בס"ד

תוס' נבחרים לבקיאות מסכת בבא קמא
פרק ראשון

ט.

ד"ה משהחזיק )מה הכוונה "משהחזיק בה"? ועי' בהגר"א
סק"א(.
ד"ה רב )האם מזיק יכול לפרוע סובין כשיש לו כסף –
לרי"ף? לר"ת?(
ד"ה פשיטא ,וטרף )האחים שחלקו – איך נפרעים מחובת
אביהם?(
ד"ה הלכך )למה לא שייך המע"ה? עי' מהר"ם ורש"ש(.
ד"ה אילימא )עד כמה חייב להוציא על מצות עשה?(
ד"ה עד ,משל
]ד"ה שור ,ולרבי )האם שמירת הקטן מועילה או
מגרעת?([

ב.

ד"ה ולא )בסוף :וקצת קשה וגו'( )האם עונשין ממון מן
הדין?(
ד"ה ולרבי )האם אפשר להתרות בשם התולדה?(

ב:

ד"ה ומלתא )איך יתיישב חידוש זה לרב פפא לקמן?(
ד"ה כאשר )איך "הגלל" רומז לשן? השוה לפרש"י(.

ג.

ד"ה הא )מה נחשב "לא מכליא קרנא"?(
ד"ה לא )מנ"ל שיש חילוק בין בור ט' לבור י'?(
ד"ה בין )איך אבנו וכו' שהזיקו ברה"ר חייבים משום בור
לרב?(

ט:

ג:

ד"ה משורו )איך אפשר ללמוד אבנו וכו' ברה"ר משור?(
ד"ה וממונך ,אמאי
ד"ה לא )מה הסברא לחייב כשהוא קל ולפטור כשהוא
חמור?(

י.

ד"ה שייר )מהו גדר פטור "כלים" בבור?(
]ד"ה אחרון )טעם הדבר עפ"י הגמ' לקמן נא[(.
ד"ה כגון )מאי נפק"מ בין פפא בר אבא לשאר אדם?(

י:

ד.

ד"ה מידי )מה המקור לפטור עבד ואמה ,ולמה?(
ד"ה כשהזיק )עי' לקמן ט :ברד"ה כשהזיק(.
ד"ה כיון )מתי אדם ישן שהזיק חייב?(

ד"ה מאי )מה הדין בא' שהוסיף נזק על נזק קיים?(
ד"ה כולן

יא.

ד"ה אין )מנין שאין שמין לגנב ולגזלן ,ומה הסברא לכך?(
ד"ה דאין )מה היה מועיל ס"ס כאן?(

ד:

ד"ה ועדים )למה עדים זוממים חייבים ממון כשכבר שילם
על פיהם?(

יא:

ה.

ד"ה הא )מה בכך שאינו משלם מן העלייה?(
ד"ה תחת )האם עדים זוממים משלמים ממיטב או כפי
שזממו לחייב?(

ה:

]ד"ה כי )השלמה לפרש"י .מתי הוי כח אחר מעורב בו
קולא ,ומתי נחשב מעשיו גרמו?([
ד"ה לכן )מה הם ב' הדיעות שבגמ'?(

ו.

ד"ה לאתויי )נ' דהתוס' גרסו" :אי בהדי דקא אזלי וכו' אלא
לבתר דנח .ה"ד וגו'"( )מי חייב על בור המתגלגל ברגלי
אדם ובהמה שהזיק דרך הילוכו?(
ד"ה תאמר )הלא שור לרגלו פטור ברה"ר? עי' רא"ש סי'
א" :ושן ורגל וכו' ונפקא מינה וגו'" שדן בדברי התוס'(.
ד"ה אי )למה לא נחשב כמפקיר נזקיו לאחר נפילת
אונס?(
ד"ה היינו )מתי הזיקו הכותל והאילן?(

