מתוך "דרך ישרה" מסכת גיטין
דפים סב  -סט ,פרשת תצוה תשע"ו
דרך ישרה תמצית הדף
á"ñ óã

*הולך כזכי* .שליחות איש ואשה.
 .àהאם הולך כזכי והשמועות  .1במשנה אמר הולך וחזר בו ,ומדייק דאם היה שליח קבלה לא יחזור
ש"מ כזכי ,ודחי דהתקבל והולך קאמר וכלל לא מגורשת .2 .אמרה התקבל לא יחזור וזה אף באמר
הולך ,ודחי דהבעל אמר ג"כ התקבל .3 .אמר אי אפשי שתקבל אלא הולך יחזור ,ש"מ דבהולך
סתם הוי כזכי ,ודחי דלמא בהילך.
 .áשליחות ע"י איש ואשה  .1איש שייך בהולכה דבעל מוליך ,וקבלה פשטינן מאי אפשי שתקבל
אלא הולך .2 .אשה שייכא בקבלה שמקבלת גיטה מבעלה ,ואף בהולכה מנשים שחשודות לומר
מת בעלה דנאמנת בהולכה ,וכן היא עצמה מביאה גיטה.
â"ñ óã

*הילך כמו שאמרה* .הולך תן זכי והתקבל* .שליחות בגט.
 .àשליח הבאה שאמר שהוא לקבלה ואמר הילך כמה שאמרה ,אמרינן דלא מגורשת ,משום דסמיך
אדיבורא דידיה ,ודחי דלמא משום שעקר שליחותו .ומייתי  .1אמר התקבל יכול לחזור ,דאף שא"א
לבעל למנות שליח קבלה מ"מ כיון שנתן עיניו לגרשה אומר שתתגרש בכל אופן .ודחי דהתם יודע
שא"א וגמר שיהא שליח הולכה .2 .קטנה שמינתה שליח קבלה מתגרשת כשבא לידה ,ש"מ טעמא
שנתן עיניו לגרשה ,ודחי דיודע שאין שליחות לקטן ונתן להולכה .3 .שליח הבאה ואמר קבלה או
שליח קבלה ואמר שנשלח להביא ואמר לשון הולך תן זכי והתקבל יכול לחזור ,א"כ שליח הולכה
שאמר וקבלה מגורשת כשיגיע לידה ,ודחי דבקבלה איירי שאמר הולך ונהיה שליח להולכה.
 .áשליח קבלה והבעל אמר הולך תן זכי והתקבל  .1לת"ק לא יחזור ,דהולך כזכי .2 .לר' נתן הולך
כזכי ותן לאו כזכי ,זכי והתקבל יחזור ,וכן פשטינן דהילך כזכי .3 .לרבי לא יחזור ,והינו ת"ק ,או
דפליג באמר אי אפשי שתקבל אלא הולך ,דיכול לחזור .4 .באמר הולך נעשה שלוחו ושלוחה
וחולצת מספיקא ,דהולך כזכי וספק איסורא לחומרא.
 .âדיני שליחות בגט  .1לרב אין אשה עושה שליח קבלה משליח הולכה ,ולר"ח עושה .וטעמא דרב
משום בזיון דבעל או גזירת חצירה הבאה לאחר מכן ,וא"ב קדמה ומנתה שליח קבלה .2 .לא חזרה

שליחות לבעל פליגי ,והוי ספק וצריכה גט מהבעל וחליצה אם מת .3 .בעדים שעשו שליחותן ,פליגי
אי בטלה השליחות אחרי שכתבו גט מעליא או אחר שתתגרש בלבד.
ã"ñ óã

