בס"ד

תוס' נבחרים לבקיאות מסכת כתובות
פרק ראשון

י.

ד"ה אמר רב נחמן )חשוב מאד – כתובה דאו' או דרבנן(
ד"ה מברכתא )השוה לפרש"י אי בחור נאמן והאם לוקה
לר"נ ולרב אחא(

י:

ד"ה אמר )חילוק בין יין לשאר משכרים(

יא.

ד"ה מטבילין )דין זכייה ושליחות לקטן ונכרי(

יא:

ד"ה ושמואל )האם הקטן השיר בתוליה? עי' תוס' רי"ד
שחולק על תוס'(.

יב.

ד"ה שאני
ד"ה בית דין )מאי שנא "תקנת" ב"ד של כהנים מסתם
תוספת כתובה?(
ד"ה מנה )חילוק בין ספק נתחייב לספק פרע(
ד"ה רב הונא )וי"ל דהתם ברי גרוע וגו'( )חילוק בין ברי טוב
לברי גרוע(

ב.

ד"ה ליום הרביעי
ד"ה שאם )מה יועיל טענת בתולים ,הלא מותרת מס"ס?(
ד"ה ותנשא )טעמא ד"ברכה"(
]בר"ן א .ד"ה או שפרסה דן בגדר "חופה" ,ודין חופת נדה
שנח' בו הרמב"ם ושאר ראשונים[.

ב:

ד"ה לפיכך )למה יבם שחלה חייב במזונות?(
ד"ה אלא
ד"ה דילמא מת )עי' לקמן ג .ד"ה איכא דאמרי באריכות(

ג.

ד"ה אדעתא )השוה לרש"י ד"ה שויוה(
ד"ה איכא )פסק ההלכה בענין אין  /יש אונס בגיטין .ג'
חילוקי דינים[
ד"ה אי )המנהג בימי הראשונים להתחתן בע"ש .עי' לקמן
ז .ד"ה והלכתא(

יב:

ג:

ד"ה ולדרוש )הראשון( )מח' ראשונים האם ביאת נכרי
אוסרת לבעל ולבועל(
ד"ה תקנה )באיזה ענין יש אפשרות לעקור תקנה מחמת
גזירה(

יג.

ד"ה מעלה )באיזה אופנים אוסרים א"א ופנוייה משום
ייחוד?(

יג:

ד.

ד"ה בעילת )מה ה"מצוה בבעילה זו יותר משאר ביאה?(
ד"ה אבל )דיון באיזה אופנים מותר לאבל להנשא תוך ז',
ל' ,ויב"ח(
ד"ה כגון )למה הזכירו דוקא מתא מחסיא?(

ד"ה מסייע )כמה יסודות בענין "רוב"(
ד"ה בעינן )בספק דרך נישואין לא בעינן זרעו מיוחס
אחריו(.
ד"ה ההוא )דיון מסובך עפ"י סוגיות בקידו' ויבמות האם
ידוע שבה עליה הארוס ,והאם נחשדת מאחרים?(

יד.

ד:

ד"ה והצעת )איזה חיבה יש בסידור הבית?(
ד"ה עד )האם כיסוי הארון מטמא ,והאם יש היתר לכהנים
בטומאה זו?(

ד"ה חדא )הראשון( )סיכום בקיצור עפ"י תוס' הנ"ל(
ד"ה אלמנת עיסה )מהו אלמנת עיסה?(

יד:

ד"ה כמאן ) ֶהסבר השקלא וטריא בהתייחסות לברי ומיגו(

ה.

ד"ה אי נמי ,מאי )מה היחס בין טעם ברכה לטעם שקדו?(

טו.

ד"ה וספק )למה לא תלוי במח' "התראת ספק"?(

ה:

ד"ה מהו )מה עם כל הברייתות לעיל?(
ד"ה דם )בכלל איזה אב מלאכה הוי חבורה?(
ד"ה לדם )לְמה צריך את הדם?(

טו:

ד"ה אם רוב ,להחזיר )באיזה עניינים הולכים אחר הרוב(

ו.

ד"ה האי )דיון הלכתי ארוך בגדר איסור שחיטה ,ובדין
פסיק רישיה דלא ניחא ליה(

טו:

ו:

ד"ה והא אמר )באיזה טירדא פוטר אביי?(
ד"ה לא כהללו )הסבר השקלא וטריא של הגמ'(
ד"ה ואם להוציא )הסבר דין מפיס מורסא ודין משאצל"ג(

טז .ד"ה התם שור )לשיטתם הנ"ל(
ד"ה כיון )רוב וחזקה בממון .ועי' בת"י בגליון(

ז.

ד"ה מתוך )דין הוצאה ביו"ט ודין מתוך(
ד"ה אמר ליה )דין כיבוי ביו"ט(
ד"ה והלכתא )עי' רמב"ם הל' שבת ל:יד ,והל' אישות י:יד
שאסר לישא בשבת .במה חולק עם התוס'?(

פרק שני
ד"ה ומודה )מח' יסודית עם רש"י בגדר הפה שאסר  /מיגו
דאי בעי שתיק(

טז :ד"ה וליחוש )יסוד התוס' הוא דמח' כותבין  /אין כותבין
שובר הוא רק במקום שבא לידי הפסד ע"י שנשאר השטר
ביד המלוה או האשה ,שהיה נמנע אם היתה מחזרת
השטר .אבל אם אין נפק"מ – שנאמן בשניהם או אין נאמן
בשניהם – לכו"ע כותבין(.
ד"ה איתנוסי ) באיזה אופן יכולה לתפוס ולטעון איתנוסי(

ז:

ד"ה והא בועז )דין בעולה שאינה אלמנה(
ד"ה מאן דלא חתים )מה קובע ברכה ארוכה  /קצרה?(
ד"ה והוא שבאו )גדר פנים חדשות(

יז.

ד"ה כלה ,ישבחנה )באור מח' ב"ה וב"ש(
ד"ה פרשת דרכים ,ת"ר )כבוד מלך וכלה(
ד"ה מבטלין ,להוצאת המת )ת"ת וקבורת מת מצוה(

ח.

ד"ה שהכל )השלמה לדברי רש"י בענין ברכה הסמוכה
לחברתה(

יז:

ד"ה אבל
ד"ה וליתני )השוה לפרש"י ,לשיטתם לעיל טו :ד"ה ומודה(

ט.

ד"ה האומר )טענת בתולים לבוגרת(
ד"ה ואי בעית אימא )ספיקות וס"ס נוספות(
ד"ה מפני מה

יח.

