
התנא109מחלוקות גמליאל בן שמעון רבן  מחלוקות109  ((אביו של רבי יהודה הנשיא)ג   "רשב)התנא רבן שמעון בן גמליאל  

ימי  קוד  לשבת במה דברי  אמורי  לדבר הרשות אבל לדבר מ וה ש יר דמי   ר אין מ ליגין ב  ינה  חות מג"ת
ש מותר"אומר אינו  רי  ומ ור ל ידן א ילו בע ג"רשב רביו ו ק עמו על מנת לשבות ואינו שובת דברי 

שבת
א:יט

 רבן שמעון בן גמליאלש "  שקשורה לו מע"ש ולא באו   אע"במרדעת ב מן שקשורה לו מע חמור יו אתניא נמי ה י 
ש ובלבד שלא יקשור לו מ רי ן ובלבד שלא י שול לו ר ועה תחת  נבו"אומר א  באו   ב מן שקשורה לו מע

א:שבת נג

ויהא חייב הבונה  ל שהוא והמ תת והמ ה ב טיש ובמע ד הקודח  ל שהוא חייב  ה ה לל  ל  הבונה  מה יבנה
אומר א  המ ה בקורנ  על ה דן בשעת מלא ה חייב מ ני  ג"רשבהעושה מלא ה ומלא תו מתקיימת בשבת חייב ו ן 

שהוא  מתקן מלא ה

שבת
ב:קב

אומר עד  אי ר האיטלקי ועל הבגדי  מ ד אחד אינו חו   משני  דדין חו   ג "רשבתנן הת  רבב על המרדע חו   
א  מ ד אחד חו   רבי ישמעאלרבי יהודה אומר משו  

שבת
א:קיד

אומר אין  רי  לקשור רבן שמעון בן גמליאלשגדרן לע י  ונמל  עליהן לישיבה  רי  לקשור  חריות של דקל דתניא שבת
ב:ק ה

אומר אין  רי  לקשר ג"רשבשגדרן לש  ע י  ונמל  עליהן לישיבה  רי  לקשר  חריות של דקלוהתניא  שבת
ב:ק ו

אומר א  מטלטלין  ג"רשבמטלטלין את הח ב מ ני שהוא מא ל ל ביי  ואת החרדל מ ני שהוא מא ל ליוני   ר"ת
שברי   ו ית מ ני שהוא מא ל לנעמיות

שבת
א:ק ח

חבילי קש וחבילי ע י  וחבילי  רדי  א  התקינן למא ל בהמה מטלטלין אותן וא  לאו אין מטלטלין אותן  תנו רבנן
אומר חבילין הניטלין ביד אחד מותר לטלטלן בשתי ידי  א ור לטלטלןג "רשב

שבת
א:ק ח

מטלטלין את הע מות מ ני שהוא מא ל ל לבי  בשר ת וח מ ני שהוא מא ל לחיה מי  מגולין מ ני שהן  תנו רבנן
אומר  ל ע מן א ור לשהותן מ ני ה  נהג "רשבראויין לחתול 

שבת
ב:ק ח

דאמר אמרינן לבוד משתמש  ג"לרשב ג ורבנן"באנו למחלוקת רשב  יוחנן מבוי שר  ו בלחיין  חות  חות מד  אמר ר
דאמרי לא אמרינן לבוד משתמש עד חודו ה נימי של חי ון אבל בין לחיין  לרבנן עד חודו ה נימי של לחי ה נימי

ד ולי עלמא א ור

עירובין
א:ט

המתאימות לא ב ו  די לקבל אריח ולא ב ו  די לקבל אריח א  מקבלות אריח לרחבו ט ח אין  רי  קורות   ו ן ב
ג אומר א  מקבלת אריח לאר ו שלשה אין  רי  להביא "רשבלהביא קורה אחרת וא  לאו  רי  להביא קורה אחרת 

קורה אחרת וא  לאו  רי  להביא קורה אחרת

עירובין
א:יד

קורה היו אה מ ותל  ה ואינה נוגעת ב ותל  ה ו ן שתי קורות אחת יו אה מ ותל  ה ואחת יו אה מ ותל  ה  ר"ת
רבן שמעון בן ואינן נוגעות  ו ב ו  חות משלשה אין  רי  להביא קורה אחרת שלשה  רי  להביא קורה אחרת 

אין  רי  להביא קורה אחרת ארבע  רי  להביא קורה אחרת  אומר  חות מד גמליאל

עירובין
א:יד

דתניא האומר לחבירו  א ולקט ל  תאני  מתאנתי או ל מהן עראי ומעשרן ודאי מלא ל   ל לה  ה תאני  מתאנתי 
רבן  רביאו ל מהן עראי ומעשרן דמאי במה דברי  אמורי  בע  האר  אבל בחבר או ל ואינו  רי  לעשר דברי 

