בס"ד

תוס' נבחרים לבקיאות מסכת גיטין
י:

ד"ה אי
** ד"ה חספא )האם מועיל לר"א שטר מתנה שחתמוהו
עכו"ם ונמסר בעדי מסירה ישראל? שטר מתנה שחתמוהו
ישראל בלא עדי מסירה? למה?( )לגבי סוף התוס',
בכתיבת עכו"ם ,עי' בתוס' רא"ש שמבאר הדברים יותר(.

יא.

** ד"ה לא )ביאור דברי הברייתא(.
ד"ה בדאפיצן

יא:

ד"ה בגיטי )מ"ש עבד מאשה?(
]ד"ה שמע )מה הדמיון בין עבד לבין תופס לבע"ח?([
** ד"ה התופס )האם מועיל שליח התופס לבע"ח?(
** ד"ה כל )מתי אמרי' תן כזכי?(

יב.

ד"ה כי )האם יש לחוש שבנ"א ימנעו מלרחם על עבדים?(
ד"ה אמר )מה דין מקדיש עבדו או יד עבדו?(

יב:

** ד"ה פחות )האם הקדש חל על פחות משו"פ?(
ד"ה רפואתו )חובל בעבדו – האם חייב לתת לו דמי
רפואתו?(

פרק ראשון
ב.

** ד"ה ואשקלון )האם המקומות המוזכרים במשנה –
אשקלון ,רקם ,וכו' – נחשבים כחו"ל או כא"י? מה דין עכו
לענין גיטין? למוכר עבדו?(
ד"ה ואם )עד ועוד יש לדקדק( )האם טענינן ליתומים
מזוייף? פרוע? נאנסו?(

ב:

ד"ה לפי ) הראשון( )מה החשש המיוחד ב"לשמה" ,ואיך
מועיל לכך אמירת בפנובפ"נ?(
** ד"ה עֵד ) הראשון( )מה נחשב "בידו"? מנ"ל דעֵד אחד
נאמן באיסורין?(
ד"ה הוי ,סתם

ג.

** ד"ה חד )למאי דס"ד ,האם ערעור הבעל יפסול את
הגט בדיעבד?(
ד"ה הכא ,אטו )האם "ידעתי" מועיל לרבה? לרבא?
למה?(

ג:

** ד"ה רבי )האם צריכים עדי חתימה לכתחילה לר'
אלעזר?(
ד"ה וגובה )האם לר"א גובים מנכסים משועבדים בשאר
שטרות?(

ד.

ד"ה מודה )למה שלא לשמה נחשב לר"א כמזוייף
מתוכו?(
** ד"ה דקיימא )האם פוסקים כר"א גם בשאר שטרות?(

ד:

ד"ה שהיו

ה.

ד"ה שלא ** ,אי ,בי ,שלא

ה:

** ד"ה כיצד )מה מתקן עי"ז?(
** ד"ה יטלנו )מתי צריך השליח לומר בפנובפ"נ?(

ו.

ד"ה בבל
** ד"ה והא )הסבר מחלוקת האמוראים(.
** ד"ה שאני )מה דין בפנובפ"נ בזמה"ז?(

ו:

ד"ה ואי
** ד"ה א"ר )דין שירטוט בכתיבת איגרות וסת"ם(.

ז.

]ד"ה השתא[
ד"ה זמרא

ז:

** ד"ה עציץ )איזה עציץ צריך נקיבה ,והאם נפק"מ
לגיטין?(
ד"ה דילמא

ח.

** ד"ה רבי )לר"י למה לא חייבים בתרו"מ בתוניס?(
** ד"ה כיבוש )מה החסרון בכיבוש יחיד?(

ח:

ד"ה דגזרו )איך יש לתרץ משנה אהלות דארץ העמים
אינה מטמאה באוהל?(
** ד"ה אע"ג )במה מותר אמירה לנכרי בשבת?(

ט.

** ד"ה לעולם )איך מוכח מדברי ר"ש דס"ל פלגינן?(
ד"ה הלכה )למה "כל נכסי" וכו' לא חשיב כרות גיטא?(
ד"ה סמוך ,שוו

ט:

** ד"ה אע"פ )למה חתימת גויים פסולה?(
ד"ה לא )למה ל"א זכין לעבד?(

ד"ה כי )למה ג' דרכים לא שייכי בקידושין?(
י.
** ד"ה בשליחות )מהו תי' הגמ' ד"שליחות בע"כ ...
בקידו' ליתא"?(
** תוספות חובה לשיעורים בה
] [ למתקדמים

יג.

ד"ה לא )מה החידוש המיוחד שאין גט לאחר מיתה
במשנה שלנו ובמשנה עב(?.
** ד"ה והא )באיזה אופנים אומרים מצוה לקיים דברי
המת?(
]ד"ה אית )האם חיישינן למנה קבור בסתם מתנה?([

יג:

]ד"ה גופא )האם מעמ"ש קונה בע"כ של נפקד?[
ד"ה תנהו )אומר ר"ת עד וכן משמע(
** ד"ה במעמד )מה דין מעמ"ש בנכרי נפקד או לוה?
מקבל? נותן? – למה?(
** ד"ה לדבר )מה עדיף – דבר שלבל"ע או לדבר
שלבל"ע?(

יד.

