
 

 

 

 

 

 

 במה נסתפק רבא בענין מחיקת המגילה? .1

 ואין כאן. לשמה מחיקהויש כאן, או שצריך גם  לשמה כתיבההאם צריך , אחד כוס לתוך ומחקן סוטות לשתי מגילות' ב כתב .א

   .האם נפסל כיון ששותה שאינו שלה ,ועירבן וחזר כוסות' בב מחקןכיצד הדין אם , לשמה מחיקהשצריך גם  כריעת אם .ב

  .תיקו .ברירה אין או ברירה יש, האם וחלקן זר, כיצד הדין אם אח"כ חשנפסל אם תכריע .ג

 

 במה נסתפק רבא בענין ההשקאה? .2

  .תיקו ,מהו, מהן ונשתיירו מהן נשפכו: נסתפק אשי רבו .תיקו, בכך שתיה דרךהאם , בשפופרתאו , ]כלי חלול[ בסיב השקה

 

 מדוע נאמרו שתי שבועות בפרשת סוטה? .3

 .שנמחקה קודםשניהם כתובים  :רבא דחה. שנמחקה לאחר שמשביעה ואחת, מגילה שנמחקה קודםשמשביעה  אחת :רב .א

 . אלה עמה שאין שבועה ואחת, אלה עמה שיש שבועה אחת :רבא .ב

 

 מה היא שבועה שיש עמה אלה? .4

 ה'אלה' לחוד וה'שבועה' לחוד. :רבא דחה. ביך יבואו נטמאת שאם, נטמאת שלא עליך משביעני :רב .א

 יש שבועה אין. אלה :אשי רב דחה. ביך יבואו נטמאת שאם עליך משביעני :רבא .ב

 . ביך יבואו נטמאת ואם, נטמאת שלא עליך משביעני :אשי רב .ג

 

 אלו שבועות מגלגל עליה אגב כך? .השבועה על, האלה על - אמן אמן אומרת היא מה על  -משנה  .5

 .בי יבואו נטמאתי ואם נטמאתי שלא אמן - .וכנוסה יבם ושומרתג.  ונשואה ארוסה שטיתי שלא  ב.. אחר מאיש, זה מאיש א.

 . , שכשתטמא המים יערערו אותה מיד[]על העתיד אטמא שלא אמן, נטמאתי שלא אמן: לר' מאיר

 , שתתגרש אחר עלאו  שתתארס קודם על ולכו"ע אינו מגלגל עליה

 . עמה מתנה היה לא - לו אסורה היתה ולא שתבעל כל: הכלל זה. המחזיר גרושתו לא מגלגל עליה אם נטמאת בזנות בזמן הגירושין

 שמחזיר גרושתו יכול לגלגל על הנישואין הקודמין, וכן היבם מגלגל שלא זינתה בנשואיה לאחיו המת.  –ובגמרא הוכיחו מכאן 

 

 בעילות שאוסרות אותה. המנתה זאת בין שהרי משנתנו  ,ליבמה אסורה - שזינתה יבם שומרתרצה להוכיח ממשנתנו ש המנונא רב .6

 במערבא חלקו עליו, כיצד דחו את ראייתו?

כגון אחד  -חשיב את הבא על חייבי לאוין ומ, לאוין בחייבי תופסין קידושיןבי עקיבא הסובר שאין , זה רק לרמשנתנו'שומרת יבם' שהוזכרה ב

 . מהשוק שבא על שומרת יבם, כבא על חייבי כריתות, והולד הנולד ממזר, ורק לשיטתו נאסרת על הבעל

 

 לר' מאיר שמגלגל אף על העתיד, האם יכול לגלגל עליה על מקרה שיגרשנה ויחזירה ותזנה? :אשי רב נסתפק .7

 שיחזירנה לא מתנה, אבל על לאחר שיחזירנה יכול להתנות.דייקו ממשנתנו שרק על קודם 

 

 ?לאחר שניקתה נסתרה שובהאם משקים סוטה ש - 'הקנאות תורת זאת' .8

 .'זאת': דכתיב ,לכו"ע אינה שונה -באותו בעל ובאותו בועל  .א

  .הקנאות' תורת': דכתיב ,לכו"ע שונה - בועלים ושני בעלים אנשים בשני .ב

 נחלקו:, אחד ובועלבעל אחד ובשני בועלים, או בשני בעלים ב .ג

 מרבה הכל, ששונה. וזאת ממעט רק את אופן א'. תורת –תנא קמא  .א

 .מרבה רק את אופן ב' - תורתממעט הכל, ו - זאת -חכמים  .ב

 . בועלין שניאו  אחד ובועל בעלים שני -תורת מרבה , או שני בועלין אחד ובועל אחד בעל -זאת ממעט  -ר' יהודה  .ג
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