ד"ה בכור )בסוף :ועוד דבסוף הקומץ רבה וגו'( )מה
הכוונה "שנטרף"?(
ד"ה מה )איזה בגדים שמין? ועי' נ"י ה .ד"ה שמין ,שעל -
שמסביר את הענין יפה(.
ד"ה לא )מה קורה אם נגנבה הבהמה?(
ד"ה את )מאי נפק"מ בין סברת "את מהימנת" לבין סברת
"אין רצוני"?(
ד"ה אפילו )באיזה אופן יגבו ממש גלימא דעל כתפיה?(
ד"ה כגון )למה מחלקים ביתמי בין היכא דיש קול לבין
היכא דאין קול?(

יב.

ד"ה אנא )לאיזה עניינים נחשבים עבדים כמקרקעי ולאיזה
כמטלטלין?(
ד"ה והלכתא )באיזה אופן קונה ע"י עבד מדין חצר?(

יב:

ו:

ד"ה חב
ד"ה שור )על איזה ניזקים פטורים בהקדש ,ומנ"ל?(

ד"ה שאני מטלטלי
ד"ה ומחיים )לפי' התוס' ,כל הדיון בסוגיין מחיים הוא
במתנות כהונה ,אבל שאר קדשים קלים הוי ממון בעלים
גם לאחר שחיטה .ודנה הגמ' האם גם במתנות כהונה הוי
ממון בעלים עכ"פ מחיים?(

ז.

ד"ה מי
]ד"ה אי )באיזה אופן מותר לתת לו מעשר עני ,וכמה –
לפי הפי' השונים ברש"י ותוס'?([

יג.

]ד"ה אי )התוס' הביאו נוסח אחר ברש"י עפ"י שיטתו לקמן
נג ,.וכשלומדים את הסוגיא שם ראוי לחזור לתוס' כאן[(.

יג:

ז:

ד"ה דביומי

ד"ה חצר )באיזה מין שותפות איירי השתא בתחילת
הסוגיא? ב' פי' עפ"י גירסאות לקמן(.

ח.

ד"ה מר )וכי חולק על הא דבע"ח בבינונית? עי' גר"א
בשם ראב"ד ונ"י ב :ד"ה ומאן שפי' הפוך בסוגיא ,דמאן
דלית ליה דעולא ס"ל דבע"ח דינו מדאו' בעידית ,כרשב"ג
בגיטין מט(:
ד"ה להוציא )כמאן קיי"ל באיבעיא בשלו /בשל עולם הן
שמין?(
ד"ה כולן )היאך ניזקין גובים מלקוחות?(
ד"ה אין )מהו סדר הגבייה בבאו בב"א?(

יד.

ד"ה לא לזה )מתי חצר השותפין נחשבת כחצר הניזק
לענין שן ולא לענין קרן?(

יד:

ד"ה פרה )מה המקרה והחידוש של "פרה שהזיקה טלית"
וכו'?(
ד"ה דבר )האם יש אונאה לקרקעות? ועי' הגהגר"א(.

טו.

ח:

ד"ה מצי )מהו הסברא כאן?(
ד"ה דינא )מה יועיל ראובן בטענתו? דין "טענינן"(.

]ד"ה השוה )מתי משווים אשה לאיש ממילא ,ומתי צריכים
רבוי מפורש?([
ד"ה אשר )האם אשה יכולה לדון? מה המקורות לכך?(
ד"ה לכל
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טו:

ד"ה והשתא )מה הדין למ"ד פלגא ניזקא ממונא?(
ד"ה ואי )מה אפשר לתפוס? עי' ברא"ש סי' כ' שהאריך
בדין תפיסת קנסות בזמה"ז(.

טז.

ד"ה כולה
ד"ה והנחש )מאיזה דין נזק חייבים? ועי' הגהגר"א בשם
הרמב"ם שמדין קרן קאמר(.

טז:

ד"ה רבי )באיזה אופן יש לחיות מזיקות תרבות ,ולפי מי?(
ד"ה שהושיבו

יז.