** ד"ה כהלכתא )מאיזה טעם תקנו בג' אלו?(
ד"ה ולא )האם לוה או נפקד שהודה נאמן לטעון שטעה
בחשבון?(
]ד"ה לא )מאי נפק"מ אי יכול לחזור משום דהולך לאו כזכי
או משום מיגו דחייב באחריות?([

יד:

ד"ה הא )מה דין מתנת שכ"מ שמת מקבל בחיי נותן?
למה?(
** ד"ה וחכמים )מה דין תיקו שבש"ס?(
** ד"ה וכאן )מה פירוש "שודא דדייני"?(

פרק שני
טו.

ד"ה או כולו בתקנת חכמים
** ד"ה מי )מה הדין באומר "בפני נכתב וידעתי חתימתו"?
למה?(

טו:

** ד"ה אני )היאך גרע "אני עד שני" מבפני נחתם?(
ד"ה גידוד )כלפי איזה רשות איירי גידוד ה' וכו'?(

טז.

ד"ה הבא
** ד"ה אבל )מה הכוונה "גט יוצא מתחת ידי שניהם"?(

טז:

** ד"ה אלמא )מה הסברא למ"ד שנים שהביאו גט א"צ
לומר בפנובפ"נ ולמ"ד צריכין?(
ד"ה ומר סבר לא גזרינן )במה לא גזר ר"י שמא יחזור
דבר לקלקולו ,ולמה?(
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יז.

ד"ה נכתב ,ור"ש ** ,משום
** ד"ה ריש )מתי מפסיד בעל הפירות לר"ל? בגט
מאוחר? בנכתב ביום לר"ש? לרבנן דר"ש?(

יז:

** ד"ה עד )האם צריכה האשה עדות מתי נמסר הגט?
למה אין לחוש שיכתוב בניסן וימסור בתשרי?(
ד"ה איפוך

יח.

** ד"ה הנהו )למה צריך זמן בגט בזמה"ז לר' יוחנן?(
ד"ה מה ** ,אף

יח:

ד"ה שמא )מהו החשש שמא פייס?(
ד"ה ואינך
** ד"ה אמרי )איזה עדים הם עיקר העדות?(

יט.

** ד"ה דיו על גבי דיו )האם דיו ע"ג דיו נחשב כתב לענין
גט ,שבת ,וכתיבת ס"ת?(
ד"ה מוחק )למה לא נחשב מוחק שלא ע"מ לכתוב
ומקלקל? השוה היטב לרד"ה מקלקל הוא(.

יט:

ד"ה ושמואל )באיזה מקרים יש לחוש לכתיבה במי
מילין?(
** ד"ה צריכי )מתי צריכים העדים לקרוא את הגט ,ומה
הדין בדיעבד אם לא קראו אז?(

כ.

כד.

** ד"ה והא )מה הפסול של "לא חזרה שליחות אצל
הבעל"?(
ד"ה חצרה )מהו "חצרה הבאה לאחר מכאן"?(

פרק שלישי
כד:

** ד"ה לאיזו )האם מועיל בגט "לאיזו שארצה" למ"ד יש
ברירה? למה?(
** ד"ה בעדי )עד ואם תאמר דתנן( )מה נחשב מוכח
מתוכו לר"מ?(

כה.

** ד"ה עשרה )האם מעשר מתמעט ע"י תרומה?(
ד"ה שני )למה הכותים חשודים על תרו"מ?(

כה:

]ד"ה דברי ,רבי )איזה חילוקים ישנן בדין יש/אין ברירה
ליישב דברי התנאים ואמוראים?(
** ד"ה ולכי )עד תימה( )מה ההבדל בין תנאי לברירה?(

כו.

ד"ה רבי )האם לר"א צריך שיניח מקום תורף בשאר
שטרות?(
** ד"ה וצריך )האם "הרי את" מעכבת בגט? למה?(

כו:

** ד"ה אי )מה דין סתם ס"ת לענין סוטה? לענין גט? מה
ההבדל?(
ד"ה דילמא )האם לשון ונתן מצריך שיעור שו"פ או כזית?(
]ד"ה משמיה )היאך מוכח מהא דקלסיה דהלכתא
כוותיה?([

** ד"ה לכשאכנסנה )מה הדין ב"לכשאכנסנה אגרשנה"?
למה?(
ד"ה הכא )מה מועיל להניח מקום זמן כשכותב גט בעודה
ארוסה?(

כז.

