
  

  
  

  

  גיטין מתוך "דרך ישרה" מסכת
  תשע"ו ויגש פרשת ,ז -ב  דפים

  דרך ישרה תמצית הדף

  המביא גט -פרק קמא 
 'á óã  

  *מקום בפ"נ. *בחו"ל. *גבולות א"י. *טעם בפ"נ. *הנפ"מ. *הקושיות ליבעי תרי.

à.   לר"ג מעירות 2ממדינת הים.  . לת"ק1מתני' המביא גט צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם .
  . לחכמים אף מוליך לחו"ל.4. לר"א אף ממובלעות. 3הסמוכות לא"י. 

á.    ולרשב"ג אף מהגמוניא להגמוניא. 2. ממדינה למדינה. 1בחו"ל צריך לומר בפ"נ . 

â.   :בצפון עכו, ולר"מ אחר עכו.3. בדרום אשקלון. 2. במזרח רקם. 1גבולות א"י . 

ã.   לרבה לפי שלא בקיאים לשמה, 2בא לפי שאין עדים מצויים לקימו. . לר1מחלוקת רבה ורבא .
  ולמסקנא ס"ל משום לשמה ומשום קיום. 

ä.   2. ממדינה למדינה בא"י, דלרבה להו"א לא צריך, ולמסקנא לכו"ע צריך משום קיום. 1הנפ"מ .
 . בחו"ל באותה מדינה, דאיכא עדים לקימו וליכא לשמה.3הביאו שתים. 

å.  קשיא דאתחזק 2. ככל עדות, ומתרצינן עד אחד נאמן באיסורין. 1יבעי תרי הקושיות לרבה דל .
איסורא דאשת איש והוי דבר שבערוה וצריך שתים, ותירץ דרוב העוסקים בגיטין בקיאין, ורבנן 

. איכא חומרא באחד שאם הבעל יערער יוכל לפסול, ותירץ דהשליח דייק 3הקילו משום עיגונא. 
 והבעל לא יערער.

æ.  אתחזק אסורא 2. ככל קיום שטרות, ותירץ עד אחד נאמן באיסורין. 1ות לרבא דליבעי תרי הקושי .
. חומרא 3דאשת איש והוי דבר שבערוה, ותירץ דקיום שטרות בתרי מדרבנן, ומשום עיגונא הקילו. 

 דערעור הבעל, כנ"ל. 

 'â óã  

 *לא אמר כאידך. *שאני גט מקיום. *כתיבה וחתימה למה.

à.   2. רבא דלא כרבה דלא נאמר בפני נכתב לשמה, ורבה חייש למגזייה. 1כאידך מ"ט לא אמר .

  רבה דלא כרבא מדצריך בפני נכתב, ולרבא כדי דלא יחליפו בשאר קיום שטרות ויכשירו בחד. 
á.   בעל דבר.3. נאמנות אשה. 2. בפני נכתב 1לרבה שאני גיטין מקיום לגבי . 

â.   לא בעי כתיבה, וא"א לומר דמדרבנן מצריך, דאמר . ר"מ 1מאן תנא דבעי כתיבה וחתימה לשמה



  

. ר"א בעי רק כתיבה לשמה, ואמרינן דר"א מצריך חתימה 2במצא באשפה דסגי בחתימה לבד. 
. למסקנא כר"א, 3מדרבנן, ומקשי משלשה גיטין פסולין דר"א מכשיר אף באין בו עדים כלל. 

תני' כר' יהודה דמצריך כתיבה וחתימה . מ4ומודה במזויף מתוכו דפסול, והינו שנחתם שלא לשמה. 
 בתלוש.

 'ã óã  

 *המח' במקומות. *בפ"נ במוליך. *הקושיות. *לרבא בא"י.

à.   להו"א לת"ק בעינן בקיאין לשמה, ולר"ג ור"א בעינן עדים מצויין 1במאי פליגי התנאים במקומות .
גמירי, ולר"א שלא . למסקנא לרבה לכו"ע בעינן גמירי לשמה, ופליגי האם סמוכות 2לקיימו. 

. לרבא לכו"ע בעינן עדים לקיימו, ופליגי האם בסמוכות שכיחי לקיים, 3תחלוק במדינת הים. 
  ולר"א משום שלא תחלוק במדה"י. 

á.   להו"א לת"ק א"צ דבקיאין בא"י לשמה, ולרבנן בעינן משום 1חכמים דבעו במוליך שיאמר בפ"נ .
. 3לשמה, ופליגי אי גזרינן מוליך אטו מביא.  . למסקנא לרבה לכו"ע משום2דלא מצוין לקימו. 