*שליש ונאמנות* .אומרת שאיבדה* .יד קטנים.
 .àהשליש אומר לגירושין ובעל לפקדון ,לר"ה הבעל נאמן דאל"כ היה נותן לאשה ,ולר"ח השליש
נאמן שהרי האמינוהו .ומייתי  .1הודאת בע"ד כמאה עדים ושליש נאמן ,ודחי דממון ניתן למחילה.
 .2מתני' דצריכה עדים בפנינו אמרה ,הואיל והגט קרוע אין נאמנות לשליש ,קיבל כר"א דעדי
מסירה כרתי ,וקרע בשעת הגזירה.
 .áבעל ושליש אומרים לגירושין והיא אומרת לקבלה ואבד ,הוי דבר שבערוה ובעי תרי עדים .1
השליש לא נאמן דהגט לא תחת ידיו .2 .הבעל לא נאמן ,שלא טוען גירשתי .3 .לא אמרינן חזקה
שליח עושה שליחותו היכא דהוי לקולא .4 .אין לה להאמין לאשה מדמעיזה פניה ,דהיכא דמסיע
ליה אז מעיזה.
 .âדין יד קטנים  .1קטן גמור לא זוכה כלל .2 .כשנותנים לו אגוז ונוטלו צרור וזורקו ,זוכה לעצמו ולא
לאחרים ,ובקטנה מתקדשת למיאון .3 .חפץ ומחזיר לאחר שעה ,פליגי אי זוכה גם אחרים או רק
לעצמו .4 .יודעת לשמור גיטה מתגרשת ,להו"א ששומרת חפץ מחמת גיטה ,ולמסקנא שמבחנת
בין גיטה לדבר אחר .וזה גיל הפעוטות דמקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין ,משום כדי חייו.5 .
בעונת נדרים ,חל נדרן והקדישן וקטנה חולצת .6 .נערה ,פליגי אי מתגרשת עם אביה או לבדה.7 .
למכור קרקעות יכול רק מגיל עשרים.
ä"ñ óã

*הקושיות בקטנים* .מקום פלוני* .תרומה בשליח* .עירוב בתמרים* .לשנות גירושין.
 .àהקושיות בקטנים  .1בשיתוף מזכה לאחרים ע"י שפחתו העבריה אף דלא הביאה ב' שערות ,ודחי
דהוי דרבנן ולא תקנו כעין דאוריתא כשאין עיקר מן התורה .2 .מע"ש מערים ע"י שפחתו העבריה,
ודחי להו"א בזה"ז דרבנן .וקשה דאין אמה בזה"ז כיון שאין יובל ,ולמסקנא בעציץ שאינו נקוב
דרבנן.
 .áמקום פלוני  .1באיש ,תן במקום פלוני ונתן באחר פסול ,והרי היא במקום פלוני כשר ,דמראה
מקום .2 .אשה ,התקבל במקום פלוני וקבל במקום אחר פסול ,ור"א מכשיר שמתגרשת בע"כ,
ובהבא כשר.
 .âאכילת תרומה כששלחה שליח  .1בשליח הולכה אסורה ממתי שיגיע לידו .2 .בשליח קבלה אסורה
מיד .3 .במקום פלוני ,לר"א אסורה מיד ולרבנן עד שיגיע.
 .ãהמח' בעירוב בתמרים במקום בגרוגרות הוי עירוב  .1לרבנן פסול דמקפיד ,ולר"א כשר דמראה
מקום .2 .כו"ע כרבנן ,ובשלו לא קפדי בשל חבירו קפיד .ומגדל ושובך קאמר פירי דבמגדל שהם
של חברו ,ולא דקאמר שיניח במגדל או בשובך.
 .äלשונות גירושין  .1הדין שיכתבו ויתנו (6) :כתבו גט ותנו ,גרשוה ,כתבו אגרת ,שלחוה ,שבקוה,
תרכוה .2 .לא אמר כלום (5) :פטרוה ,פרנסוה ,עשו לה כנימוס ,או כראוי ,או כדת .3 .פטרוה בא"י
לא מגורשת ובבבל מגורשת ,ובפיטרוה לא מגורשת .4 .איבעיא (5) :הוציאוה ,עזבוה ,התירוה,
הניחוה ,הועילו לה.