כ:

ד"ה התקבלי
** ד"ה לא )האם צריך מוקף גויל בכתיבת גט?(
ד"ה בכתובת )מהו איסור כתובת קעקע?(
ד"ה אשה )למה יש לחוש שאשה לא ידעה לאיקנויי?(
** ד"ה וכותב )האם דין ספר מקנה הוא גם בשטר ראייה?
השוה לפרש"י כא .ד"ה מנכסים ,והאיש(

ד"ה הא )מנ"ל לגמ' לדייק דאמר תנו נותנים ,ואפילו לזמן
מרובה?(
** ד"ה כאן )למה מחזירים בהוחזקו כשאין שיירות
מצויות?(
** ד"ה אין

כז:

כא.

]ד"ה והלכתא )לתוס' בעינן בכפות וישן .למה? וע"ע
רמב"ם פ"ה מהל' גירושין הי"ח שלא כתב כן[(.
** ד"ה אטו )למה לא תועיל חצר במתנה מדעתה עכ"פ
מדין שליחות?(

** ד"ה מעולם )היאך מועיל "מעולם לא חתמנו" וכו'
להוכיח שממנו נפל ואינו משקר?(
ד"ה כגון
ד"ה ודוקא )למה אין מחזירין לע"ה בטביעת עין?(
ד"ה שתעבור )מהו פי' "ותשרה" .השוה לפרש"י ד"ה כדי
שתעבור(.

כח.

כא:

ד"ה על
** ד"ה יצא )באיזה אופן יש פסול מחוסר קציצה ,ובאיזה
אופן מותר לחתוך את הגט אחר כתיבה?(
ד"ה בכתיבה

** ד"ה מצאו )את מה מכיר ,ואיך מועיל לזהות הגט עי"ז?
השוה לפרש"י כז .במשנה(.
ד"ה והניחו )מתי חיישינן שמא מת?(
ד"ה תרומה
]ד"ה הא )באיזה אופן חש ר"מ ,ובאיזה אופן לא חש
ר"י?([

כח:
כב.

]ד"ה החזיק[ ** ,לא ,כדי
** ד"ה מאן )האם צריך להביא עדי מסירה לב"ד לר"א?
האם מועילים עדי חתימה עצמן לר"מ בדבר שיכול
להזדייף? למה?(

]ד"ה והא )מתי התירו להביא בלא סמיכה?([
ד"ה פורסי

כט.

ד"ה אבל ,רשב"ג
** ד"ה כאן )האם דין זה לכו"ע?(

כב:

]ד"ה אבל )מה סברות ר"א ור"י בשאר שטרות? האם ר"י
מכשיר שאר שטרות גם לאחר י' ימים?([
** ד"ה והא )האם צריך שליחות בכתיבת הגט? האם יש
פסול לאו בני כריתות? למה?(

כט:

** ד"ה רבי )באיזה אופן נפסל הגט לר' יוחנן כששולח ע"י
אחר?(

ל.

** ד"ה מי )עד כמה צריך לפייסה?(
ד"ה ופוסק )השוה לפרש"י .עי' מהרש"א(.

כג.

ד"ה עובד )מה הכוונה "אדעתיה דנפשיה" ,ולמה מועיל
במילה?(
** ד"ה ממי )האם השליח צריך לזהות את הבעל
והאשה?(

ל:

ד"ה איכא ,תניא
** ד"ה לתרום )האם דין מוקף דאו' או דרבנן? עי' לעיל
בד"ה וכי(.
ד"ה אין

כג:

]ד"ה לפי[
ד"ה ונעשה )היאך האם זוכה בגט שחרור עבור עוברה?(

** תוספות חובה לשיעורים בה
] [ למתקדמים
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לא.

** ד"ה ניטלת )איך ראוי לכתחילה ליטול תרומה
ותרו"מ?(
ד"ה המניח

לא:

ד"ה לשותפין )מאי נפק"מ לענין שותפין?(
** ד"ה אנא )מי הוא סתם רב נחמן בש"ס? מה הראייה
לכך?(

קודמת?(
ד"ה דאלימי
לז.

ד"ה מדרבי ,דתפיס
** ד"ה שאני )עד וכן צריך לפרש( )באיזה משכון שייך דין
דר' יצחק?(

לז:

ד"ה לא
** ד"ה בין )לאיזה אדון ישתעבד לרבא? ועי' לח .ד"ה
ואינהו(.

לח.

ד"ה אבל )באיזה חזקה קונה עכו"ם את העבד?(
ד"ה ואינהו
** ד"ה כל )באיזה אופנים מותר לשחרר עבד?(

לח:

]ד"ה גופיה )מהו פי' "גופיה לא קדיש" ו"לדמי"?([
** ד"ה אין )למה אין אפוטרופוס רשאי לשחרר עבד?(
** ד"ה קטנים )באיזה אופנים יש לקטנים יד לזכות
מדרבנן? מדאו'?(
ד"ה וכי
ד"ה הלכה )כמי יש לפסוק במח' ריב"ל ור' יוחנן?(

פרק רביעי
לב.

