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 פרק ראשון

האם ? האם שיעורים אלו הם מינימום או מקסימום(בגויל ה "ד .ב
 )?יש גבול למנהג המדינה

? ז"האם יש אופנים ששותפים יש להם חזקה זע (לפיכךה "ד[
 :)]ביאור בשקלא וטריא ב

  )?כפי איזה לשון ההלכה(סברוה ה "ד

 )]?למה חשיב היזק ניכר(וחייב ה "ד[ :ב
 )?נא פריךלאיזה ליש(בונין ה "ד
 )?מה ההבדל בין גינה לבקעה(גינה ה "ד
 .)ה נפל"י ד"השוה לפרש? למה נפל שאני(נפל ה "ד

 )?לאיזה לישנא פריך(כי ה "ד .ג
 קנין ה "ד
 )?מה מועיל שקנו מידם ברוחות(רב אשי ה "ד

 )?ג"למה מותר לסתור בכה(ה "הגה "ד :ג
 )?מה היה ייחוס אגריפס(כל ה "ד

 .)כ"ה א"י ד"השוה לפרש? אביי'  הסיפא לתי'מהו פי(הכי ה "ד .ד
 גייז ה "ד

 אם ה "ד :ד
למה חייב בדמי קנים או רוח רביעית כשסגי (שניה , דמיה "ד

 !)י"יסוד חשוב של הר? בנטירא בר זוזא
 )?הלשונות' על איזה דיוקי לשון מתבססים ב(ורבי ה "ד

 )?האם זאת היתה גוזמה להפחיד או עיקר הדין(ואי ה "ד .ה
 .)]למשל צלא וצללא' פי' עוד ב(ארבעה ה "ד[
 )?למה חייב כשסמך כותל אחר(פ "אעה "ד
 הקובעה "ד

 )]?בבכור" כי היכי דלא ליטרדן"למה לא שייך סברת (כי ה "ד[ :ה
האם גובים גם מיתומים ) ( ואין להביא ראיהעד(ואפילו ה "ד

 )?למה? קטנים בתוך הזמן
 חזקה אין אדם פורע מה העדיפויות זה לעומת זה של(מי ה "ד

 )?תוך זמנו ושטר הלואה ביד המלוה

 )]'?וגו" כל האומר לא לויתי"מה החידוש כאן (כל ה "ד[ .ו
 .)'ביאור פשט הגמ(ומודה ה "ד

ת פליגי "ם דר"מהר' עי? באיזה חזקה איירי(ואי , האיה "ד :ו
 .)שנים' ל דכל חזקה ג"וס, ם"ארשב

 בשני ה "ד
 )'?לסייע למעלה מדלמה התחתון צריך (שתי ה "ד

 )?במה יכול להאפיל עליו, לפסק רב חמא(ל "אה "ד .ז
 )?באיזה אופנים יכול לתת לו אותו קרקע(והוא ה "ד

 )?למה אין להם זה על זה(אין ה "ד :ז
 )?ומתי לפי נפשות, מתי גובין לפי ממון(לפי שבח ה "ד
 לפי קירובה "ד

 )?מקדשדאיירי בעוסקי ה, מה ההוכחה מהפסוק(לא ה "ד .ח
 כריא ה "ד
הלא אסור להוסיף זכות . ה דלא"ד. י יא"רש' עי(יתיב ה "ד

 !)?למלכות נכרי

האם מותר לבני העיר לשנות צדקה לדבר (ולשנותה ה "ד :ח
 )?הרשות

 )?כופים על הצדקה, ובאיזה אופנים, למה(אכפיה ה "ד

מהו זמן ? א"סעודות בב' למה צריך לתת כדי ב(שבח , איןה "ד[ .ט
 )]? התמחויחלוקת

 לאה "ד

 )]?במה חלוקה טומאת בגדים מטומאת אדם(דהא ה "ד[ :ט
 והמפייסו  ,אתיאה "ד

 ואיזו ה "ד .י

 עליונים , אלאה "ד :י

 ולא ה "ד .יא

, אכסדרה דבי רב, מהי צורת סתם אכסדרה(הכא ה "ד :יא
 )'?י ולתוס"לפרש –אכסדרה רומייתא 

מרבה "? "לסתום כנגד פתחו"' מה כוונת הגמ(אחד ה "ד
 )?"עליהם את הדרך

 )]?"כל סביביו"באיזה טומאה מטמא (פרץ ה "ד[ .יב
 ר "א, ולא, מצרה "ד

 )?"כופין על מדת סדום"מהו התוקף של (כגון ה "ד :יב
צריך טענה שזה מתברך " מעלינן"האם טענת  (מעלינןה "ד

 )?מזה

 )?א טפי משויו"האם יכול לומר גאו(אית ה "ד .יג
 )?ר לֶשֶבת"מהו היחס בין פו( שנאמר, לישאה "ד
למה כופין לדחות איסור ) (ת אמאי כופין"עד וא(כופין ה "ד

 )?שחרור

 אםה "ד :יג
 )?יהודה' מה טעם ר(רבי ה "ד
" מסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה"מה דין (ומסיים ה "ד

 )?א"י ולריצב" לר–בנביאים ובתורה 
 )]?לאיזה כיוּון גוללים את הספרים(ועושין ה "ד[

 )?ודוכסוסטוס, קלף, מהו גויל(בגויל ה "ד .די
 )?מהו ענין העמודים(שבהן ה "ד

 )?למה סדרו את איוב אחר תהלים(בפורענותא ה "ד :יד

 חזקיה ה "ד .טו
ומהו ענין בעל , "יחיד קורא אותן"מה הכוונה  (שמונהה "ד

 )?קריאה

 דור ה "ד :טו

 )!יש התנהגות נאותה, גם בדבר שלא נצטוה(בא ה "ד :טז

 שלשה לא שלטה "ד .יז

 פרק שני

 )?מהו ההיזק של חפירת בור(לא ה "ד .יז
י "ע רש"וע? "או סד"או " וסד"מהו הגירסא בסיפא (וסד ה "ד[

 .)]ליערבינהוה "ד. יט

כ הרחיק "וליתני אא: י"נחלקו עם גירסת רש(פתח ה "ד[ :יז
 .)]'וגו
 )השני(אביי ה "ד
כיון שיכול , באג לר"למה אסור לסמוך בכה(מרחיקין ה "ד

 )?כ"להסיר המזיק אח

 )?מהו ההיזק של חנות של נחתומין(לא ה "ד .יח
 )?"בלוקח"' מהו פי(הכא ה "ד
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י בסברות ובהנחות של "הרחבת ביאור בפרש(ואי ה "ד[ :יח
 .)]השקלא וטריא

, ח בסוגיא"ת ור"ר' פי) ('ומפרש רבינו תם וגו(וסבר ה "ד
 להרחיק את המזיקעל "שדוקא , וחידוש דין גדול בדעת רבא

