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  גיטין
  

  שניפרק  -שאלות חזרה 
  
  
  –נ "נ ובפ"מני� נלמד הדי� שהמביא גט ממדינת הי� ולא אמר בפ. א. 1

  .)טו(?  שפסול       

  א� ") לפי שאי� עדי� מצויי� לקיימו"שאמר (מדוע א! לדעת רבא . ב***    
  הביא גט ממדינת הי� ואמר בפני נכתב חציו הראשו� ובפני נחת�             

  )ה אתי"ד. ג' תוס(?  כשר –כולו             

  
  

2" . åéöç íúçð éðôáå åìåë áúëð éðôá– ìåñô " )טו(.  
  ?מה הדי� כאשר על החתימה השניה אי� שו� עדות. א  
כאשר על החתימה השניה ] רב אשי, רבא, לדעת רב חסדא[מה הדי� . ב  
ה או כולו "ד' ראה להרחבה בתוס[***  ?שני עדי� אחרי� שמעידי� עליה יש      
  ]בתקנת חכמי�        

  מה הדי� לדעת רב אשי כאשר על החתימה השניה הוא ואחר מעידי� . ג  
  :)טו� .טו(?  עליה     

כאשר על החתימה השניה השליח עצמו      מה הדי� לדעת רב אשי . ד  
  ]ה אני"ד' ראה להרחבה בתוס[***?  "אני הוא עד שני"אומר       
                                                                                                                             המצוטטי� בפתיחה [א יש מדברי המשנה הא� למסקנת הגמר. ה  
  ?קושיה על רב חסדא רבא או רב אשי] אלה זולש       

  
  
3. "çì úåøåäè íéãé àôìéà éòáïéàöçì úåøåäè ïéà åà ïéàö  ")טו(:  

כמה אפשרויות הובאו בגמרא לנסות לבאר מה היא בעצ� שאלתו . א  
  ?של אילפא      
הסבר היטב את שאלתו של אילפא לאור ההסבר לשאלתו שהתקבל . ב  
  .)טז(?  בסופו של דבר בגמרא      
ה מ, כ��א�?   הא� מובא בגמרא נסיו� לענות על שאלתו של אילפא. ג  
  ?הוא     
  )ה אי� מצטרפי�"ד: י טו"העזר ברש(?  ל בסוגייתנו"מדוע מובא כל הקטע הנ. ד  

  

  
  )ה הבא"ד' תוס –. טז(?  מה דינו של טהור שבא ראשו ורובו במי� שאובי�. 4***

  
  

5" . íúçð éðôá øîåà ãçàå áúëð éðôá øîåà ãçà– ìåñô    ")טו(.  

    "àðéøçà àðùéì ...ôà ïðçåé éáø øîàé ' íäéðù éãé úçúî àöåé èâ– ìåñô  
       ôá åøîàéù ïéëéøö íéä úðéãîî èâ åàéáäù íéðù øáñ÷ àîìà"ôáå ð"ð   ")טז(:  
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מה היא האפשרות הראשונה בגמרא לאור דברי רבי יוחנ� הללו לבאר  .א
שני� "יהודה בסיפא של המשנה האומרת ' את מחלוקת חכמי� ור

  ?"יהודה מכשיר' ור פסול –נ "נ ואחד אומר בפ"אומרי� בפ

' מבאר רבא את מחלוקת חכמי� ור] ל"לאור הצעת האפשרות הנ[כיצד  .ב
 ?יהודה

' מבאר רבה את מחלוקת חכמי� ור] ל"לאור הצעת האפשרות הנ[כיצד  .ג
 ?יהודה

למשפט הראשו� ) לפי הלישנא אחרינא(יהודה חולק או מסכי� ' הא� ר .ד
 ?המצוטט בפתיחה לשאלה זו

  

  
6" .ð éðôá øîåà ãçà íúçð åðéðôá íéøîåà íéðùå áúë - øùë     ")יז(.  