אומר במה דברי  אמורי  בע  האר  אבל בחבר אינו או ל עד שיעשר ל י שלא נחשדו חברי   שמעון בן גמליאל
לתרו  שלא מן המוק 

עירובין
א:לב

אמר רבי נראין דברי מדברי אבא מוטב שיחשדו חברי  לתרו  שלא מן המוק  ולא יא ילו לעמי האר  טבלי  עד  אן 
 בר לא נחשדו אבל  ולי עלמא ח קה שליח עושה שליחותוומר   בר נחשדודמר לא  ליגי אלא 

עירובין
א:לב

ורבן שמעון  בר ניחא ליה לחבר דלעביד הוא אי ורא קלילא ולא ליעבד ע  האר  אי ורא רבה רבי במאי קמי לגי 
אי ורא קלילא לא ליעבד   בר ניחא ליה לחבר דליעבד ע  האר  אי ורא רבה ואיהו א י בן גמליאל

עירובין
ב:לב

  ר רביר עירב ברגליו ביו  ראשון מערב ברגליו ביו  שני נא ל עירובו ביו  ראשון אין יו א עליו ביו  שני דברי "ת
אומרי  עירב ברגליו בראשון אין מערב  יוחנן בן ברוקה  ישמעאל בנו של ר  ג ור"רשביהודה אומר הרי  ה חמר גמל 

ברגליו בשני נא ל עירובו ביו  ראשון יו א עליו בשני 

עירובין
א:לח
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  ג ור"רשבמח ירין אותו ובמו  ין מתחיל בשל שבת ומ יי  בשל שבת ואומר קדושת היו  באמ ע  וא  לא אמר
אומרי   ל מקו  ש קוק לשבע מתחיל בשל שבת ומ יי  בשל שבת ואומר  יוחנן בן ברוקה  ישמעאל בנו של ר

קדושת היו  באמ ע

עירובין
ב:מ

ח ירות אין ממלאין ממנו בשבת אלא א   ן עשו לו מחי ה גבוה עשרה ט חי  בין מלמטה בין מתו   בור שבין שתי
לא תהא מחי ה ר יהודה "אאומר בית שמאי אומרי  מלמטה ובית הלל אומרי  מלמעלה  רבן שמעון בן גמליאלאוגנו 

גדולה מן ה ותל שביניה 

עירובין
א: ו

אומר  ג"רשבאין משלשל דלי וממלא   משלשל דלי וממלא ג  העוברת בין החלונות  חות מג אמת המי  תניא איד 
אין משלשל דלי וממלא  משלשל דלי וממלא ד   חות מד

עירובין
א:  

אומר שתי שבתות שמעון בן גמליאל  רבהל ות ה  ח קוד  ה  ח שלשי  יו   שואלין ודורשין דתניא    חי 
א:ו

  רלחבירו  ה בודק עד מקו  שידו מגעת ו ה בודק עד מקו  שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו  חור שבין אד ורמינהו 
אומר מטה החולקת בתו  הבית וע י  ואבני   דורי  תחתיה ומ  קת אינה  רי ה בדיקה שמעון בן גמליאל

  חי 
א:ח

חורי בית העליוני  והתחתוני  וגג הי יע וגג המגדל ור ת בקר ולולין ומתבן ואו רות יין ואו רות שמן  רבנןדתנו 
אומר מטה החולקת בתו  הבית ומ  קת  רי ה בדיקה ג"רשבאין  רי ין בדיקה 

  חי 
א:ח

דתניא שדה שנאבד בה קבר הנ נ  לתו ה טמא נמ א בה קבר הנ נ  לתו ה טהור שאני אומר קבר שאבד הוא קבר 
אומר תיבדק  ל השדה  ולה ג"רשב  ר שנמ א דברי

  חי 
א:י

אומר הבית טהורג "רשב שאבד בבית הבית טמא שאני אומר אד  טמא נ נ  לש  ונטלו קרדו דתניא    חי 
ב:י

ד מ ני השבת אבידה"אומר מו רן בב ג"רשבא ל חבירו א ילו הן אבודין לא יגע בהן  המ קיד  ירותדתנן    חי 
א:יג

אומר  ל שאין ה לב י ול לח ש אחריו רבן שמעון בן גמליאלעליו מ ולת הרי הוא  מבוער  חמ  שנ לה   חי 
ב:לא

אומר או לין על של בין ה י ין ואין או לין על שבין השי ין ג"רשבעד שי לה האחרון שב וער  או לין בתמריןדתנן    חי 
א:נב

