מתוך "דרך ישרה" מסכת גיטין
דפים עז  -פג ,פרשת ויקהל תשע"ו
דרך ישרה תמצית הדף
פרק שמיני  -הזורק
æ"ò óã

*החידוש בחצר* .חצירה* .היא בתוך ביתה* .רשות האשה.
 .àהחידוש דמהני חצר  .1בגט אשה שנא' ונתן בידה ,וקמ"ל אף שאין סיבה לקנסה .2 .בגנב מהמצא
תמצא בידו ,וקמ"ל אף דאינו בע"כ.
 .áכיצד שייך חצירה  .1להו"א שהסתלק מנכסי מלוג שלה בעודה ארוסה .2 .למסקנא גיטה וידה באים
כאחד ,כמו בעבד דאמרינן גיטו וידו באין כאחד.
 .âהיא בתוך ביתה ,פליגי אם צריכה לעמוד בצד ביתה או לא צריך כיון דמשתמרת לדעתה .ופליגי
 .1להו"א אי חצר איתרבאי משום יד או שליחות .2 .למסקנא לכו"ע משום ידה ,ופליגי אי טעמא
דהוי כמו ידה משום דמשתמרת לדעתה או משום דסמוכה.
 .ãרשות האשה  .1קלתה ) (5תלויה בה ,קשרוה ,בין ירכותיה ,במוכר קלתות ,או דאין אדם מקפיד.2 .
כל דבר שהוא כקלתה ,כגון טסקא דתמרי .3 .השאיל מקום בחצירו ונפל בפיסלא ,חולק רשות
בגבוה י' או אם רחב ד' או ביש לו שם לווי .4 .מטה ,בשלו אינה מגורשת ,ובשלה מגורשת בגבוה
עשרה ,ולא מקפיד על מקום כרעי המטה.
ç"ò óã

*אופן הנתינה* .מחצה על מחצה* .דיני מחצה* .זורק לאיבוד.
 .àאופן הנתינה  .1מצאתו מאחוריו אינו גט ,אף ששלפתו ע"י שקירב אליה .2 .ביד עבדה ישן
ומשמרתו אינו גט ,דחצר מהלכת אף כשלא מהלך לא קונה ,ובכפות קנה .3 .נתן בידה כשהיתה
ישינה וניעורה אינו גט ,ופליגי אי אומר הא גיטך וסגי ,או דצרך ליקח וליתן שוב .וקמ"ל בכנסי
שט"ח דבת אגרושי ,וישינה דלא בת גירושין.
 .áזריקה ,קרוב לה מגורשת וקרוב לו לא מגורשת ,והאופן במחצה על מחצה דמגורשת ולא מגורשת
 .1שניהם בד' אמות ,ודחי ע"כ חד קדים דא"א לצמצם .2 .ביש ח' אמות מצומצמות ,ודחי דאגיד
אצל הבעל .3 .בשתי כיתי עדים חלוקים .4 .הקירבה הוא לא בד"א אלא בשמירה ,ומחצה

כששניהם יכולים לשמרו כגון מכלב.
 .âלגבי מה אמרינן מחצה  .1גיטין .2 .קדושין ,שנא' ויצאה והיתה .3 .חוב ,להו"א בזרוק חובי והפטר,
ולמסקנא זרוק בתורת גיטין וקמ"ל דלא אומר משטה אני.
 .ãזורק לאיבוד  .1כשיש משיחה ביד הבעל לא מגורשת משום דאגיד .2 .ידה כקטפרס לא מגורשת,
דלא נח בד"א שלה .3 .בהולך לאיבוד ע"כ לא קונה באויר.
è"ò óã

