מתוך "דרך ישרה" מסכת גיטין
דפים כח  -לד ,פרשת בא תשע"ו
דרך ישרה תמצית הדף
ç"ë óã

*בחזקת שהוא קיים* .זקן וגוסס* .חזקה לאכילת תרומה* .הנמצא בסכנה* .חומרי חיים* .היוצא
ליהרג.
 .àדיני בחזקת שהוא קיים .1 ,מביא גט והניחו זקן או חולה .2 .בת ישראל לכהן והלך בעלה לחו"ל.3 .
שולח חטאתו מחו"ל מקריבין .4 .מלוה מעות לכהן לוי ועני להפריש תרו"מ עליהן ,יכול בחזקת
שהן קיימין .5 .מניח פירות לתרו"מ או מעות למע"ש בחזקת שקיימין ,ובאבדו חושש מעת לעת של
בדיקה ולא של הנחה.
 .áזקן שהגיע לגבורות וכן גוסס חישינן למיתה ,ומקשינן  .1בן מאה הוי בחזקת חזקת קיים ,ותירץ
הואיל דאיפליג איפליג .2 .גירש ע"מ שיחול שעה קודם מיתתו אסור ,ודחי תרומה אפשר בחולין
משא"כ גט דעיגונא.
 .âקשיא תרומה דאוכלת בחזקת קיים ,ושעה קודם מיתתו נאסרת מעכשיו  .1אסר מחיים שזה קודם
מיתתו ,ודחי שמא היא תמות קודם ולא יחול הגט כלל .2 .ר"מ לא חיש למיתה ור"י חייש .3 .שמא
מת לא חישינן ושמא ימות חישינן דלא מרע החזקה ,ודחי מנוד דשמא ימות ופליגי ,וא"א בשומר
דערביך ערבא צריך .4 .שמא מת לא חישינן ,ושמא ימות מחלוקת.
 .ãדיני נמצא בסכנה  .1בחזקת קיימין :עיר שהקיפוה כרקום .2 .וכן ספינה מטורפת בים .3 .יוצא לידון.
 .4חומרי חיים וחומרי מתים :עיר שכבשה כרקום .5 .וכן ספינה שאבדה .6 .ויוצא ליהרג.
 .äחומרי חיים ביוצא ליהרג  .1לל"ק בב"ד של ישראל ששומעים זכות ,דעכו"ם הורגים אחר פסק
הדין .2 .לל"ב ב"ד של עכו"ם דנוטלין שוחד ,ובשל ישראל ודאי מת ולימוד זכות לא שכיח.
.å

הקושיות על היוצא ליהרג  .1נגמר דינו בב"ד פלוני ה"ז יהרג ולא חישינן לזכות ,ודחי בורח שאני.2 .
שמע מב"ד ישראל איש פלוני מת ונהרג ישיאו אשתו ובעכו"ם לא ישיאו ,וע"כ ביוצא ליהרג ש"מ
בישראל ישיאו את אשתו .ודחי במת ממש ,ועכו"ם לא נאמנים בזה משום דמחזיקים שקרייהו.

è"ë óã

*המביא חלה* .ביד אחר* .טול ממנה חפץ* .שליח שחלה* .המקרים בגירושין.
 .àמביא גט בא"י וחלה משלחו ביד אחר ,ומוקמינן  .1בהולך ,וישלחנו ביד אחר דוקא בחלה .2 .את

