
  

  
  

  

  גיטין מתוך "דרך ישרה" מסכת
  תשע"וכי תשא  פרשת ,עו –ע  דפים

  דרך ישרה תמצית הדף

'ò óã  

  *סכנות וחולאים. *תשה"מ. *כח הגוף. *גירוש באחזו. *שחט שנים. *נשתתק.

à.   אחילו, בשר שור בלפת לן בלבנה 2. . עומד למות, רומח פרסיים ובלע צירעה1סכנות וחולאים .

. אכול שליש שתה שליש 3בתקופת תמוז באמצע החודש וממלא כריסו מכל דבר אף מתמרים. 
. חולי מעים להזהר, טיבול קיץ וחורף, למשוך מסעודה 4וכשתכעס יתמלא שליש ולא יתבקע. 

  בבוקרי ניסן.. ויתק, טיליא יין רע, ונמשח בשמן 5שנהנה לגמרי, ולא להשהות נקבים. 
á.   בא מהדרך, ויתקין. 2. הקזה בלא לטעום, אם הוא בניו ויתקין, ובשתיהם בעלי ראותן. 1תשה"מ .

. היא 6. מיושב דלריא. 5. מעומד עוית. 4. ביהכ"ס, ימתין שיעור חצי מיל, ואם לא נכפין. 3
 מלמעלה, דלריא.

â.   אכילה שתיה 3העושה מעומד (. מתישין גופו, 2) פחד דרך ועוון. 3. מכחישין כחו (1כח הגוף (
. מיד מת 4) אכילה שתיה שינה הקזה ותשה"מ. 5. קרובין יותר למיתה עמד מיד אחרי (3ותשמיש. 

. רובן קשה ומיעוטן 5) נתיגע בדרך הקזה מרחץ נשתכר ישן ע"ג קרקע ותשה"מ. 6בעשה כסדרן (
) מלח רעב צרעת 8רע, (. ממעט הז6) דרך תשמיש עושר מלאכה יין שינה חמין והקזה. 8יפה, (

 בכיה, שינה בקרקע גודגדניות כשות בחורף והקזת דם למטה מהביצים כפלים.

ã.   מי שאחזו, לר"י ממתינין שיפקח דדומה לשוטה דמחוסר מעשה, ולר"ל נותנים מיד דדומה לישן

א"צ . אין דבריו האחרונים כלום, לר"ל קאמר דנותנים מיד, ולר"י ד1הואיל וסמיה בידינו. ומיתינן 
 . ראוהו מגוייד כותבין אף ברומז, ודחי דדעתו צלולה אלא דהכחיש.2להמלך בו לכשישתפה. 

ä.   דיכולים לכתוב גט לאשתו ומאידך מעידים שמת, ודחי דסופו למות וכעת 1שחט שתים מקשינן .
. אמאי לא גולה, ותירץ חישינן שמא בלבלתו הרוח, או שפרכס וקירב מיתתו. וא"ב בית 2חי. 

 אין רוח ופרכס, או שחט בשדה דיש רוח ולא פרכס.משייש ש

å.   סירוגין, ודחי ניחוש לשיחיא 2. הן או לאו, ניחוש לשיחיא שגעון לעשות כן. 1נשתתק בודקין אותו .

. דברי חורף בקיץ, להו"א ביגוד חם או קר ודחי שמא 4. למסקנא חד לאו ותרי הן. 3דסירוגין. 
 התקרר, ולמסקנא פירות דלא שכיחי כעת.

 à"ò óã 



  

  *מדבר מהכתב. *חרש מעיקרו.

à.   נשתתק שמעינן לה דבודקין ונותנין, 1פקח ונתחרש המדבר מהכתב כותבין גט לאשתו, ומקשינן .
. מקשה מקרבן העדות פרט לאלם והרי יכול לומר מהכתב, ודחי 2ודחי דאלם הוי כפקח גמור. 

ודחי עדות אשה, ירושה לבנו הבכור, משאות  . בודקין כמו גיטין: לעדיות3מפיהם ולא מפי כתבם. 
. תנאי, אי הולכים בתר כת"י דחרש לגיטין או לא, לת"ק לא 4ומתנות לדידיה, ולא עדות לעלמא. 