ט:

ד"ה כל היוצא
ד"ה אי למיתב )מה דין ספיקא להוציא ממון?(
ד"ה נאמן )האם נאמן לאסרה?(

ד"ה אי )נ' ג"כ לשיטתם לעיל(
]ד"ה ור"א :לרש"י משיב אבידה פטור מתקנה דרבנן;
לתוס' פטור מדאו' משום מיגו[
ד"ה אלא הכא :לרש"י למסקנה איירי בטענת קטן שבא
בהלואת אביו ונשבע עליה; לתוס' בטענת בן גדול
ד"ה מפני :לרשי ב"מ )מובא בתוס' יח :ד"ה ובכולי( קושיית
רבא "מפני מה אמרה תורה" הוא לומר אמאי ל"א מיגו
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דחשיד אממונא חשיד אשבועתא ולא נאמין לשבועתו;
לתוס' הכוונה למה אין הלוה נאמן במיגו דאי בעי כפר הכל.
ד"ה חזקה :לרש"י אינו מעיז מפני שעשה לו טובה; לתוס'
משום שמכיר בשקרו[
יח:

ד"ה הרי אלו ,אין )למה נאמנים בפש"א "נגד" הקיום ,ואין
נאמנים במיגו אחר כשאין פש"א(
]עי' בד"ה אין כמה חילוקים בדין פלגינן דיבורא[
ד"ה קטנים

יט.

ד"ה מודה )למה ל"א מיגו?(
]עי' בד"ה וכגון דיון האם מכירת שטרות מהני מדאו' ,והאם
ה"אמצעי" כול למחול בשיעבודא דר"נ[
ד"ה מנין ,אעולה

יט:

ד"ה אמר ,או )הסבר המח' בענין אמנה ,מודעה ותנאי(
ד"ה ואם )מיגו בעדים ,עי' גם בהגה(

כ.

ד"ה ואוקי ממונא )דין תפיסה בספק ממון(
ד"ה ואוקי ארעא )חזקת מרא קמא וחזקת המוחזק(
ד"ה ורבי יוחנן )דין עדות מפי כתבם ועד א' בשטר(

כא .ד"ה על כתב ידן )האם מח' רבי וחכמים תלוי באומדנא או
בעצם גדר קיום שטרות?(
ד"ה הוציא עליו כתב ידו )טוען פרעתי נגד כתב ידו(
ד"ה עד ודיין מצטרפין )קיום לחתימות דייני הקיום(
כא :ד"ה הנח )גדרי וכללי אין עד נעשה דיין בדאו' ובדרבנן(
כב] .בד"ה תרי ותרי נינהו מביאים פר"ח דכל הסוגיא לא איירי
בשאלה האם השלישי כשר ,אלא האם בטל מושב ב"ד[.
ד"ה במותב תלתא )איזה חלק מהביטוי עיקרי?(
ד"ה מנין )נאמנות פש"א ונאמנות לפרש דברים ראשונים(
כב :ד"ה ואפילו הכי )עובדא דשמואל בשם הירו'(
ד"ה הבא עליה )תו"ת וחזקת אשת איש(
ד"ה כגון )האם שייך חשש לעז בב' עדים?(
ד"ה אי הכי )חילוק בין בבת אחת לבין בזה אחר זה(
כג .ד"ה מאי שנא ,תרוייהו )תו"ת וחזקת פנויה(
ד"ה לא תצא )ישנן ג' דרגות :בדיעבד שכבר נשאת ,שכבר
התירוה אבל עוד לא נשאת ,שעוד לא התירוה(

כז.

]בד"ה כאן מביאים בשם ר"ח פי' לסוגיא הפוך מרש"י[.
ד"ה ואם נשאל ,בבא לישאל )גדרי זה בפני עצמו ,עליו ועל
חברו ,ובבת אחת(

כז:

ד"ה אמר ליה )מתי מחייבים את המוחזק האלם להביא
ראייה להפטר?(
ד"ה במסיחה לפי תומה )מי נאמן במסל"ת ומתי?(

כח .ד"ה ואם היה כהן )האם צריך להרחיק יותר מגרושה פנויה
או מנשואה? עי' רא"ש סי ל"ב שחולק(.
ד"ה אלו נאמנין )מתי קטן ונשים נאמנים?(
ד"ה קיום שטרות )האם יש אופנים שקיום שטרות דאו'?(
כח :ד"ה ושהמקום )עי' ר"ן יב :למעלה דלחומרא אינו נאמן(

פרק שלישי
כט .ד"ה אלו נערות )מח' רש"י ר"ת האם לאו ד"לא תתחתן"
בגיותן אן בז' אומות אחר גירות(
כט :ד"ה אייתרו ,ולאפוקי
ל.

ד"ה הכל בידי שמים )שמירת האדם מפגעי הטבע(

ל:

ד"ה דין ד' מיתות )מיתת העבריינים על מיטתם(
ד"ה אי דמצי
ד"ה רב אשי )ממון לזה ותשלומין לזה(

לא .ד"ה דאי בעי )גדר הגבהה .ועי' קידו' כו :ד"ה אי נמי דר"ת
ס"ל הגבהה טפח(.
ד"ה הכא נמי )לאיזה לשון פריך?(
לא :ד"ה מהלך )חיוב הוצאה והעברת ד"א לבן עזאי(
ד"ה אי דאפקיה )קנין ד"א ברה"ר(
ד"ה רב אשי )ב' גירסות נוספות מה רוצים להוכיח
מ"רבא"(
לב .ד"ה וקיימא לן )איזה משנה קשה?(
ד"ה ואי ממונא )היאך ס"ד להקל עליו ולדונו בקלה?(
לב :ד"ה שלא השם )מה ההבדל בין פסוק א' לב' פסוקים?(
ד"ה אם כן

כד .ד"ה אבל אינו )עי' הגהב"ח .האם יש לחוש לחשש ממזרות
בסתם אדם?(

לג .ד"ה אלא אפשר )האם מלקות דבן גרושה ובן חלוצה הוי
קיום הזמה? ועי' מכות ב .בד"ה מעידין ב' דעות בזה(.
ד"ה וניתרי )גדר תכ"ד(
ד"ה ממאי )מה הסברא לומר דמותרה לחמור אינו מותרה
לקל?(

כד :ד"ה בשכלי )השוה לפרש"י .האם "כלי אומנתו בידו" בא
להסביר למה נאמן במשנתנו או למה אינו נאמן בדמאי?(

לג :ד"ה אילמלי )איזה היתר יש לעבוד ע"ז מחמת ייסורין?(
ד"ה לאו משום )חיוב לצאת ידי שמים בקלב"מ(

כה .ד"ה נשיאות כפים

לד .ד"ה במזיד )עי' בתוד"ה המבשל דס"ל דמזיד לר"מ יאכל
הוא במוצ"ש ,דלא כרש"י(.
ד"ה סבר לה )דבר הגורם לממון וגרמי(

כג :ד"ה דאיכא דררא דממונא )מהו פי' הביטוי "דררא
דממונא"? ע"ע ב"מ ב :ד"ה היכא פי' אחר(

כה :ד"ה עדות ,ד"ה שקרא אחריו לוי
]בד"ה נאמן מחלקים התוס' בין מיני תרומה דאו' ודרבנן
השונים[
כו.