הולך ,ולא ישלחנו רק אם לא חלה .3 ,לרשב"ג שסובר דאף בהולך לא ישלח ע"י אחר ,חלה שאני.
 .áהכא אמרינן ששולח ביד אחר ואמרינן דאמר לשנים תנו דוקא הם ,ומתרצינן  .1התם בזיון דבעל
שלא כותב ,והכא לא שייך ,וא"כ מתנה אינה כגט .2 .מילי לא מימסרן לשליח ,וא"כ מתנה כגט
ולא ימסרו לאחר.
 .âטול ממנה חפץ לא ישלח ביד אחר ,הטעם  .1לר"ל אין השואל רשאי להשאיל .2 .לר"י שמא יאמר
טול ממנה חפץ ואח"כ תן גט ,ולא ידייק ולא תתגרש ,ולר"ל אינו קפידא אם לבסוף הביאה את
החפץ .3 .לכו"ע כשנותנת לו קודם את החפץ הגט לא מתבטל בכך.
 .ãדיני שליח שהביא גט מחו"ל וחלה  .1ממנה שליח אחר בפני ב"ד ואומר להם בפ"נ ,והשני אומר
שליח ב"ד אני .2 .עושה שליח שלישי ,שנא' אחרון .3 .המינוי דוקא בפני ב"ד ,דאומר שליח ב"ד
אני .4 .הב"ד א"צ למנות השני בפני הראשון .5 .מת שליח ראשון פליגי אם בטלו כל השלוחים או
לא ,ובמת הבעל ודאי בטל הגט.
 .äהמקרים בגירושין  .1שליח לאבא בר מניומי ולא מצאו ,פליגי אם נחשב שליח שלא ניתן לגירושין
אלא להעברה ,או שאם ימצאנה יכול לגרשה .2 .נשלח לגרש לאחר שלושים יכול למסור בפני
ב"ד ,כיון דראוי לגרש אחר ל' .ובעי ליחוש שמא פייס והגט ישן ,והתברר שהיתה ארוסה .3 .אמר
שיהא גט אם לא יבא תוך ל' ופסקיה מברא ,אין אונס בגיטין ומגורשת .4 .אמר שאם לא יפייס תוך
ל' יהא גט ולא התפייסה ,פליגי אם היה צריך לתת לה תרקבא דדינרי ,או דיש אונס בגיטין ואינו
גט.
'ì óã

*מזכה המתנות* .הלואה על תרו"מ* .דיני העני* .חשש תרו"מ.
 .àאיך מזכה המתנות לכהן וללוי  1מכירי כהונה ולויה ,ואידך לא תני מכירי .2 .מזכה ע"י אחרים.3 .
כר' יוסי דעשו שאינו זוכה כזוכה ,ואידך לא מוקים כיחידאה.
 .áהדינים בהלואה על התרו"מ  .1פוסק כשער הזול ,ואפילו אם לא פסק הוי כפסק .2 .אין משום
ריבית ,כיון שפטור בלית ליה .3 .שביעית לא משמטת ,שאינו נוגשו .4 .בא לחזור ,בעה"ב לא חוזר
דכספו בידו ,והכהן חוזר דהוי כזוכה כל זמן שבעה"ב לא משך פירות .5 .בנתיאש לא מפריש
עליהם ,ואפילו אקון נחשב יאוש אף שגדל אח"כ.
 .âדיני העני  .1במת צריך ליטול רשות מהיורשים ,ומפני תקנת העניים מפריש בחזקת עניי ישראל או
עניי עולם ,ונפ"מ לכותים .2 .אם העני נתעשר אין לו תקנה ,דלא שכיחא .3 .גובה מהיורשים ,פליגי
אי רק שיעור הקרקע שהניח ,או חוזר ונפרע כדי כל החוב.
 .ãחשש תרו"מ ,החילוק בין כור לסתם  .1מעשר לי בידך והילך דמיו ,לא חוששין שהלוי עשאו תרו"מ
על מקום אחר ,אבל בכור חוששין דיודע הכמות ,ודחי וכי ברשיעי עסקינן  .2מעשר לאביך בידי,
רק בכור חוששין שהאב עשאו תרו"מ ,ודחי דלא נחשדו לתרום שלא מהמוקף .3 .למסקנא ,בן
ישראל שאמר ללוי מעשר שלך בידי ,חוששין לתרו"מ שבו בלא קיץ ,אבל אם קיץ אין חוששין
דודאי תקנו ,ורשות ביד בעה"ב להפריש תרו"מ.
à'ì óã

*פרקי יין ותבואה* .רוח קדים.
 .àפרקי יין ותבואה  .1בדיקת יין ,ברוח קדים של מוצאי סוכות ,בהוצאת סמדר ,ובכניסת מים בבוסר.

