
  

  
  

  

  גיטין מתוך "דרך ישרה" מסכת
  תשע"ו תרומה פרשת ,סא -נו  דפים

  דרך ישרה תמצית הדף

å"ð óã 

 *חורבן ירושלים. *ר"י בן זכאי. *טיטוס.

à.   קסם נירון קיסר עלה 2. בר קמצא הביא קרבן לביהמ"ק בעל מום, ולא הרגוהו. 1חורבן ירושלים .

. שלשה  עשירים שיכלו לפרנס כ"א שנה, בחטים 3בידו, וברח מפני פסוק התינוק.  שירושלים תפול
. מרתא בת 5. הבריונים רצו לעשות מלחמה, שרפו האוצרות ונהיה רעב. 4שעורים, יין שמן ועצים. 

ביתוס שלחה את משרתה לקנות סמידא חיוורתא גושקרא וקמח שעורים עד שלא נשאר, ומתה 
  ת דר' צדוק.מפרש בהמה או גרוגרו

á.   קרא לאספסינוס מלכא כיון 2. קבע עם אבא סיקרא שיוציאוהו מירושלים כמת. 1ר' יוחנן בן זכאי .
. שאלו חבית דבש ודרקון ע"ג דשוברין, והיה לו לומר נוטלים אותו בצבת. 3שבידו נפלה ירושלים. 

וחכמיה, שושלתא  . בקש שלשה דברים, יבנה5. שמועה טובה תדשן עצם, ולא יצאה רגלו מנעלו. 4
 דר"ג ורופא לר' צדוק, ולא בקש על ביהמ"ק שמא לא ייענה.

â.   נטל כלי ביהמ"ק בתוך 2. חירף וגידף, דקר הפרוכת ויצא דם והביא זונה ע"ג ס"ת. 1מקרי טיטוס .
. בא לו 4. עמד עליו נחשול בים, וחירף שכביכול כח ה' רק במים. 3הפרוכת כסל להשתבח בעירו. 

. פצעו מוחו והיה כציפור משקל ב' סלעים, פיו של נחשת 5יקר בראשו עד שמת. יתוש ביבשה ונ
 וצפרניו של ברזל.

 æ"ð óã 

  *העולים באוב. *ההריגות. *עליך הורגנו. *מעשי השבויים.

à.   2. טיטוס אמר תתגרה בישראל ותיעשה ראש, ודינו להשרף כל יום ואפרו יפוזר. 1העולים באוב .
. יש"ו אמר טובתם דרוש, ונידון בצואה 3ם, ודינו בש"ז רותחת. בלעם אמר לא תדרוש שלומ

  רותחת.
á.   :דמם הלך מיל לים הגדול, וכן שליש נהר נהיה 2. בביתר, שמונים אלף קרני מלחמה. 1ההריגות .

. בבית ראשון הרג נבוזראדן, 3שליש דם, ושבע שנים עכו"ם בצרו כרמיהם מהדם בלא זבל. 
. על דם זכריה נהרגו סנהדרי גדולה 4ם על אבן אחת צ"ד ריבוא. בבקעה רי"א ריבוא, ובירושלי

. הרג אדריינוס באלכסנדריה כפלים כיוצאי מצרים, ובביתר ד' 5וקטנה בחורים בתולות ותשב"ר. 



  

 . בביתר היו מ' סאה קצוצי תפילין של יד וק"כ סאה תפלין של ראש.6מאות או ד' אלפי ריבוא. 

â.  אשה ושבעת 2. ד' מאות ילדים וילדות שקפצו לים. 1כל היום  על מי נאמר הפסוק עליך הורגנו .

. ת"ח הממיתין עצמם באהלה 5. ת"ח שמראין בעצמם הלכות שחיטה. 4. מילה בשמיני. 3בניה. 
 של תורה.

ã.   בן ובת 2. ר' ישמעאל בן אלישע שהמשיך את הפסוק מי נתן, ונפדה בממון הרבה. 1מעשי שבויים .
. 4. צפנת בת פניאל, שהיתה עם ז' חלוקים ונמכרה למכוער אחד. 3ר' ישמעאל שרצו להשיאם. 

 שוליא דנגרי שלקח אשת רבו ועשה עמו בחובו.

 ç"ð óã  

  *זמן סיקריקון. *הדינים. *תורה וגדולה.

à.   לאחר 2. במלחמה אין דין סקריקון, מפני שגומר בדעתו לתת כדי שלא יהרגוהו. 1זמן סיקיריקון .