]בד"ה אין בתר ,בתר דקנסינהו עזרא דנים התוס' בפרטי
נתינת מעשר לפני ואחרי קנס עזרא ללויים[.
ד"ה אין ערעור ,ואתא עד אחד )ערעור קול(

כו:

ד"ה אנן אחתינן ליה )מח' יסודית עם רש"י אי חזקת האב
ואם מהני לבן(
ד"ה ועל ידי נפשות )חשש נתרצתה להאסר לבעלה
ישראל(

לד :ד"ה ורבי )מה מקור מח' ר"מ וחכמים אי לוקה ומשלם?(
ד"ה דאמר
]בד"ה אבל פי' התוס' דצריכותא דשבת ומחתרת לא איירי
בעצם דין קלב"ם ,אלא בחידוש רבה דבקנס לוקה ומשלם[.
ד"ה מתה )חיוב גניבה ואבידה לנהנה(
ד"ה אבל )למה הבנים חייבים בטבחוה כשהניח אחריות
נכסים?(
לה :ד"ה לא קנס
לו.

ד"ה החרשת )למה אין לחרשת ושוטה טענת בתולים?
מתי "טענינן" מספק?(
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לו:

ד"ה אי דקא טעין )טענת בתולים לבוגרת(
ד"ה ואלו )קנס לשבויה(

לז.

ד"ה שבויה )שבויה קטנה(
]בד"ה צריכות דנים התוס' בהמתנת ג' חדשים )"הבחנה"(
לקטנה ישראלית וגיורת עפ"י הסוגיות ביבמות[.
ד"ה אשה מזנה ,ד"ה הבא על בתו

לז:

ד"ה ואח"כ )חולקים על פרש"י בחומש(

לח .ד"ה הני )קביעת קיל וחמור בדרשת הכתובים(
ד"ה אמר )מה המקור לקלב"מ בממון לזה ונפשות לזה?(
לח] :בד"ה יש בגר האריכו התוס' בדין אין אדם מוריש קנס
לבניו ,ועל מה נאמר בגמ' "ודבנה הוי"?[
לט .ד"ה שלש )א' המקורות החשובים בנושא מניעת הריון,
ובגדר השחתת זרע(
ד"ה בא עליה )אליבא דמי בעיא זו?(
ד"ה הואיל )מנ"ל דנישואין מוציאין מרשות אב?(
ד"ה צער )צער השרת בתולים .חי' הר"י בצער שאחר שעת
חבלה(
לט :ד"ה קרע
ד"ה בושת )היקש קנס לבושת ופגם(
ד"ה טעמא )כתובה לבתולה ולבעולה מה"ת או מדרבנן(
מ.

ד"ה כגון מילה ותו"י ד"ה אי אמרה )עשה דוחה ל"ת
באפשר לקיים שניהם(

מ:

ד"ה ואימא לדידה
ד"ה כמה )שומת פגם לאשה חשובה(

מא .ד"ה זה הכלל ,ד"ה לא נצרכה
מא :ד"ה ואי תפס )תפישת שור המזיק(

דמסיק דארוסה יש לה כתובה וגובה ממשעבדי ,ודעת ר"ח
דדוקא בכתב לה ומ"מ כשנשאת מוחלת על אותו שעבוד
עד זמן שנשאת ,ודעת רמב"ם דארוסה אין לה כתו' ואף
אם כתב לה ונתגרשה אינה גובה ממשעבדי .וכ"פ בשו"ע
אה"ע סי' נ"ה ס"ו[.
ד"ה הגיורת )מתי מטבילין ע"ד ב"ד?(
מד :ד"ה מנא
ד"ה המוציא )אליבא דמי איירי ר' יוסי בר חנינא ורבא?(
מה .ד"ה דילמא )לענין מה נחשבת בעולה לאישתני גופא?(
מה :ד"ה אימור )למה אין מחייבין עכ"פ הקלה?!(
ד"ה הנערה
ד"ה על פתח )איפה הוא פתח ב"ד הראוי לסקול שם?(
ד"ה רב יהודה )באיזה מלקות איירי ר"י ,ומשום מה?(
מו.

ד"ה בשלמא )למה חשובה פרישת השמלה לר"א בן
יעקב?(

מו:

ד"ה השתא ,ד"ה ממונא

מז .ד"ה משום )מהו חשש איבה?(
ד"ה דמסר )נישואין ביו"ט(
ד"ה כתב )לרש"י איירי במתה מן האירוסין ,ולתוס' במתה
מן הנישואין ,ומ"מ לא זכה "דאנן סהדי דאין דעת האב ליתן
נדוניא זו אלא ע"מ שתהנה בתו ממנה כמו הבעל"(.
מז :ד"ה שלא )מאי שנא מכל לוקח שהוא על ספק?(
ד"ה תיקנו )מהו לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך לר"ל?(
ד"ה וקבורתה ,ד"ה אנוחי
ד"ה זימנין )למה אינה יכולה לומר "איני נפדית פירות ואיני
נותנת" ,ומ"ש מ"איני ניזונת ואיני עושה"?(
מח .ד"ה רבי )אליבא דמי הוי מזונות דרבנן?(
ד"ה ולא )האם איירי בזן אותם לפני שהלך?(
ד"ה תכשיט

פרק רביעי
מא :ד"ה נערה )היקש בושת ופגם לקנס(
מב .ד"ה ונשבע )אמאי פריך לר"ש דוקא?(
ד"ה או דילמא ,אמר ליה )לענין מה איבעיא ליה אביי
מרבה? לרש"י להורישו לבניו צמוד למודה ומיפטר ,ולתוס'
מודה ומיפטר צמוד לקרבן שבועה(.