ד"ה ולא )למה ס"ד דלצעורה קא מיכוין?(
** ד"ה מהו )כשרץ אחרי השליח ,למה לא נחשב כגילוי
דעת לרבא? ולמה לא יועילו אפילו דברים שבלב כיון
שעשה כל מה שיכול לעשות?(

לב:

** ד"ה התם )אם ביטל את הגט בפירוש ,האם מבוטל
לר"נ? וע"ע רמב"ם פ"ו מהל' גירושין הכ"א(.
ד"ה ורב נחמן )מה סברת ר"נ ,ומאי נפק"מ בתר תקנת
ר"ג הזקן?(

לט.

לג.

ד"ה ובי תלתא )בכמה אית להו קלא בהלואה ,במכר
ובגט?(
ד"ה ושמעה ** ,כל
** ד"ה ואפקעינהו )האם אפשר לחפות על בת אחותו
ולטהר ממזרים ע"י ביטול הגט שלא בפני השליח?(

לט:

ד"ה מה )למאי דס"ד דדרשת ר' יוחנן כאבא שאול דוקא,
איך מועיל לדידיה גט שחרור להפקיע ממון?(
ד"ה משום )בכליו של מי קונים ,ולמה?(

מ.
לג:

ד"ה צריכי )לכאו' משמע מתוס' דסברא זו דכל מילתא וכו'
היא רק מדרבנן ,דכיון שהוצרכו לתיקון העולם בשאר
עדים ,תיקנו שאין ביטולו כלום גם באלו שביטל בפניהם.
וברש"י ד"ה ואי בעית משמע דאין זו תקנה ,אלא מדינא.
ועי' מהרש"א ,מהר"ם שי"ף וביאור שם ,ותוס' הרא"ש(.
ד"ה ליבדרו )אם ביטל את כל העדים א' א' זה שלא בפני
זה ,האם עדותן בטלה לרשב"ג?(

ד"ה כשרבו
** ד"ה אותו )מה הכוונה "אין לו תקנה"?(

מ:

לד.

]ד"ה יתומין )האם צריכים הסכמת כל היתומין לחלוק?([
** ד"ה בית )עד ומדקדק ר"ת( )איך חולקים נכסי יתומים
קטנים? האם אפשר לחלוק דבר ששייך בו גאוא"ג?(

** ד"ה וכתב )מאיזה כח משתחרר העבד?(
]ד"ה חיישינן )עי' מהרש"א וקרני ראם שם אי מותר בבת
חורין[(.
** ד"ה הודאת )למה עדיף הודאת הנותן מהודאת
המקבל?
]ד"ה הקדש )עד ובפרק המניח( )למה החו"ש מפקיעין
מידי שעבוד ,ולמה לא הזכיר מת ,ע"ז ומכר?([

מא.
לד:

** ד"ה וכל שום )מהי נוסח תוספת השמות לפי תקנת
ר"ג?(
** ד"ה והיא )אדם שיש לו שני שמות – באיזה מקרים
צריך להזכיר שניהם לכתחילה ובדיעבד ,ואיזה שם
עיקר?(
]ד"ה אין )למה אלמנה צריכה שבועה ,הא מת תוך
זמנו?([

ד"ה בהיזק )מה הדמיון להשאי"נ?(
** ד"ה אשה )האם הבעל עצמו יכול לבטל המקח?
למה?(

מא:

** ד"ה לא )למה הזכיר את הפסוק "לא תוהו בראה" ולא
את מצות "פרו ורבו"?(
ד"ה כופין )מתי אומרים לאדם "חטא בשביל שיזכה
חבירך"?(

מב.
לה.

ד"ה דמוריא )היאך גובים כתובה בזמה"ז?(
** ד"ה לא )האם יש נקיטת חפץ בשבועה דרבנן? עי'
שבועות מא .דנפק"מ בין שבועה דאו' לדרבנן לענין היפוך
שבועה על שכנגדו ,נחתינן לנכסיה ,וחשוד(.

]ד"ה הא )מהו המקרה של "אמר חצי חצי"?([
** ד"ה יום )הלא כופין את רבו לשחרר חצי עבד חצי
ב"ח?(

מב:

לה:

]ד"ה אבל )האם יש אפשרות להדירה ע"י שתאכל ככר או
יקיים הבעל לפנינו? להדירה ע"ד רבים?([
ד"ה קסבר )להלכה ,האם צריך לפרט את הנדר?(

** ד"ה ושור )אדם שהזיק שור וסופו להתרפאות ,האם
חייב בנזק השור? למה?(
ד"ה חבלי ** ,הואיל
ד"ה עבד )מהם צדדי הספק בגמרא?(

מג.
לו.

** ד"ה אבל )מהו נדר ע"ד רבים ,ולמה יש לו הפרה לדבר
מצוה?(
ד"ה מי )האם יש לפרוזבול בסיס דאו' מדין מוסר שטרותיו
לב"ד ,מלבד דין הפקר ב"ד הפקר?(
]ד"ה בזמן )מהו פי' הדרשה "בזמן שאתה משמט" וכו'?
האם נהגה יובל בזמן בית שני?([

** ד"ה ואי )מה הקשר בין תפיסת קידושין לבין ירושה
בחעחב"ח? ברמב"ם ושו"ע פסקו שנשאר איבעיא דלא
איפשיטא והוי ספק קידו'(.

מג:

** ד"ה מה )מהם ב' צדדי הספק בממ"נ?(
ד"ה אבל )איך מוכר עבדו יכול לכתוב לו שטר שחרור,
וכ"ש לאמימר דמפקיר עבדו אין לו תקנה?(
]ד"ה הא )מהו פי' התירוץ לגופא ולפירא?([

לו:

ד"ה ותקון
** ד"ה אלא )באיזה אופן אפשר לב"ד לבטל גזירה
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מד.