המלחמה דנים, לקח מסקריקון ואח"כ מבעה"ב מכרו בטל, מבעה"ב ואח"כ מסקריקון מקחו קיים. 
. לרבי 4. ב"ד שאח"כ אמרו שהבעלים קודמין לכל, ומי שלוקח מהסיקריקון נותן לבעלים רביע. 3

  הה בפני סקריקון י"ב חדש כל הקודם זכה ליקח.בש
á.   :לקח מסקריקון ואח"כ בעה"ב אין מקחו בטל, לרב בשטר ולשמואל בכותב לו 1דיני סיקריקון .

. 3. אכל שלש שנים, הראשון צריך לטעון שנטל ממנו, והשני לא צריך אלא טענינן ליה. 2אחריות. 
. שיעור רביע, לרב חמישית 4הה אצלו י"ב חודש. בחוב ובמציק אין סקריקון, ובסקריקון צריך שיש

 בקרקע או רביע מעות, ולשמואל רבע בקרקע או שליש במעות.

â.   2. יהושע, ודחי היה אלעזר. 1תורה וגדולה במקום אחד כל חייו: משה רבי ור' אשי, ומקשינן .

. שלמה, 6י. . דוד, עירא היאיר5. שאול, שמואל בחלק מהשנים. 4פנחס, זקנים.  3אלעזר, פנחס. 
 . עזרא, נחמיה.8. חזקיה, שבנא. 7שמעי בן גרא. 

 è"ð óã  

  *דיני חרש. *לפי חורפיה בפעוטות. *מפני דרכי שלום. *כבוד כהנים. *סדר קרה"ת. 

à.   בגיטין, לל"ק לכו"ע 2. במטלטלין, לת"ק רומז ונרמז ולבן בתירא קופץ ונקפץ. 1דיני חרש .
  ברמיזה, ולל"ב ה"נ פליגי.

á.   מתנתו לר' 3. טעותן עד שתות כגדול. 2. מטלטלין, מקחו מקח כדי חייו. 1פעוטות לפי חורפיה .
 יימר אינה מתנה ולר' אשי מתנה, במרובה ומועטת בבריא ובשכ"מ.

â.   :2. קריאת התורה כהן לוי וישראל, ואף אם בא למחול אסור. 1הדינים שנאמרו מפני דרכי שלום .
. בור קרוב לאמת המים מתמלא 3ם כבוד ולמסקנא משום חשד. מערבין בבית ישן, להו"א משו

. מצודות, ביש להם תוך גזל גמור, ובחכה אסור משום דרכי שלום, ולר' יוסי גזל מדרבנן, 4ראשון. 
. עני חותך בראש הזית, 6. מציאת חש"ו, גזל מפני דרכי שלום. 5שיוצא בדיינים ולא נפסל לעדות. 

. אשה  8ממחין בעכו"ם בלקט שכחה ופאה, ומפרנסין מבקרין וקוברין.  . לא7ובנתן בידו גזל גמור. 
. אשת חבר לאשת ע"ה משאלת בוררת 9משאלת לחשודה על השביעית נפה כברה ריחים ותנור. 

. שואלין 11. מחזיקין ידי נכרים בשביעית לאחזוקי, אבל לא עודרין עמם. 10טוחנת ומרקדת. 
 בשלמם כל השנה, ואף ביום אידם.

ã.  2. קורא ראשון מדאוריתא שנא' הכהנים בני לוי, ויבדל אהרן להקדישו או וקדשתו. 1וד כהנים כב .
 וקדשתו שהכהן ראשון לגבי: לפתוח, לברך, וליטול מנה יפה.



  

ä.   ישראל עולה ראשון, בשני וחמישי דליכא רבים, ובשבתות דווקא אדם חשוב דכייפי 1סדר קרה"ת .
) ת"ח 5. הסדר בישראל: (3, וכשאין לוי קורא הכהן שנית. . אם אין כהן נתפרדה חבילה2ליה. 

 פרנסים, הראוים להתמנות פרנסים, בני ת"ח, ראשי כנסיות וכל אדם.

 'ñ óã  

  *דיני מגילות. *ס"ת. *שמונת הפרשיות. *השקאה.

à.   לא חסר.  . חומשים, להו"א אסור כס"ת שחסר יריעה, ולמסקנא שרי משום דבמיליה1דיני מגילות

. מגילה 3. ספר אפטרתא פליגי אי אסור לקרות בו ולטלטלו, או דשרי משום עת לעשות לה'. 2
לתינוק בעי, למ"ד תורה מגילה שמא אסור כיון דאידבק, ולמ"ד חתומה שמא שרי כיון דלא 

  אפשר, ופליגי תנאי בדעתו להשלים אי אסור או דשרי.
á.   שנא' מגילת ספר, ולאידך כך נקראת כל התורה מגילה . פליגי אי נתנה מגילה 1סוגית ספר תורה

. 2עפה וכן הפרשות לא לפי הסדר. או חתומה ניתנה מלקוח את ספר התורה, ואידך אחר שנדבק. 
לר"א רוב תורה בכתב ומיעוט בע"פ מאכתוב רובי תורתי, ואידך בלשון תמיה. ולר"י הרוב בע"פ 

דברים שבכתב אין לומר בע"פ, ודברים שבע"פ שרי  .3שנא' כי על פי הדברים, ואידך מפני הקושי. 
 לכתוב משום עת לעשות לה'.