מח :ד"ה לאפוקי
ד"ה ושמואל )ד"המה סובר שמואל לגבי שאר הדברים?
השוה לרד"ה שמואל(.
ד"ה תיובתא
מט .ד"ה היאך )במאי איירי ספק הגמ'?(
מט :ד"ה כשהם
ד"ה אכפייה )באיזה אופן אפשר לכוף על הצדקה לג' תי'
תוס'?(
ד"ה הוא )מאיזה מתנה מוציאין למזון האשה?(
ד"ה אלמנתו )מה ההשואה בין אלמנתו לבין הוא ואשתו?(

מב :ד"ה מאי לאו ]בגמ' ב"מ מז :נח' ר"י ור"ל האם מעות קונות
מדאו' ,וא' הנפק"מ לענין קרבן שבועה ,דבעי חפץ מסויים
דומיא דפקדון .לר"י סגי בייחוד כלי ,ולר"ל צריך ליטלו
ולחזור ולהפקידו אצלו[.
ד"ה כי איצטריך )השלמת הביאור לפרש"י(
ד"ה הא עמד )הסבר קושיית אביי(

נ.

מג .ד"ה בת הניזונת )מה נקודת הספק?(
ד"ה עשו )האם מוציאין מראש למזונות האלמנה כשיש רק
בת יורשת?(
ד"ה חבלות )איזה חבלות שלה ,ואיזה של אב?(

ד"ה עשיתינהו )באיזה כפייה איירי?(
ד"ה אל יבזבז
ד"ה הבעל )איך משתלבת תקנת אושא במח' ר"י ור"ל
האם קנין פירות כקנין הגוף דמי?(

נ:

ד"ה ומאי )האם האומדנא הוא להוסיף על עישור נככסים
או לפחות?(
ד"ה אמר

מג :ד"ה שפצעה בפניה )איזה חלק שלה ,איזה חלק של
אביה?(
ד"ה טעמא ]בגמ' יבמות סד :נח' אמוראים האם איסור
קטלנית הוא משום חשש מעיין גורם )מחלה מידבקת( או
מזל גורם )מזלה הרע( .ונפק"מ בארוסה שיש לחוש משום
מזלה הרע אבל לא משום מעיין[.
מד .ד"ה משום )פרטים בנפק"מ של בר-מצרא(
ד"ה איכא )היאך ס"ד לפסול עדים בהודאתו?(
ד"ה והלכתא ותו"י בגליון ]כתובה לארוסה .ועי' רא"ש סי'

נא .ד"ה ממקרקעי )גביית מטלטלין לפרנסה; גביית מטלטלין
לכתובה ומזונות בזמה"ז(
ד"ה מני )באיזה מקרים ,ומאיזה טעם ,הוי בעילת זנות?(
נא :ד"ה אסורה ,ד"ה אונס )שיטת אבוה דשמואל(
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נב .ד"ה והיו )פדיון אשתו ועצמו ביתר מדמיהם(
ד"ה רצה )האם צריך לפדות את אשתו פעם שניה בכדי
דמיה?(
נב :ד"ה אמר )חילוק בין רפואה ומזונות לבין פדיון(
ד"ה ותגבה )כתובת בנין דיכרין ממטלטלי בזמה"ז .עי'
לעיל נא .בד"ה ממקרקעי ,וברא"ש סי' כד(
נג.

ד"ה השתא )דברים הנקנים באמירה(
ד"ה שאין )מי דורש מדרש כתובה ,ולענין מה?(

נג:

ד"ה ארוסה
ד"ה בת )הסבר האיבעיא אי איירי באית ליה לראשון או
לית ליה לראשון(

נד .ד"ה בת
ד"ה בביתי )מה מלמדנו מדרש כתובה זו?(
ד"ה לית )מזונות אלמנה בתבעוה לינשא(
ד"ה ושמואל )קביעת המנהג במח' אנשי יהודה ואנשי
גליל(

פרק חמישי
נד :ד"ה אף )שעבוד נכסים ושעבוד הגוף כשאין למתחייב בכדי
ההתחייבות(
ד"ה ולתובעת )מאי הנפק"מ בזה?(
ד"ה ולעוברת )למה אין תוספת כתובה לעוברת על דת,
אבל לממאנת ,שנייה ואיילונית יש?(
נה .ד"ה ולשבועה )מאי הנפק"מ בזה?(
ד"ה כתובו )באיזה אופנים אפשר לחזור מכתיבת השטר?(
נה :ד"ה מתנת ,ואין )מהו "שטר שכתוב בו קנין"? הסבר מח'
רב ושמואל(
ד"ה אמר

ס.

ד"ה גונח )האם מתירין מלאכה כלאחר יד בשבת משום
צער?(
ד"ה מפרק )מלאכת דישה בבהמה(
ד"ה ממעכן )למה אסור שלא בצנעא? מתי גזרינן לאסור
גם בצנעא?(

ס:

ד"ה כי )גם כשהרב מוחל אין להורות במקום רבו(
ד"ה ואמר )משום מה גזר ר"מ?(
ד"ה והלכתא )דין גרושה מינקת(

סא .ד"ה ואחת )שתי גירסאות בגמ'(
ד"ה מחלפא )זהירות רש"י מלמסור חפץ לאשתו נדה(
סא :ד"ה התלמידים )מהי עונתם הקבועה של אלו ,וא"כ במה
מדובר במשנה?(
סב .ד"ה אלא )דין נשים ששמחות שבעליהם הולכים ללמוד
תורה .במי מדובר בגמ'?(
ד"ה והתניא )מהו עונה הקבועה לפועלים השונים?(
סב :ד"ה רוצה )האם אפשר לבטל עונה עבור ריוח גדול(
]בד"ה מתשעה חשבון מפולפל אמאי נקט ט' קבין דוקא[
ד"ה החוט )זכות המשך התורה לדורות(
סג .ד"ה אדעתא )הצלחה בלימוד למי שעמל הוא דבר טבעי!(
ד"ה פוחתין )הסבר הירו' לסכום ג' וז'(
ד"ה רב )על איזה מלאכות נחשבת מורדת ,ומאיזה פטורה
באומרת איני ניזונת ואיני עושה?(
ד"ה באומר )האם אדם חייב להשכיר את עצמו כדי לזון את
אשתו?(
סג :ד"ה דיקא
ד"ה ואינהו )מהי מסקנת הגמרא במורדת ,ומה תקנו בימי
הגאונים?(
]הראשונים התייחסו לתקנת הגאונים כתקנה מוגבלת
מחמת קלקול הדור .עי' רא"ש סי ל"ה[
ד"ה אבל )באומרת "מאיס עלי" ,האם כופים את הבעל?
מהם הראיות העיקרות של ר"ת?(

נו.