 לרבא לכו"ע בעינן לקימו וצריך לומר בפ"נ, וחכמים לא פליגי על ת"ק. 

â.   ממדינה למדינה בחו"ל צריך לומר, לל"ק ש"מ דבאותה מדינה בחו"ל א"צ, ותירץ רבה 1הקושיות .

א"י א"צ, ותירץ רבא . לל"ב ש"מ דממדינה למדינה ב2דאתי לומר דממדינה למדינה בא"י א"צ. 
. מהגמוניא להגמוניא בא"י צריך, ש"מ משום עדי קיום. ומכח 3דאתי לאותה מדינה בחו"ל דא"צ. 

. שליח שנתן הגט ונתחרש כשר, ולרבה לאחר 4זה רבה הדר ביה, ומצריך גם לשמה וגם קיום. 
 שלמדו.

ã.   דקביעי ב"ד.2. דשכיחי עולי רגלים 1בא"י לרבא א"צ לומר בפ"נ משום . 

 'ä óã 

 *לאחר שלמדו. *בפני כמה נותנו.

à.   נתחרש 2. כולם לא יצטרכו לומר, ודחי דחישינן שיחזור לקלקולו. 1הקושיות לאחר שלמדו .

. 4. הביאו שתים יצטרכו לומר, ותירץ דלא שכיחא. 3יצטרך לומר, ודחי דלא שכיחא לכן לא גזרו. 
. בעל 5ץ שלא תחלוק בשליחות. אשה דלא שכיחא שתהיה שליח הולכה לעצמה ואומרת, ותיר

  נמי יצטרך לומר, ודחי דכבר לא יבא לערער.
á.   למ"ד שתים משום דבעי לשמה, ולמ"ד 1בפני כמה נותנו, לר' יוחנן שתים ולר"ח שלש. ופליגי .

. פליגי האם עד נעשה דיין כמו ששליח נעשה עד, ודחי דלכו"ע 2שלש קיום ובעינן ב"ד, ודחינן. 
 . פליגי האם חיישינן לאשה שתביא ויצרפוה לשתים.3בדרבנן נעשה דיין. 

 'å óã  

  *דיני מוליך. *נכנס ויוצא. *בבל. *אקטיספון. *ממקום קרוב. *כפר סיסאי. *סיכום המחלוקות.

à.   לר"א2. לר' אחי צריך לעמוד על כל אות, ודחינן דמוציא לעז על גיטין הראשונים. 1דיני מוליך . 
. לר' אשי סגי אפילו שמע קול קולמוס, כגון הוא בבית 3סגי לראות שכתב שיטה אחת לשמה. 

  וסופר בעליה. 
á.   הסופר יצא לשוק, ולא 2. השליח, פשיטא דכשר כיון שרואהו. 1אפילו נכנס ויוצא במי איירי .

 חישינן שאחר מצאו ואמר לו לכתוב בשבילו.

â.   לשמואל כחו"ל, דטרידי בגירסיהו, ולהו"א פליגי 2. לרב כא"י, כיון דשכיחי מתיבתא. 1בבל .



  

  בלשמה. 
ã.   2. להו"א משום דגמירי לשמה. 1מאקטיספון לארדשיר צריך לומר בפ"נ ואיפכא לא, והחילוק .

 למסקנא לכו"ע משום קיום, ומשום דהשוק בארדשיר הם טרודים ולא מכירים. 

ä.   אף באותה שכונה, בבני 3כונה . משכונה לש2. מערסא לערסא. 1פליגי אם צריך לומר בפ"נ .

 מחוזא דניידי.

å.   להו"א הוי כחו"ל דרחוקה מא"י, ודחי דקרובה טפי 1הטעמא דהצריך לומר בפ"נ לגט מכפר סיסאי .

 . למסקנא כדי שיועיל במקום שיערער הבעל.2מעכו. 

æ.   הסתפקו אם הוא בר סמכא, ואמרי 2. גיטין מבבל לא"י לא צריכים לומר בפ"נ. 1ר' אביתר .

 . כתב פסוק בלא שירטוט, ותירץ דגמרא לא שמיע ליה.3דאסכים מריה על ידיה. 

ç.   :חכמים 2. ת"ק ר"ג ור"א בסמוכות ומובלעות לא"י. 1לסיכום, המחלוקות דתלינן ברבה ורבא .

. מח' רב 5. מח' ר"י ור"ח בפני כמה נותנו לה. 4. בהא פליגי ריב"ל ור' יוחנן. 3במוליך לא"י. 
. רבי אביתר בגיטין מבבל 7. רב חסדא מאקטיספון לארדשיר. 6כא"י לגיטין. ושמואל האם בבל 

 לא"י.