ד"ה והאמר )מה מסקנת סוגיין בעדיפות מעשה ,לימוד,
וללמד?(

ד"ה לאו )למה בעל הכלב אינו חייב משום מעשה הכלב
כמו בשור המזיק? ועי' מח .תוד"ה איש(.
כב:

ד"ה והיה )עד דקלב"מ( )האם אומרים בגדי "היה לו
לברוח"?(
ד"ה בגדי )מה הדין ב"ממון לזה ונפשות לזה" – לריב"ם
ולר"ת? איך מתפרש הדין ברודף ,בעדים זוממים ,ובנוגף
אשה לכאו"א?(
]ד"ה חציו )מה דין אש ברוח מצויה במקצת?([

כג.

ד"ה וליחייב )השני( )עד כמה אדם חייב ליזהר שלא יזיק
ושלא יוזק? עי' רש"ש דצ"ל וא"צ לשמור(.
ד"ה בששימר

כג:

ד"ה יכלי )האם טענת אביי מקובלת להלכה? ועי' רא"ש
סי' י בשם ר"ח שחילק(.
ד"ה שיהו )מה הדין בחזרה מליגח ג' ימים או ג"פ ביום א'
לר"מ?(
ד"ה ולא )עד וקשה למאי דפי'( )על איזה נגיחה מתחייב
בנזק שלם? מאי נפק"מ בין אביי לרבא?(

כד.

ד"ה אי לייעודי

כד:

ד"ה אלא ,במכירין )בסוף :וכן פר"ח וגו'( )אליבא דמאן
נאמרו תי' אלו? השוה לפרש"י(.

כה.

ד"ה אני )האם ר"ט חזר בו מק"ו ראשון? ומאי שנא לרבנן
מכל ק"ו?(
ד"ה ק"ו )למה י"ד יום לשכינה?(
ד"ה מפץ במת

פרק שני
יז:

ד"ה היתה )למה הזכירו במשנתנו "היתה מבעטת" ,שהיא
תולדה דקרן?(

יז:

ד"ה קמ"ל )מנ"ל דחיה בכלל בהמה לענין נזק?(
ד"ה נובר )האם חזיר הנובר והתיז הוא תולדה של שן או
רגל? השוה לפרש"י כאן ,ויח :ד"ה דדחיק(.
]בענין מח' חכמים וסומכוס בהלמ"מ ,עי' מהרי"ץ חיות
כאן[.
ד"ה זרק )מה החילוק בין זרק כלי לבין זרק חץ?(

יח.

ד"ה ועל )האם החצי נזק הוא על שאר הגדיש או על מקום
הגחלת?(
]ד"ה במועד )דיון בב' פרש"י בעמ' ב' .במה איירי איבעיא
דיש העדאה?([

כה:

יח:

ד"ה בין )למה דחק להעמיד ת"ק ור"א כסומכוס?(

כו.

ד"ה רגל )באיזה אבות נזיקין איבעיא להו?(

יט.

ד"ה במקום )מהו ספק הגמ'? עי' ברא"ש סי' ב' שפי' לענין
רה"ר .ועיי"ש לענין אי תפס מפקינן(.

כו:

יט:

ד"ה אבל ,אלא ,וכי ,קשרו )מי חייב על דליל קשור ברגלי
תרנגול בציורים שונים :בתר דנח ,אדייה אדויי ,הפקר ,לא
אצנעיה בפשיעה ,נקשר מאליו ,קשרו אדם ,וכדו'?(

כ.