לעשות מלא ה בתשעה באב עושין מקו  שנהגו שלא לעשות מלא ה אין עושין וב ל מקו  תלמידי  מקו  שנהגו
אומר לעול  יעשה אד  ע מו תלמיד ח   ג"רשבח מי  בטלי  

  חי 
ב:נד

  חי  ברי חיישינן ליוהרא ורבנן בר לא חיישינן ליוהרא  ג"דרשבלמימרא : ח ו ו"וב ל מקו  ת
א:נה

  אמר לא  ל הרו ה ליטול את הש  יטול אמר ר ג"רשבלקרות קרית שמע לילה הראשון קורא  חתן א  יר הדתנן 
יוחנן מוחל ת השיטה

  חי 
א:נה

אומר חדש ג"רשביו    שנה ל  מה עיבורדתניא  ראש
השנה

ב:יט
ט ואין נותנין ל ניה  מ ונות אבל  דין חיה ועו  מן הביברין ונותנין ל ניה  מ ונות "מן הביברי  ביו אין  דין דגי 

אומר לא  ל הביברין שוין  ה ה לל  ל ג"רשב
ב:בי ה  ג

מתיר באל  ין חרניות מאי  רבן שמעון בן גמליאלאין  וחתין את הנר ואין עושין אל  ין חרניות ביו  טוב  תנו רבנן
חרניות אמר רב יהודה ערניות מאי ערניות אמר אביי  עי חקלייתא

בי ה
א:לב

 רבן שמעון בן גמליאל רבי שמעון בן אלע רתניא איד  לא  ל הרו ה לעשות ע מו יחיד עושה תלמיד עושה דברי 
אומר במה דברי  אמורי  בדבר של שבח אבל בדבר של  ער עושה ו  ור לטוב שאין שבח הוא לו אלא  ער הוא לו

תענית
ב:י

 ג"רשב רבידתניא אין גו רין יותר משלש עשרה תעניות על ה בור ל י שאין מטריחין את ה בור יותר מדאי דברי 
אומר לא מן הש  הוא  ה אלא מ ני שי א  מנה של רביעה

תענית
ב:יד

רבן שמעון בן בשאר שני שבוע על הבורות על השיחין ועל המערות א ילו בשביעית  מתריעין על האילנותתניא איד  
אומר א  על האילנות גמליאל

תענית
ב:יט

Page 2Copyright           Shmuel Zvuloni  ©שמורות הזכויות כל



התנא109מחלוקות גמליאל בן שמעון רבן  מחלוקות109  ((אביו של רבי יהודה הנשיא)ג   "רשב)התנא רבן שמעון בן גמליאל  

אומר א  על  ג"רשבמתריעין על האילנות בשאר שני שבוע על הבורות ועל השיחין ועל המערות א ילו בשביעית  ר"ת
האילנות בשביעית מ ני שיש בהן  רנ ה לעניי 

תענית
ב:יט

רבן שמעון בן גמליאל לא יא ל אד  שני תבשילין לא יא ל בשר ולא ישתה יין  ערב תשעה באבתניא  לישנא קמא 
 י ד משנה א  היה רגיל לא ול שני תבשילין יא ל מין אחד וא  היה רגיל ל עוד בעשרה  רבי יהודהאומר ישנה אמר 

בני אד   ועד בחמשה היה רגיל לשתות עשרה  ו ות שותה חמשה  ו ות במה דברי  אמורי  משש שעות ולמעלה 
אבל משש שעות ולמטה מותר

תענית
א:ל

 בר ב ל שנה ושנה מה  ל שנה ושנה אדר ה מו   רבי אליע ר ברבי יו יושניה  מקרא אחד דרשו ב ל שנה ושנה 
 בר ב ל שנה ושנה מה  ל שנה ושנה אדר ה מו  לני ן א   אן אדר ה מו   ג"ורשרלשבט א   אן אדר ה מו  לשבט 

ברבי יו י מ תבר טעמא דאין מעבירין על המ ות רבי אליע רלני ן בשלמא 

ב:מגילה ו

 ג"רשבלת לין ומ ו ות אלא שה  רי  נ תבין ב ל לשון ות לין ומ ו ות אינן נ תבות אלא אשורית אין בין   רי  
אומר א  ב  רי  לא התירו שי תבו אלא יוונית

מגילה
ב:ח

אומר שתי שבתותרבן שמעון בן גמליאל ה  ח קוד  ל  ח שלשי  יו   שואלין בהל ותדתניא  מגילה
ב: ט

 ג"רשבואת הע ברי  משדה הלבן ומשדה האילן  דר ו ומחריבין חורי נמלי   י ד מחריבין   דין את האישותר "ת
אומר מביא ע ר מחור  ה ונותן לתו  חור  ה והן חונקין  ה את  ה