א� יש [?  ל כאשר הגט יוצא מתחת יד עד כתיבה"מה הדי� במקרה הנ. א  
  ]ציי� –מספר דעות         

א� [?  ל כאשר הגט יוצא מתחת ידי עדי חתימה"מה הדי� במקרה הנ. ב  
  ]ציי� –יש מספר דעות         

  
  

7" .áúëð ... äìéìá íúçðå íåéá– ìåñô  .øéùëî ïåòîù éáø    ")יז(.  

  :)יז(?  ק סובר שהגט פסול"מדוע ת –יוחנ� ' לדעת ר. א  

  ?  ש סובר שהגט כשר"מדוע ר –יוחנ� ' לדעת ר. ב  

  ? ק סובר שהגט פסול"מדוע ת –לדעת ריש לקיש . ג  

  ? ש סובר שהגט כשר"מדוע ר –לדעת ריש לקיש . ד  

  
  :)יז(   ):נתינת הגט/חתימת הגט/יבת הגטכת(כתוב עד מתי יש לבעל פירות . 8

  .יוחנ�' לדעת חכמי� לפי שיטת ר .א

  .יוחנ�' שמעו� לפי שיטת ר' לדעת ר .ב

  .לדעת חכמי� לפי שיטת ריש לקיש .ג

  .שמעו� לפי שיטת ריש לקיש' לדעת ר .ד
  
  
  :והסבר את התירוצי�, כתוב עבור איזה קושיות נאמרו התירוצי� הבאי�. 9

  :)יז(.  לרמאי לא חיישינ�. א  

  .)יח(.  לא מקדי� אינש פורענותא לנפשיה. ב  

  .)יח(.  הנהו קלא אית להו. ג  

  
  
  .)יח(?   חודשי� לגט 3מדוע יש צור4 למנות . א. 10
  ?מאימתי מוני� לגט. ב     
  
  

11" .úèîùî äáåúë éúîéàî?   ")יח(.  

  ?מדוע עניי� זה מובא בסוגייתנו .א
  ראה את [***?  לתנומהי התשובה לשאלה המובאת בפתיחה לשא. ב 
  ]ד"רי' הנימוקי� לדעות השונות בתוס      
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  ,יהיו כשרי� –סוגי השטרות שנכתבו ביו� ונחתמו בלילה  כלבאיזה אופ� . 12
  )י"וברש. יח(?  ומדוע     

  

  
  , כתבו גט לאשתי כולכ�כאשר אמר לעשרה , מה הדי� לדעת ריש לקיש. א. 13

  :)יח(?  ומדוע, השאר חתמו לאחר מספר ימי�ושני עדי� חתמו בו ביו� ו         
  .)יט(?  ומדוע, כיצד פסק רבי יהושע ב� לוי במקרה המובא בסעי! הקוד�. ב     
  , כתבו גט לאשתי כולכ�כאשר אמר לעשרה , יוחנ�' מה הדי� לדעת ר. ג     

  , עדי� כשרי� בו ביו� 2ולאחריו חתמו , ועד פסול חת� ראשו� בו ביו�        
  :)יח(        ? ומדוע, ולאחריה� חתמו השבעה עדי� הנותרי� לאחר מספר ימי�        
  
  

14" .åëå íéé÷úî àåäù øáã ìëáå' :éàî ééåúéàì? "– הסבר היטב את שאלת הגמרא  
  .)   יט(?  ")לאתויי מאי("        
  ]ה שאי�"ו! דס) !"בדפי הרי. ט(� "ראה להרחבה בעניי� תשובת הגמרא את דברי הר[***         

  
  

15" .úáùá àø÷éñ éáâ ìò åéã øéáòîä ...íéúù áééç "– יוחנ� כוונת ' הא� לדעת ר  
  .)יט(?  קרבנות חטאת 2הדברי� שיביא       

  
  

  י האמוראי� לעדי� שאי�"כמה אפשרויות שונות מובאות בגמרא ע. א. 16
  .)יט(?  יודעי� לחתו�         

  ?ומדוע, ות לכל סוגי השטרות שבעול�ל תקפ"הא� האפשרויות הנ. ב     
  
  

  –באיזה מקרה יהיה הדי� שא� נת� לה נייר חלק ואמר לה הרי זה גיט4 . 17
  :)יט(?  ודאי שלא תהיה מגורשת     
  
  

  ñåîìå÷ åéìò øéáòäå äîùì àìù åáúëù èâ "הא� דברי רב חסדא שאמר . א. 18
           ïðáøå äãåäé éáø ú÷åìçîì åðàá äîùì "כ(?  חיי� ונכוני� בוודאותהכר(.  