ד"ה רבי )טעם מ"ד יכתוב שובר(
ד"ה הרי )במתנה עמש"כ בתורה למה לא בטל המעשה
לגמרי? והיאך יכול למחול ולהתנות בממון?(

נו:

ד"ה הא )מתי אמרי' עשו חכמים חיזוק לדבריהם?(
ד"ה אבל )היאך מהני קבלת אחריות לחשש שמא יאמר לה
"טלי כתובתיך וצאי"?(

סד :ד"ה מיחזי )דין שכר שבת המתחלק לימים(

נז:

ד"ה בגרה )מתי יש לבוגרת רק ל' יום?(

סה .ד"ה אינה )איך מפרשים דברי שמואל במסקנה?(

נח .ד"ה ואפילו )אכילת היבמה בתרומה(
נח :ד"ה מאי )מה הכוונה "בניזונת"?(
ד"ה לאחר )מתי מהני קנין לדבר שלא בא לעולם לר"מ?
האם יש מגבלות?(
נט .ד"ה אינו )אמאי א"צ להפר?(
ד"ה רבי )כיון דהעדפה ע"י הדחק לאשה ,היאך יכול
להפר?(
ד"ה בשלמא )מה ההשוואה בין פירות חבירו לבין דבר
שלבל"ע?(
נט :ד"ה שדה )האם הקדש בדק הבית ומכר חלים על דבר
שהוא ממושכן ומשועבד?(
ד"ה קונמות )האם קונמות ואיסור הנאה מפקיעין משעבוד
בעל חוב? ועי' רש"י ד"ה הקדש(.
ד"ה ארבע )מה ההבדל בין ג' לד'?(
ד"ה תני )מאיזה מלאכות ראוי לפטור לר' חייא?(
ד"ה כגון )מהו לשון הנדר שחל במה שמשועבדת? בענין
"אצבעה בין שיניה" עי' סוגיא עא(.

סד .ד"ה תבע )מה היא טוענת?(
ד"ה ודיני )מתי כופין לחלוץ ,ומתי מתירין לייבם?(

סה :ד"ה רב
ד"ה אבל )על איזה גיל אפשר לכוף לזון?(

פרק ששי
סה :ד"ה מציאת )סדר הפרקים(
ד"ה בזמן )מהו גדר "בסתר" ו"בגלוי" בבושת ובפגם?(
סו.

]בענין העדפה ע"י הדחק עי' רא"ש סי' ב מח' רב האי גאון
שפסק כת"ק ,ור"ח שפסק כר"ע[.
ד"ה מציאתה )מאיזה טעם מציאתה לבעלה?(
ד"ה פחות )שני סברות לפחות חומש(
ד"ה שום )פר"ח ב"שום במנה ושוה מנה"(

סו:

ד"ה ליום )היאך יתכן לתת כך לכל יום ויום?(
ד"ה וענו

סז .ד"ה גמלים )גביית מטלטלין לכתובה בזמה"ז(
ד"ה אמר )חיוב כתובה – זוזי צורי או מדינה?(
סז :ד"ה דכתיב )מה ההבדל בין "מוצאת" ל"מוצת"?(
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סח .ד"ה לא )למה שמין פרנסת הבעל באב ולא פרנסת
עצמה?(
סח :ד"ה כל )למה הראשונות עדיפות מהאחרונות?(
סט .ד"ה ואישתיק )האם יש ללמוד הלכה משתיקת הרב?(
ד"ה מעלמא )מתי שכירות קרקע דינו כמקרקעי?(
ומנַחם?(
סט :ד"ה אמר רב )מה ההבדל בין יְנַחם ,יִנָּחםְ ,
ד"ה אמר רבא ,ד"ה וכי
ע.

ד"ה הא )מתי אומרים מצוה לקיים דברי המת ,והיאך שונה
דין זה ממתנת שכיב מרע?(
ד"ה אבל )דין מתנת פעוטות(
ד"ה יוציא – תוס' חשוב מאד!! ]לר"י כופין בשוטין כל מקום
שנאמר יוציא ויתן כתובה .לר"ח עפ"י ירו' אין כופין אלא
במקום שמפורש כפייה ,ובלא"ה אין כופין אלא בדברים,
שמותר לקרותו עבריינא .וכן במונע כל ענייני אישות –
תשמיש המטה ומזונות אפשר לכפות בשוטין .והש"ך
בספר "גבורת אנשים" )מובא בפת"ש אה"ע סי' קנ"ד סק"ז(
חשש למעשה גם במונע כל ענייני אישות[.

עד :ד"ה חכם )מה ההבדל בין אם עוקר למפרע או מכאן
ולהבא?(
ד"ה משום )האם יש חשש ממזרות למ"ד משום קלקולא?(
עה .ד"ה וחכמים )במה חולקים ר"מ וחכמים?(
עה :ד"ה אבל )קידשה על תנאי ,ונמצאו עליה מומים – האם
יכול לטעון?(
]בד"ה אבל דנים התוס' ביחס שבין חזקת ממון ,חזקת
הגוף ,חזקת פנויה ,וריעותא דחסר לפניך[
ד"ה רישא )ב"משארסתני נאנסתי" ,אם נמצא ברשות
אחר נישואין )כגון שלא נתייחדה
הבעל ,אך א"א שנאנסה ַ
אחר( – האם אומרים "כאן נמצאו כאן היו" לתלות
עם ֵ
שעכ"פ אירע אחר קידו'?(
עו.

ד"ה וחדא )הרי יש לבעל יתרון ד"כאן נמצאו כאן היו" וגם
חזקת ממון!(
ד"ה רישא )מה החסרון ב"מנה לאבא בידך"?(
ד"ה על )עד ומיהו תימה( )מה הסברא בדברי שמואל,
ולמה מסיק דלא כוותיה?(

עו:

]בד"ה כל ,אם גורסים כגירסת הגליון א"צ להגהות הב"ח
)וכ"ה בתוס' הרא"ש( ,וכוונתם דסברא ד"כאן נמצאו כאן
היו" אינו מועיל לזכות אלא לחובה .וצ"ע למה?(
ד"ה ותנא

פרק שביעי
ע:

ד"ה שהגיע )האם נדר חל נגד שעבוד דרבנן?(
ד"ה ופרנס ,באומר )מתי פרנס נחשב שליח ,ובאיזה אופן
מותר לומר?(