מועד
ב:קטן ו

אומר האומר לחבירו השאילני חלוק   ג"רשבהיו א בבגד קרוע ל ני המת הרי  ה גו ל את המתי  ואת החיי  ר "ת
ואל  ואבקר את אבא שהוא חולה והל  ומ או שמת קורע ומאחו ו שיבא לביתו מח יר לו חלוקו ונותן לו דמי קרעו 

וא  לא הודיעו הרי  ה לא יגע בו

מועד
ב:קטן  ו

ה ו ה מטתו לא מטתו בלבד הוא  ו ה אלא  ל מטות שיש לו בתו  ביתו הוא  ו ה וא ילו יש לו עשר  תנו רבנן
מטות בעשרה מקומות  ו ה את  ולן וא ילו חמשה אחין ומת אחד  ולן  ו ין וא  היתה מטה המיוחדת ל לי  אין 

אומר דרגש מתיר את קרביטיו והוא נו ל  רבן שמעון בן גמליאל רי  ל  ותה דרגש אין  רי  ל  ותו אלא  וק ו 
מאיליו

מועד
א:קטן   

אומר לשלישי תנשא לרביעי  רבן שמעון בן גמליאל רביני ת לראשון ומת לשני ומת לשלישי לא תנשא דברי  והתניא
לא תנשא

יבמות
ב: ד

אומר  ל שאתה נושא בתו אתה נושא  ג"רשבאומר  ל ש רעו   ול  ו ל  ל שאין  רעו   ול אינו  ו ל  רבי יו י
אלמנתו ו ל שאין אתה נושא בתו אי אתה נושא אלמנתו

יבמות
א: ח

יו י לרבן שמעון בן גמליאל אמר עולא גר עמוני ומואבי אי א בינייהו ושניה  לא למדוה אלא מ הן   מאי אי א בין ר
 בר מה  הן  ג"רשב בר מה  הן גדול באלמנה ש רעו   ול ו ו ל א   ל ש רעו   ול  ו ל  רבי יו יגדול באלמנה 

גדול באלמנה ש ל  רעו   ול ו ו ל א  ש ל  רעו   ול ו ו ל לא וקי עמוני ומואבי דאין  ל  רעו   ול דאמר מר 
עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית

יבמות
א: ט

הביאה לאחר מ אן הרי היא  אילונית ל ל   שערות וא י   ל שהיא בת עשרי  ולא הביאה ב ואי ו היא אילונית
אומר  ל שאין לה שי ולי  רבן שמעון בן גמליאלדבריה ואלו הן  ימניה  ל שאין לה דדי  ומתקשה בשעת תשמיש 

אומר  ל שקולה עבה ואינה ני רת בין אשה לאיש רבי שמעון בן אלע רמעי   נשי  

יבמות
ב: 

ד "  מה  ח ב"אומר אינו י ול לא לבטלו ולא להו י  על תנאו א רבן שמעון בן גמליאל רביש בטלו מבוטל דברי "ת
י ה

יבמות
ב: 

י וב וריא וב ל מקו  ששלוחי ראש חודש מגיעין נשיאות   י  "נשיאות   י  וחילוק גרנות בא ח קה ל הונהש "ת
אומר א  אל  נדריא של מ רי  בראשונה מ ני שבית דין קבועין ג "רשבראיה אבל לא חילוק גרנות ובבל   וריא 

ש 

 תובות
א: ה

ר ואה שיש לה  אומר שמעון בן גמליאלמנ  י יתומין ו רי ה ר ואה הרי היא  מ ונות רבן אלמנה ני ונת  תנו רבנן
ק בה נתר את מ תובתה שאין לה ק בה הרי היא  מ ונות

 תובות
ב:נב

רבן שמעון לו    י   לעה נעשה ששה דינרין החתן מקבל עליו עשרה דינרי  לקו ה ל ל מנה ומנה    קה לה ני 
אומר ה ל  מנהג המדינהבן גמליאל 

 תובות
ב: ו
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אומר במקו  שנהגו שלא ל ורטן שמין  רבן שמעון בן גמליאל  לי  דינרי  הב הרי הן     י    הב הרי הואתניא 
אותן והרי הן בשוויהן

 תובות
א:  

א במומין הקטני  אבל במומין הגדולי   ו ין אותו "בדג "רשבבו מומין אין  ו ין אותו להו יא אמר  האיש שנולדו
להו יא

 תובות
א:ע 

ר ה מ חק בה עד  א"וח  ג"רשברו ה שתבריח נ  יה מבעלה  י ד היא עושה  ותבת שטר   י  לאחרי  דברי 
שת תוב לו מהיו  ול שאר ה