ד"ה מתגלגל )מהו הציור של מתגלגל ,ומה הם צדדי
האיבעיא?(
ד"ה זה אין )מהו דין זה לא נהנה וזה חסר? עי'
הגהגר"א(.
ד"ה זה נהנה )מה החסרון כאן?(

ד"ה בשגגגה )האם "אומר מותר" דינו כשוגג?(
ד"ה ואמר
ד"ה קדם )עי' רי"ף )יב (.דלא קיי"ל כרבה ,דדיינינן דינא
דגרמי ,ולר"י קיי"ל כרבה ,דחשיב ליה גרמא(.
ד"ה זרק )מה החילוק בין קבלו אחר בסייף לבין הרג
טריפה?(

כז.

ד"ה הניח )השוה לפרש"י ,והיה קשה לתוס' הרי פשיטא
שיסיר העבד את הגחלת?!(

כ:

ד"ה הא )מתי חייב על נהנה ,ומתי כופין על מדת סדום?(
ד"ה את )באיזה היקף מדובר?(
ד"ה טעמא )מאי שנא עמד ניקף כיון דזנוזל"ח?(

כא.

ד"ה ויהבי )כמה חייב ב"זה נהנה וזה חסר מעט"? מה
הראיות לכך?(
ד"ה ובמחזרת )משום מה חייב לרב במחזרת ,ובמה חולק
שמואל? השוה לפרש"י במשנה וכאן(.
]ד"ה כי פליגי )במה נחלקו רב ושמואל במקצה מקום
מרשותו לרה"ר? השוה לפרש"י[(.
ד"ה דרב )בעמ' ב' :ונראה לר"י וגו'( )מה הדמיון לבור
ברשותו ,בס"ד ובדחייה?(

כא:

ד"ה דאילפא
ד"ה הא )ממ"נ ,איפה מונחים הכלים?(
ד"ה אדם )מה דין כלב וגדי שדלגו ממטה למעלה? ועי'
הגהר"א(.

כב.

ד"ה דאפיך )למה ל"א תבפוסב"א בקרן תמה?(
ד"ה אשו ,אשו )מהו גדר "משום חציו" ו"משום ממונו"?(

פרק שלישי
כז.

ד"ה המניח )האם סוגיין תלוי בפלוגתא דרב ושמואל
בנמצא נגחן ,ובסוגיא דדמים מודיעים?(

כז:

ד"ה קמ"ל )למה לא ילפינן רוב בממון מרוב דיינים בדיני
נפשות?(
ד"ה אמאי )מתי אמרינן סברא ד"איבעיא ליה לעיוני"?(
ד"ה ושמואל )תוס' יסודי מאד!!( )על איזה אונס אדם חייב
ועל איזה פטור? ודעת הרמב"ן )חי' ב"מ פב (:דחייב בכל
אונס אא"כ יש פשיעה דניזק(.
ד"ה לפי ,הרי ,קנסא ,אלא

כח.

ד"ה משבר )מתי צריכים לנהוג בזהירות אפי' למ"ד "עביד
איניש דינא לנפשיה"?(
ד"ה ולינקוט

כח:

ד"ה ה"מ )האם דין אסו"מ שלא הפקירן תלוי בדין הפקיר
רשותו ולא בורו?(
ד"ה ונישוף )נתקל באבן ונישוף בקרקע – מה הדין?
הרשב"א חולק ,דשאני התם שנפל רק מקול הכרייה ,וכ"כ
התוס' נ :ד"ה לשמואל בת' ב'(.
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כט.

ד"ה פליגי ,הוחלק )במה בדיוק נח' ר"מ וחכמים בשעת
נפילה ,ואחר נפילה?(

לד.

ד"ה אילו )מה הטענה "אילו גבך" וכו'?(
ד"ה זה

כט:

ד"ה אלא )האם מדובר כאן בקנין הגבהה?(

לד:

ל.

ד"ה בדתמו )מתי יש לחייב על כלים ועל עצמו בדתמו
ובלא תמו מיא?(

ד"ה חובל )מה הקשר בין מח' ר' אבהו ור' יוחנן לבין מח'
ר"ש ור"י במקלקל בחבורה ולמשאצל"ג?(

לה.