** ד"ה וכותב )מהו החידוש בכך? האם מותר לכתחילה
לכתוב שטרי מקח וממכר בערכאות?(
ד"ה או )למ"ד לאו דוקא ,האם בא להפחית או להרבות?(

מד:

** ד"ה לחוצה )באיזה אופן אמרינן דיוצא לחירות כיון
דא"א לכופו לצאת לחו"ל?(

מה.

** ד"ה דלא )באיזה אופנים אפשר לפדות ביתר
מדמיהם?(

מה :ד"ה אמרי )מהו הסברא של מ"ד קורין?(
** ד"ה כל )האם נשים כשרות לאגוד לולב או לטוות
ציצית? מ"ש מתפילין?(
]ד"ה עד )להלכה ,האם צריכים עיבוד וטוויה לשמה? מה
הקשר בין זה למח' הזמנה )לאו( מילתא היא?([

]ד"ה ובכולי ) האם חשוד על הממון חשוד על השבועה?
למה גזלן פסול לשבועה?([
נב:

ד"ה ולקבורה
** ד"ה הלכה )להלכה ,איזה אפוטרופוס נשבע ,ועל מה?
האם אפוטרופוס חייב על פשיעה?(
]ד"ה מנסך )למה חייב משעת הגבהה ,הלא הגבהה צורך
ניסוך כדר' אבין בכתו'?([

נג.

]ד"ה שלא )למה דיין ששגג בפסק וטימא את הטהור ונגע
בו בשרץ חייב?([

נג:

ד"ה גזלן )עד וא"ת( )מה הקשר בין היזק שאינו ניכר להרי
שלך בפניך?(
** ד"ה תיובתא
** ד"ה המבשל )מהם שיטת ר"מ ,ר"י ,וריה"ס – בשבת
ובמוצ"ש ,לו ולאחרים?(

נד.

ד"ה אכל )כמה חולין טמאים צריך לשלם להחשב
תשלומין?(
ד"ה נפלו )מהי שיטת ר"י בנפלו ונתפצעו? מה סברתו?(

נד:

ד"ה אמר )מתי עד א' נאמן כשבעל הדבר שותק?(

נה.

]ד"ה מאי )איך יש ליישב דעת עולא לדעתו בב"ק דייאוש
קונה? באיזה אופן יש פסול מצוה הבאה בעבירה לפי' ר'
יצחק?
בסוף התוס' צל"פ דס"ל דבין לעולא ובין לר' יהודה ייאוש
לא קני ,ומחלוקתם בגמ' היא האם יש פסול מצוה הבאה
בעבירה אחר ייאוש([.
ד"ה כי )למה תקנו לחייבו?(
** ד"ה אשרי )במה ראוי לפחד? חשיבות החזרה!(

מו.

** ד"ה אי )האם יכול לקלקלה מעיקר הדין? עי' מהר"ם
בפי' סוף דברי התוס' "בדכפליה למילתיה"(.
ד"ה כיון )האם מצוה להרוג ז' אומות כשהשלימו או קבלו
שלא לעבוד ע"ז?(

מו:

** ד"ה המוציא )האם אשה שנמצאת אילונית צריכה גט?
מה הראיות?(

מז.

ד"ה מר )האם דרשת "דיגונך" היא לכו"ע?(
** ד"ה אדעתא )מה דין הפקר לישראל בלבד?(

מז:

ד"ה ולביתך )האם דינים דאו' לפעמים מסתמכים על דרך
העולם?(
]ד"ה בצרן )מהו פירוש "לקיחה והבאה באחד"?[
** ד"ה מביא )ביכורים שנראו לקריאה ושוב נדחו – מתי
אומרים ירקבו ,ומתי מביא ואינו קורא?(

נה:

מח.

** ד"ה אי )אפשר לדלג מ"ופסקינן נמי" – וי"ל( )להלכה,
איך מביאים ביכורים וקוראים בזמן היובל?(

נו.

ד"ה עגלא )מהו פי' "תילתא"?(

נו:

ד"ה אי ** ,ונעשה

נז:

** ד"ה קפצו )האם מותר להתאבד מיראת ייסורין של
שמד? ועי' תוס' ע"ז יח .ד"ה ואל(.

נח.

** ד"ה כל
]ד"ה אבל )איך יפרש רב גמ' כתו' דמשמע דחתמה
לראשון לא איבדה כתובתה?([

נח:

** ד"ה כגון )מהו משמעות "כגון זה"?(

נט.

