
  

  
  

  

  גיטין מתוך "דרך ישרה" מסכת
  תשע"ו שמות פרשת ,כ -טו  דפים

  דרך ישרה תמצית הדף

  המביא גט בתרא -פרק שני 

 å"è óã  

  *המקרים בהבאת גט. *בפני נחתם חציו. *צירוף.

à.   בפני נחתם ולא נכתב, ואף לר"י 2. פסול: בפני נכתב ולא נחתם. 1מקרי המשנה בהבאת גט .

. נכתב חציו אחרון 4. בפני נכתב כולו ונחתם חציו. 3לאיחלופי בשאר קיום שטרות. פסול, דחישינן 
. אחד אומר בפני נכתב ואחד בפני נחתם פסול, ולר"י 5ונחתם כולו, והחצי ראשון שבו התורף כשר. 

. שנים אומרים בפ"נ ואחד בפני נחתם פסול, ור"י 6כשר לאחר שלמדו דלא חייש שיחזור לקלקולו. 
. אחד אומר בפני ושנים בפנינו נחתם כשר, ונחלקו אם דוקא ביוצא מתחת יד עדי 7מכשיר. 

  הכתיבה, או אף מתחת עדי החתימה.
á.   לר' חסדא אף ששתים מעידים, דאו כולו בקיום 1נכתב כולו ונחתם חציו פסול, האופן בחצי השני .

וא ואחד מעידין, ופסול . לרבא ה2או כולו בתקנת חכמים, ומקשינן וכי עד אחד כשר ושתים פסול. 
שמא יחליפו בקיום שטרות ויוציאו ג' רבעים ע"פ עד אחד, ודחי הרי אם היה לבדו מעיד היה כשר. 

 . לרב אשי באומר אני הוא עד שני, דאו כולו בקיום או כולו בתקנה.3

â.   לא  . גידוד חמשה ומחיצה חמשה2. בגט, צריך או כולו בקיום או כולו בתקנת חכמים. 1דיני צירוף

. בעי האם ידים טהורות לחצאין בטופח להטפיח, ולא 3מצטרפין לענין שבת, ולהלכה מצטרפין. 
. 4. טהור שנפלו על חציו ג' קבין וחציו טבל במ' סאה שאובין, בעי האם נטמא, תיקו. 4איפשיטא. 

 בעל קרי חולה שחציו טבל במ' סאה ועל חציו נתנו ט' קבין, תיקו.

 æ"è óã  

  חצאין. *שני עדי כתיבה.*טהרת ידים ל

à.   :נוטל כל יד בפ"ע כשר, אפילו בשטיפה 2. שתים נוטלין מרביעית. 1דיני טהרת ידים לחצאין .

. אם נשאר משקה טופח, אינו חיבור 4. נטל חצי יד וניגב, אין טהרה לחצאין. 3בנהר ובנטילה. 
חיבור, דדלמא דוקא  . בטופח להטפיח הוי ספק, ואין ראיה מהא דתנינא5כניצוק וקטפרס. 

  במקואות ולא בנט"י.



  

á.   :למ"ד שתים א"צ לומר בפ"נ, 1מחלוקת ר"י ורבנן בשתים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפ"נ .
. למ"ד צריך לומר בפ"נ, 2אירי ביוצא מיד אחד, ופליגי אי חישינן לאחלופי בקיום שטרות דעלמא. 

. לרבה 3י צריך עדות לשמה או רק עדי קיום. אירי ביוצא מיד שתיהם, ופליגי במח' רבה ורבא א
 לכו"ע צריך לשמה, ואירי אחר שלמדו ופליגי אי חישינן שיחזור לקלקולו, ורבא יתרץ כמו הל"ק.

 æ"é óã  

  *זמן בגט. *מה הועילו חכמים.

à.   הטעם, לר"י שמא יחפה על בת אחותו, ולר"ל משום פירות שמשעת הכתיבה שייכי 1זמן בגט .
לא אמר כאידך, לר"ל זנות לא שכיחא, ולר"י יש לבעל פירי זמן בגיטין עד שעת  . מ"ט2לאשה. 

. מח' ר"ש ורבנן, לר"י 4. ר"ש דמכשיר גט מוקדם, סובר דיש פירי משעת נתינה אף לר"י. 3נתינה. 
  פליגי מ"ט תקנו זמן, ולר"ל פליגי האם הבעל מפסיד פירות משעת כתיבה.

á.  גט בלא זמן אם נישאת כשר, ותירץ שהסופרים לא 1מן: הקושיות מה הועילו חכמים בתקנת ז .
. כתוב בו באיזה שבוע ביובל, מהני לשבוע 3. יכול לחתוך את הזמן, רמאות זו ניכרת. 2יכתבו לו. 

. יכול לכתוב גט ולהמתין שמא יתפייס, לא 4שלפניו ואחריו, כמו בו ביום דלא כותבים השעה. 
 הים שמגיע אחרי זמן רב, יש לזה קול. . גט ממדינת5מקדים פורענות לעצמו. 