*זריקת הגט* .חצר שלה* .חילוק גיטין משבת.
 .àזריקת הגט  .1זורק לגג שלה מגורשת בהגיע לאויר הגג ,בגג עם מעקה או פחות מג' לקרקע .2 .זורק
למטה וחצר דידה ,כיון שיצא מרשות הגג אם לא הלך לאיבוד מגורשת .במחיצות תחתונות עודפות
וקלוטה כמונחת כרבי ,ואף כרבנן דפליגי רק לגבי שבת.
 .áהאופן בחצר שלה  .1להו"א דמשאיל מקום ,דמשאיל מקום אחד ולא תרי .2 .למסקנא דשייך
לאשה ורק רישא במשאיל מקום.
 .âחילוק גיטין משבת  .1קלוטה כמונחת פליגי בשבת ,אבל בגט לכו"ע כמונחת דמשום אינטורי.2 .
נעץ קנה ובראשו טרסקל הוי רה"י ולגבי שבת חיב ,אבל בגט כיון דאינו משתמר לא הוי גט.3 .
דיורין חלוקין בגג אמרינן גבי מי גשמים ,אבל בגט משאיל הכל דלא קפיד.
'ô óã

*תצא מזה ומזה* .מלכות אחרת* .העונשים בתצא.
 .àתצא מזה ומזה  .1כתב לשם מלכות אחרת ,ולרבנן אף מנה לשנות הסנטר כשר .2 .הסופר היה
במזרח וכתב במערב .3 .שינה שמו ושמה שם עירו ועירה .4 .לר"מ דיש ממזר מחיבי לאוין ,צרת
הבת שנישאת ונמצאת הבת אילונית .ופליגי אם ה"ה זינו וצרה שנישאת לשוק .וקמ"ל דתצא היכא
שהתקימה מצות יבום ,והיכא שלא חשבה שנופלת כלל .5 .נתן סופר גט לאשה ושובר לאיש,
ולר"א רק בהוציא לאלתר ,בעסוקין באותו ענין ,או טרם שנישאת .6 .גט קרח ,שקשריו מרובין
מעדיו ונישאת.
 .áהקמ"ל במלכות אחרת דפסול  .1רומי ,דמליכא .2 .יון ומדי ,שמלכו .3 .בנין הבית ,דשבחייהו.4 .
חורבן הבית ,דצערא.
 .âהעונשים היכא דתצא מזה ומזה  .1תצא מזה ומזה .2 .גט משתיהם .3 .אין לה על שתיהם כתובה
פירות מזונות ובלאות .4 .אם נטלה תחזיר .5 .הולד ממזר ,מהראשון דרבנן ומשני דאוריתא.6 .
שתיהן לא זכאין במציאתה מעשי ידיו ונדריה .7 .נפסלה בת ישראל מלהנשא לכהן ,בת לוי
ממעשר ובת כהן מתורומת בית אביה .8 .אין בניה יורשין כתובת בנין דכרין .9 .מתו הבעלים,
חולצת מתרויהו ולא מתיבמת.
à"ô óã

*מח' ב"ש וב"ה* .לנה בפונדקי* .הבדלי הדורות* .פסולי בגט קרח.
 .àמחלוקות ב"ש וב"ה  .1גט ישן שנתייחד עמה אחר שכתבו ,לב"ש מגרש בו ולב"ה לא ,ופליגי אי
חיישינן שמא יאמרו גיטה קודם לבנה .2 .כתב לגרש אשתו ונמלך ,לב"ש נפסלה מהכהונה ולב"ה
לא אפילו בלא נתקים התנאי .וכן בכהן אם יצא קול שכתב יוצא ,משום שיש הקורין לנתינה
כתיבה .3 .מגרש אשתו ולנה בפונדקי ,מהאירוסין א"צ גט שני ,ומהנישואין לב"ש צריכה ולב"ה

א"צ.
 .áהמח' בלנה עמו בפונדקי  .1לל"ק בראוה שנבעלה ופליגי אם עושה בעילתו זנות .2 .לל"ב בלא
ראוה שנבעלה ,אי אמרינן עדי ייחוד הן עדי ביאה.
 .âההבדל בין דורות הראשונים לאחרונים  .1ב"ש בכתב לה גט פוסלין מהכהונה ,ור' דוסא התיר
בשבויה אף שמיעך .2 .ראשונים הכניסו פירותיהם דרך השער הראשי להתחייב במעשרות,
ואחרונים דרך גגות וקרפיפות להפטר.
 .ãגט קרח דהתירו להשלים בפסולים  .1לבן ננס אף עבד וגזלן ,ולר"ע דוקא קרוב כיון שידוע ,אבל
אסור בעבד דיאמרו שהשתחרר ובגזלן יאמרו שעשה תשובה .2 .פסולים דהוכשרו להשלים דוקא
עד אחד ,שמא כשמקיים ג' יכשיר ע"י קרוב .3 .ש"מ הפסול חותם היכן שרוצה ,והקיום ע"י שלשה
מכל אורך הגט.
הדרן עלך פרק שמיני  -הזורק
פרק תשיעי  -המגרש
á"ô óã