 ".)עצמו

 )?וכלפי מה נאמר, "משום דמשתכי"' מהו פי(משום ה "ד .יט

 )?מהם שיעורי חלון להביא טומאה(רקיק ה "ד :יט
 )]?למה חוצץ רק אם יכול לעמוד אילו ינטל הכלי(רואין ה "ד[

 למעט בפני הטומאה לבין לחצוץמהו ההבדל בין (היו ה "ד .כ
 )?בחלון

ת שחרב הרי הוא כחלל מטמא "ת רדע(בחבית ה "ד[
ט "טומאת מת ה' ה מהל"ם פ"ודעת הרמב. בטומאת אוהל

 .)אבל ְמטמא רק במגע, שחרב נטמא באוהל
 אתיא , ועוףה "ד

 )?מהו ענין שיעורא לכאן(דלית ה "ד :כ
 .)'הסבר קושיית הגמ(מאי ה "ד

 )?מהו מעלת ירושלים להשפיע על הנמצאים שם(כי ה "ד . כא
 )?ספר-מהו הגיל המומלץ להתחיל בית(בבציר ה "ד
 )?"סופר מתא"מהו (בסופר ה "ד
אבל , שיעורים אלו הם מינימום לכיתה', לתוס(סך ה "ד

 .)ה הם מקסימום"ת ה"ת' ב מהל"ם פ"לרמב

 !!)כל הפסד לימוד הוא הפסד בלתי ניתן להחזרה(ומקרי ה "ד :כא
 משאר עני" פסקת לחיותי"במה חמּור טענת (מרחיקין ה "ד

 )?המהפך
בן מבוי יכול : 'י תוס"היוצא למסקנה עפ(ואי , פשיטאה "ד

 שייך בכרגא דמתאואי ;  מכל העירבן עיר אחרלעכב על 
 מלהכנס למבוי בן מבוי אחרולעכב על ; מעכב רק ממבוי שלו

 . ) אינו מעכב כללבאותו מבויולשכנו ; שלו עלה בתיקו

 אנא, מעלמאה "ד .כב
מוכח דהבינו דלרבא הראשון ' וסמסוף דברי הת(וקמא ה "ד[

שכותל הראשון היה ' ם שפי"רמב' ועי. מולו' סמך פחות מד
 .)]כמין גאם

 )?בבית ובגינה –מה הדין בעיר ישנה (אבל ה "ד :כב
י "השוה לפרש? יוסי' האם משניות דלעיל אזלו כר(לימא ה "ד
 .)לימאה "ד
 )?מהו זכותו לסמוך סולם(כדי ה "ד
" גרמא"מהם דוגמאות ל!!) (סודימאד י' תוס(זאת ה "ד
 . ) חילוקים3? מהו גדר החילוק ביניהם? "גרמי"ו

האם חזקת תשמישין צריך טענה או סגי (והא ה "ד .כג
 )?במחילה

 )?כ"האם מועיל קנין להיזק קוטרא וביה(אין ה "ד
 כקוטרא, בקוטראה "ד
 )?מי יכול למחול של רבים(אחולי ה "ד

 )?ון אחר הרובמתי הולכים בממ(חוץ ה "ד :כג
' ט: חנינא לעומת הברייתא' מהו עיקר חידושו של ר(רוב ה "ד

 )'?חנויות וכו
 ועל, בדליכאה "ד

 לימא משוםה "ד .כד

ה "י ד"השוה לפרש? מה קשה לאביי מברייתא(קשיא ה "ד :כד
 .)בשלמא

 )?הגישות העיקריות לכיוון התפילה' מהם ג(לכל ה "ד .כה
 .)]ך"בתנ" אלשמ"ו" ימין"שימוש (רוח ה "ד[

 –צ להרחיק "ת דלמסקנה סמך בהיתר א"לשיטת ר(עני ה "ד :כה
 )? להרחיק כאן למה צריך–וסבר ה "ד: לעיל יח' עי

ומתי , י היזק הרוח"מתי חייב בתשלומין ע(מאי , זיקאה "ד .כו
 )?למה? פ להרחיק"חייב עכ

 )?למה הוזכרו גפנים בפרט(אחד ה "ד
  אבל בגפנים ה "ד

 )?לכאן" מיצר שהחזיקו בו רבים"מהו ענין (עד ה "ד :כו
ולמה אין מביאין ממנו ? יוסי' האם דין זה גם לר(  גזלןה "ד

 )?ביכורים

 )?!הלא הוי חומרא המביא לידי קולא(לחומרא ה "ד .כז 
 ובוידוי ה "ד

 .)scarecrow= דחליל , בעברית של ימינו(בדחלילי ה "ד :כז

 פרק שלישי

, חדשים אלו' מהם ג. ה פירא"ד: לו ם"רשב' עי(שלשה ה "ד .כח
 )?י איזה פעולות הוי חזקה"וע
 )?ש"מה הדמיון בין שור המועד לחזקת ג(עד ה "ד

ד "היאך ס) (א" תימה לרשבעד(אלא מעתה חזקה ה "ד :כח
  )?שיזכה בחזקה שאין עמה טענה

מה הדמיון בין מחאה להעדפה לפי (אלא מעתה מחאה ה "ד
 )?הקושיא והתירוץ

כשאין אפשרות למחות כראוי במקום שהמערער (אלא ה "ד .כט
 )? מי מפסיד–שם 

ומי ? "ליתו תרי סהדי"מי טוען . ם"השוה לפרשב(אמר ה "ד
', ב'  סיש"רא' ועי? ת"ור, ח"ר, ם"רשב'  לפי–? הם הרוכלים

 .)בענין מנהגו של עולם" 'ומדבריו למדנו וכו"

'  לפיהשוה? בכמה זמן הוי חזקה בחנויות(ומודה ה "ד :כט
 .)ם ורבינו גרשום"רשב

 בשכוני ה "ד

? ד"מה דין קמי דידי זבנה או דר בה חד יומא בני(לאו ה "ד[ .ל
 )]?ומה דינו, מיגו למפרעמהו 

 )?י עדי חד יומא"למה לא זכה עפ(מפלניא ה "ד :ל

 )?"של אבותי"למה לא טענינן לפרש מה שאמר (מה ה "ד . לא
 ומודו ה "ד

 )?הני מיגו לכת עדים השניהאמאי לא מ(וזו ה "ד :לא
 אנן ה "ד
 )?"וניסת"' מה פי(אבל ה "ד

 ]ואתא[, איןה "ד .לב
ת ולא בעובדא דינאי "אמאי מכשירין הכא בתו(אנן ה "ד

 )?המלך

 )?מהו סברת רב יוסף דלא מהני מיגו(אמאי ה "ד :לב
מהו ההרחקה בין ארעא לזוזי מה דין ספיקא (והלכתא ה "ד

 )?דדינא בקרקע

 )?הלא אין נזקקין לנכסי יתומים כלל(אמור  ה"ד .לג
 )?ג"פ שבועת היסת בכה"למה אין עכ(מיגו ה "ד
 –? של אביי ורבא? מהו סברתו של רב חסדא(ג "הה "ד