 ç"é óã  

  *רב ושמואל. *ר"י ור"ל בכתיבה.

à.   ממתי 2. ממתי מונים ג' חדשים, לרב משעת נתינה ולשמואל משעת כתיבה. 1הלכות רב ושמואל .
. 3שביעית משמטת כתובה, לרב שתפגום וגם תזקוף במלוה, ולשמואל שתפגום או תזקוף. 

  דנכתבת ביום ונחתמת בלילה, ולכו"ע שרי אם עסוקין באותו ענין. לשמואל כתובה כמעשה ב"ד
á.   לכתוב גט שתאריכו מאוחר יותר מעשרה ימים, אליבא דר"ש 1מחלוקות ר"י ור"ל בכתיבת הגט .

. אמר לעשרה כתבו גט לאשתי, לר"י שתים 2לר"ל פסול שמא פייס, ולר"י כשר דאית ליה קלא. 
. איכא ביניהו כשחתמו חלק לאחר זמן, או 3ם משום עדים. משום עדים וכולם לתנאי, ולר"ל כול

. חתם הקרוב בתחילה פליגי אי כשר או פסול, ומשום גזירת אחלופי בשטרות 4כשאחד מהם קרוב. 
 דעלמא.

 è"é óã  

  *כתיבת הגט. *דיו וסיקרא. *יודעים לחתום. *קריאת הגט. *גביה ממשעבדי. *זריקת גט.

à.   דיו סם סיקרא קומוס קנקתום מי טריא אפצא אבר שחור 10ין: (. בכל כותב1כתיבת הגט כיצד (
. על הכל כותבין: עלה זית, קרן 3. אין כותבין: במשקין מי פירות ובמה שלא מתקיים. 2ושיחור. 

. לריה"ג אסור לכתוב ע"ג אוכלין ודבר שיש בו רוח 4פרה ונותן הפרה, יד עבד ונותן את העבד. 
  חיים.

á.  סיקרא ע"ג דיו, פליגי 3. דיו ע"ג דיו פטור. 2. דיו ע"ג סיקרא חיב שתים, כותב ומוחק. 1 דיו וסיקרא .
 אי חיב דמוחק או דפטור דמקלקל.

â.   2. דיו ע"ג סיקרא, ספק אם נחשב רק העליון כתב. 1כיצד מחתימים עדים שלא יודעים לחתום .
. לר' אבהו, במי מילין אם 4 . לשמואל במיא דאברא.3לרב ולבריתא, מקרעין נייר וימלאו דיו. 

 . לר"פ ברוק. וה"מ בגיטין משום עיגונא, אבל בשאר שטרות לא.5השטר אפיץ. 

ã.   ר' יהודה הצטער וקרא, 2. רשב"ג מצריך לקרות וחכמים לא, ופליגי כמאן הלכתא. 1קריאת הגט .



  

 אימתא. . ספרי דדייני קראו לפני ר"נ, ומהני דוקא בכך דהוי 3ור"א הסכים שיקראו לפניו. 

ä.   מגבים משעבדי בשטר הכתוב בכל לשון, 2. ע"פ שני גוים במסיח לפי תומו. 1גביה ממשעבדי .

 בשטרא פרסאה שחתומים ישראל.

å.   עדי מסירה 2. ניר חלק שראו שכתב במי מילין, חישינן שהיה כתוב ונמחק. 1זריקת גט לאשה .

או והכניס לכיסו והוציא ונתן . אמר ה"ז גיטך וזרק לאש מגורשת, איירי שקר3צריכים לקרוא. 
. זרק לבין החביות ומצאו שם מזוזה: באחד אינה מגורשת, 4לאשה, ואח"כ טען נתן לה שטר אחר. 

. נתן סתם אין לחוש דליכא שמו ושמה, והקמ"ל 5ובשתים מגורשת דחישינן שנטלו עכברים לגט. 
 שאין מי מילין ע"ג מי מילין.

 'ë óã  

  בת הגט. *גוף הגט לאשה.*מעביר קולמוס לשמה. *כתי

à.   אף לרבנן כשר, 2. אותה מחלוקת. 1מעביר קולמוס לשמה, בס"ת מח' ר"י ורבנן, ובגט אמרינן .
  . אף לר"י פסול, דבעינן כריתות.3וס"ת משום זה קלי ואנוהו. 

á.   ונתן 2. על אף שנאמר וכתב, גם כשהאשה כותבת כשר, דרבנן מקנים לאיש. 1דיני כתיבת הגט .
. כתב על אסוה"נ כשר, ואין ראיה מעלה 3ינו שו"פ, דקאי על מעשה הנתינה לידה. אף שהגט א

. כתב ע"ג 5. חקיקה בחק יריכות כשר, וחק תוכות פסול שנא' וכתב. 4זית, כיון דחזי לאצטרופי. 
 כיפה פסול, דהכתב רק מוטל ע"ג.