ד"ה בין )הסבר ג' ענייני חזקיה(

ל:

ד"ה שטר )האם קנסו להפסיד את הקרן לגמרי?(
ד"ה וחכמים )למה לא נפסלים העדים?(

לה:

ד"ה זאת )במה נחלק סומכוס? ועי' ב"ב לה :דמחליף פרה
בחמור יחלוקו משום דאיכא "דררא דממונא" ,ועיי"ש
בתוד"ה דררא(.
ד"ה לימא )לר"ג דמחייב ב"טענו חטים" וגו' – במה חייב?(

לו.

ד"ה ראוי )מתי מועיל תפיסה בטענו גדול הזיק וכו'? ועי'
בהגר"א ששאר פוסקים חולקים על חילוק התוס' ומועיל
לתפוס גם שעורים(.
ד"ה ורבי )לר' ישמעאל ,מה הדין בנאבד שור א'?(

]לא .אמר רבא וגו' .לפי פרש"י מהלך הסוגיא היא כך:
א .רבא חילק שהראשון חייב בין שהזיק ע"י גופו ובין
שהזיק ע"י ממונו ,משא"כ השני שחייב רק אם הזיק ע"י
גופו ולא אם הזיק ע"י ממונו.
ב .ופריך ממ"נ ,אם נתקל פושע ,השני ג"כ יתחייב ע"י
ממונו; ואם נתקל אנוס ,הראשון יפטר ע"י גופו!
ג .ומתרצת הגמ' שהראשון שנתקל מעצמו הוי פושע ולכן
חייב גם ע"י ממונו ,משא"כ השני שנתקל בראשון הוי אנוס
ופטור על נזקי ממונו וחייב רק על נזקי גופו מדלא קם מיד
ונחשב עי"ז כמזיק בידים.
ד .והדר פריך מבריייתא דמשמע דכולם פטורים מנזק
שע"י ממונם ,וקס"ד מדנתקל אנוס וחייב רק על גופו
מדלא עמד!
ה .אלא חוזר רבא ומפרש שראשון חייב על מה שהזיק
בגופו וממונו של שני כאדם המזיק מדלא עמד ,משא"כ
שני שחייב רק על מה שהזיק בגופו של שני ,דסגי לעשות
גוף שני כבור ,שפטור על כלים.
ו .ופריך הניחא לשמואל ,אך קשה אליבא דרב דא"א
להחשיב את גופו כבור מדלא אפקריה!
ז .וחזר ופי' כבתחילה דאיירי בגופו וממונו של מזיק ראשון
ושני ,ונתקל מעצמו פושע וחייב גם על ממונו ,וכוונת
הבריייתא שממונו של ראשון פטור על ממונו של שני כדין
בור )לשמואל – אע"ג דלא אפקריה ,ולרב – עכ"פ בלא
אפקריה( ,ושני שנתקל בראשון אנוס וחייב על נזקי גופו
כאדם המזיק אך פטור על נזקי ממונו גם בגוף שלישי[.
לא:

ד"ה כחוטרא )מה ההבדל בין "כשלדא" לבין "כחוטרא
דסמיותא"?(

לב.

]ד"ה ואם )לתוס' בעל הקורה חייב רק כשעמד כשלדא,
ואל"כ פטור מדאיבעיא ליה לאחרון לסגויי באידך גיסא
בתחילת הילוכו .ועי' רא"ש ססי' י' עפ"י הרי"ף דחייב גם
שלא כשלדא כסתמא דמתני'[(.
ד"ה איהו
ד"ה שנים )מה הדין בשנים שהזיקו זא"ז בכוונה?(

לב:

ד"ה זה )מה הדין לענין גלות וד' דברים כשראהו נכנס
וכשלא ראהו?(
]ד"ה חייב )למה פטור מגלות כשנכנס שלא ברשות גם
כשראהו?([

לג.