 תובות
א:עט

אומר לא תמ ור מ ני שהן שבח בית  ג"רשבנ לו לה עבדי  וש חות  קני  ימ רו וילקח מהן קרקע והוא או ל  ירות 
אומר לא תמ ור מ ני שהן  יהודה  ראביה נ לו לה  יתי  וג ני   קני  ימ רו וילקח בהן קרקע והוא או ל  ירות 

שבח בית אביה

 תובות
ב:עט

אין לי בנ  י  וב ירותיהן וב ירי  ירותיהן בחיי  ובמות  אינו או ל  ירות בחייה וא  מתה אינו   תב לה דין ודברי 
אומר א  מתה יירשנה מ ני שמתנה על מה ש תוב בתורה ו ל המתנה על מה ש תוב בתורה תנאו ג "רשביורשה 

בטל

 תובות
א: ג

 תובות בר א ילו בדרבנן תנאו בטל ורב בר בדאורייתא תנאו בטל הא בדרבנן תנאו קיי  רבן שמעון בן גמליאל 
א: ד

רבן שמעון בן לא הל ה  רבן שמעון בן גמליאל דאמר המתנה על מה ש תוב בתורה תנאו בטל ולאו מטעמיה דאילו 
 בר מתה לא יירשנה ורב בר מתה יירשנה  גמליאל

 תובות
א: ד

גובה  תובתה  תובה ואין עמה גט היא אומרת אבד גיטי והוא אומר אבד שוברי ו ן בעל  ואין עמו  תובה הו יאה גט
אומר מן ה  נה ואיל  אשה גובה  תובתה שלא  ג"רשבחוב שהו יא שטר חוב ואין עמו  רו בול הרי אלו לא י רעו 

בגט ובעל חוב גובה שלא ב רו בול

 תובות
ב: ח

אומר אין לשני אלא מה  ג"רשב רבידתניא נ  י לי  ואחרי  ל לוני ירד הראשון ומ ר השני מו יא מיד הלקוחות דברי 
ששייר ראשון

 תובות
ב: ה

 תובתה מאתי  ומ רה שוה מנה במאתי  או שוה מאתי  במנה נתקבלה  תובתה היתה  תובתה  אלמנה שהיתה
אומר לעול   ג"רשבמנה ומ רה שוה מנה ודינר במנה מ רה בטל א ילו היא אומרת אח יר דינר ליורשין מ רה בטל 

בית רובע היתה  רבי עקיבאמ רה קיי  עד שתהא ש   די שתשייר בשדה בת תשעה קבין ובגנה בת ח י קב ו דברי 
 תובתה ארבע מאות  ו  ומ רה ל ה במנה ול ה במנה ולאחרון י ה מנה ודינר במנה של אחרון בטל ושל  ולן מ רן 

קיי 

 תובות
א: ח

אומר מ רן קיי  א   ן מה  ח בית דין י ה אבל א   ג"רשבש יחתו שתות או הו י ו שתות מ רן בטל  שו  הדיינין
עשו אגרת בקורת ביניהן א ילו מ רו שוה מנה במאתי  או שוה מאתי  במנה מ רן קיי 

 תובות
ב: ט

לנשואין יהודה ועבר הירדן והגליל אין מו יאין מעיר לעיר ומ ר  ל ר  אבל באותה האר  מו יאין מעיר  שלש אר ות
אבל לא מעיר ל ר  ולא מ ר  לעיר מו יאין מנוה הרעה לנוה הי ה אבל לא מנוה הי ה לנוה הרעה  לעיר ומ ר  ל ר 

אומר א  לא מנוה רעה לנוה י ה מ ני שהנוה הי ה בודקג "רשב

 תובות
א:קי

ה ל מעלין לאר  ישראל ואין ה ל מו יאין ה ל מעלין לירושלי  ואין ה ל מו יאין אחד האנשי  ואחד הנשי  נשא 
י וגרשה בק וטקיא נותן לה ממעות אר  "י וגרשה באר  ישראל נותן לה ממעות אר  ישראל נשא אשה בא"אשה בא
אומר נותן לה  רבן שמעון בן גמליאלוגרשה באר  ישראל נותן לה ממעות אר  ישראל  נשא אשה בק וטקיאישראל 

ממעות ק וטקיא נשא אשה בק וטקיא וגרשה בק וטקיא נותן לה ממעות ק וטקיא

 תובות
ב:קי

א ור ב ל מיני בשר וא ור בראש וברגלי  ובקנה וב בד ובלב ובעו ות ומותר בבשר דגי   הנודר מן הבשרדתניא 
אומר הנודר מן הבשר א ור ב ל מיני בשר ומותר בראש וברגלי  ובקנה וב בד ובלב ובעו ות ואין  ג"רשבוחגבי  