â.   התקבלי גיטך 2. . ע"ג טס זהב ואומר התקבלי גיטך וכתובתך, מגורשת1נתינת גוף הגט לאשה .
. ה"ז גיטך והניר 3והשאר לכתובתך מגורשת, ובהא קמ"ל שאם לא אמר אז אויר המגילה שייך לה. 

. בעי אם שייר בין השיטות והתיבות תיקו, ודווקא 4שלי לא מגורשת, וע"מ שתחזירי מגורשת. 
גט ונמצא  . מוחזקים בעבד ששיך לבעל וכתוב עליו5במעורה, דאל"כ פסול דהוי כמה ספרים. 

. מוחזקין בטבלא שלה 6אצלה לא מגורשת, משום דכתב שיכול להזדיף, וכן דאין חזקה לגודרות. 
 וכתוב ע"ג גט בעי אי יודעת להקנות וכשר, ופשטינן דידעה מהא דאשה כותבת גיטה.

  שאלות לחזרה ושינון

éðù ÷øô- àøúá àéáîä  

å"è óã  

à.  ) ה בהבאת גט7המקרים במש(  
á.   יחתם חציו, האופן בחצי השכתב כולו ו

 )3ומ"ט (
â.  ) י צירוף4די( 

æ"è óã  

à.  ) י טהרת ידים לחצאין5די(  
á.   יכתב ואחד בפ יים אומרים בפהמח' בש

 )3חתם (
æ"é óã  

à.  ) 4זמן בגט, מ"ט ובמאי פליגי(  
á.  ) תן4הקושיות מה הועילו חכמים בתק( 

ç"é óã  

à.  ) 3הלכות רב ושמואל(  
á.  ) 4מחלוקות ר"י ור"ל בכתיבת הגט( 

è"é óã  

à.  ) 4כתיבת הגט, כיצד(  
á.  ) 3דיו וסיקרא( 
â.  ) 5כיצד מחתימים עדים שלא יודעים לחתום( 
ã.  ) 3קריאת הגט( 
ä.  ) 2גביה ממשעבדי( 
å.   5(זריקת גט לאשה( 
'ë óã  

à.  ) 3מעביר קולמוס לשמה בגט(  
á.  ) י כתיבת הגט5די( 
â.  ) ת גוף הגט לאשהתי6( 



  

 הקוראיםקהל ניתן להצטרף ל, 
  ולקבל את העלון במייל 

 :תגובות והערות פרטיםל
yesodot100@gmail.com  
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המערכת

  

  
  
 

   הושלמה סדרת "דרך ישרה" על כל הש"ס!
  :יצאו לאור בס"ד מסכתות

  

 מחודדין בפיך. עם תרכוב  

 מהדורה חדשה שבת.  

 יןבעירו  

 פסחים  

 שקלים ר"ה  

 יומא  

 סוכה  

 ביצה תענית  

עם מדרש פורים-מגילה, 
  , ותמצית מחיר יין לרמ"אתוספתא
 מו"ק חגיגה  

 יבמות  

כתובות   
נדרים   
נזיר סוטה   
גיטין   
 עם תורתך שעשועי, - קידושין

 סימני הדף, ותוספתא

 בבא קמא  
 בבא מציעא 
 ב-בבא בתרא א 
 יש סדר  עם ב-סנהדרין א"

 לגמרא" ותמצית כל המסכתא.

 מכות שבועות  
 עם עבודה זרה הוריות 

  מחודדין בפיך
 זבחים 
 מנחות 
 חולין 

 ם הקדמות ומושגיםע בכורות  
 תמורה-ערכין 
 מעילה-כריתות 
 נדה 

  .₪ 5מחיר:  yesodot100@gmail.com בני ברק, 5053, ת.ד. 054-8479220בטל'  :ניתן להשיג
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

úéáî íéôñåð íéøåáéç "äøùé êøã":   
שיחות  -באהבתה תשגה תמיד

באהבת תורה ודרכי זכירתה מהגאון 
  .רבי בונים שרייבר שליט"א

כיצד ללמוד  -איזוהי דרך ישרה
  ., עם הכנה למסכת מכותלשנן ולזכור

סדר קדשים,  - הקדמות ומושגים
  ובקרוב בס"ד על סדרי זרעים וטהרות.

  סוגיות מסכת ב"ק. -שירת ישראל
  מנוקד ומסודר. קיצור חרדים

  קיצור אלשיך רות
  קיצור אלשיך אסתר

   קיצור אלשיך איכה
  בקרוב בס"ד על שה"ש וקהלת.

מצוות לפי כל  1270 קיךונשיח בח
  מוני תרי"ג המצוות.השיטות של 

על תרי"ג מצוות,  - בחקותיך אשתעשע
  לשיטת בה"ג ואזהרות ר"ש אבן גבירול.

לוחות ללימוד יומי לכל  - עתים לתורה
   יהודי, עם הרב מרדכי גנוט שליט"א.

  
  

 