ד"ה דכולהו
** ד"ה אחת )מאיזה גיל אפשר לתת ולמכור קרקע שירש
מאביו?(
ד"ה וליטול ** ,אבל
ד"ה נתפרדה ]"במקום הראוי ללוי" ,נל"פ לפי מעלת
כבודו[.

פרק חמישי
מח:

ד"ה הניזקין
** ד"ה וכתובת )למ"ד כתובה דאו' ,למה כתובת אשה רק
בזיבורית?(

מט.

]ד"ה שור )מהו המקור לפטור בנזקי הקדש?(

מט:

** ד"ה ורבי
ד"ה משום )מהו "חינא"?(

נ.

** ד"ה מצוה ,פחות
** ד"ה כיון )מהו נקודת המחלוקת שבין מר זוטרא ואביי
לרבא?(
]ד"ה שפאי )מהו פי' "שפאי עידית",ומהו החידוש שבו?([

נט:

נ:

ד"ה יתומין )ממ"נ ,האם "בין לשבועה" איירי בנכרי או
בישראל?(
ד"ה תנו ** ,הכא ,רבי

ס.

** ד"ה תורה )מה הכוונה "חתומה"?(
ד"ה פרשת

נא.

ד"ה או )לגבי מה נסתפקה הגמ' אליבא דר' חנינא?(
** ד"ה בשקנו )למה בקנו מידו גובה ממשועבדים?(
ד"ה אלמא )מה הסברא של "דלא קדים"?(

ס:

נא:

ד"ה ורבי )מכח מה פריך לראב"י?(
ד"ה אלא )למסקנת הגמ' ,האם ראב"י איירי בקטן או
בגדול?(
** ד"ה מפני )עד אבל אין לפרש( )מהי קושיית הגמ',
"מפני מה" וכו'?(
**ד"ה אין )למה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו?(

ד"ה אתמוהי
** ד"ה אלא )למה אין חשד בשופר של צדקה? השוה
לפרש"י ד"ה משום החשד(.
ד"ה והשתא ,כבי
** ד"ה סליקו )כמי פסק אביי?(

סא.

ד"ה משאלת )מתי מותר למכור או להשאיל לחשודים על
השביעית?(
ד"ה רבא )מהו מח' אביי ורבא בביאור המשנה?(
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סא:

ד"ה אמר
]ד"ה וליחוש )איזה טומאה גזרו על עם הארץ?([
** ד"ה אשת )בסוף :ומפ' ר"ת וגו'( )פי' הברייתא עפ"י
התוספתא(.

סב.

** ד"ה אין עודרין )מתי מותר לחרוש בשל נכרי
בשביעית?(
ד"ה אשרתא ,שלמא )מהו האיסור לתת שלום לנכרים?(

]ד"ה אמר רבי זירא ,והא )מה היחס בין דיבור ,כתיבה,
והרכנה?([
עב.

ד"ה קולו )למה לא ממעט נמי הרכנה?(
** ד"ה מהיום )מה דין "מהיום" אם מת באותו יום?(
** ד"ה הכי )האם הלכה כר' יוסי?(

עב:

]ד"ה אמר )באיזה גט איירי רב הונא? מה הדמיון למתנת
שכ"מ ,ולמה לא ס"ל לרבה ורבא כוותיה?([

עג.

** ד"ה מאי )איך מפרש הירו' את החילוק שבתוספתא?(
ד"ה איתיביה )איזה אונסים מבטלים גט?(

עג:

ד"ה תנא )בסוף :נראה לרבינו יצחק וגו'( )מאי טעמא דר'
יוסי דמגורשת ואינה מגורשת? השוה לפרש"י ד"ה אמר
רבה(.
** ד"ה אמר )באיזה גט נחלקו התנאים? איזה נוסח נכתב
בגט של חיילות בית דוד?(
ד"ה אשם
** ד"ה רב )מה ההלכה באומר ע"מ – האם כמעכשיו
דמי?(

פרק ששי
סב:

ד"ה האומר )ברא"ש סדר הפרקים הוא מי שאחזו ואח"כ
האומר התקבל(.

סג.

** ד"ה רבי )למה סובר רבי כאן הולך כזכי ,משא"כ
במתנה?(

סג:

** ד"ה כותבין )בגט שאירע בו ספק כשרות ,האם העדים
יכולים לחזור ולכתוב גט אחר?(
ד"ה ושליש ]שייך לס"ד[.

עד.

סד.

ד"ה ]שליש[ ,שאני )למה שליש נאמן?(
** ד"ה אסור )עד והא דפריך( )במי חוששין לאסור,
ולמה?(

עד:

סד:

** ד"ה נערה )האם קטנה מאורסה מקבלת את גיטה
בעצמה?(
ד"ה וכל )האם תינוקת ושוטה מתגרשת ע"י אביה?(
]ד"ה אלא )מתי מציאת קטן וקטנה לבעה"ב?([

עה.

סה.