 .2מוכרין תבואה ,לפני הזרע בשעת הזרע ובפרוס הפסח .3 .יין ,בפרוס הפסח בפרוס עצרת ובפרס
החג ,דאז שותף אחד יכול למכור הכל וא"א למחות גם אם אח"כ התיקר.
 .áסוגית רוח קדים  .1חרישית ,ע"ש שעושה תלמים בים .2 .משתקת כל הרוחות מפניה .3 .אשה
מפלת בו .4 .מרגלית שבים מרקבת בו .5 .ש"ז במעי אשה מסרחת בו .6 .שופתא במרא מתרפה.
 .7וכן יתד בדופן .8 .וכן קנה בכפיפה.
הדרן עלך פרק שלישי  -כל הגט

פרק רביעי  -השולח
á"ì óã

*ביטול הגט* .בטל* .לשונות ביטול* .חוזר בו.
 .àאופני ביטול הגט וקמ"ל  .1הגיע בשליח ,אפילו ממילא ולא אמרינן דבא לצעורה .2 .שלח אחריו
שליח ,דאלים שליחותא דבתרא מקמא .3 .קדם אצל אשתו ,לא אמרינן ודאי בא לצערה .4 .שלח
אצלה שליח ,ולא אמרינן דלא אכפת לו מטרחת השליח ובא לצערה .5 .משהגיע גט לידה לא יכול
לבטלו ,דאף דמהדר לבטלו לא אמרינן אגלאי מלתא.
 .áלשון בטל  .1בגט הוא לשון עתיד והגט בטל .2 .במתנה לשון עבר והמתנה בטילה ,דאומר לשון
שתועיל .3 .בגט דאמר רק בטל ולא אמר הוא תיקו.
 .âלשונות ביטול בגט  .1דבריו קימין באומר (7) :לא יועיל ,לא יתיר ,לא יעזיב ,לא ישלח ,לא יגרש,
יהא חרס ,או כחרס .2 .לא אמר כלום :אינו מועיל וכו' ,חרס הוא ,כחרס הוא .3 .הרי הוא חרס ,פשט
דלהבא כמו בהקדש.
 .ãהאם חוזר בו לאחר הביטול  .1בגט לר"נ חוזר ומגרש בו ולר"ש לא .2 .בקידושין בנתן מעות
שתתקדש לאחר ל' יכולה לחזור ,והחילוק דהתם בא לבטל דיבור והכא שטר.
â"ì óã

*הביטול בפני כמה* .תיקון העולם בביטול* .ביטול שליחות* .בכולכם* .הלכתא.
 .àלר"נ מבטל בפני שנים דמשום להודיע ,ולר"ש בפני שלשה שנאמר ב"ד .ומייתי  .1מדאמר פלוני
ופלוני הדיינים ש"מ תרי ,ודחי דתנא אינו כרוכלא .2 .הדינים חותמין או העדים ש"מ דדיינים תרי,
ודחי כ"א כדאיתא.
 .áתקון העולם בביטול גט  .1לר"י תקנת ממזרים ,כמ"ד בפני שתים ואין קול .2 .לר"ל תקנת עגונות,
כמ"ד בפני ג' ויש קול ורק תשב לבדה.
 .âדיני ביטול שליחות לגט  .1בטלו ,לרבי בטל ,ולרשב"ג לא בטל דמה כח ב"ד יפה ואפקעינהו
לקידושין .2 .אמר לעשרה כתבו ,לרבי מבטל זה שלא בפני זה ,ולרשב"ג לא מבטל אלא בפני
כולם .ופליגי בעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ,או אי צריך עשרה למישלפה דנעשה בפניהם.
 .ãבאמר כולכם בעי אי מבטל זה שלא בפני זה ,ותלוי בטעמא דרשב"ג אי סבר עדות שבטלה
מקצתה  .1פליגי באמר לשתים תנו גט לאשתי אם מבטל זה שלא בפני זה והוי ככולכם .2 .דחי
דבעדי הולכה ,מסיפא דיכול למנות כ"א בפ"ע .3 .מוקים בעדי כתיבה ,וכמ"ד דמצטרפי לעדות אף
בראו בפ"ע.