å"ñ óã

*סגי בכתבו* .מתנת גניבא* .כתבו ונתנו.
 .àאומר שיכתבו בלא יתנו אף נותנים .1 :יוצא בקולר .2 .מפרש ויוצא בשיירא .3 .לר"ש שזורי גט
מסוכן .4 .מושלך לבור .ולא חישינן לשד ,שראו צורת אדם ,ובבואה דבבואה ,ובשעת הסכנה.5 .
בבריא שאח"כ עלה לראש הגג ונפל ומת ,אם מעצמו הוי גט ,וברוח דחאתו אינו גט דשיחק בה.
 .áגניבא כשיצא בקולר אמר שיתנו ד' מאה זוזי מחמרא לר' אבינא ,וזכה כר' הונא דגט כמתנה דא"צ
לפרש וא"צ קנין ואם עמד חוזר .ומקשינן  .1וכי ישנה לאחר מיתה ,ודחי דיש מתנה לאחר מיתה.2 .
הויא מתנת שכ"מ במקצת ,ודחי דיוצא בקולר ודאי ימות .3 .למסקנא דאמר מחמרא ואין עושין
מעות מיין ,ותירץ לייפות כחו ליקח מהמעות אם החמיץ ומהיין באבדו המעות.
 .âדין כתבו ותנו  .1אומר לשתים תנו או לשלשה כתבו ותנו ,הדין שיכתבו ויתנו .2 .אמר לשלשה
תנו ,לר"מ אומרים לאחרים מפני שעשאן ב"ד ,ולר' יוסי דוקא אותן השלשה .3 .אמר לעשרה כתבו
ותנו אחד כותב ושנים חותמין ,ובכולכם אחד כותב וכולן חותמין.
æ"ñ óã

*כתובו* .שבח החכמים* .אמר אמרו* .אמר לעשרה.
 .àספק שמואל בכתובו אי אומרים לסופר לכתוב והם חותמין ,אי כתובו הוי כתב ידן או כתב הגט.
ומיתי .1 :מתני' הרי אלו יכתבו ויתנו ,ודחי דלמא כתב היינו חתימה .2 .סיפא דב"ד ילמדו ויכתבו
ש"מ כתיבה ,ודחי בב"ד חדש שלא יודע לחתום .3 .או כוונתו לכתב ידו וכתב הגט כשר ,הרי
שמואל סבר כר' יוסי דמילי לא ממסרן לשליח .ודחי להו"א באומר אמרו מודה ר' יוסי ,ולמסקנא
פוסל ושמואל ס"ל כר' יוסי במילי אבל באומר אמרו מכשיר.
 .áשבח החכמים .1 :ר"מ חכם וסופר .2 .ר"י חכם לכשירצה .3 .ר"ט גל אגוזין ,ראיות מכל מקום .4 .ר'
ישמעאל חנות ערוכה ,כך תלמודו .5 .ר"ע אוצר בלום ,שסידרו .6 .ר"י בן נורי קופת רוכלין ,שלמד
כל דבר בנפרד .7 .ראב"ע קופת בשמים ,פחות מרוכל .8 .ראב"י קב ונקי מועט אבל הלכה כמותו.
 .9ר' יוסי נימוקו עמו .10 .ר"ש טוחן הרבה ומשכח הסובין.
 .âאמר לשנים אמרו  .1אמרו לסופר לכתוב ולשתים שיחתמו כשר ,ולא תיעשה כן דחישינן שאשה
תשכור עדים ,וחישינן לדבורא ולא למעשה שקר .2 .אמרו לסופר ואתם חתמו ,פליגי אי כשר
ותיעשה או דלא תיעשה.
 .ãאמר לעשרה  .1כתבו ותנו ,אחד כותב ע"י כולם .2 .כולכם כתובו ,כותב במעמד כולן .3 .הוליכו,
אחד מוליך ע"י כולן .4 .כולכם הוליכו ,מוליך במעמד כולן .5 .מנה אותם פליגי אי הוי ככולכם או
לא ,ותלוי במנה כולם או מקצתן ,ואמרי לה להאי גיסא .6 .התקנה כתבו חתמו והוליכו כל חד
מנכון.
הדרן עלך פרק ששי דגיטין -האומר

פרק שביעי  -מי שאחזו
è"ñ-ç"ñ óã

*החולאים ורפואתם* .שלמה המלך* .אשמדאי.