 רי  לומר בשר דגי  וחגבי 

נדרי 
ב:נד

ק בר  דתנא קמאאומר ענבי  ב לל תאני  מאי טעמא  ג"רשבאין א ור אלא בתאני   הנודר מ ירות הקי תניא 
 בר ענבי  נמי  י מירדדן מיק  ן בידא ג"רשבתאני  מיק  ן בידא ענבי  לא מיק  ן בידא 

נדרי 
ב: א

אומר אין לשני  ג"רשב רבידתניא נ  י ל  ואחרי  ל לוני וירד הראשון ומ ר וא ל השני מו יא מיד הלקוחות דברי 
אלא מה ששייר ראשון

 וטה
ב: א
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או רין וח מי מתיר משו  רבי יהודה בן גמדא איש   ר ע ו  רבן שמעון בן גמליאלדתניא המברי  אילן בירק   וטה
ב:מג

אומר א ילו מהגמוניא  ג"רשבממדינה למדינה במדינת הי   רי  שיאמר ב ני נ תב וב ני נחת  והמולי  והמביא 
מ "ראומר מרק  למ רח ורק   מ רח מאשקלון לדרו  ואשקלון  דרו  מע ו ל  ון וע ו    ון  יהודה  רלהגמוניא 

אומר ע ו  אר  ישראל לגיטין המביא גט באר  ישראל אינו  רי  שיאמר ב ני נ תב וב ני נחת  וא  יש עליו 
עוררי  יתקיי  בחותמיו

א:גיטין ב

במה דברי  אמורי   ג"רשבלחתו  מקרקעין לה  נייר חלק וממלאי  את הקרעי  דיו אמר  עדי  שאין יודעי דתניא 
בגיטי נשי  אבל שחרורי עבדי  ושאר  ל השטרות א  יודעין לקרות ולחתו  חותמין

ב:גיטין ט

 ג"רשבאו ר ל י שאין בקיאין בדקדוקי מ ות  רבי אלע רמותרת ואד  יו א בה ידי חובתו ב  ח  מ ת  ותידתניא 
אומר  ל מ וה שהח יקו בה  ותי  הרבה מדקדקין בה יותר מישראל

א:גיטין י

אומרי   וח מי אומר י ול העבד לומר לרבו בשני ב ורת או  רנ ני או הו יאני לחירות  רבן שמעון בן גמליאל
הרשות ביד רבו

א:גיטין יב

אומר הגדל בחיוב  ג"רשב רביוהא תניא אילן מק תו באר  ומק תו בחו ה לאר  טבל וחולין מעורבין  ה ב ה דברי 
חייב והגדל ב טור  טור

גיטין
א: ב

אומר בין  ג"רשב  משלחו ביד אחר את הול  גט  ה לאשתי הרי  ה לא ישלחנו ביד אחר "ה הול  גט  ה לאשתידתניא 
   ובין    אין השליח עושה שליח

גיטין
א: ט

ד י ה ומי אי א "  מה  ח ב"אומר אינו י ול לא לבטלו ולא להו י  על תנאו שא ג"רשב רביר בטלו מבוטל דברי "ת
ד י ה שרינן אשת איש לעלמא אין  ל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש "מידי דמדאורייתא בטל גיטא ומשו  מה  ח ב

וא קעינהו רבנן לקידושין מיניה

א:גיטין לג

אומר אינו י ול לבטל אלא  ה ב ני  ה ג"רשב רביר אמר לעשרה  תבו גט לאשתי י ול לבטל  ה שלא ב ני  ה דברי "ת א:גיטין לג

לא בטלה  ולה ואי א לי   בר עדות שבטלה מק ת רביבמאי קמי לגי בעדות שבטלה מק תה בטלה  ולה קמי לגי 
 בר עדות שבטלה מק תה בטלה  ולה והנ  לא ידעי וא לי ו תבי ויהבי ושרו  ג"רשבהנ   תבי ויהבי לי תבו וליתבו 

אשת איש לעלמא

א:גיטין לג

אומר אינו י ול לבטל אלא  ה ב ני  ה ג"רשב רביש אמר לשני  תנו גט לאשתי י ול לבטל  ה שלא ב ני  ה דברי "ת ב:גיטין לג

בין    ובין    ישתעבד ג אומר"רשבו דאוהו א  לשו  עבד ישתעבד א  לשו  בן חורין לא ישתעבד  עבד שנשבה ב:גיטין ל 