 )?ח"ם ולגירסת הר"לגירסת רשב
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 )?ג לקצוץ הדקל"מה הדין בכה(איזיל ה "ד :לג
 לא ה "ד

כ למה לא "וא, האם איכא מיגו) (אבא' ת ור" ואעד(הוי ה "ד .לד
 )?נפטר בשבועה משום מיגו

" מתוך שאינו יכול לישבע משלם"מה ההלכה בדין (וכל ה "ד
 )?בשניהם חשודים? בחמשין לא ידענא? אבא' בנסכא דר –

 )?ג ומתי יחלוקו"מתי אמרינן כדא(ההוא ה "ד :לד
 )?ד לא תפסינן"ד תפסינן ומ"ט דמ"מ(רב ה "ד
 בשעבוד חוב –מה הדין אם יתברר מי קדם (ש "ומה "ד

 .)ם"השוה לפרשב? ובמתנה

 )?ימים' מה הדין בנכתבו בב(ושמואל ה "ד[ .לה
במה שייך ? היאך קובעים הדיינים את השודא(שודא ה "ד

 )?שודא
 )?מה הראיות לכאן ולכאן? האם הלכה כסומכוס(ומאי ה "ד

. ה"ם ל"השוה לפרשב? "דררא דממונא"' מהו פי(דררא ה "ד :לה
' פידררא ה "ד: מ ג"י ב"ז ברש"וכעי, "ענהט"' שפיהתם ה "ד
 ".)חסרון ממון"
 )?נהרדעי למה אין מוציאין' לפי(אין ה "ד

 )?באיזה אופן הוי אכילת ערלה וכלאים חזקה(הכי ה "ד .לו

 היו , מאי, נרהה "ד :לו
פחות מבית ' מה הדין במטע י) הראשון(' ממטע יה "ד[

 )]?סאה

 )?או בחזקת קנין מכרש "האם מיירי בחזקת ג(זה ה "ד .לז

בכמה אילנות קנה קרקע ) ( וההיא דהמוכרעד(מכר ה "ד :לז
 )?ג"ולמה לא קנה לרבנן בכה, ע דמוכר בעין יפה"לר
 אינוה "ד

 ואי ה "ד .לח
האם יש הבדל בין שמועת חזקה לשמועת (מחאה ה "ד

 )?מחאה

 )?למה גט נשמע מיהודה לגליל ולא מחאה(דסתם ה "ד :לח

 )?פ"למה אין קול למלוה בע) (ראשוןה(לית ה "ד :לט
 סהדותא , )השני(לית ה "ד
' ועי'? וג' האם צריך למחות בסוף כל ג, להלכה(וצריך ה "ד

 .)'שדחה את ראיית התוס' ח'  סיש"רא
מה דין עדות ? מחאה" שטר"מכח מה מועיל  (מחאה ה "ד

 )?ד"בכתב שנשלח לב

 )?"עדי קיום"האם קנין צריך (קנין ה "ד .מ
 )?מתי אין העדים יכולים לכתוב הקנין בלא רשותו(אין וה "ד

תיתבו "האם שטרות בימינו כשרים כשלא אמר (איכא ה "ד :מ
לא  "-ח דלישנא בתרא "פ לגירסת הר"נל'? וכו" בשוקא
 .) היינו סתמא-' וכו" תיתבו

 אמריה "ד .מא
במוכר פירות ? מה דין מחילה בטעות בהלואה(אמר ה "ד

 )?בשאר מקומות? דקל

י צירוף "ש ע"למה לא נפסלה כת הראשונה לב(נחלקה ה "ד :מא
 )?השניה

מה החילוק בין מלוה בשטר , לדעת רב ושמואל(מלוה ה "ד .מב
 )?פ"למלוה בע

 )?באיזה בן הוי חזקה בפניו(בפני ה "ד

 )?"שבח המגיע לכתפים"מהו ) (א" ואומר רשבעד(שבח ה "ד :מב

 )]?"ק בךאין לי עס"מהו משמעות (אין ה "ד[ .מג
למה לא נפסל מוכר שלא באחריות משום (מפני ה "ד

 )?תרעומת
 וליסלקו ה "ד

 )?באיזה אופן הוו שותפין שמירה בבעלים הדדית(אמאי ה "ד :מג

? האם יאוש ושינוי רשות קונה כשלקח באחריות(דוקא ה "ד .מד
, ה"א ס"שס' א סי"ם מובאים ברמ"י רשב"עפ' דברי התוס

 )?האם מועיל יאוש בקרקע. ב השיג עליו" סקך"ובש

 והוא ה "ד :מד
 )?אמות בחצרי' היאך מועיל קנין אגב ד(דלא ה "ד

 מאי ה "ד .מה
 .)צריך לפצות בתשלום' התוס' לפי(דינא ה "ד

האם נאמן המחזיק , כשראו עדים כעין אותו בגד(שפיר ה "ד[ .מו
 )]?ם"מיגו דלהד" לקוח"בטענת 

 )?מי הוא סתם  רב נחמן(שלח ה "ד :מו
ה "מהו החשש בלוקח ראשון דמשו() הראשון(לוקח ה "ד

 )?צריך ארעא אחריתי

האם ? מהו החשש בקבלן כשיש ארעא אחריתי(קבלן ה "ד .מז
  )?אותה קרקע אחרת צריכה להיות שוה לשלו

 ".)דקא אמרי עדים"ולא " דקאמר"גרסי (ג כגון "הה "ד
 )?מה הדין בכלים שנתנו לו מקודם ושהו אצלו(ירד ה "ד

? האם יש חזקה, אם לא ייחד קרקע אחרת(מגורשת ה "ד[ :מז
 .)]ק"ודו, ם"לפרשבהשוה 

  )?ובאיזה אופן לא קנה, באיזה שטר קנה לרב(אבל ה "ד

תליוהו "ומה נחשב , "וזביןתליוהו "מה נחשב (אילימא ה "ד .מח
 )?"ויהיב

ם חובטין אותו לעשות "באיזה אופן כשר כשעכו(גט ה "ד
 )?כדברי ישראל

 )?מה דין מבטל מודעא במכר ובמתנה(אמר ה "ד

  )?באיזה כח מפקיעין רבנן הקידושין(תינח ה "ד :מח
אמנה היו "למה אין העדים נאמנים לומר (אמר רב נחמן ה "ד

 )?"אין זה כתב ידינו"במיגו ד" דברינו

 מרה "ד .מט
מה רוצים להוכיח מרב ) (ת רב" וא–י נראה "ולר(וכדרב ה "ד[

 )]?ב הונאור, רבא, כהנא

האם הבעל או האשה יכולים לבטל את תקנת (יכולה ה "ד[ :מט
 )]?למה? פרקונה

 )?ח"ר' ם ולפי"לפרשב" שדות' אותן ג"מהם (ג "הה "ד

 )?היאך שותפין יכולים למכור, אלעזר' לר(רבי ה "ד :נ
 כגוןה "ד

י "ג נייר או חרס אעפ"כדעת מי מועיל שטר מכר ע(כתב ה "ד . נא
 )?שראוי להזדייף

 )?במה מיפה כחו בכותב שדי מכורה ונתונה(ולמה ה "ד

 למי זוכה –חצר הקנויה לאשה אף לפירות (במתנה ה "ד[ :נא
 )]?החצר

 )?מה דין פקדון שקבל מן האשה במקרים שונים(קבל ה "ד
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 קבלה "ד .נב
מהי סברת רב שאם מת על האחים להביא (ומודה ה "ד