 .àהחולאים ורפואתם .1 :קורדיקוס ,יין מגתו ובשר כחוש .2 .שמשא חום :חולה יום כוזא ,יומים הקזה,
ושלש בשר כחוש .3 .שמשא עתיקא חום ישן ,תרנגולת שחורה .4 .צינה ,בשר שמן או להתחמם
בריחים ומשאות .5 .דמא דרישא כאב ראש מחמת דם ,ג' מאה כסי או ורדא חיורא .6 .צליחתא
כאב חצי הראש ,דם דוכיפת .7 .ברוקתי שבעין ,כחול מעקרב זקן .8 .שברירי סנורים של לילה,
לקשור חבל לרגלו ולכלב .9 .שברירי דיממא ,טחולים .10 .דם מהנחיריים (6) ,לכתוב למפרע לוי,
לחש אנא פפי ,לחש טעם צלי ,עיקר אפספתא ולשרוף והאפר בחומץ ,אמת המים ידלג מעליה,
תחת מרזב .11 .דם מהפה ,אם מהריאה יש תקנה מלא אגרוף ושיכר .12 .ככא שיניים פנימיים ,שום
יחיד .13 .חינכי אבעבועות בגרון ) ,(4לאוקמי חומתי או ממרו ,להוציא ליחה סובין ,לפתוח ינפח
בקש שחלים ,לרפא עפר בהכ"ס בדבש .14 .ברסם דם מהחוטם ,דבש מבושל או חלב עז מבושל,
או צואת כלב .15 .גירא כאב חזק ,חץ לילית ,או מים ששתה כלב .16 .גלויא ,יין חי .17 .מורסא
אבעבועות ,יין באהל .18 .יוקרא דלבא ,חלות שעורים כותח ויין מזוג .19 .פרחא דלבא שמתעלף,
חלות חטים בדבש ויין חי .20 .צרחא כאב לב ,נענע .21 .כאב מעיים ,ג' מאות פלפל ארוך ביין.
 .22כירצא תולעי מעים ,יין ועלי ָער .23 .תולעים לבנות ,גרגיר בצמר גפן .24 .לעצור שלשול,
סיאה ולשלשל רטיבא במים ,כלי עם סיאה יבישא במים .25 .טחול נפוח ) (6עלוקות מים ,לייבש
טחול עז ,יד מת בשבת ,מי נפחא ויצלה דג ,או ישתה יין טוב תמיד ,או פת שחרית .26 .רושחתא
תחתוניות ,עשבים בצמר גפן או פשתן ,או שכר מזוג .27 .שגרונא חולי ירכים ,יגלגל כלי עם ציר
דגים .28 .צמירתא אבן בגיד ,תולה באו"מ ) (4טיפות עטרן ,או אזן נוד ,או זהורית שחשודה טוותה,
או כינה זכר ונקבה ,ושותה על הסנה וישמור את האבן .29 .צימרא חום חיצוני ,יבשל גרעיני תמרים
וישב ביניהם ויזיע .30 .חום פנימי ,סלק משבע ערוגות ויבשל .31 .חזזיתא ילפת ,שמן חטים גסות,
וכן לצרעת .32 .אחילו אש עצמות ,שתיתא ויין ישן עד שיתרפא ואחרי האוכל .33 .דרך ארץ
לשמש ,כרכום מקרקע מזובל .34 .דלריא ,כרכום בגדר היזמי.
 .áשלמה המלך  .1חיפש השמיר אצל ) (6חכמים ,שד ושידה ,אשמדאי ,תרנגול ,הר ,ושר של ים.2 .
בניהו תפסו לאשמדאי ע"י יין בבור המים שלו ,שלשלת וחותם עם שם ה' וגיזות צמר .3 .בסוף
הראה כחו שהשליך את שלמה ד' מאות פרסאות .4 .גילו שאינו שלמה ,בדקו ברגליו ,תבע
בנידותן ואת בת שבע ,ולא קרא לבניהו ,ופרח כשראה השלשלת .5 .המחלוקת אם היה מלך
והדיוט בלבד ,או שנחשב שחזר למלכותו .6 .וזה חלקי ,מקלו ,גונדו לבושו ,וי"ג קודו ,כוס.
 .âמעשי אשמדאי ,מ"ט  .1החזיר עוור שטעה ,שהוא צדיק גמור ויזכה לעוה"ב .2 .החזיר שכור ,שרשע
גמור ויטול שכרו בעוה"ז .3 .בכה בחתונה ,שימות ותזדקק ליבם י"ג שנים .4 .נעלים לז' שנים צחק,
שלא יודע כמה יחיה .5 .ראה קוסם וצחק ,שמתחתיו אוצר המלך.

