר. ג  
  )יגרשהומ, ה אלא"ד' ראה להרחבה תוס(***                      

  
  
  
9" ....ø ' øîåà àîéú ïá äãåäéäæë èâ  

         ììë ø øîà 'àîéú ïá äãåäé...  ")פד(.  

  ?לרבות לדעת אביי" כלל"מה באה המילה  .א

  ?לרבות לדעת רבא" כזה"מה באה המילה  .ב

  ?לרבות לדעת רבא" כלל"מה באה המילה  .ג

  :)פד(?  לרבות לדעת אביי" כזה"מה באה המילה  .ד
  
  
  
  אי� זה" ò êèéâ äæ éøä"øéæç øùá éìëàúù î"אומר לאשתו  מדוע כאשר .10
  :)פד(?  כמתנה על מה שכתוב בתורה      

  
  
  
  :)פד(?  ה� א$ כדעת רבי") 'åëå äðîéä äðìèé äùòé ãöéë("הא� דברי משנתנו . 11
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  .)פה�:פד(:  פסולאו  כשרזירא הא� ' כתוב לדעת ר. א. 12
  

  לאחר התור$" מנתעל "כתב   לפני התור$" על מנת"כתב   
      רבי

      חכמי�
  

  .)פה(?  זירא' באיזה מקרה וכאיזו דעה נית� להעמיד את משנתנו לפי ר. ב     
  

  .)פה� :פד(:  פסולאו  כשרכתוב לדעת רבא הא� . ג     
  

  לאחר התור$" על מנת"כתב   לפני התור$" על מנת"כתב   
      רבי

      חכמי�
  

  .)פה(?  זירא' ית� להעמיד את משנתנו לפי רבאיזה מקרה וכאיזו דעה נ. ד     

  
  
  
  מה הדי� כאשר אמר לאשתו הרי את מותרת לכל אד� חו" ממישהו. א. 13

  .)פה(?  עליה בחיוב כרת שעומד         

  מה הדי� כאשר אמר לאשתו הרי את מותרת לכל אד� חו" ממישהו . ב     
  ?עליה בחיוב לאו שעומד         

  אשר אמר לאשתו הרי את מותרת לכל אד� חו" מקידושי מה הדי� כ. ג     
  ?קט�        

  את הדי� ") לעבד ולעובד כוכבי�("הא� נית� ללמוד מדברי המשנה . ד     
  ?"חו" מבעל אחותה"או " חו" מ� הנולדי�"כאשר אמר          

  את הדי� כאשר אמר ") לאבא ולאבי*("הא� נית� ללמוד מדברי המשנה . ה     
  ?"מזנותי* חו""         
  מה הדי� כאשר אמר לאשתו הרי את מותרת לכל אד� חו" מהפרת . ו     

  ?נדרי*        
  
  
14" .êîöòì úà éøä ïéøåç úá úà éøä øåøçù èâ ìù åôåâ "–  מה הדי� כאשר אמר  

  :)פה(?  אלו לאשתו לשונות      

  
  
  :)פה(?  "  'וד� וכו"מדוע לדעת חכמי� אי� צור* לכתוב . א. 15

  ?"ודי�"ולא " וד�"מדוע יש להקפיד לכתוב . ב     
  )שלמה�ראה חכמת(***?  "איגרת"ולא " אגרת"מדוע יש להקפיד לכתוב . ג     

  ?"וכדו"של המילה ' מדוע יש להארי* את האות ו. ד     
  הא� נית� ללמוד מתקנתו של רבא הא� הלכה כחכמי� שאי� צור* . ה     

  ?ומדוע, " 'וד� וכו"לכתוב          
  
  
  
  ק כאשר כתב בכתב ידו ואי� עליו עדי� הגט פסול "מדוע לדעת ת. א. 16

  .)פו)   (י"רש(?  מדרבנ�        

  )ה שלשה"ד: ג' תוס(          ?ל הוולד כשר ולא ממזר"ק במקרה הנ"מדוע לדעת ת. ב***    

  ?ומדוע, ל"א במקרה הנ"מה דעת ר. ג    
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  וראה להרחבה את הדברי�(***?  א בחתימת העדי�"דעת רמה התועלת ל. ד    
  ])14טור שמאלי משורה : פו[ד "רי' ותוס] ה והיינו"ד[� שעליו "ושבר:] מז[$ "החשובי� שברי           