  åäðéìñôéîì àðìéëé "הא� התברר בגמרא על סמ4 מה אמר רב חסדא . ב     
           àîìòã àèéâ éìåëì"?  

  

  
19" .äåñì÷å íéáøã äéîùî äåñì÷ àìå éáøã äéîùî äùøã éåì ÷ôð  

      äéúåë àúëìä àîìà    ")כ(.  

  ?איזה די� נפק לוי ודרש .א

על העלה של "מעי לדי� זה מדברי משנתנו הא� יש סיוע חד מש .ב
 ?"זית

  כיצד הגמרא מדייקת ממעשיו של לוי שהלכה כמו הדי� שכתבת . ג
 )ה משמיה"ד' תוס***,  י"רש('?  בסעי! א   

   �ז במקור"באות תתקע) מהדורת מרגליות(ראה בספר חסידי� . ד***
  הגות כשל המארי4 בעניי� אופ� התנ' אות ב) ר מרגליות"לר(חסד         
 .לוי        
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  מה הדי� א� אמר לאשה הרי זה גיט4 ובי� שיטה לשיטה הנייר שלי כאשר . 20
  :)כ(?  לא מעורה     
  
  
  שהרי , וקשה –" ïéáúåë ìëä ìò ...ãáò ìù ãé ìò"נאמר .) יט� ב(במשנה . 21
  האפשרויות המובאות  2כתוב את  –? לכאורה זהו כתב שיכול להזדיי!     
  :)כ(.  מרא לתירו5 הקושיהבג     
  
  
  בגמרא לשאלתו הראשונה של רמי בר חמא) הסופית(מהי התשובה . א. 22

         ") äãé úçúî àöåé àåä éøäå åãé ìò áåúë èâå åìù àåäù ãáòá íé÷æçåî åéä  
              åäî("  ?]לא מגורשת/מגורשת  [)כ(:  

  åéä ("בגמרא לשאלתו השניה של רמי בר חמא ) הסופית(מהי התשובה . ב    
          åäî åãé úçúî äàöåé àéä éøäå äéìò áåúë èâå äìù àéäù àìáèá ïé÷æçåî("  ?  
  :)כ(]  לא יכול לגרש בגט זה/יכול לגרש בגט זה[        

  
  
23" .äðúî øèù äì áúëå åãáò ãéá åðúðå èâ äì áúë àáø øîà åéìò  

        – åá úùøâúîå åúàð÷   
        åéìò äðúî øèù äì áúëå åøöçá åðúðå èâ äì áúë àáø øîàå  
        – åá úùøâúîå åúàð÷                                            ")כא(.  

  ?באיזה מצב צרי4 להיות העבד עליו דיבר רבא. א
 ?ג� בעבד וג� בחצרמדוע רבא היה צרי4 לומר את הדי� שלעיל . ב
 ?הא� אביי למסקנה חולק על רבא בעניי� החצר. ג

  
  
  :)כא(:    מהדברי�  הבאי�/כתוב מה למד רבי יוסי הגלילי מהמילי�. א. 24

  ]ה תלמוד"ד' ראה להרחבה בתוס[***ספר  ... וכתב. 1  
  ")ספר"ל" כריתות"מכ4 שסמ4 , היינו� (ספר כריתות  . 2  
  "כרת"מכ4 שהיה מספיק שיכתוב  ,היינו� (כרת כריתות  . 3  

  ")כריתות"כ כתב "ואעפ                                
  :מהדברי�  הבאי�/כתוב מה למד חכמי� מהמילי�. ב     

  ספר. 1          
  וכתב. 2  
  ")ספר"ל" כריתות"מכ4 שסמ4 , היינו� (ספר כריתות  . 3  
  "כרת"מכ4 שהיה מספיק שיכתוב , היינו� (כרת כריתות  . 4  

