
 

 

 

 

 

 

 מהו שיעור הכסף?. ובביאה, בשטר, בכסף נקנית :דרכים בשלש נקנית האשה -משנה  .1

 . פרוטה או בשוה בפרוטה: הלל לבית, דינר או בשוה בדינר שמאי לבית

 . האיטלקי באיסר משמנה אחד? פרוטה היא כמה

 עוד שנינו: 

 . הבעל ובמיתת, בגט -דרכים  בשתי עצמה את האשה קונה .א

 . היבם ובמיתת, בחליצה עצמה את וקונה, בביאה נקנית היבמה .ב

 

 שאלות הובאו בגמרא בנוסח פתיחת המשנה?אלו  .2

 .מקדש' ובפרק הבא 'האיש, 'נקנית מדוע כאן שנינו 'האשה .א

 יקנו'. בכסף אברהם' וכן 'שדות 'קנה - קנין: משום שאחד הקנינים הוא כסף שמקורו 'קיחה קיחה' משדה עפרון, וקיחה נקרא ביארו

 .נקנית האשה תני, מדוע לא שנינו אף שם 'האיש קונה' .ב

 בתחילה שנשה לשון דאורייתא ואח"כ שנה לשון דררבנן שאסר לה על כולי עלמא כהקדש. :ביארו

 מדוע לא שנינו כאן 'האיש קונה'. .ג

 : משום הסיפא שעוסק בה. ובהמשך ביארו עוד כיון שקונה משמע שאפילו בע"כ ונקנית זה רק מדעתה.ביארו

 .מדוע לא שנו בסיפא האיש קונה ומקנה .ד

 שלא הוא מקנה אלא משמים מקנים לו., הבעל תתמי כיון שיש את: ביארו

 

 מדוע שנו 'שלש' ולא שלשה בלשון זכר כמו כל התורה? .3

 .בה' ילכו '.. הדרך, הוא נקבה והוא לשון שנו 'דרך' כיון שהמשך

 

 את הזב, לשון זכר כיון שנאמר 'בדרך אחד ... ובשבעה דרכים', וא"כ סותרים הפסוקים וסותרות הברייתות? שנינו: ב'שבעה דרכים' בודקין .4

כיון שדרכו של איש  ,ודרך שלגבי מלחמה נכתב בזכר ,כיון שדרך שלגבי התורה זה נקבה כמו 'תורת ה' תמימה' -הפסוקים אינם סותרים  .א

 לעשות מלחמה ואין דרכה של אשה לעשות מלחמה.

אם זיבתו מחמת  ליבדק איש של שהרי דרכו ,אבל בבודקין את הזב מדובר בזכר, נקבה שנו בלשון אשה לגבי -הברייתות אינם סותרות  .ב

 אבל אשה אין דרכה להיבדק שהרי מטמאת גם באונס., אונס

 

 מדוע לא שנינו ב'שלשה דברים'? .5

 מנאפת,  אשה דרך כן, בעלמה גבר ודרך: כיון שרצה לשנות 'ביאה' שקרויה דרך, דכתיב .א

 ואף כסף ושטר הם צורך ביאה.

 ומשל ,לחזר האיש של שדרכו מפני לאיש' אשה תלקח 'כי כתב ולא, אשה איש' יקח שהטעם שהתורה אמרה 'כי -משנתנו כר' שמעון  .ב

 . אבידתו על שהוא המחזר לבעל אבידה
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