ד"ה ופדו )עד וא"ת היאך( )היאך קטן יכול לפדות מע"ש?(
** ד"ה התקבל )למה אין לה חזקת היתר?(

** ד"ה לאפוקי )אפשר לדלג :והא דאמרינן בירו' – וג'
עניינים( )במה נחלקו ר"מ וחכמים ,וכמי ההלכה? איך יש
ליישב סוגיות הש"ס שלא מזכירות תנאי כפול בע"מ? וע"ע
רי"ף לז :ורמב"ם פ"ו מהל' אישות הי"ז דע"מ כמעכשיו
וא"צ תנאי כפול(.

עה:
סה:

** ד"ה גיטא )היאך מתקיימת הנתינה במתא מחסיא?(
ד"ה הא )עד וא"ת( )מהו פי' "בשלו"" ,בשל חבירו"?(

סו.

** ד"ה כל )האם לשון "כל השומע" ולשון "כל הרוצה"
נחשבים לשליחות?(
ד"ה וליחוש )איפה יש לחוש לשד?(

** ד"ה דתנאי )מהי הגדרת "תנאי ומעשה בדבר אחד"
שפוסל?(
ד"ה מת )האם מדובר שהניקה ושמשה או לא? למה הר"ז
גט?(

עו:

** ד"ה ולא )האם יש לדחות את ר' יוסי מהלכה?(
ד"ה דהא )מה הסברא להצריך להמתין י"ב חודש?(

סו:

** ד"ה כתב )במה נסתפק שמואל?(
ד"ה הא )האם שייך חשש מילי בכתיבת הגט לר"מ?(

סז.

** ד"ה אמרו )למה לא חשיב "אומר אמרו" לעד מפי עד?(
ד"ה דיבורא )מתי נחשב דיבור למעשה?(

ד"ה רבה )מאי שנא אריס בסוגיין מהפסד פועלים בגמ'
ב"מ?(
** ד"ה הא

פרק שמיני
עז.

]ד"ה וכדרב )מה רוצים להוכיח מדברי רב כהנא ורבא?([
** ד"ה דין )למה לא מועילים הני לשונות?(

עז:

** ד"ה ותיזיל )למה התירו גט שכ"מ בשבת? איך
מתקיימת הנתינה בכה"ג?(
]ד"ה מה )האם זכיית הגט תלויה באכילת פירות החצר או
ביכולת למכור?([
ד"ה והוא )במה צריך שתהא עומדת בצד חצרה?(

עח.

ד"ה אמקום
** ד"ה אינו )מה צריך הבעל לומר בשעת מסירת הגט,
ולמה?(

עח:

]ד"ה רבי )האם מועיל קרוב לה ברה"ר ממש? האם יש
הבדל בין ד"א דידה לבין קרוב לה?([
** ד"ה שניהם
** ד"ה ואת )האם יש צורך שיבוא הגט לידה גם בזרק
לחצרה?(
ד"ה אם )מה הציור בני"ד? האם מועיל קפיצת יד
האשה?(

עט.

ד"ה כגון )מהו הציור של מחיצות תחתונות עודפות?(

פרק שביעי
סח.

]ד"ה איכא )האם השתמשו בשמיר בבית שני?([
ד"ה זיל

סט.

ד"ה לברוקתי )מה מוגדר כ"מום קבוע"?(

ע.

** ד"ה רב )באיזה אופנים מותר לרפא נכרי?(

ע:

** ד"ה ורמז )מי שנפצע אנוש ורמז לכתוב גט – האם
צריכים לבדקו שלא נשתטה?(
]ד"ה התם )בגט שכ"מ ,במה צריכים להזהר?([
** ד"ה חיישינן )בתוס' הרא"ש דרש לה מדכתיב "אשר
ימות בה"(.
ד"ה בודקין ,דבי )היאך בודקין אותו לפי המשנה? עי'
הגהות הב"ח(.

עא.

ד"ה אלא
** ד"ה אמר רב יוסף )האם לרב גם בחרש סגי
בהרכנה?(
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עט:

]ד"ה פנימית )האם חצר פנימית קונה כשאינה משתמרת
מחיצונה? ועי' מהרש"א שמחלק בין ני"ד לסוגיא ב"מ[(.
]ד"ה דהא )האם אויר כלי קונה קודם שנח?([
** ד"ה ב"ש )במה תלויה מח' ב"ש וב"ה בגט ישן?(
** ד"ה וצריכה )מה דין האשה מדאו'? דברי התוס' עפ"י
דבריהם בדף פ .ד"ה שינה(.

פ.

** ד"ה שינה
** ד"ה ושם )מה דין שינה שם עיר שדרים בה ,עיר לידה,
ועיר שעומדים בה?(
]ד"ה כי )מה דין שינוי מקום הכתיבה בגט ובשאר
שטרות? מה דין גט מאוחר?([

פ:

** ד"ה זו )מה ההלכה לרבנן בכתב לשם סנטר או מלכות
אחרת? למה נהגו לכתוב לבריאת העולם?(

פא.