 )?ראיה

במיגו " גנבת ממני"ומר האם אדם נאמן ל(דברים ה "ד[ :נב
 )]?בדברים העשויים להשאיל ולהשכיר" השאלתי לך"ד
 )?האם נעל במפתח הוי קנין חזקה(נעל ה "ד

' ועי? למה חפירת היסוד בקרקע הגר אינה חזקה(ליבני ה "ד :נג
 .)ם שחולקים"מ ורמב" בשם ריליבניה "ד:  כחי"נ
 המציע ה "ד

מאי שנא ידו ? נההאם תיקון בלי כוונה קו(אדעתא ה "ד .נד
 )?מחצר

 )?"כדאזיל תיירא דתורי והדר"' מהו פי(ושאינה ה "ד :נד
 )?למה הגוי מסתלק בכסף דוקא(עובד ה "ד
למה אין הישראל מתכוין לקנות עד שיגיע שטר (וישראל ה "ד

 ) ?לידו

 )?מאי שנא שעבוד לטסקא משאר שעבוד חוב(האם ה "ד .נה

 )?א ורבנן"בין ר' קודת המחמהי נ) (דמטעם'  פיעד(רבי ה "ד :נה
 )]?אותיות' הוצאות לכתיבת ב' מה בין ב(בהעלם ה "ד[

 )?מרינוס' במה איירי ר(אין ה "ד .נו
 חייבה "ד

 הרי ה "ד :נו
חשיב חצי ' וכו" בגבה' אומרים א' ב"למה (אלא למעוטי ה "ד

 )?ע"דבר לכו

 הכאה "ד .נז

 לדין האם דין חזקת שותפין בחצר דומה(בשותפין ה "ד :נז
 )?חזקת שותפין בשדה

ומתי אינו , מתי דין איסור תלוי ביכול למחות(אסור ה "ד
 )?תלוי

למה מערת המכפלה שלפני הדיבור מטמאה (מציין ה "ד .נח
 )?באוהל

 כל ה "ד :נח
 )?"רוחות' מב"ו" 'מרוח א"מהו הכוונה (המרזב ה "ד

 והחוט ה "ד .נט
 )'?מה דין חלון צורי למעלה מד(למטה ה "ד
 )?ומאיזה טעם, "ויכול למחות"כלפי מי נאמר (עד ה "ד[

 בביתה "ד :נט

 דין ה "ד :ס
 )?"מוטב שיהיו שוגגין"מתי אומרים (מוטב ה "ד

 פרק רביעי

 )]?מה היה מבנה וגודל  התאים בבית שני(והתא ה "ד[ .סא

 לא ה "ד :סא
 )?"הדמים מודיעים"למה לא אומרים כאן (שמע ה "ד
 )?וחזק על דבר שכור ושאולמי נחשב מ(ארעתא ה "ד

 )?כולל גם מטלטלין" כל נָכַסי"' למה לש(ואי ה "ד .סב
ומתי שלא חש , מתי שתק משמע דמודה לו(ומודה ה "ד[

 )]?להשיב

איזה מקרים הם ? מהם כללי ספק בדין ממון(איתמר ה "ד :סב

 )?יוצאי דופן

 אין ה "ד .סג
' לרבמה מועיל קנין בדבר שלא בא לעולם  (ואמאיה "ד[

 )]?מאיר
 – להוציא זיזיןשאם רצה "דברי רב זביד ' מהו פי(על ה "ד

 )?"מוציא

למיקני גג שיש " עומקא ורומא"האם צריך לכתוב (אהני ה "ד :סג

 )?טפחים' לו מעקה י

דיוטא . ת בסוגיא"ר' פי) ('ורבינו תם אין נראה לו וגו(ואי ה "ד[ .סד

 .)]לא גג שיש לו מעקה, שורת אבנים= 

 )]?ומה דינם, האם מדובר בתנור וריחיים מחוברים(לא ה "ד[ .סה

 נימא ה "ד :סה
 )]?באיזה אופן חשיב צינור שחקקו כלי בית קיבול(צינור ה "ד[

ופריך , א"וקאי אר, ה בטעות"הד! שים לב(ומקבלת ה "ד[ .סו
 .)]למסקנה דמטהר גם באינו מחובר ממש

 )]?נןומדרב' מדאו, מה דין פשוטי כלי עץ(ושאני ה "ד[
 )?מה דין מקוה שכולו שאוב(מכלל ה "ד

 )]?ובמה, אליבא דמי נסתפק רב יוסף(בעי ה "ד[ :סו

 מעמלא ה "ד .סז

 אמר , מיה "ד .סח

 מחולקין, והוא, ואתה "ד .סט

' ותי, ם"שדחה הרשב' כפי" בהאית "גרס (ארעא ה "ד :סט

 .)קושייתו

טעון למה פשיטא לן דבשטר שאינו מקויים נאמן ל(או ה "ד .ע

 )?ולא חיישינן לשטרך בידי, פרעתי במיגו

 )?איזה טענות טענינן ליתמי(ד "מה "ד :ע
 נשבע ה "ד
מתי שתיקת הלוה מהווה סימן שלא פרע לחייב (דאם ה "ד

 )?היורשים

 האחין ה "ד .עא
, עין יפה:  קרקע עם אילןשימכורסברות ' ישנן ב(אמר ה "ד[

:  קרקע עם אילןיירלש' ולקמן סברא ג; וקרקע נגרר אחר אילן
 .)'מיגו דנחת לשייר וכו

 )?"יש לו קרקע"מה כוונת רב הונא (לימא ה "ד :עא

 )]?ומה הקושיא, למי פריך(מדמוכר ה "ד[ .עב

 לדבריהםה "ד :עב

 פרק חמישי 

 ודמו ה "ד :עג

מה הסברות ? האם יש להטיל ציצית בתכריכין(פסקי ה "ד .עד
 )?והשיטות השונות

 קפל , טפףה "ד :עה
 )?האם קנין מסירה צריך להיות מיד ליד(אחזה ה "ד

י הכלל "עפ' שפיספינה ה "ם ד"השוה לפרשב(אלא ה "ד .עו
 .)דתנא בתרא לטפויי אתי

 )?גבי שטרות" מסירה"מה הכוונה (אי ה "ד
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 מסירה –מה עדיף ? האם מסירה קונה בסימטא(ספינה ה "ד
 )?למה? או משיכה