â.   2. אמור אל הכהנים, שהתקדשו בו ביום. 1שמונת הפרשיות שנאמרו ביום הקמת המשכן ומ"ט .
. 3פרשת לויים, והיינו הלכותיהן שבפרשת בהעלותך דאז נתקדשו, וי"א מעשר ראשון ונדחה. 

. אחרי מות, 5. שילוח טמאים, שהוקבעו המחנות. 4לחו הטמאים. פרשת טמאים, פסח שני שנשת
. פרה 8. נרות, בהעלותך. 7. שתויי יין שנאסרו במשכן. 6שלא יבא אהרן אל הקדש שלא לצורך. 

 אדומה שנשרפה למחרת, דבעיא הזאה פתח אהל מועד.

ã.   כל דאלים . לסכור לצורך השדות, לרב תתאי ברישא ולשמואל עילאי, ולהלכה 1דיני השקאה

. הקיפו הנהר 3. לדלות מותר למי שרוצה. 2גבר, ולרב בור מתמלא ראשון בהולך הנהר ע"פ בורו. 
 לשדות, אסור אם מונע מרוצת הנהר.

 à"ñ óã  

  *ע"ה וחשוד. *חשד להחליף. *עשיה בטהרה.

à.   א . לברור עם חשודה על השביעית אסור, ועם ע"ה שרי. והטעם, לאביי מיעוט ע"ה ל1ע"ה וחשוד
. אין טוחנין לאוכלין 2מעשרים, ולרבא מחצה על מחצה והכא בע"ה שלא אוכל חולין בטהרה. 

. שרי לישראל להפקיד אצל  ע"ה, להו"א במוקף 3חולין בטומאה, בכהן דהוי טומאה דאוריתא. 
  צמיד פתיל ודחי שתסיטנו נדה, ולמסקנא בפירות שלא הוכשרו.

á.   חמותו חישינן, מפני שרוצה בתקנת בתה ובושה מחתנה. . ב2. במפקיד לא חישינן. 1חשד להחליף
. אשת חבר לא תטחון עם אשת ע"ה, שחשודה 4. פונדקית, כונתה למצוה שיהא לת"ח אוכל טרי. 3

 לגנוב משל בעלה ולתת לה. ודחי דמוריא היתר כמו לא תחסום.

â.   ח בכלי שונה . יני2. לא יפריש אא"כ עשה לו החבר בטהרה. 1עשיה בטהרה לע"ה בחלה וזיתים

. התירו כדי חייו, וקמ"ל לגבי גבל דשכיח ובדד דנפיש 3שידע שהוא טהור ולא יטמאנו הע"ה. 
 אגריה.

  הניזקין -הדרן עלך פרק חמישי דגיטין 



  

  שאלות לחזרה ושינון

å"ð óã  

à.  ) 5חורבן ירושלים(  
á.  ) ן בן זכאי5ר' יוח( 
â.  ) 5המקרים עם טיטוס( 

æ"ð óã  

à.  ) 3העולם באוב(  
á.  ) ות6ההריגות בחורב( 
â.  ) 4מעשי שבויים( 

ç"ð óã  

à.  ) 4זמן סיקריקון(  
á.  ) י סקריקון4די( 
â.  ) 8תורה וגדולה במקום אחד, והק"ו( 

è"ð óã  

à.  ) 'י חרש והמח2די(  
á.  ) 3פעוטות לפי חורפיה( 
â.  ) י דרכי שלוםאמרו מפים ש11הדי( 
ã.  ) ים2כבוד כה( 
ä.  ) 3סדר קרה"ת( 
'ñ óã  

à.  ) י מגילות3די(  
á.  ) 3סוגית ספר תורה( 
â.  ) 8ח' פרשיות ביום שהוקם המשכן, ומ"ט( 
ã.  ) י השקאה3די( 

à"ñ óã  

à.  ) י ע"ה וחשוד3די(  
á.  ) 4חשד להחליף( 
â.   3לע"ה בחלה וזיתים (עשיה בטהרה( 

!ïøãä  

   



  

  

 הקוראיםקהל ניתן להצטרף ל, 
  ולקבל את העלון במייל 

 :תגובות והערות פרטיםל
yesodot100@gmail.com  

~175 ~  

המערכת

  
  
 

   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.

  
  

 