** ד"ה ובנהרדעא )למה בתרומה לכהן מבטלין קלא?(
ד"ה דרך ,ורבי )במה פוטר דרך גגות ,והיאך יל"פ הא
דחצר קובעת?(

פא :ד"ה בית )מהם סברות ב"ש וב"ה בלנה עמו בפונדקי
ובמיאון נשואה ,בענין בעילת זנות? עי' לעיל עט :ד"ה ב"ש
בסברת המח' למ"ד בשלא ראוה שנבעלה(.
** ד"ה וכל
פב.

** ד"ה צא )מה הדין בגט שחתמו בו ב' עדים ואח"כ
הוסיפו שלישי שלא בפניהם? למה?(

פו:

ד"ה יש )לפי רב ,מה דין שלום מלכות לרבנן כשיש לה
בנים?(

פז.

** ד"ה וליתכשר )היאך מתכשר בראובן בלבד?(
ד"ה דידעינן )איך אפשר לתלות מסתמא ביעקב?(

פז:

]ד"ה עד )מה הציור במשנה ,ומאי פריך וליתכשר וכו'?([
ד"ה וניחוש )למה בב' גיטין רצינו לתלות להכשיר ,וכאן
חוששין לפסול?(

פח.

ד"ה הכא )האם גיטין כשרים כשאין ריוח בגליון?(
]ד"ה ודלמא )מה החשש של נמלך שיפסול הגט?([
** ד"ה אמר )מה ההלכה בענין כתב סופר ועד ובחתם
סופר ועד – בגיטין ובשאר שטרות?(
ד"ה וכן )איך היו נקיי הדעת כותבין?(

פח:

ד"ה ובעובדי )עד וכן איתא בירו'( )מה כוונת המשנה,
"ובעכו"ם חובטין אותו" וכו'(.
** ד"ה אי ** ,במילתא )היאך דנים בגזילות וחבלות
ומקבלים גרים בזמה"ז?(

פט.

]ד"ה בעולה )אשה שהעידו עליה שזינתה והיא מכחישה,
האם נפסלת לכהונה?([
** ד"ה עד שמגיעין  ** ,עד שישמעו )מתי צריכים שהקול
יתבסס בדבר ברור ובעדים כשרים ,ומתי א"צ?(

פט:

** ד"ה והלכתא )מה היה מעשה דר"ת? מה פסק,
ולמה?(
]ד"ה ואידך )לענין מה נאמנת לרב הונא שלא בפניו?([
ד"ה אף )במח' רב הונא ורב שיננא ,כמי פוסקים?(

צ.

** ד"ה והלכתא )אשה שקבלה גט שני משום לעז פסול
גט ראשון ,האם צריכה להמתין ג' חדשים מגט שני? מה
הדמיון לסוגייתינו וחילוק ביניהם?(
ד"ה כי )מהו לשון "כי תבא" וכדו'?(

צ:

** ד"ה עם )מה החומר ברוחצת עם בנ"א טפי מראשה
פרוע וטווה בשוק?(

פרק תשיעי
פב.

]ד"ה המגרש )אם אסר בע"מ גם שלא תבעל לפלוני –
האם דינו כשייר?([

פב:

ד"ה שרבי )למה אין לחוש שתעבור על תנאה ונמצאת
א"א למפרע?(

פג.

ד"ה אף
]ד"ה ועמדה )היאך יכולה להנשא לפלוני ,הלא לא חלו
הקידו'?([
** ד"ה אילימא )מה הסברא להתיר כשנשאת לאחר?(

פג:

ד"ה כיון

פד.

** ד"ה מסתברא )מה הדין ב"היום אי את אשתי"?(

פד:

ד"ה ותיפוק )למה מועיל קרע כסותי ע"מ להפטר?(
** ד"ה אמר )האם שליח שלא אמר בפנובפ"נ צריך ליטול
הגט הימנה ולחזור ולתת לה אף לרבי? למה?(
** ד"ה אם )האם מחק פוסל בגט כשעשה לו קיום?(
ד"ה שתוקי )למה פוסל רבא תנאי בע"פ לפני התורף? עי'
מהרש"א דחוץ בע"פ פוסל מדאו' ,כמש"כ פה .ד"ה אבל(.
]ד"ה כל )באיזה אופן פוסלים תנאים בגט לרבי ,ובמה
חולקים חכמים?([

פה.

** ד"ה דברי ** ,אבל )מה דין "חוץ" שנכתב לאחר
התורף ,ושנאמר בע"פ לפני התורף?(
]ד"ה חוץ )מה כוונת השיור "חוץ מתרומתיך"?([

פה:

ד"ה אע"ג )במה נחלקו ר"י ורבנן?(
ד"ה דתהוייין
** ד"ה ולורכיה )מה כוונת הגמ' להאריך הוי"ו וכדו'? האם
יש קפידא בדיעבד בעניינים אלו?(

פו.

ד"ה אמר )מה דין כתב ידו ועד וכתב סופר ועד לפי רב ולפי
שמואל – לפרש"י ולפי' ר"ח?(

" וכל המרבה – הרי זה משובח"

** תוספות חובה לשיעורים בה
] [ למתקדמים
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