  )?"עליםברשות ב"מה הכוונה (ק "הה "ד :עו
ומאי שנא '? האם מכירת שטרות מועיל מדאו(קני ה "ד

 ) ?שעבוד קרקע שבשטר משאר מוכר קרקע

האם ההלכה כרבי ששטרות ) ( ואין לדחותעד(אמר ה "ד .עז
מה ? נקנות במסירה או כחכמים דבעו כתיבה ומסירה

 .)אמרה "ד: גם לעיל עו' ועי? הראיות
דמסירה בלבד לא ל "הנ' י לשיטתו בתוס"ר(אותיות ה "ד

 .)מהני
 )?למה? האם יכול לחזור בו גם בשטר מכר(חוזר ה "ד

ומה הדחייה , מה הראיה מכאן דמילי במילי מיקני(נקנה ה "ד :עז
 )?דאגב שאני

 )]?היאך מועיל קנין הרשאה על הלואה(רב ה "ד[

 או , אבל בשאיןה "ד .עח

 )?מהו אופן מעילה בבור(מועלין ה "ד .עט
 ואין ה "ד

 )?מ"לא עבידי דאתו לר/ מה גדר עבידי(אימור ה "ד :עט

ה "ם ד"השוה לפרשב? איזה בריכות צריך להפריח(הא ה "ד .פ
 .)אמה אברתא

  ]אינו, דבשה "ד[

 ]בקנים[, תריץה "ד :פ

? האם ביכורים חשיבי מצוה התלויה בארץ(ההוא ה "ד . פא
 )?למה

? קוראואיזה מביא ו, איזה גר מביא ואינו קורא(למעוטי ה "ד
 )?י"ת ולר" לר–? למה

 ]ם"ההוא למעוטי אדמת עכוה "ד[

 )?במה יש חשש חולין בעזרה(ודלמא ה "ד :פא
 אלא ה "ד
מתי אפשר להביא ? " והבאהלקיחה"' מהו פי(בצרן ה "ד

 )?י שלא יהא ראוי להקרבה"אעפ

 עדה "ד .פב
 מהו ליטע –יבש האילן ) (ת" עוד מפרש רעד(מתקיף ה "ד[

ז לא קנה "הה "ד. ם עא"השוה לפרשב? אחרים במקומן
 )קרקע

 וזורע ה " ד :פב

 )?ז"מה דין מרוחקים ט(כמה ה "ד .פג
? ז איך נפשטה הבעיא"ולפי, "הרכובה"מהו (הרכובה ה "ד

 ).עיקר השניה "ם ד"השוה לפרשב

 רשות ה "ד :פג
ת דבאונאה שתות המתאנה יכול לחזור "דעת ר (לוקחה "ד[

 .)]ל כוותיה"ולא קיי, בו

 יכול לחזור המאנההאם , באונאה טפי משתות(אי לאו ה "ד .דפ
 )?כ של המתאנה"בו בע

 האי ה "ד

 חצר ה "ד :פד

 )?ְלמה מועיל מדידת המוכר בכלי לוקח בסימטא(כל ה "ד .פה
' מהם ד? מה דין קבלת המוכר ברשותו (ארבעה "ד[

 )]?המדות

 )?האם מקום הקלת קנוי לאשה(כגון ה "ד :פה
  בכליו, לאה "ד

האם הגבהה מועילה לכלים שאין דרכם (לצדדדין ה "ד .פו
 )?להגביה

 ]דינרה "ד[ :פו

ה "ם ד"השוה לפרשב? באיזה קנין קנה את הפשתן(לך ה "ד .פז
 .)ק"ודו, לך
 )?למה מפסיד הסרסור(נשברה ה "ד

 )?ש צלוחית מפונדיון"מ(אלא ה "ד :פז
 )?מדין מה חייב  הלוקח(הלוקח ה "ד
 איה "ד

 !)?הלא החזירו למקום שנטל(ר מה "ד .פח
 בירא ה "ד

 )?א בתשובה טפי מעריות"במה גזל רבים הוי א(התם ה "ד :פח
 )]?ה"נצבים לפני ר' למה קוראים פר(וקללם ה "ד[

 מנין ה "ד .פט

 )?איזה משקולות אפשר לעשות ממתכת(ולא ה "ד :פט
 ובמשורהה "ד

  )]י נראה" ולרעד(והשקל [, במקדשה "ד .צ

 )?י"למה אין לסוריא קדושת א( כךה "ד :צ

 )?ש ביצים משאר עסק אוכל"מ(חד ה "ד . צא

 פרק ששי

ומתי מודו דהדמים , מתי אין הדמים ראייה לרבנן(וליחזי ה "ד .צב
 )?מודיעים

, לרשבם? מתי יכול לפרוע מטלטלין כשיש לו זוזי(אי ה "ד :צב
 )?ת"דיני פרעון לר' מהם ג? ל"ץ זצ"חיים כ' ולר, י"לר
 )]?"איתרע רובא"עד כמה (וזו ה "ד[
 )?"קוביוסטוס"מה זה (קוביוסטוס ה "ד

 .)התםה "ם ד"השוה לפרשב(איכא ה "ד .צג

 )?על איזה אונס חייב אדם המזיק(חייב ה "ד :צג

 )?למה? לגרמי? ד דמי לגורם לממון"האם ני(נותן ה "ד .צד
 )]?לאיזה לישנא פריך? מה דין כלאי זרעים(סאה ה "ד[

פ את הקרן בעדות אחרת "האם גובה עכ(קונסין ה "ד :צד
 )?פ"בע
 )?למה לא נפסלים העדים לחכמים( וחכמים ה"ד

לדמות יתר מכאן לבא ליטע ' מה כוונת הגמ(כל ה "ד .צה
 )?מתחילה

 )?"יין הנמכר בחנות"מה זה (נותן ה "ד

 דרומאי , ]הבודק[ה "ד .צו
ימים ' באיזה תנאים הוי באחריות המוכר בג(כל ה "ד

 )?י"ומתי מפסיד הלוקח גם תוך ג, הראשונים

? "חמרא אכתפא דגברי שוואר"הביטוי ' מה פי(ושמואל ה "ד :צו
 )?כמאן אזלא

למה מברכים שהכל על שכר תמרים ועל (ואחד , אחדה "ד
 )?שכר שעורים

 ]מיה "ד[ .צז
 )]?מה ההבדל בין מי גשמים ליין לענין הכשר(לא ה "ד
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 מודים ה "ד :צז
 )?שמוזכר בכוס של ברכה" חי" דין מה(עד ה "ד

 )?ולמה אחריות החימוץ על המוכר, של מי היין(האי ה "ד .צח

 רבי ה "ד :צח

 נותן ה "ד :צט

 ולא , בשבילה "ד .ק

, מה דין פותח טפח בארון) ( ואין להאריך כאןעד(ורומן ה "ד[ :ק
 )]?ודין קבר סתום

 )]?איך נעשית החצר(ועושה ה "ד[ .קא

פרט  –המוצא "בנדרים ' מה כוונת הגמ( המוצאה "ד :קא
 )?"למצוי

עד ' מתים מד' איפה במערה מונחים אותם ג(מארבע ה "ד[ .קא
 )]'?ח
 ] וכגון[, בודקה "ד