. נתחרש לא יוציא עולמית אף מתוך הכתב, וי"ל דרשב"ג 5הולכין ולרשב"ג הולכין בנתחרש. 
משום דבעינן דעת החרש המגרש,  מפרש דברי ת"ק דאירי בחריף ולכו"ע מוציא, או עולמית

  וחרשת מתגרשת.
á.   באחיו חרש פליגי אי 2. לגבי להוציא יבמתו מאחיו פקח, אמרינן דלא מוציא. 1חרש מעיקרו .

גזרינן אטו פקח, ודחי דמוציא ממתני' דנכריות כונסין ואם רצו להוציא יוציאו אף דשתיהם חרשים. 
 ו בגט ע"י רמיזה.. אשתו ביבמתו לכו"ע לא מחלפא, ומוציא אשת3

 á"ò óã  

  *מילי מימסרן. *הלשונות בגט. *חולצת. *גט כמתנה.

à.   במשנה, ברישא אמר כתבו לא סגי משמע כר"מ דמילי ממסרן, ובסיפא עד שיאמר לסופר ולעדים
. כולה ר"מ ובלא אמר 2. רישא ר"מ וסיפא ר' יוסי. 1משמע כר' יוסי דמילי לא מימסרן. ומוקמינן 

. הכל כר' יוסי ובלא 4. לא אמר לבי תלתא, ודחי לימא הכי. 3וב עד שיאמר תנו. תנו, ודחי שיכת
אמר אמרו, ודחי א"כ לימא הכי, וכן ר' יוסי בהא לא מודה משום דנפיק חורבא בהחתמת סופר 

. כולה ר' יוסי ולא מיבעיא קאמר, ומשום דבעינן שיאמר תנו לבי תלתא, ואומר 5משום כיסופא. 
  אמרו פסול.

á.  3. מהיום או מעכשיו אם מתי, הוי גט. 2. לאחר מיתה, אם מתי, מחולי זה, פסול. 1ות בגט הלשונ .
. אם מתי הוי שתי לשונות, מעכשיו ולאחר 4מהיום ולאחר מיתה, הוי ספק תנאי או חזרה ופסול. 

 מיתה, ותלוי למה סמכו.

â.   ח, ומסתפק להו"א אם . ברישא דגט אם מתי ואמר כר' יוסי דזמנו של שטר מוכי1לר' הונא חולצת

. בסיפא דזה גיטך לאחר מיתה לר' יוסי 2הלכה כר' יוסי ובע"פ, ולמסקנא אם בע"פ הלכה כר"י. 
חולצת, קמ"ל דר' יוסי לא סובר כרבי דהוי גט מעליא, ורבי לא סובר כר' יוסי דזמנו של שטר 

 מוכיח עליו. 

ã.   א"צ לקנות וסגי בתנו, ולפי"ז  . לר"ה גט כמתנה, דבגט אם עמד חוזר ובמתנת שכ"מ1גט כמתנה

. לרבה אם עמד לא חוזר, שמא יאמרו יש גט 2אם מתי מחולי זה דאומדין הינו בניתק מחולי לחולי. 
 לאחר מיתה, ויתירו אשת איש לעלמא. 

 â"ò óã 

  *אונס דלא שכיח. *נתייחדה והחשש. *הימים שבינתיים.

à.   :מכר 2אינו גט, ואם לא אעמוד נחלקו.  . בגט שנתן חולה, באם מתי לכו"ע1אונס דלא שכיח .
. מלחים שנשכרו להעביר בנהר 3קרקע באחריות והעבירו בו נהר, פסקינן דפטור דלא שכיח. 

  באחריות ונסכר הנהר, א"צ לשכור חמורים דהוי אונסא דלא שכיח.
á.   ראו שנתיחדה אין חוששין לתשמיש, לת"ק חוששין משום זנות ולר"י בר"י משום קדושין, מאי

. ראוה שנבעלה חוששין משום זנות, ובנתן לה כספים פליגי אי לזנות או לקדושין, ולפי"ז 1קאמר: 



  

. לאביי בראו שנבעלה פליגי אם 2לא ראוה שנבעלה א"צ גט אתי ככו"ע, ודחי דלא תני כספים. 
. לר"א דעת ר"י בר"י 3חוששין משום זנות, ומח' בראו שנבעלה אתי כר"י בר"י, ודחי מאי אף. 

חוששין לקדושין אף ביחוד בלא שראו שנבעלה, ולפי"ז לא ראוה שנבעלה א"צ גט שני, ודלא ד
 כחד.