 'æ óã  

  *אלו ואלו דא"ח. *אימה יתירה. *דרשות ערי א"י. *זמרא. *כלילא. *אם שלימים.

à.   זבוב בקערה דמאוס, ונימא באו"מ 2. זבוב לא הקפיד ובנימא הקפיד. 1תרוייהו דברי אלוקים חיים .

  ויהו בקערה, זבוב אונסא ונימא פשיעותא.. תר3דסכנתא. 
á.   גלוי עריות של 2. פלגש בגבעה, שנפלו כמה רבבות מישראל. 1המכשולות מחמת אימה יתירה .

. אבר מן החי, שהיה חסר 5. חלול שבת, בבישול. 4. שפיכות דמים, שבורחת ונופלת. 3נדה. 
  חתיכת בשר.

â.   2חבירו ושותק שוכן עדי עד עושה לו דין.  . קינה ודימונה ועדעדה, קנאה על1דרשות ערי א"י .
 צקלג ומדמנה וסנסנה, כשיש צעקת לגימא על חבירו ודומם שוכן בסנה עושה לו דין.

ã.   מקרא דבשיר לא ישתו, נימא 2. אסור אף בפה, מאל תשמח ישראל. 1דיני זמרא אחר החורבן .
 דווקא בכלי שיר. 

ä.   למר בר"א 3. לר"ח מקרא דהרם המצנפת. 2. . לר"ה אסורי מדרבנן בפולמוס אספסינוס1כלילא .
 דנשי שרי ורק דגברי אסירי. 

å.   2. אם שלמים וכן רבים, מי שמזונותיו מצומצמים וכ"ש רבים. 1דרשות קרא אם שלימים בצדקה .
. 4. ועניתיך, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה. 3וכן נגוזו, הגוזז מנכסיו לצדקה כרחילה ניצל מגהינם. 

 לא מראים לו סימני עניות.   לא אענך עוד,

  שאלות לחזרה ושינון

'á óã  

à.  ) "4המביא גט לא"י, מהיכן צריך לומר ובפ(  
á.  ) "2בחו"ל, מתי צריך לומר בפ( 
â.  ) 3שלשת גבולי א"י( 
ã.  ) "א.2מ"ט צריכים לומר בפולמסק ( 
ä.  ) פ"מ בין רבה לרבאא.3הולמסק ( 
å.  ) 3הקושיות לרבה דליבעי תרי( 

æ.  ) 3הקושיות לרבא דליבעי תרי(  
'â óã  

à.  ) 2רבה ורבא, במאי פליגי, ומה השיבו(  
á.  ) 3לרבה לא יחליפו גיטין בקיום( 
â.  ) א דבעי כתיבה וחתימה לשמה4מאן ת (

  ולמסקא.להו"א 
'ã óã  



  

 הקוראיםקהל ניתן להצטרף ל, 
  ולקבל את העלון במייל 

 :תגובות והערות פרטיםל
yesodot100@gmail.com  
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המערכת

à.   י' במביא גט לא"י (בבמאי פליגי3מת(  
á.  ) במוליך "3מ"ט דחכמים דבעי לומר בפ( 
â.  ) 4הקושיות על רבה ורבא( 
ã.  ) "2מדוע לרבא בתוך א"י א"צ לומר בפ(  
'ä óã  

à.  ) 5הקושיות על תירוצא דאחר שלמדו(  
á.  ) ו במה פלוגתייהוות י כמה3בפ(  
'å óã  

à.   3(מה צריך מביא הגט לראות(  
á.  ) ס ויוצאכ 3אפילו( 
â.  ) ומ"ט.2דין בבל ( 
ã.   מ"ט מאקטיספון לארדשיר צריך ואיפכא לא

)2( 

ä.  ) 3הדיעות בקיום במקומות קרובים( 
å.   בגט מכפר "הטעמים להצריך לומר בפ

 )2סיסאי (
æ.  ) 3הלכות ר' אביתר( 
ç.   ו במחלוקתלסיכום, שבע מחלוקות שתלי

  )7רבה ורבא (
'æ óã  

à.   ימא, דברי אלוקים3חיים כיצד (זבוב ו(  
á.  ) 5חומרת אימה יתירה( 
â.  ) 2דרשות על פסוקי ערי א"י( 
ã.  ) י זמרא אחרי החורבן2די( 
ä.  ) 3דין כלילא( 
å.  ) 4דרשות קרא "אם שלמים" בצדקה(  

  
 

   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-אסנהדרין"

 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.

  
  

 