 פרק שביעי

 )?"עפרבית כור "למה נקט (בית ה "ד :קב

 ] כיה "ד[ .קג

 )?"סלע יחידי"' מה פי(אם ה "ד :קג

 )?אר אונאה במדהלמה אין המקח חוזר כאן כש(פחות ה "ד .קד
 )?קבין' היכי משכחת דין טרשין ד(אלא ה "ד

 )?ה"האם מועילה תפיסה במקום ספק המע(אבל ה "ד .קה

אמאי ? "פרושי קא מפרש"כלפי מה נאמר (פרושי ה "ד[ :קה
 )]?מימרות דרב ושמואל' איצטריכא ג

 האם –שותף שחלק שלא בפני שותפו (ושמואל ה "ד :קו
)?י גורל" האם צריך ע–שמקמצים לשמואל ? החלוקה קיימת

  

 )?ח טרף חלקו של אחד"היאך בע(ובא ה "ד .קז
 והלכתא ה "ד

 מסתייהה "ד :קז

 פרק שמיני

 )?מהו דין משמוש בירושת אחי האב(ואחין ה "ד .קח

  )?האם מטעם זה בן ובת שוין לאח או עדיפי(כלום ה "ד :קח

ע עובד "שאין עמנין ? מנין ֶשבת פוטרת מן הייבום(כיון ה "ד[ .קט
  )?ושאין הבת מעמדת שדה לאביה, את הבת

 ושבואל, ]ולא[, אלאה "ד .קי

 ודלמאה "ד :קי
 )]?"מהאי פירכא"' מה כוונת הגמ(ושדה ה "ד[
 )?למה צריך לימוד מיוחד לירושת האם(האיש ה "ד

 )? יוםד"יאמאי נקט (קל ה "ד .קיא
בוה האם ירושת בן הבת מכח א) (ת כיון" ואעד(מקיש ה "ד

 )?דאימיה או מכח משמוש

 אםה "ד .קיב
, ם"לפי הגירסא האחרת שדחה הרשב' הגמ' פי(אימא ה "ד[

 .)דאביי מהדר ליה לרב פפא

 )'?ת בגמ"מהי גירסת ר. ח"בב' עי(ג "הה " ד :קיב

 מתה ה "ד .קיג

 )?"ירושה שניה"ו" ירושה ראשונה"מהו (מקיש ה "ד :קיג
ודין דרב " קת משפטחו"במה איירי ברייתא ד (אורעהה "ד[

 )]?יהודה

 שנתכויןֵעד ? מה דין עדות שנתקבלה בלילה(אבל ה "ד .קיד
 )?למה? י עדות אחרים"האם יכול להיות דיין עפ, להעיד

 )?ומתי ודאי לא נעשה, מתי עד נעשה דיין(ואין ה "ד

 )?כלפי מה נאמר כלל זה(והלכתא ה "ד :קיד
ומה , "תו בקבראין הבעל יורש את אש"מה הכוונה (מה ה "ד[

 )?"אין הבן יורש את אמו בקבר"הדמיון ל
 )?ל דהאם תירש את בנה"מתי י (אף ה "ד

בן הבן פוטר את ? ממזר יורש? ל דבן הבן יורש"מנ(בן ה "ד .קטו
 )?ממזר פוטר? אמו מייבום

 אפילוה "ד :קטו

ואין נוטל פי שנים מנכסי ", מה כוונת התוספתא(ושהיה ה "ד[ :קטז
 )]?שיב ראוידח" אבי אביו

ומי , ד לבאי הארץ נחלקה"איך נהג החזרה למ(ומחזירין ה "ד .קיז
 )?השתתף בחלוקה בסוף

 )?נטלו חלק בארץ' האם יותר מבני ס(מכאן ה "ד :קיז
ומה משמעות הפסוק , מאיזה פסוק מקשים(בשלמא ה "ד[
 )]?"לרב תרבה נחלתו"

 ]שנאמר[, ובזכותה "ד .קיט

 ]אפילו, )?יודעותמנין היו (אילו ה "ד[ :קיט

 )?ל שצריכים דוקא שלושה"מנ(שהפרת ה "ד :קכ
  )?ש הקדש בטעות הקדש"למה לב(דתנן ה "ד

' בתחילת התוס? האם מתו כל דור המדבר(יום שכלו ה "ד[ .קכא
 .)]ט"ם מתו כולם עד סוף שנת ל"הבינו שגם לפרשב

 )]?ל"ז לחלוקה לע"י בעוה"מה בין חלוקת א(העולם ה "ד[ .קכב

 )?כ מחלוקת"האם יש חשיבות כלשהו לסתם ואח(סתם ה "ד :קכב

 )?למה נחשב מכירי כהונה למוחזק(הכא ה "ד :קכג
 )?מ"ק דומה לדין תרו"האם דין מתנות זלו(וקסבר ה "ד

איני נוטל ואיני "מ במה שאומר בכור "מאי נפק(ואם ה "ד .קכד
 )?האם מחילת הבכור צריכה קנין? "נותן

 .) כללי ודאי הלכה כרבי ולא מחבריובאופן(מספקא ה "ד :קכד
. לקמן קכה' עי? היאך הוי אמימר כרב נחמן(נהרדעי ה "ד

 .)ה לטעמייהו"בתוד
 )?מה הסברא דָגבו מעות יש לו(גבו ה "ד

מה סובר רב ) (ת בפרק שור שנגח" ואעד(לטעמייהו ה "ד .קכה
 )?נחמן דידיה להלכה

 )?האם בעל יורש מלוה של אשתו(אמר ה "ד :קכה
? האם אשה גובה כתובתה מחוב שגבו יתומים(ואין ה "ד

 )?למה

 פרק תשיעי

 )]?"יזונו"מה כלול ב(והבנות : מי שמתה "ד[ :קלט
 )?האם הלכה כאדמון(אמר ה "ד
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האם יתומים יכולים למכור גם לאחר שתפסו (יתומים ה "ד .קמ
 )?ד"הבנות או שגבו להן ב

ת מתי אלמנה ממעטת את הנכסים ודוחה א (מיה "ד[
 )]?הבנות

 )?למה היו הבנות עדיפות לו(לדידי ה "ד .קמא
 )?ה"ל המע"האם חולקין גם לרבנן דסומכוס דס(אידך ה "ד

 )]?להקנות הלואה? מ להקנות לעובר"מה דין שכ(נכסי ה "ד[ :קמא
 )?מה ההלכה במזכה לעובר(איתיביה ה "ד