  ")כריתות"כ כתב "ואעפ                                
  
  

  
  :)כא]   (דעות 2[?  ומדוע, "ò÷ø÷ì øáåçîá ïéáúåë ïéà"את מה . א. 25
  הדעות שכתבת בסעי! הקוד� משתלשלות ונובעות ממחלוקת  2הא� . ב     

  ?)בעניי� עדי מסירה כרתי או עדי חתימה כרתי(מ "א ור"ר         
  ?"חתמו"מה הפירוש של  –" øùë äì åðúðå åîúçå åùìú øáåçîá åáúë. "ג     

  )]�"וכ� במהר(רחבה  3ד מסו! שורה "רי' העזר בתוס]  [דעות 2[         
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  )י עד שיחזיק בזרעי�"ברש. כב(?  כיצד נקנית קרקע. א. 26

   øèùáå óñëá úåéøçà ïäì ùéù íéñëð íò ïéð÷ð úåéøçà íäì ïéàù íéñëð" .ב     
             ä÷æçáå "– כב(.  הסבר(.  

        

  בתר  –לעניי� מה סובר רבא שכאשר נקבו באר5 ונופו בחוצה לאר5 . א. 27
  .)כב(?  נופו אזלינ�         

  ?הא� למסקנת הסוגיא רבא סובר את אותו הדי� א! בדאשרוש. ב      
  
  
28" .à"àìåòã äéîùî éñà øá àééç ø â 'úôéãå äôéç äöî ïä úåøåòàø  ")כב(.  

  ?בהדייהו) דמליח וקמיח ואפי5(מדוע לא מנה עולא א! קל! גמור . א  
  )ה שלש"ד' תוס***ה לכתוב עליו את הגט  "י ד"רש(             

  )ה כדי"ד' תוס(?  מדוע הובא עניי� זה בסוגייתנו. ב***  

  
  
29:" .ïéøéùëî íéîëçå:    ")כב(.  

  ):כב�.כב(?  מה הטע� שחכמי� מכשירי�. א  

  :)כב(?  ומדוע, הא� חכמי� מכשירי� דווקא לאלתר. ב  

  ?)חו5 מבגיטי�(הא� חכמי� מכשירי� א! בשאר שטרות . ג  
  ]'י ולעומתו בתוס"ועל הטע� לכ4 ראה ברש[            

  
  
30" .éôà èâä úà áåúëì ïéøùë ìëä 'ïè÷å äèåù ùøç  ")כב(:  

  :לדעת רב הונא. א  
  .)כג� :כב(?  א"מ או כר"הא� משנתנו כר. 1    

ו כשרי� לכתוב רק את "חש] לדעת התנא של משנתנו[הא� . 2    
  ?הטופס או א! את התור!        
ג� עובד כוכבי� כשר לכתוב ] לדעת התנא של משנתנו[הא� . 3    
  .)כג(?  ]כשגדול עומד על גביו[את הגט         

  :לדעת רב נחמ�. ב  
  .)כג(?  א"מ או כר"הא� משנתנו כר. 1    

ו כשרי� לכתוב רק את "חש] לדעת התנא של משנתנו[� הא. 2    
  ?הטופס או א! את התור!        
ג� עובד כוכבי� כשר לכתוב ] לדעת התנא של משנתנו[הא� . 3    
  ?את הגט        
  :לדעת רב יהודה בש� שמואל. ג  
  ?א"מ או כר"הא� משנתנו כר. 1    
ת ו כשרי� לכתוב רק א"חש] לדעת התנא של משנתנו[הא� . 2    
  ?הטופס או א! את התור!        
  ג� עובד כוכבי� כשר ] לדעת התנא של משנתנו[הא� . 3***    
  )ש"רש(?  לכתוב את הגט      

דעות האמוראי� שלעיל סובר רבי זריקא בש�  3כמו איזה דעה מבי� . ד  
  ?יוחנ�' ר      
  .הסבר את משמעות הביטוי –" øã àáéìàå åäðéð éàøåîà 'ïðçåé. "ה  
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31" .ìëä íéáëåë ãáåòå àîåñå ïè÷å äèåù ùøçî õåç èâä úà àéáäì ïéøùë  ")כג(.  