גיטין בר לאו  ג ו  דמי ומר ג ו  דמי   "מוה א בשערו העומד ליג   קמי לגי 
א:לט

גיטין בר  מטלטלי דמי ומר בר עבדא  מקרקעי דמי  דמרוה א בהא קמי לגי 
א:לט

גיטין בר לא קדוש ומר בר קדוש  דמרבהא קמי לגי 
א:לט

אומר מועלין בשערו רבן שמעון בן גמליאלאין מועלין בו  המקדיש עבדולימא  תנאי  גיטין
א:לט

עולא אמר מי שיחררו רבו שני שורת הדין  ורבנן ג"רבן שמעון באיתמר נמי המ יק שיעבודו של חבירו באנו למחלוקת 
אין העבד חייב  לו  במ ות אלא מ ני תיקון העול  שהרי י א עליו ש  בן חורין  ו ין את רבו ראשון ועושה אותו 

אומר אינו  ותב אלא משחרר  ותב ג"רשבבן חורין ו ותב שטר על דמיו 

גיטין
א:מא

מי שחררו אמר רב רבו ראשון שורת הדין אין העבד חייב  לו  לרבו שני  דרבא :עבד שעשאו רבו א ותיקי ושיחררו
דאמר רבא הקדש חמ  ושחרור מ קיעין מידי שיעבוד אלא מ ני תיקון העול  שמא ימ אנו בשוק ויאמר לו עבדי 

אומר אין העבד  ותב אלא משחרר  ג"רשבאתה  ו ין את רבו שני ועושה אותו בן חורין ו ותב עבד שטר על דמיו 
 ותב

גיטין
א:מא
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גיטין בר לא שמיה הי ק ומרשמיה הי ק   "מבמאי קמי לגי בהי ק שאינו ני ר קמי לגי 
א:מא

אומר בעל חוב גובה משאר  ג"רשבח ול תובת אשה גובין משאר נ  י  "א ותיקי לבע העושה שדהותניא איד  
נ  י  אשה אינה גובה משאר נ  י  שאין דר ה של אשה לח ר על בתי דינין

גיטין
א:מא

א שלא  תב עליו אונו "בד ג"רשבהמו ר עבדו לעובדי  ו בי  י א לחירות ו רי  גט שחרור מרבו ראשון אמר ר "ת
אבל  תב עליו אונו  הו שחרורו מאי אונו אמר רב ששת ד תב ליה ה י ל שתברח ממנו אין לי ע ק ב 

גיטין
ב:מג

י א   אומר  עמי רבן שמעון בן גמליאלהמו ר עבדו לחו ה לאר  י א לחירות ו רי  גט שחרור מרבו שני  תנו רבנן
ו עמי  לא י א  י ד אמר  לוני עבדי מ רתיהו ל לוני אנטו י לא י א לאנטו י שבאנטו יא י א

גיטין
ב:מד

 ג"רשבאת השבויין יתר על  די דמיהן מ ני תיקון העול  ואין מבריחין את השבויין מ ני תיקון העול   אין  ודין
אומר מ ני תקנת השבויין

גיטין
א:מה

אומר מ ני תקנת שבויין ג"רשבאת השבויין מ ני תיקון העול   ואין מבריחין גיטין
א:מה

רבי שמעון בן   שלא עיבדן לשמן "או שטלה עליהן עור בהמה טמאה   ולות עור בהמה טהורה  שרות ואע  י ן  הב
אומר א ילו עור בהמה טהורה   ולות עד שיעבדן לשמן גמליאל

גיטין
ב:מה

 רבן שמעון בן גמליאל רביתא שמע ישראל ועובד  ו בי  שלקחו שדה בשות ות טבל וחולין מעורבין  ה ב ה דברי   
אומר של עובד  ו בי   טור ושל ישראל חייב

גיטין
ב:מ 

י לה קיע " בר אין ברירה אבל ד ולי עלמא יש קנין לעובד  ו בי  בא ומר בר יש ברירה  דמרעד  אן לא  ליגי אלא 
מיד מעשר

גיטין
ב:מ 

 ש בן גמליאל"ראומר אומר אני א  הוא נותן דמי ע מו ויו א מ ני שהוא  מו רו לו ו רי  לחשב עמהן באחרונה  רבי
אומר אינו  רי  `

גיטין
א:נב

אומר  רבן שמעון בן גמליאלרשאין למ ור שדות וליקח עבדי  אבל מו רין עבדי  ולוקחין בהן שדות  ואין א וטרו ין
ט דלמא לא מש יין ואין א וטרו ין רשאין להו יא עבדי  לחירות אבל מו רין "א  לא למ ור עבדי  וליקח שדות מ

