בס"ד

תוס' נבחרים לבקיאות מסכת מכות
פרק ראשון
ב .ד"ה מעידין )הראשון( )למה עדות בן גרושה ובן חלוצה
לא נפסלת משום עדות שאי אתה יכול להזימה?(
ד"ה זוממי )עדים זוממים שהעידו על בת כהן שזינתה
עם קטן – מה דין הזוממין?(
ב :ד"ה ומה ) מה הסבר הקושיא" :ומה הסוקל אינו נסקל"?(
ג .ד"ה מעידין )למה אין משלמין לאשה ג" כ הפסד שאר
וכסות?(
ג :ד"ה איכא ) מה ההלכה במלוה לעשר שנים? עי' רא"ש
סי' ג ביאור דברי תוס'(.
ד"ה המוסר )מה זה מוסר שטרותיו לב"ד?(
ד"ה על )מה פי' " על מנת שאין בו אונאה"?(
ד .ד"ה אמר )האם מדובר בחבית מים שאובים או ייו ,ומאי
ההבדל?(
]ד"ה לוקין )מה פי' הבטוי" :שלא השם המביאן לידי
מלקות מביאן לידי תשלומין"?([
ד :ד"ה סבר ) מה סובר ר" מ בממון כחוסם פי פרה ,ומה
סוברים חכמים בקנס כאונס ומפתה? למה?(
ד"ה אלא )מה כוונת הגמ' " צד חמור"?(
]ד"ה ורבנן )הלא עדים זוממין הוי לאו הניתן לאזהרת
מיתת ב" ד?([
ה .ד"ה דבעידנא ) למה מוגדר כ" לאו בר קטלא"?(
ד"ה וכן )מה ההבדל בין נפשות וקנס לבין ממון? עי'
בגלהש" ס לרע"א יסוד חשוב(.
ו .ד"ה אמר רבי יוסי )מה החילוק בין דיני נפשות לבין דיני
ממונות?(
ד"ה אמר רבא )באיזה ענין מדבר רבא ,ומה הסברא
לכך?(
ד"ה אלא ,נרבע ) למה הרוג ונרבע פסולים לעדות?(
ד"ה לאסהודי )למי שואלים לאסהודי אתיתו ,והיאך
נאמנים לפסול עדותם?(
ד"ה שמואל ) לר' יוסי ושמואל ,היאך מצינו ידינו ורגלינו
בגיטין וקידושין שעומדים שם קרובים ופסולים?(
ו:

ד"ה שמקצתן ,הרי )מאי נפק"מ בדין זה?(
ד"ה הוא ,אמר ) האם המתרה מצטרף ונחשב לחלק
מהכת?(

ז .ד"ה אי )עי' ברא"ש סי' יג ,יד בשם הראב"ד יסוד חשוב
בענין עדות שבטלה מקצתה ופלגינן דיבורא(.
ד"ה דלמא ) איך נפסלים העדים ע"י בדיקת נקב במקום
סייף?

פרק שני
ז.

ד"ה היה

ז :ד"ה אלא )האם אומר מותר דינו כשוגג – בגלות? בשאר
התורה?(
ד"ה ואשר ) ממה נתמעט מתכוין לזרוק ב' וזרק ד'?(
ד"ה נשמטה )עי' בהגהות הב"ח(.
ח .ד"ה מהו ) למה כה" ג דמי טפי לכח כחו מעץ המתבקע?(
ד"ה לא ,באשפה )מה דין זורק לאשפה – ביום ובלילה,
ובציורים שונים?(
ח :ד"ה והא )באיזה מקרים האב גולה על ידי הבן?(
ט .ד"ה אמר ) למה דרך עלייה פטור?(
ד"ה דאומר
ד"ה ורב )מה ההבדל בין " כסבור בהמה ונמצא אדם"
לבין "מתכוין לבהמה והרג אדם"?(
ד"ה אלא )גירסא נוספת בגמ'(.
ט :ד"ה נשמט )מתי שונא גולה לרב אליבא דר"ש?(
] לרש"י ,ברייתא א' איירי בשונא אליבא דרבנן ,וברייתא
ב' באוהב אליבא דרבי .ולפי"ז לרבנן אוהב גולה בין
בנשמט ובין בנפסק ,ולרבי שונא אינו גולה כלל .לגירסת
הספרים ,ברייתא א' איירי בשונא אליבא דרבי ,וברייתא
ב' באוהב אליבא דרבנן .ולפי"ז לרבי אוהב א"צ גלות
בנפסק ,ולרבנן שונא גולה גם בנשמט[.
ד"ה משולשות )מה פי' משולשות הכא ובמגילה?(
ד"ה בגלעד )הלא אינן קולטות במזיד ?! עיי"ש בגליון
בשם רמב"ו עה"ת(.
י:

ד"ה חד ) מתי אפשר להביא עגלה ערופה מעיר שאין בה
ב"ד?(

יא .ד"ה אפילו )איזה נדוי על תנאי או מספק צריך הפרה?(
ד"ה מי )הראשון(
ד"ה מידי ) על מה מכפרת גלות? מיתת כהן גדול?(
יב .ד"ה אילן )האם יש לגגות קדושת ירושלים?(
יב :ד"ה גבי ,רב )מה דין הנוף לרב אשי במעשר שני ובערי
מקלט?( ) השוה לפרש"י סוד"ה רב אשי(.
יג .ד"ה לכם

פרק שלישי
יג .ד"ה גרושה ) האם לוקה על חלוצה לבד?(
יג :ד"ה רבי יצחק )השני(
ד"ה ברשעה )מאי נפק"מ בין תי' רבי שמואל לתי' רבא –
אליבא דר' ישמעאל? אליבא דר"ע?(
יד .ד"ה לאפוקי )במה תלוי חיוב קרבן לב' הדרשות
בתו" כ?(
] ד"ה ואידך ) מה דעת ר' יצחק בענין >אין< עונשין מן
הדין?([
יד :ד"ה ההוא )היאך הוי חומרא בתרומה דוקא טפי
מקדשים?(
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טו .ד"ה אם )עי' הגהות הב"ח שגרס "ד עשה" .אבל
בגלהש" ס לרע"א ציין לתוס' יבמות ה .שדן האם עשה
דוחה לא תעשה ועשה שאינו שוה בכל(.
ד"ה הניחא ) מתי צריך לקיים את העשה בכדי להפטר
למ"ד קיימו ולא קיימו?(
טו :ד"ה במאי )למ"ד קיימו ולא קיימו ,למה לא הוי התראת
ספק?(

כג .ד"ה רבי
כד :ד"ה באוריה )מנ" ל לר"ע לדרוש נבואות אוריה וזכריה
כן?(

"וכל המרבה – הרי זה משובח"

טז .ד"ה אי )מה הדין אם הרגה בשוגג? ועי' בגלהש"ס
לרע"א(.
ד"ה כגון
ד"ה התם )למה אינו לוקה בגזילה; כל' ,מה מועיל הא
ד"איתא בתשלומין"?(
טז .ד"ה ריסק ) למה צריך א' חי ,כל' שלם?(
יז .ד"ה ורבנן )מהו גדר ברייה?(
יז] :ד"ה איסורא )שלושה פי' במהלך הסוגיא .למסקנת
הסוגיא דמיהדר ומפרש ליחודי לאוי :רש"י – לוקין על
הביכורים קודם קריאה ,ועל השאר בשאכל קודם זריקה,
וקד" ק חוץ לקלעים משום "ובש ר בשדה" .משי"ח – לוקין
בכולם על חוץ לחומה מיתורא דקרא ,ועל לאו המיוחד
לכל א' ) אבל לא על לפני זריקה( .ר"י – לוקה בכולם על
כל מאי דילפינן מק"ו[(.
יח .ד"ה ולילקי )השני( ) מהו גדר לאו שבכללות ,ולמה
"ובשר בשדה" וגו' אינו כן?(
יח :ד"ה ומאן )מהי שיטת ראב"י? מאיזה פסוק יליף הנפה
ותנופה לר' יהודה? עי' בהגהות הגר"א שגרס איפכא
בגמ' ,ולגירסתו מתורץ קושיית התוס' בסוף(.
יט] .ד"ה ואי )למסקנת הסוגיא ,האם קידשה לע"ל או לא
קידשה? ולמה פשוט שאינו אוכל בכור?(
יט :ד"ה רישא
ד"ה אמר ) לר' יוחנן ,למה צריך לפדות מע" ש בכלל?!(
כ .ד"ה אמר
ד"ה לחייב ) האם שייך לחלק ה' קרחות בב"א?(
כ :ד"ה לא )מה החילוק בין ה' קרחות לבין קרחה א' גדולה
בשיעור ה' קרחות? מה הדין בתלש מה' מקומות זא"ז,
ורק הראשון היה תכ" ד להתראה?(
ד"ה במלקט )עי' ביאור הלכה סי' ש" מ ס"א ד"ה וחייב,
שהאריך במח' תוס' ור"ן האם גדר צריכה לגופה בגוזז
הוא כשצריך לשער או סגי בתיקון ויפוי העור(.
כא .ד"ה על )עי' בהגהות הב"ח .ודו"ק היטב ברש"י(.
ד"ה רב
כא :ד"ה ואפילו ) למה צריך שהייה כדי לפשוט וללבוש?(
ד"ה החורש )איך מונים הח' מלקות?(
כב .ד"ה שהרי )משום איזה "ב' גופים" נאסר שור פסולי
המוקדשים?(
ד"ה המנהיג
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