ד"ה והוציא )מאי שנא ני"ד מ"היו תחתיו" וכו'?(
ד"ה בגברא
ד"ה שני )האם משנתנו נידון כשני מעשה נזק נפרדים
שכאו"א משלם הראוי לו ,או שיש חשיבות ל"מוֹתר"? ועי'
רא"ש סי' כג חידושי דברים בסוגיא זו(.
ד"ה הקדישו )האם לר"ע מכור לרדיא? ועי' בבהגר"א
בשם רמב"ם(.
]ד"ה איכא )עד וא"ת( )ממתי קיימא ברשותיה לר"י ולר"ע,
לענין הקדש ולענין עדים זוממים?([

לג:

ד"ה משום )איזה הקדש מפקיע מידי שעבוד?(

] [ למתקדמים

פרק רביעי
לו:

ד"ה כיון )מה הדין בתפסו ניזק לר"ע ,ולמה? השוה
לפרש"י ד"ה שביק מתני' ,ומהר"ם בשם הרא"ש(.
ד"ה ושל )האם כתובה נגבית מכסף צורי או מדינה? ויש
חולקים ,עי' נמוק"י יח .ד"ה האמור(.
ד"ה יד )באיזה אופנים אדם מתחייב לצדקה בדיבור
בעלמא?(

לז.

ד"ה הרי ,נעשה

לז:

ד"ה שור )האם מוכח מסוגיין כרב פפא?(
]ד"ה יום )התוס' מזכירים ג' מיני וסתות :וסת יום החודש,
וסת הפלגה ,ווסת הדילוג[(.

לח.

ד"ה אלא )מתי "אדם" מתייחס רק לישראל?(
ד"ה קראו

לח:

ד"ה גרי

לט.

]ד"ה שלא )מתי אומרים סברת "שלא יהא חוטא נשכר
לרבא?([
ד"ה אין )למה אין מעמידים אפוטרופוס לתם לגבות
מגופו?(
ד"ה דאי )האם אפוטרופוס שפשע חייב לשלם? ומאי שנא
משבועה?(

לט:

ד"ה ולא )למה לא רצה רבא לפרש כאביי?(

מ.

ד"ה כופר ,כופר )מתי אומרים דוקא א' ודוקא שלם ומתי
אפי' שנים ואפי' חצי?(

מ:

ד"ה הוה )היאך יכול לטעון לעשות שלא כדין?(
ד"ה אי )מה השואל אשם במה שתפסו ב"ד?(
]ד"ה לאו )הסבר הברייתא לס"ד[(.

מא.

ד"ה ברגל
ד"ה מאחר )לתוס' ,גם בנתכוין לשור והרג את האדם לא
נעשה מועד לאדם ,וכ"ש בהרג בהמה .אך ברמב"ם פ"י
מהל' נזק"מ ה"ג שיטה תמוהה ,דאף מועד ג"פ להרוג
בהמה הוי מועד להריגת אדם וחייב כופר ,וכן שאר
אוקימתות .וצ"ל שלא גרס בגמ' "אלא" ,ומה שנא' "ומועד
לבהמה הוי מועד לאדם" הוי בניחותא ,ולא כפרש"י דהוי
בתמיה(.

מא:

ד"ה כיון ,לרבות
ד"ה על )למה אין שור נהרג עפ"י בעליו?(

מב.

ד"ה בכוונה )במה בא רב אדא בר אהבה לחלוק על אביי
ורבא? לפרש"י – לחייב בדמי ולדות היכא דלא נתכוין
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לאשה ,ולפר"י – לפטור מדמי ולדות גם כשנתכוין לאשה
עצמה(.

מט.

ד"ה חמרתא )מהו הסברא לחלק בין "חמרתא מעברתא"
לדמי ולדות בעלמא?(
ד"ה אטו )האם יורשי הבעל זוכים בדמי ולדות? ועי'
בהגר"א(.