â.   לר"י כאשתו לכל דבר וא"צ גט שני, וזכאי במציאתה מעשי ידיה הפרת נדריה 1הימים שבנתיים .
. לר' יוסי בעילתה ספק, וחיב 3. לר"מ בעילתה תלויה ופטור מאשם תלוי. 2ויורשה ומיטמא לה. 

 . לחכמים מגורשת ואינה מגורשת, ובעלה חיב במזונותיה. 4שם תלוי. בא

 ã"ò óã 

  *התנאי שתתן. *זמן החלות. *הרווחה.

à.   ע"מ שתתני מאתים זוז מגורשת מיד או לכשתתן, ואיכא בינייהו נקרע או אבד הגט. 1דיני המשנה .

. אמר ע"מ 3ונתכון לזרזה בלבד.  . מכאן ועד ל' יום, צריכה לתת תוך ל', ולא אמרינן דלא קפיד2
  שתתן אצטליתו ואבדה, לת"ק דוקא ולרשב"ג תתן דמיה.

á.   החלות בע"מ שתתני פליגי אם לכשתתן או מיד ופליגי בגט ובקידושין, ואיכא ביניהו כשקבלה
. הצריכותא, קדושין אתי לקרבה משא"כ גיטין, וגט לא כסיף למתבעה 1קדושין לפני שנתן לה 

. מ"ד לכשתתן אז הוי גט הוא רבי, ולר"י פליג באומר ע"מ אי כאומר מעכשיו. 2. משא"כ קידושין
 . י"א דלכו"ע אומר ע"מ כאומר מעכשיו, ופליגי רק במהיום ולאחר מיתה אי הוי תנאי או חזרה.3

â.   ע"מ שתתני מאתים זוז ומחל, בעי לרבנן דמחל שאני, ולרשב"ג דלא תתגרש 1מח' רבנן ורשב"ג .
. המח' בהתנה שידלה ד' פעמים 2דמים, ופשט דלא מגורשת דתנאו בא להרווחה.  הואיל ולא קבל

ואתי מטרא, להו"א תלוי במח' רשב"א ורבנן, ולמסקנא כו"ע כרבנן ורבה חייבו לשלם הואיל דכאן 
 לא שייך הרוחה. 

 ä"ò óã 

  *נתינה בע"כ. *החזרת הנייר. *נוסח גט שכ"מ. 

à.  1"כ בבתי ערי חומה, ושמעינן במגרש ע"מ שתני מאתים זוז הלל הוצרך לתקן דלא מהני נתינה בע .
  . דחו דבפניו צריך נמי מדעתו, והלל תקן מאי דאיצטריך.2לל"ק מגורשת רק בנתנה לו מרצונו. 

á.   1ה"ז גיטך והנייר שלי לא מגורשת, ע"מ שתחזירי הנייר מגורשת. והחילוק דבסיפא מגורשת .
. כר"מ דבעי תנאי כפול, ודחי דליכא 2יתיה בעיניה. כרשב"ג דאפשר שתפיסנו בדמים, ודחי דא

. משום תנאי 4. משום מעשה קודם לתנאי, ודחי דתנאי ומעשה בדבר אחד. 3תנאי קודם למעשה. 
 . כרבי דאומר ע"מ כאומר מעכשיו.5ומעשה בדבר אחד. 

â.   תנאי  . אם לא מתי יהא גט ומתי לא יהא גט, דלא מקדים פורענות לנפשיה ובעי1נוסח גט שכ"מ
. למסקנא מוסיף עוד פעם אם לא מתי, שיהא הן 2קודם למעשה, ודחי דבעינן מהן קודם ללאו. 

 קודם ללאו. 

 å"ò óã 

 *הנקה יום אחד. *ע"מ שתשמשי. *תנאי כפול. *אם לא באתי. *נאמנות עלי. *י"ב חדש. *לאחר.

à.  1ום אחד. ומתרצינן ע"מ שתניק, במשנה פליגי אם שנתים או י"ח חודש, ומקשי מבריתא דסגי י .

. בריתא רשב"ג 2מתני' רשב"ג דאמר תתן דמיה כיון שנתכוון להרווחה, ודחי דסיפא רשב"ג. 
. רב אשי פליג וס"ל דכל סתם כמפרש, ומתני' 4. מתני' בסתם וברייתא במפרש. 3דמיקל בתנאי. 



  

  יום אחד מתוך שתי שנים, וקשיא ליה מאי שנא סיפא מרישא.
á.   הסתירה 2בלא נתקיים התנאי, לר"מ הוי גט כיון דלא כפל, ולרבנן אינו גט. . 1על מנת  שתשמשי .