  ?שבמשנתנו" מנינא דרישא"מה בא למעט ה. ה    
  )ה מניינא"ד' ראה תוס(***?  שבמשנתנו" מנינא דסיפא"מה בא למעט ה. ו    

  
  
  , שמואל, לדעת רב –ועד ) ולא חת�(מה די� הולד במקרה שכתב סופר . א. 17

  :)פו(?  יוחנ�' ר         

  יש הבדל בי� א� חת� הסופר " כתב סופר ועד"הא� לדעת רב במקרה ש. ב     
  ?לבי� א� לא חת�         

  כתב סופר "זהה לדי� של " כתב ידו ועד"הא� לדעת שמואל הדי� של . ג     
  ?"ועד) ולא חת�(שאינו מובהק         

  
  
  :)פו(               ?שמואל, רב, אלעזר' הא� עדי מסירה מועילי� בשאר שטרות לדעת ר. 18

  
  
  הגט  –יוחנ� א$ שכתב זמ� אחד לכול� ' לדעת ר) ניסוח(=באיזה מקרה . א. 19

  .)פז(?  יהיה פסול         

  ני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית אנו פלו"הא� גט שנכתב בו רק . ב     
  ?ומדוע, )לדעת ריש לקיש(כשר " ופלונית         

  א ערבינהו מעיקרא א* כתב זמ�מה הדי� לדעת ריש לקיש כאשר ל. ג     
  ?לכול�אחד         

  מה הדי� לדעת ריש לקיש כאשר לא ערבינהו מעיקרא וכתב זמ� לכל . ד     
  ?אחד ואחד         

  מה הדי� לדעת ריש לקיש כאשר לא ערבינהו מעיקרא וכתב זמ� אחד . ה     
  )א"ראה להרחבה את דברי המהרש(***?  לכול�         

  
  
  ומתחת הגט השמאלי, מה הדי� כאשר יש שני גיטי� שכתב� זה בצד זה. 20

  ? ולא ידוע לנו א� זה חתימתו של יעקב" יעקב עד"מופיעה החתימה      
  .)פז)   (ה דידעינ�"ד' ראה להרחבה תוס(***                                                      

  
  
  שני גיטי� שכתב� זה בצד זה ושני� עדי� עברי� באי� מתחת זה לתחת . א. 21

  הא� שני הגיטי� –ושני� עדי� יוני� באי� מתחת זה לתחת זה  זה         
  :)פז(?  ומדוע ,כשרי�         

  י גיטי� שכתב� זה בצד זה ועד אחד עברי ועד אחד יוני ועד אחד עברי שנ. ב     
  הא� אחד הגיטי� או שניה�  –ועד אחד יוני באי� מתחת זה לתחת זה          
  ?ומדוע, כשרי�         

  
  
  , ויש ריוח מלמטה") זמ�("כאשר יש בטור הימני של הקל$ את תחילת הגט . 22

  והמשפט , ויש ריוח מלמעלה") עדי�("הגט ובטור השמאלי יש את סו$      
  ?א� הגט כשרה –כתוב כולו באחד הטורי� ' הרי את מותרת לכל אד�'     

  .)פח�:פז(                                                                                        
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    ?"פסול... הצד מ�... חתמו עדי�: "הא� רב חולק על דברי משנתנו שאמרה. 23
  .)פח(                                                                                               

  
  
24" .øùë ãòå øôåñ áúë"  

  .)פח(?  ירמיה את דברי משנתנו' כיצד העמיד ר .א

  :)פו(?  כיצד העמיד שמואל את דברי משנתנו .ב
  )שורות מלמטה �7ד טור ימני החל מ"רי' ה ושמואל ואת תוס"י ד"שראה ש� את ר(                  

  
  
  על הרעה ' וישקוד ה: "כיצד מתיישבת התמיהה הקיימת לכאורה בפסוק. א. 25

  .)פח(]  תשובות 2[? " 'ויביאה עלינו כי צדיק ה         

  ?מדוע עניי� זה מובא בסוגייתנו. ב     
  
  
  :)פח(?  כדי� פסולמדוע גט המעושה בישראל שלא . א. 26

  ?הא� לדעת רב משרשיא עובדי כוכבי� בני עשויי נינהו. ב     
  ?הא� למסקנת הגמרא עובדי כוכבי� בני עשויי נינהו. ג     
  ?הא� הדיוטות יכולי� לכפות בחזקה על בעל לתת גט. ד     
  
