
 

 

 

 

 

 

 
 

 ונמלך ולא נתנו לה. האם פסלה לכהונה? אשתו את לגרש כתב  -משנה  .1

 לא פסלה לכהונה. ,תנאי לה בתנאי מסוים שלא התקייםקבע לבית שמאי פסלה. לבית הלל אף אם 

 

 מה טעון בדיקה?. בדיקה והדבר צריך 'תצא'ומשמשתו. פסק שמואל  תחתיו ויושבת, לאשתו' גט כתב כהן פלוני 'איש קול עליו יצא .2

 ם קול כדי לא להראות מסייעים לעבירה.מבטלי היו לא אתריה נהרדעאהאם ניתן לבטל את הקול ותוכל להשאר, שהרי ב אין לפרש בדיקה .א

 שכך ירננו שנתן גט., וכיון כתיבהאם רגילים באותה העיר לקרוא לנתינה  - אלא .ב

מהבעל השני ואין לחוש בזה ללעז על בניו של ראשון,  תצאכיון שכל קול שיוצא לאחר נישואין לא חוששים, בהכרח יש הכוונה  - עוד ביארו

 שיאמרו שהם חללים שכיון שמוציאים רק מהשני, יאמרו סמוך שלו גירשה.

 

 '?האחרונים דורות הראשונים כדורות שלא' על אלו דברים אמר ר' יהודה בר אילעי .3

 ]וכי מפני שמיעך פסלה[, בתרומה אוכלת שבוייה; דוסא רבי - האחרונים דורות שהחמירו בקדושת היחוס. ,ית שמאי דלעילב :םהראשוני דורות .א

  .המעשר מן לפוטרן כדי קרפיפותו גגות דרך מכניסין האחרונים דורות, במעשר לחייבן כדי טרקסמון דרך פירותיהן מכניסין :הראשונים דורות .ב

 '. הבית מן הקדש בערתי' הבית פני שיראהכ רק במעשר מתחייב הטבל :ינאי רבי דאמרכ

 . 'ושבעו בשעריך ואכלו' קובעת חצר אפילו: חולק ר' יוחנן

 

 מן בנתגרשה, ומודים. הנשואין מן שנתגרשה, כצריכה. בית הלל: גט שני צריכה אינה - מאישית ב, בפונדקי עמו ולנה אשתו את המגרש -משנה  .4

 מה טעמיהם?. בה גס לבו שאין מפני, צריכה שאינה - האירוסין

ובעל  ם שאינו עושה,בריוס ה"וב, זנות בעילת בעילתו עושה אדם שבית שמאי סוברים, שנבעלהעדים  שראוהכנחלקו  -ר' שמעון בן אלעזר  .א

 . שני גט צריכה אינהלכו"ע  - שנבעלה ראוה לא אבללשם קידושין. 

 ש אין אומרים."בלו, ביאה עדי הן והן יחוד עדי הן הןלבית הלל אומרים , ביאה עדיואין  יחוד עדינחלקו כשיש  –תנא דמשנתנו  .ב

 . ביאה עדי הן הן אמרינן אל, בה גס לבו איןש כיון האירוסין מן בנתגרשהאך בית הלל מודים 

 האם כר' שמעון בן אלעזר, או כסתם משנה. –ר' יוחנן  פסקנחלקו  אמוראים כמי 

 

 כיצד דינה?ונישאה לאחר,  ,ח' גט מקושר שקשריו מרובים מעדיואשה שהתגרשה ב'גט קר  -משנה .5

 שחוששים שמא היו עדים כמנין הקשרים והבעל אמר 'כולכם חתומו' ואחד לא חתם. :הטעם תצא מזה ומזה וכל הדינים דלעיל נוהגים בה.

 

מדוע לר"ע אין להשלים . אחר במקום להעיד הראויין קרוביםרק  משלימין: עאפשר להשלים להחתים עליו אפילו עדים פסולים, לר" –לבן ננס  .6

 עבד?

 אין לפרש שמא יעלוהו ליוחסין שהרי משמע שאף בגזלן אין משלימין והוא הרי בר יוחסין. .א

 עדויות וכן בגזלן יחשבו שעשה תשובה, אבל קרוב ידעו שאין להכשירו.אלא שמא יחשבו שבעליו שחררוהו ויבואו להכשירו אף לשאר  .ב

 

 בכמה קשרים ועדים עוסקת משנתנו? .7

 , שלשה ועדיו ארבעה, ארבעה ועדיו חמשה, חמשה ועדיו ששה, ששה ועדיו שבעה קשריומחלוקתם ב :אהבה בר אדא 'ר

 שאחת התקנות בגט מקושר שיחתים לפחות שלשה עדים, שמא יחזור בו., כיון קרוב רק עליו משלימיןלכו"ע  - שנים ועדיו שלשה קשריו אבל

  .כיון שדין זה אינו מדאורייתאוהטעם שהקלו שיועיל קרוב 

 להיות כשר לגמרי.שהשלישי צריך  ארב יוסף גרס בדברי רב אד

 

 אלו הוראות נוספות הובאו בענין חתימת קרוב בגט מקושר? .8

 לקיימו בשני קרובים ואחד כשר.יבואו שמא  ,אבל לא שניםהתירו רק קרוב אחד  .א

 משמע שיכול הקרוב לחתום בין בתחילה בין באמצע ובין בסוף. ,מכך שלא קבעה לו המשנה מקום -]שייך לדף הבא[   .ב

 משמע שאין צריך שכשהדיינים מזהים את החתימות אינם צריכים 'רצופים'.  ומכך שלא קבעו לו מקום .ג

 יו עבד מן השוק.רבי אמי היה אומר צא והשלם על

 בס"ד
 ושע"ת באדר א "גכ חמישייום 

 פ"א – גיטין
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