מט:

ד"ה משכונו )למה לא זכה המחזיק מהגר?(
ד"ה והלכתא )מהו כוונת ההלכתא "דליתיה בחצר"?(
ד"ה החופר ,ברה"ר
ד"ה ברה"י )מהו פי' "ברה"י אחר"?(
ד"ה על
ד"ה בבור )מהו סברת ר' ישמעאל לפטור בור ברשותו?(
ד"ה אמר ,דבר

מב:

ד"ה נקי )מה הכונה "דמי עבד"?(
ד"ה נותן )למה הזכיר רק נזק ולא צער?(
ד"ה היתה )עיקר הדבר אינו תלוי בה ,אלא שנתעברה
מגר שאין לו בנים(.

מג.

ד"ה אפילו
ד"ה ולרב )האם לר"נ יש להחשיב גָבוּ מעות מוחזק גם
בענין נזק?(
ד"ה מאי )מאי נפק"מ בין דמים לכופר למ"ד דמי ניזק?(

נ.

מג:

ד"ה אשו )האם אש שלא בכוונה משלם דמים? במה
תלוי?(

נ:

מד.

ד"ה הכא )מהו גדר "כוונה" ו"מועד" בסוגיין להתחייב
קטלא? לחייב את הבעלים כופר?(

ד"ה ארך )למה מאריך אפו לרשעים?(
ד"ה לשמואל )מתי מחייב שמואל על קרקע עולם ,ומהו
הפטור של "נפל לאחוריו מקול הכרייה"?(

מד:

ד"ה שור שור שבעה

נא.

מה.

ד"ה מכור )מה ההבדל בין עד שלא נגמר דינו לבין נגמר
דינו?(
ד"ה השתא )מהו טענת הבעלים אתפסתיה לתוראי וכו'?(
ד"ה אלא ,אפילו

ד"ה בור )מה הדין בשותפין שהפקירו בורן ורשותן? עי'
לעיל כח :שנח' עם רד"ה דאפקרינהו(.
ד"ה האחרון )מה מיוחד בבור ט' והשלימו לי'?(

נא:

ד"ה אי
ד"ה השותפין )מאי שנא לוה ,שאינו יכול לאסור על
ומשכיר ששיכולים להקדיש?(
הבע"ח ,משותפין ַ

מה:

ד"ה בחזקת )איך מח' זו משתלבת עם המח' בספ"ק
בענין פלגא נזקא?(
ד"ה לא )מה המקור וההשלכות לסברא "צד תמות
במקומה עומדת"?(
ד"ה מועד

נב.

ְמה מועיל מסירת המפתח? מהו "נָעל" שקונה
ד"ה כיון )ל ַ
בקרקע?(
ד"ה בכדי ) ֶהסבר ג' השיטות .השוה לפרש"י ד"ה בכדי
שידע(.

מו.

ד"ה אלא )האם ר"א מחייב גם בשמר שמירה מעולה?(

נב:

ד"ה ושכיחי )עד "ובסוף הפועלים"( )למה לא מחייבים
הכא משום תחילתו בפשיעה וסופו באונס?(

נג.

ד"ה בעל השור )מה דין בעל הבור?(
ד"ה ובעל הבור )האם יש לחייב בשור פקח? השוה
לפרש"י ד"ה רבי נתן(.

נג:

בד"ה שור ואדם )אדם המזיק ע"י בור או אש של חברו –
מי חייב?(

נד.

ד"ה חמור )לתוס' – דינא דגרמי רק דרבנן!(

נד:

ד"ה בהמתך

נה.

ד"ה המרביע )באיזה מינים שבים נוהג איסור הרבעה?
איסור הנהגה?(
ד"ה אלא )במה חייב על זרע חטה ושעורה בלבד?(

פרק חמישי
מז.