*המח' בחוץ* .הספיקות.
 .àמחלוקת ר"א ורבנן  .1במשנה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני ,ר"א מתיר שנא' והלכה
והיתה לאיש אחר ,ורבנן פוסלים דבעינן לכל איש או ואשה גרושה מאישה ,ולרבנן כהונה שאני.2 .
לר"י בר"י בחוץ מפלוני לכו"ע לא מגורשת ,ופליגי ע"מ שלא תנשאי לפלוני ,ר"א שרי כמו בכל
תנאי ורבנן אסרי דשייר בגט.
 .áהספיקות לר"א ורבנן  .1האם "אלא" הוי כמו חוץ ורבנן מודו בעל מנת דמגורשת ,או דהוי ע"מ
ובחוץ לר"א נמי אינו גט משום דשייר ,ופשט מנגעים דהוי חוץ .2 .בקידושין ע"מ שלא תאסר
לפלוני ,לר"א דלמא בעינן קנין מעליא ופסול ,או לרבנן נמי יכשר דלא נאמר כריתות ,ופשט
לתרויהו מקיש הויה ליציאה .3 .היום אינך אשתי ולמחר את אשתי ,לר"א יש לאסור דלא שרי
לעולם ,ולרבנן יש להתיר כיון דפסקה פסקה ולא חוזרת ,ופשט דלכו"ע פסקה ומגורשת לגמרי.
â"ô óã

*חוץ וחזר וגירש* .התשובות בחוץ* .זה אוסר וזה מתיר.
 .àהאיבעיות כשגירש חוץ מראובן ושמעון וחזר ונתן ואמר .1 :לראובן ושמעון ,האם שאר העולם
נשארו בהיתר מהראשון או שהתירה רק לראובן ושמעון .2 .את"ל דמותרת לכל העולם לראובן
מהו ,אי הוי דוקא או שהזכירו מכיון דפתח ביה .3 .את"ל דוקא ,לשמעון מהו ,האם הזכירו משום
דסליק או התכון אליו דוקא .4 .אף לשמעון ,האם הוסיף על העולם ומותר או על ראובן ואסור,
תיקו.
 .áהתשובות על ר"א המתיר לגרש חוץ מפלוני .1 :ר"ט סובר דפליגי בע"מ ,וא"כ בנישאת לאחיו של
שני ומת ונופלת ליבום וגורם לעקור דבר מהתורה ,ודחי א"כ אדם לא ישא בת אחיו .2 .לריה"ג
פליגי בחוץ וכיצד אסור לזה ומותר לזה ,ופריך מאשת איש .3 .ראב"ע דבעינן כריתות בינו לבינה,
ולית ליה פרכא ,ואחריני דרשי לע"מ שלא תשתי יין לעולם .4 .לר"ע פליגי בע"מ ,נישאת והיו לה
ילדים ואח"כ נשאה האסור נמצא בניה ממזרין ,ופריך מכל תנאי בגט 5 .לל"ב דר"ע פליגי בחוץ,

נאסרה על כהן ומת המגרש הויא אלמנה אצלו ,ופריך איסור כהונה שאני ,כמ"ד דיליף מוהיתה
לאיש .6 .ר' יהושע ,מקיש קודמי הויה שניה לראשונה דלא אגידא.
 .âמגרש חוץ מפלוני ונישאת לאחר ומת מותרת לאסור ,ופריך היכן מצינו זה אוסר וזה מתיר ,ומייתי
 .1יבם מתיר ,ודחי דהוא האוסר  .2התרת חכם ,ע"י חרטה דמעיקרא .3 .הפרת בעל ,דנודרת ע"ד
בעלה.
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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
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לגמרא" ותמצית כל המסכתא.
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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
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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.