אותן לאחרי  ואחרי  מו יאין אותן לחירות

גיטין
א:נב

 ה לאשתי או הול  גט  ה לאשתי א  ר ה לח ור יח ור האשה שאמרה התקבל לי גיטי א  ר ה האומר התקבל גט 
אומר ג "רשבלח ור לא יח ור ל י   א  אמר לו הבעל אי אי שי שתקבל לה אלא הול  ותן לה א  ר ה לח ור יח ור 

א  האומרת טול לי גיטי א  ר ה לח ור לא יח ור

גיטין
ב: ב

שאמר  תבו גט לאשתי ר ה לשחק בה מעשה בבריא אחד שאמר  תבו גט לאשתי ועלה לראש הגג ונ ל ומת  הבריא
א  מע מו נ ל הרי  ה גט א  הרוח דחתו אינו גט ג"רשבאמר 

גיטין
א: ו

רבן שמעון בן שתתני לי מאתי   ו  ומת נתנה אינה  קוקה ליב  לא נתנה  קוקה ליב     גיט  על מנת"התניא 
אומר נותנת לאביו או לאחיו או לאחד מן הקרובי  עד  אן לא  ליגי אלא דמר  בר לי ולא ליורשי ומר  בר  גמליאל

ע מיהא תנאה הוי"לי וא ילו ליורשי ו 

גיטין
א:עד

מ שתניקי את בני שתי שני  מת הבן או שאמר האב אי א שי "מ שתשמשי את אבא שתי שני  ע"ע הרי  ה גיטי 
אומר   ה גט  לל אמר רבן שמעון בן גמליאל  ל ע בה  רבן שמעון בן גמליאלשתשמשני שלא בהק דה אינו גט 

שאינה הימנה הרי  ה גט

גיטין
ב:עה

א "בד רבן שמעון בן גמליאללעובד  ו בי  י א לחירות ו רי  גט שחרור מרבו ראשון אמר  המו ר עבדוש דתניא "ת
שלא  תב עליו אונו אבל  תב עליו אונו  הו שחרורו

גיטין
ב: ה

א שלא  תב עליו אונו "בד ג"רשבלעובד  ו בי  י א לחירות ו רי  גט שחרור מרבו ראשון אמר  המו ר עבדוש "ת
אבל  תב עליו אונו  הו שחרורו

קידושין
ב:ו
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התנא109מחלוקות גמליאל בן שמעון רבן  מחלוקות109  ((אביו של רבי יהודה הנשיא)ג   "רשב)התנא רבן שמעון בן גמליאל  

ח מי  אחד משמנה באי ר האיטלקי שש מעה     דינר מעה שני  ונדיונין  ונדיון שני אי רין   רוטה שאמרודתניא 
רבן אי ר שני מו מי י  מ מ  שני קונטרונקין קונטרנק שתי  רוטות נמ א  רוטה אחת משמנה באי ר האיטלקי 

 רוטות לשמין נמ א  רוטה   אומר שלשה הדר ין למעה שני הנ ין להדרי  שני שמנין להנ  ב שמעון בן גמליאל
 אחת מששה באי ר האיטלק

קידושין
א:יב

הרי שהיה רבו רו א ואמר לו ל חול לו עינו ו מאה לחתור לו שינו וה ילה שיחק באדון וי א לחירות  תנו רבנן
רשב"ג אומר )שמות  א   ו( ושחתה עד שית וין לשחתה ורבנן האי ושחתה מאי עבדי ליה מיבעי להו

קידושין
ב: ד

ואמר רבן )אומר מ רן קיי   רבן שמעון בן גמליאלש יחתו שתות או הותירו שתות מ רן בטל  שו  הדייני  והתנן
ד י ה ואמר רב הונא בר חיננא אמר רב נחמן הל ה  דברי ח מי  לא קשיא הא "  מה  ח ב"א( שמעון בן גמליאל

   דטעו הא דלא טעו אי דלא טעו מאי י ולי  למחות י ולי  למחות ברוחות

קידושין
א:מב

ליורשיי   בר א י ומר בר לי ולא ליורשיי  דמרעד  אן לא  ליגי אלא  קידושין
ב: 

אומר  ג"רשבמ שתתני לי מאתי   ו  ומת נתנה אין  קוקה ליב  לא נתנה  קוקה ליב  "גיט  עאמר לה הרי  ה  תניא
נותנת לאחיו או לאביו או לאחד מן הקרובי 

קידושין
ב: 

  הן גדול  ג"ורשבג באלמנה מה  הן גדול באלמנה ש רעו   ול ו ו ל א   ל ש רעו   ול  ו ל " בר  י   יו י  דר
ג באלמנה ש ל  רעו   ול א   ל ש ל  רעו   ול א ילו נקבות לא וקי גר עמוני ומואבי דנקבות הוו "באלמנה מה  

 שרות לבא בקהל דאמר מר עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית

קידושין
א:עה
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