  
  
  הא�  –שנתגרשה היו� ] בעודה נשואה לכה�[אשת כה� שיצא עליה קול . א. 27
  .)פט� :פח(?  אסורה לבעלה         

  .)פט(?  מה די� אשה שיצא לה ש� מזנה בעיר. ב     

  )ה ארוסה"ד' ראה להרחבה תוס(***?  מה די� אשה שיצא לה ש� ארוסה בעיר. ג     

  
  
  
  , רבה בר רב הונא, יוחנ�' הא� אמתלא מועילה לאחר עשרה ימי� לדעת ר. 28

  .)פט(  )כיו�ה "ד' ראה תוס(***?  רב חמא     

  
  
  
29" .úùãå÷î åæ éøä úùãå÷î øéòá äîù àöé "–  כיצד הוא אופ� יציאת הש� הזה  

  .)פט(?  )בש� רב(רבי אבא , הברייתא של לוי, לדעת עולא      
  )ה עד שמגיעי�"ד' וראה את ההדגשה החשובה של תוס(***                           
  )ה עד שישמעו"ד' � את דברי רב חסדא ורב ששת ותוסוראה ג(                           

  
  

  
  , מקרי� מובאי� בגמרא שבה� אפילו למא� דאמר לא מבטלינ� קלא 2אלו . 30

  :)פט� .פט(?  בה� כ� מבטלינ� קלא     

  

  
  :)פט(?  תנאי� נדרשי� לקול כדי שיחששו לו לדעת רב אשי 2איזה . 31
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32" .äùã÷å øçà àáå ïåùàøî ìå÷ äéìò àöé äøåú éùåã÷...  ")פט(:  

  ?ומדוע, מה הדי� כאשר התברר שהקול הוא שגוי .א

 ?ומדוע, מה הדי� כאשר התברר שהקול הוא נכו� .ב

  ?ומדוע, מה הדי� כאשר לא מצאו דבר על בוריו .ג
  
  
  "דבר ערותמצא בה  כיוהיה א� לא תמצא ח� בעיניו . "33

  .)צ(?  ש את המילי� המודגשות"כתוב מה לומדי� ואי* מבארי� ב .א

  ?ה את המילי� המודגשות"כתוב מה לומדי� ואי* מבארי� ב .ב

  ?ע את המילי� המודגשות"כתוב מה לומד ואי* מבאר ר .ג
  )ה בית"ד' ראה להרחבה תוס(***                                                                                 

  הא�  –א אחרת נאה הימנה ה מי שגירש את אשתו כיו� שמצ"לדעת ב. ד        
  ?כופי� אותו להחזירה            

  
  

íéìéî  
  

  ).פג(  פירכא      ):פב(  שרא        :)פב(  מעליא
  

  .)פד(סילואתא        .)פד(מפקינ�          .)פג(איהו  

  
  :)פה(ית        :)פה(תירוכי�          .)פה(השתא  

  
  :)פו(אסותיה      :)פה(מ� קד� דנא        :)פה(אינתתיה  

  
  :)פו(זימני�        .)פו(אהייא          .)פו(חיורא  

  
  :)פז(ואיתרמי        :)פז(כוורא          :)פז(שביק  

  
  .)פט(נפק    :)פח(מילתא דשכיחא          .)פח(סהדא  

  
  

íééãåîìú íéçðåî  
  

  ).פד(  הכי השתא          ).פג(  אמר מר

  
  :)פו(מתיב            .)פה(תניתוה  

  
  .)פז(מאי איריא        .)פז(לאו איתמר עלה  
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  .)פח(...  ואמרי לה אמר רב... אמר רב          .)פח(איני  
  

  ]ג"יד מלאכי כלל קי', ראה ערו* ער* בר ד:)   [***פח(בדותא היא  ... הא דרב

  
  

îíéâùå  
  
  )ה ואי�"י ד"ברש :פב(  מאמר      ).פבפ "ע(  עי בתי�נג

  
  )ה לא יוכל"י ד"פ רש"ע. צ(לאו הניתק לעשה        :)פו(מי חטאת  