עז .ד"ה אבל
ד"ה כופין ,סבורה )כשכופין להוציא ,האם חייב בכתובה?(

עא .ד"ה בשלמא והגהות הגר"א שם )היאך יכול הבעל לאסרה
בפירות?(
ד"ה שנדרה )מהו תוכן הנדר ,ולמה יוצאת לאלתר בכה"ג
ואינה ממתנת שבוע?(
ד"ה ואם )מהו דין אשה נדרנית שנודרת ומקיימת?(
]הסבר לד"ה הכי גרסינן :לפרש"י וגירסתו משמע קצת
דלר' יוסי "שלא אתקשט" אינו מפר כלל ,ומשנתנו "שלא
תתקשט" איירי בקישוט מיוחד שהוא בגדר דברים שבינו
ובינה ,ונח' אמוראים האם הבעל יכול להפר דברים שבינו
לבינה .ולתוס' ,ודאי הבעל מפר דברים שבינו לבינה ,וכוונת
ר' יוסי ד"שלא אתקשט" אינו כלול בדברים שיש בהם ענוי
נפש ,ונח' אמוראים האם עכ"פ כלול בדברים שבינו לבינה[.

עח .ד"ה סיפא )למה לא תמכור לכתחילה לב"ה משנתארסה,
כיון שהיא מוחזקת ודאי?(
]איבעיא להו וכו' .לפי' רש"י ר' יהודה קאי א"משנתארסה
בש"א תמכור ובה"א לא תמכור" ,ומיבעיא האם באו לפקפק
רק על ב"ש או גם על ב"ה .בתוד"ה איבעיא מביא פרש"י
מכת"י דקאי ארישא "עד שלא תתארס" ,ומיבעיא האם בא
לפקפק רק לכתחילה או אף בדיעבד .ולר"ת זה גופא
איבעיא להו ,האם קאי על "עד שלא תתארס" שלא תמכור
לכתחילה ,או על "משנתארסה" שלא יהא מכרה קיים[.

עב .ד"ה המדיר )היאך הדירה בכך?(
ד"ה אי דידע )רצתה להאכילו שאינו מעושר ,האם יכול
להוציאה שלא בכתובה?(

עט .ד"ה עשאום )האם מועיל שטר מברחת כנגד בע"ח או
כתובת אשה? לר"ת קנה מקבל המתנה ,ולרא"ש סי' ג'
משתעבד לבע"ח(.

עב :ד"ה ואלא )האם מותר לאשה לצאת לחצר בגלוי ראש? נח'
הפוסקים עפ"י דברי תוס' אלו(.
ד"ה על ]עד וא"ת[ )המקדש אשה סתם ולא כנסה עדיין,
ונמצאו עליה נדרים או מומים – האם צריכה גט? האם יש
לה כתובה?(
ד"ה ומידי )מתי תלוי בקפידת אחרים ומתי לא?(

עט :ד"ה פירא )מה כוונת הגמ' "פירי פירות" ,ומה דין כפל
בנכסי מלוג ובולד נכס"מ?

עג .ד"ה לא )מאי נפק"מ בין אחולי אחליה לתנאיה לבין אין
אדם עושה בעילתו בעילת זנות?( ]בהמשך ,דנים התוס'
האם יתכן נישואין על תנאי?[
ד"ה אלא )האם אאעבב"ז הוא מחילת התנאי או קידו'
מחדש? ואם בעל על תנאי ,מה דינו?(
עד .ד"ה אלמא
ד"ה תנאי ]עד וקשה[ )מה הסברא להצריך דבר שאפשר
ע"י שליח?(
ד"ה המקדש )מה ההבדל בין מחילת מלוה ,הנאת מחילת
מלוה ,ומעות מלוה?(

] [ למתקדמים

פרק שמיני

פ.

ד"ה שיגרא )יישוב לקושיית רש"י(
ד"ה ישבע )באיזה מקרים הוי נשבע ונוטל חומרא עליו
שצריך לישבע ,ובאיזה קולא עליו שעכ"פ יטול?(
ד"ה איסתליק )היאך יתכן שיפסיד האריס ולא יטל עכ"פ
מהבעל?(

פ:

ד"ה נכסים )עד כמו שמדקדק בהחולץ( )סכם :מה סוברים
ב"ש וב"ה בג' מיני הנכסים לרש"י ולתוס'?(
ד"ה יורשי )לפרש"י ד"כתובתה בחזקת יורשי הבעל" היינו
רק עיקר ותוספת ,היאך ס"ד לחייב קבורה משו"ה?(

פא .ד"ה איזוהי ,ולימא ,משום )השקלא וטריא בסוגיא זו קשה
להגדיר בדיוק ,ולכאו' תלוי גם במח' רש''י ותוס' בפי' דברי
המשנה "כתובה בחזקת יורשי הבעל" ובדין נכסי צ"ב.
ונלענ"ד באופן כללי ,דלרש"י שרק מנה ומאתיים של יורשי
הבעל ,ע"כ צל"פ דבשומרת יבם חייב בקבורתה תחת
כתובתה = אותו מנה מאתיים שהיתה ראויה ליטול )כמש"כ
תוס' לעיל פ :ד"ה יורשי( ,דכאילו קבל סכום זה ממנה .ולכן
מאיר אורליאן KBY -
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דנו אביי ורבא האם באמת זוכה בכסף זה ממנה או
בישירות מאחיו .ולתוס' ש"כתובה" כולל גם את הנכסי צ"ב
ויורש את הנדוניה ,הדיון הוא האם יש להחשיבו כיורש של
אחיו המת ,שיורש רק זכויות ולא חובות ,או כממלא מקום
אחיו ממש שצריך לקיים גם חיוביו(.
ד"ה הרוצה )למה החמירו חז"ל שלא ימכור היבם מנכסי
אחיו?(
פא :ד"ה אלא )מהו העצה טובה?(
ד"ה רבי )איזה מטלטלי משתעבדי לר"מ – דידיה ,דיתמי,
או דמקבל מתנה?(

פח :ד"ה לאפוקי )האם הבעל יכול להשביע את אשתו
שהושיבה חנוונית כשאינה תובעת כתובתה?(
ד"ה הוציאה )עד וא"ת( )לר' יוחנן דהטוען אחר מעשה ב"ד
לא אמר כלום ,איך יל"פ המשנה למ"ד כותבין שובר ולמ"ד
אין כותבין?(
פט .ד"ה ש"מ )היאך קיי"ל במח' כותבין או אין כותבין שובר?(
ד"ה מיגו )מתי הבעל נאמן לומר לא גרשתי ,ומתי האשה
נאמנת לומר לבעלה גרשתני?(
צ.

