
 

 

 

 

                                

                                       

 האם חוששים למיתה?  ,למסקנא .1

 ואעפ"כ מתיר להתנות על מה שעתיד לעשר, משום שבקיעת הנוד אינו שכיח.לר' מאיר חוששים. 

 .אלא משום: 'אין ברירה' ,אינו מחשש שיבקע ,לר' יהודה לא חוששים. והסיבה שלא מועיל להתנות על מעשר

 מעלה עשו רק בכפרה. -חוששים למיתה. לכהן גדול בעריו"כ כי אשה אחרת ומה שסובר שמתקינים 

 

  מה הטעם שר' מאיר פוסל בהמה לדופן?  ,למסקנא .2

 [ולא יכל להקל ולשנות מהדאורייתא 'גולל' מלהיות מטהר בהמה שר"ממשום  ,]'שמא תברח או תמות' נדחה

 אין בה ממש. [חיים]וגם רוח מחיצה שעומדת על ידי רוח  .א

 . רושים: אדם העמיד דופן נאד נפוח בין הפי ונפק"מרק מה שעשוי בידי אדם שמו מחיצה.  .ב

 

 ?אלו דינים מהלכות גיטין נחלקים ר' יוסי הגלילי ורבנן בדבר מקורותיהםב .3

 ריה"ג: אין כותבים על בע"ח ואוכל. המקור מ'ספר' ]כלל ופרט[.  ורבנן מתירים. ו'ספר' הכוונה 'סיפור'  .א

 כריתות.  לרבנן: וכתב.  -לריה"ג: ספר  –אינה מתגרשת בכסף ]ולא מקישים לקידושין[ המקור  .ב

 יום. זה כריתות[ 03 אין זה כריתות. ]אם הגביל לעולם ע"מ שלא תלכי לבית אביך ה"ז גיטך  .ג

 כריתות.  -המקור:  לריה"ג: 'כריתות' ולא כתיב 'כרת'. לרבנן: הסמיכות, ספר        

 

 מתני: אילנות דפנות לסוכה כשרה. לכאו' יש חיסרון שהדופן נעה ברוח? .4

 החידוש בזה שלא פוסלים שמא יעלה על האילן ביו"ט.. ינוע שלא כדי ארג הנוף ואת זז שלא קשה גזעב  מדובר

 

 מלבד משנתינו היכן עוד מצינו שענפים קשורים באריגה. נחשבים מחיצה?  .5

 יות דיומד ]כמו שמצינו בעולי רגל[מועיל לה .א

 החלל שבתוכו נקרא מוקף מחיצה ומותר לטלטל בו.טפחים לארץ.  0ו כפופים לארץ, או לענפי .ב

 מקום מטלטלים רק בשטח של בית סאתיים, כיוון שלא הוקף לדירה אלא לאוויר.ומכל 

        להלך לו מותר .אותה ותמקיפ ותארוג ששיבולות ,קמה בקרחת שביתתו עשהלענין תחומין. ]שייך לדף כה[  .ג

                                                           . מסופה מתחילות שלו אמה אלפיים ואף סאתיים בית בתוך ,כולה את

 .ה בתל או נקע גובה עשרהוכן מצינו דין ז
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