שאלות לחזרה ושינון
øîåàä -éùù ÷øô
á"ñ óã
 .àהשמועות האם הולך כזכי )(3
 .áשליחות ע"י איש ואשה )(2
â"ñ óã

 .àהאיבעיא בהילך כמו שאמרה ,והשמועות
)(3
 .áבעל שאמר הולך תן זכי והתקבל )(4
 .âדיי שליחות בגט )(3
ã"ñ óã

 .àהמח' באמות שליש או בעל ,והשמועות
)(2
 .áהאמות היכא שאבד הגט )(4
 .âיד לקטים ולגבי מה )(7
ä"ñ óã
.à
.á
.â
.ã
.ä
å"ñ óã

 .áמתת גיבא והקושיות )(3
 .âדין כתבו ותו )(3
æ"ñ óã
 .àהספק לשמואל בכתובו ,ומייתי )(3
 .áשבח החכמים )(10
 .âאמר לשים אמרו )(2
 .ãאמר לעשרה )(6
è"ñ -ç"ñ óã

הקושיות בדין קטים )(2
דין מקום פלוי )(2
אכילת תרומה כששלחה שליח )(3
המח' בעירב תמרים במקום גרוגרות )(2
ומגדל.
סוגי הלשוות בגירושין )(3

 .àהחולאים ורפואותיהם )(34
 .áסוגית שלמה המלך )(6
 .âהטעם במעשי אשמדאי )(5

 .àאומר שיכתבו ולא אמר תו ותים )(5

הושלמה סדרת "דרך ישרה" על כל הש"ס!
יצאו לאור בס"ד מסכתות:
 ברכות
 שבת מהדורה חדשה.
 עירובין
 פסחים
 שקלים ר"ה
 יומא
 סוכה
 ביצה תענית
מגילה-פורים

 יבמות
כתובות
נדרים
נזיר סוטה
גיטין
 קידושין -עם תורתך שעשועי,

עם מחודדין בפיך.

סימני הדף ,ותוספתא

עם מדרש,

תוספתא ,ותמצית מחיר יין לרמ"א

 מו"ק חגיגה

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

 מכות שבועות
 עבודה זרה הוריות עם
מחודדין בפיך

 זבחים
 מנחות
 חולין
 בכורות עם הקדמות ומושגים
 ערכין-תמורה
 כריתות-מעילה
 נדה

לגמרא" ותמצית כל המסכתא.
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:"äøùé êøã" úéáî íéôñåð íéøåáéç
באהבתה תשגה תמיד -שיחות
באהבת תורה ודרכי זכירתה מהגאון
רבי בונים שרייבר שליט"א.
איזוהי דרך ישרה -כיצד ללמוד
לשנן ולזכור ,עם הכנה למסכת מכות.
הקדמות ומושגים -סדר קדשים,
ובקרוב בס"ד על סדרי זרעים וטהרות.

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

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

 ניתן להצטרף לקהל הקוראים,
ולקבל את העלון במייל
לפרטים תגובות והערות:
yesodot100@gmail.com
~~176

המערכת

נשיח בחוקיך  1270מצוות לפי כל
השיטות של מוני תרי"ג המצוות.
בחקותיך אשתעשע -על תרי"ג מצוות,
לשיטת בה"ג ואזהרות ר"ש אבן גבירול.

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