ד"ה לא )קטן שגדל וגר שנתגייר ,האם כתובתם מאה או
מאתיים?

פב .ד"ה הא )"כלתה קניינו" בקנין לאחר זמן – משיכה ,כסף
ושטר(

פרק עשירי
פב :ד"ה מהו
ד"ה בתחילה )מה הועילו בכל תקנה ותקנה ,ואיזה בעיה
נשארה?(

פרק תשיעי
פג .ד"ה כדרב כהנא )בסוף :וא"ת בלא וכו'( )מה ההבדל בין
תנאי לסילוק?(
ד"ה קנו )על מה קאי הבעיא?(
פג :ד"ה מיתה ,מכירה )למה זה שכיח ולא זה?(
ד"ה וקסבר )מתי עשו חיזוק לדבריהם ומתי לא ,ולמה?(
ממ ְלוָה?(
פד .ד"ה לכתוב )האם אשה גובה כתובתה ִ
ד"ה לכתובת )מהו פי' "חינא"? היאך משתלב מושג זה עם
המושג "יותר ממה שהאיש רוצה לישא" וכו'?(
פד :ד"ה והוא )מתי מהני תפיסה בבע"ח ובכתובה?(
ד"ה את )האם מועיל שליח שתפס לבע"ח כשחב
לאחריני?(
ד"ה מיגו )לכאורה קשה ,היאך יכולים לומר להד"ם ,הרי
השליח הוא עד א' שמסר להם הכסף?(
ד"ה לתקוני )באיזה אופן השליח משלם?(
פה .ד"ה אית )דין "מיגו למפרע"(
ד"ה מרענא )מהו דין "מרענא לשטרא"? השוה לפרש"י(
פה :ד"ה חדא ,ועוד )עד וא"ת( )באיזה ענין מוציאין עפ"י
אומדנא דלא אמיד וסימנא?(
ד"ה שודא )מהו דין "שודא דדייני"?(
ד"ה המוכר )האם מכירת שטר חוב דאו' או דרבנן?(
פו.

ד"ה תיזיל )כמה יש לחייב מוחל שט"ח מדינא דגרמי?(
ד"ה לבעל )ג' חילוקים דר"ת בפרעון זוזי וארעאַ :מ ְלוֶה,
ניזק ,ושכיר(
ד"ה לאשה )האם עדיפות בע"ח הוא רק מיניה בחיים או
אף לאחר מיתה מיורשים?(

פו:

ד"ה וצידי
ד"ה האומר )האם בעיא דרמב"ח ודין דרב נחמן איירי
במעכשיו או בלאחר ל'? עי' בר"ן )מה (:בדפי הרי"ף
שהאריך בזה(.
ד"ה רבי )מה טעם ת"ק שאינה נשבעת אפי' ע"י גלגול?(

פז .ד"ה לכרגא ,אפילו ,ולקבורה )במה איירי דינא דנהרדעא,
ומה הראייה מזה לסוגייתנו לפטור משבועה?(
פז :ד"ה דמיפרע )האם מועיל מיגו כנגד חשש דלא דייק?(
פח .ד"ה מייתי )מה בין שבועה דאו' לשבועה דרבנן?(
ד"ה ורבא )להלכה ,האם בע"ח יכול להיפרע בשבועה שלא
בפני הלוה?(

צ.

ד"ה שמע )עד והא דאמר בשילהי המניח( )למה לא יטרוף
בע"ח מוקדם מבע"ח מאוחר כמו מלוקח?(

צא :ד"ה כך )איזה יורשין זכו? ומה ההבדל בין כתובת בנין
דיכרין למזונות הבנות?(
ד"ה דזבנה )האם אדם יכול למכור "שדה זו" שעומד
לירש?(
צב .ד"ה ופייסיה
ד"ה אי )האם לוה יכול לפרוע קרקע כשיש לו הפסד
בפריעת זוזי?(
ד"ה ראובן )האם דין "רצה מזה גובה" דוקא כשמכר כולם
בשטר א' ,או אף בב' שטרות זא"ז?(
צב :ד"ה אבל )עד דאי משום( )מהי הסברא של "הנחתי לך
מקום"?(
ד"ה דינא )עד ומייתי רבי ראייה ,ובהמשך "ועוד קשה –
מזוייף הוא"( )מאי נפק"מ בטענת ראובן? איזה אפשרויות
מעלים התוס' ,והיאך דוחים אותם?(
צג .ד"ה עד )האם יש "מי שפרע" כשחוזר בו משום חשש
הפסד?(
ד"ה ומאימת ]לפרש"י ד"ה אין קמ"ל אביי דדייש אמצרי
חשיב קנין חזקה .לתוס' רק חשיב קנין כשנתן כסף כבר,
ולריב"ם משמע דאיירי בקנין סודר )שבעלמא יכול לחזור בו
כל זמן ששעסוקין באותו ענין( ,דהכא יכול לחזור עד דדייש
אמצרי[.
ד"ה איכא ,דאמרה
ד"ה רבי )עד ותו אשכחן( )לפר"ח" ,חולקין בשוה" היינו לפי
אחוז מעות(.
צד .ד"ה שני )מאי שנא שני שטרי חוב ,שיש בהם שעבוד,
משני שטרי מכר?(
ד"ה לימא )ונראה לרבי – ור"ת( )חילוק בין שטר קנין
לשטר ראייה(
צד :ד"ה אמיה )במה שייך שודא דדייני? מי יכול לפסוק
שודא?(
צה .ד"ה וכי )מי שכבר יש לו שעבוד ,האם יכול להסתלק?(
ד"ה התם )לרש"י זו סברת רבא למה איבדה כתובתה,
ולתוס' זו דחייה לחלק בין לוה לאשה(.
צה :ד"ה ומוקמינן )האם הבעל וה"אחריך" יכולים לעשות
פשרה להפסיד את הלוקח?

פרק אחד עשר
צו.

ד"ה אלמנה )מתי תפסה ,ומאי שנא תפיסה למזונות
מתפיסה לכתובה? כמי פוסקים במח' רבינא ומר בר רב
מאיר אורליאן KBY -
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ד"ה ברכת )האם סברת "ברכת הבית" שייך בכל דבר או
רק בדברים מסויימים? עי' הג"א סי' ו'(.

