
 

 

 

 

 

 

 
 

 ששנינו לעיל? והדינים באלו נשים נוספות נוהג כל הקנסות –המשך המשנה  .1

ונמצא שעברו  – תואיילוניהעריות  נמצאואח"כ ו ונישאו האלו הצרות הלכו ,לשוק מותרות צרותיהןחכמים ש שאמרו עריותהחמש עשרה  כל .א

 . שהיה עליה להמתין לראות אם הערווה אילונית – בהעל איסור יבמה לשוק, נאסרת גם על הבעל וגם היבם, וכל הדנים דלעיל נוהגים 

 .איילונית היבמה ונמצאת, לאחר ונישאת צרתה והלכה, יבמתו את הכונס .ב

 .האשה מיד ושובר האיש מיד יוצא הגט הרי זמן ולאחר, לזה זה ונתנו לאיש ושובר לאשה גט ונתן וטעה ,לאשה ושובר לאיש גט סופר כתב .ג

 תצא מזה וכל הדינים נוהגים בה.

 ד זכותו של השני וחוששים לקנוניא.הגט חל, כיון שאין בכוחו של הראשון לאב – לאלתרהטעות נתגלתה  אם :חולק אלעזררבי  .ד

 מגורשת. –ואם נתגלתה לאחר זמן 

 

 ? ממזר והולד תצא מלכות שלום משוםכי ו. מלכות שלום משום - בגיטין מלכות תיקנו מה מפני .2

 . ממזר הולד - בגיטין חכמים שטבעו ממטבע המשנה כל: מ"ר היה אומר

 

 מדוע הוצרכה המשנה להביא את כל הדוגמאות לפסולי גט? .3

 . הוה דהוה מאי ,יון ומלכות מדי מלכות בלהשלטון המקומי כיון שהיא עדיין מולכת, א םמקפידי, הוגנת שאינה מלכותשדווקא  הו"א .א

 .הוה דהוה מאי הבית בניןאבל  ,שהיו מלכות הו"א שדווקא מדי ופרס .ב

 . צריכאשהוא צער, כשר.  הבית חורבןכיון שמזכירים בזה שבח, אבל  ,הבית בניןהו"א שדווקא  .ג

 

 ?הגיטין איזו הוראה אמר רב לסופרי .4

 .היניכשהייתם ב אע"פ שהדברים נמסרו לכם, בשילי כשאתם יושבים בעיר שילי כתבו שמקומכם

 

 ?כמיםכיצד הדין לח שכל המשנה הולד ממזר. מ"רמשנתנו כדעת  .5

 . מגורשת  - שבעיר סנטר לשם אלא כתב לא אפילו -בשם שמואל  .א

' מאיר זה כשר כיון שהוא ממונה מטעם בגט שהיה כתוב בו לפי שנות מינויו של מושל העיר בשכר, ורבה פסק שאפילו לר והובא מעשה

 כיון שהוא זוטר ובושה הוא למלך, אך מושל העיר שבח הוא.' שבעיר סנטרומה שפוסל ב'אותה מלכות. 

 . ממזר הולד -וכו'  ושמה שמו שינה שאם, מ"לר חכמים מודים, אבל כשר הולד -בשם רב  .ב

 פרד משמע שזו דעת רבנן...' נכתב בנשמו שינהמלשון משנתנו ש' ,ורב אשי הוכיח כרב

 

 . האם דבריו מתיישבים עם משנתנו ש'נישאו' אסורה ליבם?ליבמה אסורה - שזינתה יבם שומרת: פסק המנונא רב .6

 ונקטו נישאו משום לישנא מעליא.הוא הדין זינו  ותירצו –שמשמע ש'זינו' אינה אסורה ליבם לשון א' הקשו עליו  .א

 . הים למדינת בעלה שהלך אשהשעלולים להחליף דין זה בדין  משום, דווקא 'נישאוונדחה ' –שמשמע גם זינו  לשון ב' הוכיח כמותו .ב

 

 של יבום?מה הטעם שהוצרכה משנתנו לשני המקרים  .7

 אבל באופן השני שהתקיים יבום הו"א שלא תצא. נתקיימה כלל מצוות יבום בשעה שנישאה לשוק, כיון שלא  באופן הראשון הו"א

 משום שמוטלת לפניו משא"כ באופן הראשון. ובאופן השני הו"א

 

 מה כוונת ר' אליעזר לאלתר ומה הכוונה לאחר זמן? .8

 .זמן לאחר זהו - עמדו, לאלתר זהו - ענין באותו ועסוקין שיושבין זמן כל - שמואל .א

 . זמן לאחר זהו - נישאת, לאלתר זהו - נישאת לא - אהבה בר אדא רב .ב
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