ממת האב לר"מ אינו גט בכפליה לתנאיה, ולרבנן דהוי גט הינו רשב"ג דעכבה שאינה ממנה הוי גט. 
. חזר ואמר בפני שנים ע"מ שתתני מאתים זוז לא ביטל את הראשון, ובמאתים ושלש מאות ביטל 3

 ן.האחרון את הראשו

â.   לר"מ, דהוי ב' כתובין ואין מלמדין. 1לרשב"א דקאמר אין תנאי בכתובים שאינו כפול. למי אמר .

 . לרבנן, דלכן יש ללמוד מהם. 2

ã.   באומר שיחול הגט אם יצא ממקומו או בישתהה ל' יום, אמרינן 1לרשב"א גט אם לא באתי .

. אעבור מכנגד 2, ועכו סוף א"י ואח"כ חו"ל. דאנטיפרס סוף יהודה וכפר עותנאי סוף גליל וסמוכין
פניך ל' יום ולא נתיחד עמה הוי גט. והינו תשמיש ולישנא מעליא, או פניך ממש והוי גט ואינו גט 

 ישן.

ä.   בבריתא דהולך ובא ולא נתייחד, ולא במתני' 1אין לחוש לשמא פייס דאומר נאמנת עלי, אהיכא .

"ש אם לא באתי בתוך י"ב חודש, וכ"ש בברייתא דצריך . מתני' לב2דלא חזינן שבא אין לחוש. 
 להאמינה.

å.   אם לא באתי בתוך י"ב חדש ומת, למתני' אין גט דלאחר מיתה, ורבותינו התירוה כר' 1י"ב חדש .
. מעכשיו אם לא באתי הוי גט, ובעי אם הגט חל מעכשיו שהרי לא 2יוסי דזמנו של שטר מוכיח. 

. 4. אם לא באתי כתבו ותנו, כתבו בתוך הזמן פסול. 3תנאו. יבא או רק אחר י"ב חדש שהתקים 
 כתבו ותנו אם לא באתי וכתבו תוך הזמן, לת"ק פסול ולר' יוסי כשר.

æ.   רגל, ל' יום.5. שבת, ג' ימים. 4. חודש, שבת. 3. שנה, חודש. 2. שבוע, שנה. 1הזמן שנחשב לאחר . 

  מי שאחזו - הדרן עלך פרק שביעי 

  
  ושינוןשאלות לחזרה 

'ò óã  

à.  ) ות וחולאים5סכ(  
á.  ) 6תשה"מ( 
â.  ) 6כח הגוף( 
ã.  ) ים בעודו שוטה, והק"וות 2המח' האם( 
ä.  ) 2הקושיות בשחט שתים( 
å.  שתתקומ"ט.4( הבדיקה ב ( 

à"ò óã  

à.  ) יותחרש ודי5פקח ו(  
á.  ) 3חרש מעיקרו( 

á"ò óã  

à.   ,הסתירה בדין מילי מימסרן לשליח
  )5והאוקמיתא (

á.  ) ות בגט4הלשו( 

â.  ) א חולצת2לר' הו( 
ã.  ) ה2גט כמת( 

â"ò óã  

à.  ) ס דלא שכיח3או(  
á.  ) תים4הימים שבי( 

ã"ò óã  

à.  ) הי המש3די(  
á.  ) י, והשמועות3מתי החלות בע"מ שתת( 
â.  ) ן ורשב"ג2מח' רב( 

ä"ò óã  

à.  ) ן מזהת הלל ומה שמעי2תק(  
á.  ) ייר לבעל, והחילוק5שיור ה( 
â.  ) וסח גט של שכ"מ2( 

å"ò óã  



  

 הקוראיםקהל ניתן להצטרף ל, 
  ולקבל את העלון במייל 

 :תגובות והערות פרטיםל
yesodot100@gmail.com  
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המערכת

à.  ) יק, והאופן בברייתא4המח' בע"מ שת(  
á.  ) 3ע"מ שתשמשי( 
â.  ) 2דברי רשב"א על מי קאי( 
ã.  ) 2גט אם לא ראתי, ומהו( 

ä.  ) 2החשש לשמא פייס( 
å.  ) 4המקרים בי"ב חדש( 
æ.  חשב לאחר (הזמן ש5( 
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   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, 
  תוספתא, ותמצית מחיר יין לרמ"א

 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.

  
  

 


