גיטין מו
ספר תורה שכתבו עובד כוכבים,

ישרף
ר"א היא ,דאמר :סתם
מחשבת עובד כוכבים לעבודת
כוכבים

יג ז

דת י רב המ ו א בריה דרבא
מפשרו יא :ס"ת ,תפלין

ומזוזות שכתבן )מין( ומסור,
עובד כוכבים ועבד ,אשה וקטן,
וכותי וישראל מומר  -פסולין,
,
ש אמר:
כל שיש ו בקשירה יש ו
בכתיבה ,וכל שאי ו בקשירה
אי ו בכתיבה

קורין בו
דת יא :לוקחין ספרים מן
העובדי כוכבים בכל מקום
ובלבד שיהיו כתובין כהלכתן

ומעשה בעובד כוכבים אחד בצידן שהיה כותב ספרים ,והתיר רשב"ג ליקח ממ ו.
קושי :ורשב"ג ,עיבוד לשמן בעי ,כתיבה לשמן לא בעי? דת יא :ציפן זהב ,או שטלה עליהן עור
בהמה טמאה  -פסולות ,עור בהמה טהורה  -כשרות ,ואף על פי שלא עיבדן לשמן; רבי שמעון בן
גמליאל אומר :אפילו עור בהמה טהורה  -פסולות ,עד שיעבדן לשמן!
תירוץ :אמר רבה בר שמואל :בגר שחזר לסורו.
קושי :לסורו ,כ"ש דהוי ליה מין!
תירוץ :אמר רב אשי :שחוזר לסורו משום יראה.

הטעם

ת א קמא
המוציא את אשתו
משום שם רע
ומשום דר לא
יחזיר
חייש לקלקולא

המוציא את אשתו משום אילו ית,

ר' מאיר
ר' יהודה
כל דר שצריך
כל דר שידעו בו
חקירת חכם  -לא
רבים  -לא יחזיר,
ושלא ידעו בו רבים יחזיר ,ושאי ו צריך
חקירת חכם  -יחזיר
 -יחזיר

ק ס לאשה
שפרוצה בעריות

רבי יהודה
לא יחזיר

דרבי יהודה חייש לקלקולא

משום קלקולה -
אדם רוצה
שתתבזה אשתו
בב"ד וכל אדם
יודע שאפשר
להפר דרי אשתו

ר' אלעזר
לא אסרו זה אלא
מפ י זה
משום קלקולה -
אין אדם רוצה
שתתבזה אשתו
בב"ד – ולא כל
אחד יודע
שאפשר להפר
דרי אשתו

חכמים
יחזיר

רב ן לא חייש לקלקולא

קושי :למימרא ,ר' יהודה חייש לקלקולא ורב ן לא חיישי לקלקולא ,והא איפכא שמעי ן להו!
תירוץ  :1אמר שמואל :איפוך.
קושי :והא מדקת י סיפא :ישאת לאחר והיו לה ב ים הימ ו ,והיא תובעת כתובתה ,אמר ר'
יהודה :אומר לה שתיקותיך יפה מדיבוריך ,מכלל דרבי יהודה חייש לקלקולא!
תירוץ :הא מי איפוך.
תירוץ  :2אביי אמר :לעולם לא תיפוך ,ור' יהודה בההיא סבר לה כר' מאיר וסבר לה כרבי אלעזר,
בצריך סבר לה כרבי אלעזר ,בשאי ו צריך סבר לה כר' מאיר.
המשך הקושי :אמר רבא :דרבי יהודה אדרבי יהודה קשיא ,דרב ן אדרב ן לא קשיא?
תירוץ :אלא אמר רבא :דר' יהודה אדר' יהודה לא קשיא ,כדש י ן; דרב ן אדרב ן לא קשיא ,מאן
חכמים? ר' מאיר ,דאמר :בעי ן ת אי כפול ,והכא במאי עסקי ן  -בדלא כפליה לת איה.