אשי?(
ד"ה יתומים )באיזה מזונות מדובר? השוה לפרש"י(.
צו:

ד"ה נשאת
]עי' באמצע ד"ה ורבי למה אין זו אונאה ושקר לומר אח"כ
ללקוחות שמכרה הכל למזונות?[
ד"ה רצה )מהו פי' "רצה בחובו וכו' רצה במתנה וכו'"?(

צז .ד"ה וסמך )מאי נפק"מ אם גובה השאר משום כתובה או
משום מזונות?(
ד"ה זבין )תוס' יסודי מאד!! מתי צריך תנאי בני גד וראובן;
מתי סגי בגילוי דעת; ומתי א"צ אפילו גילוי דעת?(
]אי הכי וגו' .לרש"י דגרס "היינו ודאי וכו'" פיסקה זו סיוע
לתי' "ארבא בעקולי הוה קיימא" ,דזבין ולא איצטריכו ליה
זוזי לא שכיח .ולתוס' הוא קושיא ,דבצורתא דארבא בעקולי
לא שכיח[.
צז :ד"ה אלמנה )עי' לעיל פד .ד"ה לכתובת מח' רש"י ור"ח
בגדר "חינא" ,ופירשו כאן לשיטתם(.
ד"ה לאתויי )לענין מה אמרינן "לאיתויי מגורשת ואינה
מגורשת"?(
ד"ה מכרה
צח .ד"ה מוכרת )אלא אומר רבי וגו'( )לגבי איזה שבועה
מיבעיא?(
ד"ה אמר )למה אלמנה א"צ הכרזה ,אבל ב"ד ושליח
צריכים?(
ד"ה אלמנה )האם שייך אונאה כלל בקרקעות?(

קג :ד"ה מזומן
ד"ה אותו )מהו פירוש "בטלה קדושה"?(
קד .ד"ה לא )עצה לקנין תורה!!(

פרק שלושה עשר
קה .ד"ה גוזרי )איך יכולים הדיינים ליטול שכר?(
קה :ד"ה מאי )איזה תכונות ראויות לדיין?(
ד"ה לא )מתי אוהב פסול לדון מדינא ,ומתי רק לחומרא?(
קו.

ד"ה מבקרי )איך יכולים מבקרי המומין ליטול שכר?(

קו:

ד"ה תנא ]להבנת הענין ,עי' במשניות שקלים פרקים ג-ד
שג' פעמים בשנה היו תורמין את הלשכה ,כל פעם בג'
קופות ,ומכסף שבקופות קנו את הקרבנות .מה שנשאר
עודף בקופות נקרא "מותר תרומה" ,ומה שנשאר עודף
בלשכה ולא נכנס לקופות נקרא "שיירי הלשכה"[.

קז .ד"ה ששמעו )עד מ"ר( )למה בששמעו בו שמת אין חשש,
והאם צריכה אז שבועה?(
ד"ה חיישינן ,קטנה )אם אמר לה "צאי מעש"י במזונותיך"
למה צריכים לפסוק לה?(
ד"ה ואם ,ואם )לענין מה "נאמן" ו"רשאי"?(

צח :ד"ה אמר )ועל טעות וגו'( )טעות בחשבון של הנכרי – למי?
ומה הסברא לכך?(

קז :ד"ה עמד )עד ואם תאמר לפרש"י( )האם ברח דוקא ,ולמה
ברח חייב במזונות?(
ד"ה הני )במה החרס מצופה? המקור לדין הכשר כלי
חרסינה (.china -
ד"ה חנן )עד ומהאי טעמא נמי( )סברת "מבריח ארי"(

צט :ד"ה אמר )היאך מח' זו מתיישבת עם הבעיא בעמוד א' אי
חיישינן לאפושי שטרי?(

קח .ד"ה ועל )מתי חייב באחריות על אבוד ,גבוי ועתיד לגבות?
השוה לפרש"י(.
ד"ה הא )למה פוטר חנן? ומה הדין בשאר בע"ח?(

צט .ד"ה כל ) ֶהסבר לדברי רש"י ד"שוה תרתי סרי סלעים
גדולים" יותר מכפל(.

ק.

ד"ה רבא )באיזה שליח מדובר?(
ד"ה ובוררין )האם האפוטרופוס בורר ומחליט מעצמו ,או
שצריך עדיין גורל?(

ק:

ד"ה ולא )האם "בלאות" היינו מה שעדיין קיים או תשלום
מה שכבר בלה?(
ד"ה אינה

קא .ד"ה ובהפרת )היאך מפר נדריה ומטמא לה ,שיש בזה
חשש דאו'?(

קח :ד"ה אדמון )האם הלכה כאדמון?(
ד"ה הפוסק )מה הבת אשמה במה שפסק אביה?(
קט .ד"ה תשב )הלא פסיקת נדונייה הוי דברים שנקנים
באמירה ,והיאך יכול האב לחזור?(
ד"ה שני )מה זה "וכיוצא בו"?(
קט :עשאה )מי עשאה?( ]עי' ר"ן )סד .בדפי הריף ד"ה עשאה(
שמירו' מוכח דמש"כ תוס' נכון בפי' דברי המשנה ,אך פי'
רש"י נכון לדינא[.
ד"ה אם )מיגו למפרע; מיגו אטו מזוייף(

פרק שנים עשר
קי.

ד"ה שלש )לגירסת התוספתא כופין אותה לצאת למקומו.
ועי' ברא"ש סי' יז באריכות גירסת הירו' שכופין אותו
לצאת למקומה ,ומח' ראשונים ביישוב הסתירה(.

קי:

ד"ה הוא )מצות יישוב א"י בזמה"ז(
ד"ה היא

קא :ד"ה והיא )למה בת אשתו גובה כאן מנכסים משועבדים?(
ד"ה אי
קב .ד"ה אי )לס"ד ,מתי בנו פדוי ,ובמה?(
ד"ה כתנאי )עד וקשה לרבי( ,ד"ה אליבא )ור"ת מפרש –
ואם תאמר( )היאך יש לפרש את הסוגיא :במודה שחייב
כבר או בבא להתחייב?(
קב :ד"ה הכא )מה הם צדדי האיבעיא "ניתנו ליכתב" וכו'?
השוה לפרש"י ד"ה ניתנו ,לא ניתנו(.
ד"ה אימר )למה אין מוציאין למזונות הבת מנכסים
משועבדים ,ומאי שנא כתובה ממזונות?(
קג .ד"ה ה"ג )האם מדובר לשפץ לכתחילה ,או אחר המעשה?
השוה לפרש"י(.

קיא .ד"ה בבלה
ד"ה שלא )למה אין לגלות את סוד העיבור?(
קיב .ד"ה מנשק )גדר עכו לענין א"י(
קיב :ד"ה עתידין )יש לסיים בדבר טוב!!(

וכל המרבה  ...הרי זה משובח!
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