והעובר יורש , האם יש מקרים שהאם מתה קודם(דהוא ה "ד :קמב
 )?חיל לאחיולהנ

 )?האם עובר זוכה בירושה, להלכה(והלכתא ה "ד

 )?זו' כמי הלכה במח(רב ה "ד .קמג
ומה הדמיון לקני את , מה המקרה של קישות(אין ה "ד[

 )]?וחמור

 )?למה? באיזה חלק מהשבח זוכה(אמר  ואםה "ד :קמג
 )?ד דוקא"ל כן בפני ב"האם צ(בתוספתא ה "ד
חמת נכסים לבין שבח מה ההבדל בין שבח מ(לא ה "ד[

 )]?מחמת עצמן

האם דין אלמנה שהשביחה תלויה במזונות (ואם ה "ד[ .קמד
 )]?ובמעשי ידיה

 )?איזה סברא יש להני הלכתא בלא טעמא(כהלכתא ה "ד
ומכאן ', מבעלי התוס' אליעזר מטוך הוא א' ר(הנח ה "ד[

 .)]וסגנונם שונה, י אחר"נערכו ע' ולהלן התוס

 ברכת ה "ד :קמד
 )?מה דין רפואה(חלה ה "ד
 )?מה תלוי בידי האדם(הכל ה "ד
 האחין ה "ד

מבואר דבכמה מקומות נראה אף : סב' בתוס(ורבי יוסי ה "ד .קמה
 .)ה"לחכמים דסומכוס לומר יחלוקו ולא המע

למה אין ? שנים' מה ההלכה במלוה לי(ואין השביעית ה "ד :קמה
 )?שושבינות משמטת

 ]עשה, ואין הבכורה "ד[

היאך חילוק המשנה בין מרובין שיחזרו (סבלונות ה "ד .קמו
למועטין שתשתמש בהן מתקשר עם חילוק הברייתא בין 

 )?עשוין לאין עשוין ליבלות

ומאי , האם מדובר בנשואה כבר או בארוסה(נכנס ה "ד :קמו
 )?מ כשבדעתו לגרשה"מ גבי פירות נכס"נפק

 )?או דרבנן' מ דאו"האם מתנת שכ(מנין ה "ד .קמז

 כמה –ח ומחלו דחייב מדינא דגרמי "מוכר שט(המוכר ה "ד[ :קמז
 )]?מה הראיות לכך? מה שנתן או כל החוב, חייב

באיזה אופנים אפשר להקנות (' שכיב מרע שאמר כוה "ד[ .קמח
 )]?למה לא הזכירום כאן? הלואה

 )?ומאי פשיט', מהו ספק הגמ(איבעיא ה "ד

מאי פשיט מעובדא דאיסור ו', במה נסתפקה הגמ(שכיב ה "ד[ .קמט
 )]?גיורא

 ואיה "ד
 )?אמרינן מצוה לקיים דברי המת) ים(באיזה אופנ(דקא ה "ד

 )?הלא עבד הוקש לקרקעות(עבדא ה "ד .קנ

 )?באיזה מטלטלין איירי(מטלטלין ה "ד :קנ

 )?ת"מהו נקודת הספק בס(איבעיא ה "ד .קנא
 )]?האם הלוקח זוכה בנכסים עד שעת גירושין(גליא ה "ד[

למה לא זכה השליח ) (י" מיהו אין נראה לרעד(תנו גט ה "ד[ :קנא
 )]?עבור העבד

 אף –במה נחלקו רב ושמואל ) ( ומה שהביאעד(מתנת ה "ד .קנב
 )?מה סברותיהם? בקנין או רק בשטר

 )?"זיכה לזה"מה הכוונה (כתב ה "ד :קנב

 )?מ שעמד צריך לחזור במפורש"האם שכ(ולא ה "ד .קנג

 )]?י לשבת"אמאי הוי רה(רשות  ה"ד[ :קנג
עד שלא עברו "' מה פי) ('י וגו"ונראה לר: בסוף(אמר ה "ד

 )?"עליה

 )]?מהו חשש השינוי בסימנים(ועוד ה "ד[ .קנד

' רבנן ור' מה הדמיון בין מעשה בבני ברק למח(אלא ה "ד[ :קנד
 )]?נתן
 בחזקתה "ד

 )?ל במודה בשטר שכתבו"היאך קיי(אלא ה "ד .קנה
והא דרבא לאו "לענין מה יש לגרוס ) (ת" ואעד(יתמר אה "ד[

 )]?"בפירוש איתמר
מה ? מוכר נכסים שקנה' האם פחות מכ(מוכר ה "ד

 )?הסברא

 )?באיזה עדות קרקע לא הוי עדות(לא אמרו ה "ד :קנה

 )?הלא חמשא בשיתא הוי אונאה גם בגדול(ולטעמיך ה "ד .קנו
 )?הםמה ? מ"כמה שיטות תנאים יש בשכ(רבי ה "ד

 )?הלא אסור לקנות בשבת(קונין ה "ד :קנו
ד לקטן "ד זכין לגדול דוקא וסברת מ"מהו סברת מ(זכין ה "ד

 )?דוקא

מ עדיף שעבוד "האם גם לר() הראשון(דאיקני ה "ד[ .קנז
 )?ע"ע מקנין דשלבל"דשלבל

באיזה אופן כופין את היתומים משום מצוה (מצוה ה "ד[
 )]?לפרוע

? אם גובה מבני חורין בשטר מוקדםה(המוקדמים ה "ד :קנז
 )?למה

כ " א–" ושבח מבני חורין"מה ההיכי תמצא של (גובה ה "ד[
 )]?ח מלוקח"איך טרף הבע

ה בנפל הבית עליו ועל "ש וב"ב' למה נח() הראשון(ובית ה "ד .קנח
 )?אשתו ומודו בנפל עליו ועל אמו

ואין ספק , למה לא נחשבו שאר בני האם ודאי(נפל ה "ד[
 )]?יא מידי ודאימוצ

 במה –" מודה אני"ע "מה הכוונה בדברי ר(אמר ה "ד[ :קנח
 )]?נחלק

מהם הסברות של , בנפל הבית עליו ועל אשתו(הואיל ה "ד
 )?ד בחזקת יורשי האשה"ב בחזקת יורשי הבעל ומ"ד נכצ"מ

' מה החידוש בדין בן שמכר וכו) ( ואם תאמרעד(ולימרו ה "ד[ .קנט
ע אם לא קנאם "ע לכו"דשלבל הלא אין אדם מקנה –

 )]?מחיים
 אלא ה "ד
ג ניחא "ולמה בכה, "ד"בב... הוחזק "' מהו פי(כגון ה "ד

 )?שאחרים יכולים לקיים
 פ"ואעה "ד
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 )?למה הובאה הסוגיא פה(ההוא ה "ד :קנט

 פרק עשירי

 )?למה פשוט שעדיו מאחוריו פסול(פשוט ה "ד .קס
 .)]'שייך לעמוד ב(שדות ה "ד[

 )?האם תקנת מקושר לכהן הוא חובה לעשות כן(נו תקה "ד :קס
 )]?למה אין לחלק בין גיטין לשטרות(שלא ה "ד[