 .äהלכתא בדיני ביטול ובאיזה מקרה נאמר  .1כרשב"ג דבטלו לא מבוטל מזה שאמר שיתחבאו
מהבעל ש"מ צריך לבטל בפניהם ,וכרבי דיכול לבטל בפני אחד דלא אמר להם אבדורו .2 .כרבי
בתרוייהו דבטלו מבוטל ומבטל בפני אחד סגי ,ולא ס"ל באיסורא מה כח ב"ד יפה.
ã"ì óã

*גלוי דעתא בגט* .כתיבת השמות.
 .àגלוי דעתא בגט ,לרבא מהני ולאביי לא מהני וכן הלכה ,ומייתי  .1לרבא ש"מ דמילתא ,מגיטא
שאמר ליבטל והוצרך עוד גט .2 .לאביי לאו מלתא ,דא"ל ר"י שלא ישמעו את הבעל אף שרואים
שרץ לבטלם ,ולרבא תולים שאמר שיכתבו מהר .3 .פסקיה מברא ואמר חזו דאתאי ש"מ דלאו
מלתא ,ולרבא משום דהתנאי לא קוים.
 .áכתיבת השמות בגט .1 ,בתחילה כתבו רק אחד מהשמות .2 .תקנו שכותב איש פלוני וכל שם שיש
לו ,ושמו כפי הנהוג באותו מקום שמוכר בו .3 .כותב גט במקום שלא מוכר בו ,סגי באחד מהשמות.

שאלות לחזרה ושינון
ç"ë óã

.à
.á
.â
.ã
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דיי בחזקת שהוא קיים )(5
הגיע לגבורות וגוסס ,והקושיות )(2
הסתירה בדין אכילת תרומה )(4
דיי המצאים בסכה )(6
חומרי חיים ביוצא ליהרג )(2
הקושיות על היוצא ליהרג )(2

è"ë óã

.à
.á
.â
.ã
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מביא גט בא"י משלחו ביד אחר כשחלה,
האופן )(3
החילוק בשליחה ביד אחר ,ודין מתה )(2
טול ממה חפץ ,הדין והטעם )(3
דיי מביא גט מחו"ל וחלה )(5
המקרים בגירושין )(5

'ì óã

.à
.á
.â
.ã
à"ì óã

איך מזכה המתות לכהן וללוי )(3
הדיים בהלוואה על תרו"מ )(5
דיי העי המקבל )(3
חשש תרו"מ ,החילוק בין כור לסתם )(3

 .àפרקי יין ותבואה ולגבי מה )(3
 .áשמעתתא דרוח קדים )(8
!ïøãä
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á"ì óã

.à
.á
.â
.ã

אופי ביטול הגט ופ"מ )(5
מהו לשון בטל )(3
לשוות ביטול בגט )(3
האם חוזר בו לאחר הביטול )(2

â"ì óã

.à
.á
.â
.ã
.ä

בפי כמה מבטל והשמועות )(2
תיקון העולם בביטול גט )(2
דיי ביטול שליחות גט )(2
המחלוקת בכולכם ובמאי פליגי )(3
הלכתא לגבי ביטול ובאיזה מקרה )(2

ã"ì óã

 .àגילוי דעתא בגיטא ,המח' והשמועות )(3
 .áכתיבת השמות בגט )(3

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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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.