כתוב את דעת רב ששת [? הא� משנתנו מדברת דווקא בחו5 לאר5. א  
  ]ורב יוס!      
  ?מה דייק רבי אמי מכ4 שלא מוזכר עבד במשנתנו. ב  
  )ה אי�"ד' תוס(?  יוחנ�' כיצד התמודד ע� דיוק זה ר. ג***  

  
  
  לבי�" ìàøùé íëçåìù óà ìàøùé íúà äî"מינה ישנה בי� הלימוד �אאיזו נפק. 32

  :)כג(?  "úéøá éðá íëçåìù óà úéøá éðá íúà äî"הלימוד      

  
  
  הא� יש סתירה בי� ההלכה שאי� העבד מקבל גט לחבירו מיד רבו שלו . 33

  :)כג(?  ומדוע, "åì äúëæ äøáåò äúéä íà"לבי� ההלכה ש     

  
  
34" .ù íéùðä óàäèéâ úà àéáäì úåðîàð äìòá úî øîåì úåðîàð ïðéà  ")כג(:  

  אינ� נאמנות לומר ) המוזכרות בהמש4 המשנה(מדוע החמש נשי� . א  
  )י"רש(?  מת בעלה            

ל לדעת רב "הא� הקטע המצוטט לעיל ממשנתנו מדבר באר5 או בחו. ב  
  ?ומדוע, יוס!      
ל לדעת "בר באר5 או בחוהא� הקטע המצוטט לעיל ממשנתנו מד. ג  
  ?ומדוע, אביי      
  ל "מדבר באר5 או בחו") ...äàéáî äîöò äùàä("הא� סו! משנתנו . ד  

  .)כד(?  ]לדעת רב יוס! ואביי[             

  
  
  .)כד(?  "íåìë øîà àì ò÷ø÷ éáâ ìòî êèéâ éìè"מדוע . א. 35

  ãò äëìåäì çéìù éåäéëå íúä úéèîã "מה הדי� א� אמר הבעל לאשתו . ב     
           êèéâ úà éìá÷å äìá÷ì çéìù éåä íúä úéèî" ,ראה להרחבה בתוס(***?  ומדוע '  
     )ה והא"ש ד"וברש            
  ?ומדוע, הא� אשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה. ג      
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íéìéî  
  

  .)יז(טולא        .)יז(שרגא          :)טו(ולאפוקי  
  

  .)יז(אשכחיה        .)יז(דאתו          .)יז(מקמי  

  
  .)יט(נגדיה        :)יח(למילתא         :)יז(אהנו  

  
  :)יט(ביני דני        :)יט(דביתהו          :)יט(סהדי  

  
  :)כא(השתא        .)כ(נפק          .)כ(יהיב  

  
  .)כב(ואכתי        :)כא(ניהלה          :)כא(שקיל  

  
  .)כג(מצי        :)כב(דכירי          .)כב(צונמא  

  
  .)כד(קמי          .)כד(טי  מ

  
  
  

íééãåîìú íéçðåî  
  

  :)טו(  לא זו א! זו            :)טו(  תנ�
  

  .)יח(מתקי! לה           :)טז(  אתמר נמי

  
  .)כ(גופא            .)יט(דאמרי תרוייהו  

  
  :)כא(מקיש יציאה להוייה          :)כ(השתא דאתית להכי  

  
  .)כג(איתיביה              :)כא(תור!  

  
  .)כד(מתניתי� נמי דיקא              :)כג(כי אתא  

  
  
  

íéâùåî  
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  )ה משו� פירות"י ד"ברש. יז(נכסי מלוג        .)טז(  מי� שאובי�

  
  )ה פגמה"י ד"ברש. יח(לא יגוש         .)יח(גט יש� 

  
  .)כ(חק יריכות        .)כ(חק תוכות  

  
  .)כא(ערב  

  