למה יש לחוש במקושר (וגייז , וניחוש דלמא מתרמיה "ד .קסא
 )?לשיטה אחרונה

איך כותבין , ג"בכה) ('א וגו"וזו לשון ריב: בסוף(דכתב ה "ד[
 )]?"בן"את 

ושר שיהיו עדיו כלין בשיטה מהו צורת החתימה במק(כל ה "ד :קסא
 )?אחת

שטר שהרחיקו העדים שיטה אחת ולא החזירו (וצריך ה "ד[
 )]? האם למדים משיטה אחרונה–מעניינו של שטר 

ז ללמוד "למה נהגו בזמה) ( ולאחר פטירתועד(לפי ה "ד .קסב
למה ? כגון קיום מחקים אחר וקנינא מיניה, משיטה אחרונה
 )'?שינו ממנהג הגמ

 )]?"שיטה ומחצה"מה הכוונה (איבעיא ה "ד[ :קסב
מהם ' באיזה אופן ובאלו עדים אמרינן נמצא א(נמצא ה "ד

ובאיזה אמרינן עדות כולן , פ תתקיים העדות בשאר"קאו
 )?בטלה

 )?מהו אופן הטיוט שלא יהא חשש זיוף(דמטייט ה "ד .קסג
' במה איירי ר) ('שייך לעמוד ב(יוחנן אמר ' ר :שטרה "ד

 )]?ה בינו לבין רבומ, יוחנן

האם יש לחוש לפסול שטר ) ( מיהו אם חתמועד(שיטה ה "ד :קסג
מתי יש לפסול ? כשיש גליון בשטר' שחתמו עדים בשורה א
 )?שטר משום שיכול לזייף

למה אין לחוש שמא ימחוק ) ( מיהו קשה לרביעד(גופא ה "ד[
 )]'?וכו" אנחנא סהדי"

' עי? שלא כתוב עליופעמים ניכר כ' האם מחק ב(אי ה "ד .קסד
 .)גופאה "ל ד"הנ' בתוס

האם יש לחוש להפסד הלוה במקושר שעשאו  (השתא ה "ד :קסד
 )?פשוט

פסקי ב' עי? מה דין נדר בלשון שאינה ברורה לו(הינא ה "ד[
 .)]'ד בכוונת דברי התוס"שס'  סי'התוס

 )?"עיון תפילה"' מהו פי(עיון ה "ד

מה דין שטר שחתום עליו () ' ולפי מה שפירשעד(אמר ה "ד .קסה
ובמה נחלקו אביי , פ בסוגיין"בע' מה מעיד העד א'? עד א

 )?ואמימר

 )?"פסולא דאורייתא"מה הכוונה (הכא ה "ד :קסה

 )?"כסף דינרי"וב" דינרי כסף"מה הדין ב(אמר ה "ד .קסו
  )]'ובספר רבינו תם וגו: בסוף(נכנס ה "ד[

' בנמחקו ב? טהאותיות למ' מה דין בחסר ב(אבל ה "ד :קסו
 )?אותיות

 ספל, ]דילמא[ה "ד

 לאה "ד .קסז
למה אין לחוש שמא כתב בניסן ולא נתן עד (אף ה "ד[

 )]?תשרי

האם מדובר ) ( אין חוששין שם כללעד(וליחוש לשני ה "ד[ :קסז
 )]?ומה החשש, בהוחזקו

מה הם המקרים ? האם אסמכתא קניא לרב נחמן(אמר ה "ד .קסח
 )?חלקובמה אפשר ל, השונים

 )?מי כותב את השטר(מעמיד ה "ד

 ופלוני ה "ד :קסח
מה .) (ה"הגה(-ובענין אחר;  ותימה קצתעד(אבל ה "ד[

ולמה ליכא חשש זה , ג"החשש בכתיבת שטר שני לרשב
 )]?לחכמים

  )?איזה זמן יכתבו(לבר ה "ד .קסט

 )]?ג בהלואה"למה לא כותבין שובר בכה(בעלמא ה "ד[ :קסט
כר יכול לסלק לוקח ראשון בזוזי שלא האם המו(דמאן ה "ד

 )?יגבה קרקע מלוקח שני

אם באו עדים ואמרו ? מה הדין אם לא ברר(אלא ה "ד :קע
 )?ם"להד

ומאי , "יחליף"יהודה ' נ את דברי ר"איך הבינו רב ור(אין ה "ד[
 )]?שנא דין פרע מקצת מדין נמחק שטרו

 )?למה אין העדים יכולים לכתוב עוד שטר(אלא ה "ד .קעא

 )?ל כותבין שובר"האם אביי ס(מתקיף ה "ד :קעא

 )]?למה הזכיר היני ושילי(כתבו ה "ד[ :קעב
שויה ניהלי תרי בני חמשין "קאי אדברי רבא ( עבידו ה"ד

 ".)חמשין

 )?א"לר" היום"למה צריך להזכיר כלל (עדי ה "ד :קעב
מה פשט לו רבה , מה היתה דעת רב הונא(אבל , מינךה "ד[

ולמה תלה אביי את פרכתו ליחוש לנפילה , אולמדברי אבא ש
 )]?א דוקא"בר

מה הם כללי ? אין נכסים ללוה/מה הכוונה יש(חסורי ה "ד :קעג
 )?ערבות

האם אפשר , אם לא רצו היתומים הקטנים לפרוע(מקמי ה "ד .קעד
 .)ל"ש דוחה את הגהת הרש"הרש? לגבות מן הערב מיד

י איירי במלוה "רה בריה ד"פ ור"האם מחלוקת ר(ואם ה "ד[
 )]?למה מועיל התקבלתי? פ או במלוה בשטר"בע

 אטו ה "ד :קעד
 !)]מ יכול לחזור בו"הלא שכ(שכיב ה "ד[
למה לא טענינן ? מתי אפשר לטעון שלא להׂשביע(אדם ה "ד
 )?"משטה אני"

 )?מ ככתובין וכמסורין דמי"במה אמרינן דברי שכ(ורב ה "ד .קעה
כ או שזכר "ן לומר שפרע אחבאיזה אופנים נאמ(חזר ה "ד[

 )]?כ"שפרע לפני
 )?מ"אלו ייפויי כח עשו בשכ(ודברי ה "ד
שייך לעמוד . ל"ר יעקב מקורבי"והקשה ה:בסוף(המלוה ה "ד[
היאך מודה ', ד שעבודא דאו"למ") (שעבודא דאורייתא"' ב

 )]?במקצת נשבע

ד שעבודא "פ אינו גובה מיתומים למ"למה מלוה בע(אינו ה "ד :קעה
 )'?ודא

 )?או לא' פ סובר שעבודא דאו"האם ר(גובה ה "ד .קעו
אני פלוני "כשכתב ) ('נמי וגו] הכא: [בסוף(משעת ה "ד[

 )]?א שהעדים חתמו רק על זה ולא אשטר"למה ל, "ערב

 " הרי זה משובח–וכל המרבה "