ד"ה שור )האם לסומכוס יחלוקו גם במקום מוחזק? עי'
מהר"ם בביאור סוף דברי התוס'(.
ד"ה דאפילו )ג' סברות למה לא אמרי' הכא "מתוך שאינו
יכול לישבע משלם" .מתי אמרינן ברי עדיף לדעת רב
יהודה ורב הונא?(
ד"ה המוציא
ד"ה ונחזי )מתי אמרי' "הדמים מודיעים"?(

מו:

ד"ה ה"ג )במקח טעות ,האם המוכר יכול לסלק את
הלוקח בשו"כ?(
ד"ה ורביע )איך מתחלק החיוב בין הפרה לולד?(
ד"ה גלית )למה א"צ להשלים החיוב גם לר' נתן?(
]ד"ה מידע )מתי מודה סומכוס דאמרי' המע"ה?([

מז.

]ד"ה מאי )לר"י – קיי"ל דעובר ירך בכל דבר ,חוץ מלענין
טריפה שיש לולד חיות בפנ"ע[(.
ד"ה וכן )האם שמין גם דמי ולדות אגב אשה? למה?(
לשבח ולדות
ד"ה נפחא )מה ההבדל בין נפחא דפרה ֶ
דאשה?(

מז:

]ד"ה אימא )מהו שיטת רבי לפי הס"ד ולפי האמת?([
ד"ה הוה )מה הסברא לפטור בזה?(
ד"ה או )על איזה נזק מעלמא מסתפק הכא?(

מח.

ד"ה אע"ג )מה הדין בחפר בור ברשות חבירו?(

מח:

ד"ה ושמואל )ברי"ף כא :ג"כ פסק כרבי .עיי"ש בנ"י
)למעלה( שיישב קושיית התוס' מרבא ,דמילתא דפשיטא
נקט(.

פרק ששי
נה:

ד"ה נפרצה )מה ההבדל בין נפרצה ביום לנפרצה לילה?(
ד"ה הא )מה הדין בכיסוי טוב?(
ד"ה אילימא )מה חיובו בנזקי הכותל? בנזקי הבהמה?(

נו.

ד"ה אילימא )מה דין מקרב או כופת אצל מזיק?(
ד"ה אלא )מה דין אומר לעדי שקר? למה?(
ד"ה העושה ,כסויי

נו:

ד"ה פשיטא )לָמה קאי ברשות הגזלנים?(
ד"ה המעמיד )מטעם מה חייב המעמיד?(
ד"ה בההיא )עד ועוד יש להביא ראיה( )מתי אמרי' העוסק
במצוה פטור מן המצוה? כמי פוסקים במח' רבה ורב
יוסף?(

נז.

ד"ה לא
ד"ה אמר )האם חייבים מהאי טעמא גם בגניבה?(
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ד"ה אלא ,קרנא
ד"ה כגון )מה דין גניבה באונס?(
נז:

ד"ה סברוה )מה דין השוכר?(
ד"ה נפלה )עי' ההגר"א .האם יכולה לירד נחשב תחילתו
בפשיעה?(

נח.

ד"ה א"נ )מהו גדר מבריח ארי שפטורים הבעלים? מתי
נוטל עכ"פ שכרו? מה הדין בעכו"ם שאנס בית מישראל
ופדאו חבירו?(
ד"ה לא )עי' רא"ש סי' ז "אמר רב כהנא" וגו' ,הסבר
דבריהם דבעינן "ושילח וביער בשדה אחר"(.

נח:

]ד"ה שמין )מהו פי' הביטוי "שמין בית סאה באותה שדה"
לפרש"י ולפי' תוס?([

נט.

ד"ה ומאי )באיזה נקודה)ות( נח' ר' ישמעאל ור"ע?(

נט:

ד"ה כתב )באיזה ענין קנה הלוקח לרב כשכתבה שטר?(
ד"ה לבתה )באיזה רוח מדובר ,ולמה כולם פטורים?(

ס.

ד"ה ליבה )באיזה רוח מדובר ,ומהו פי' "ליבה מצד זה"
וכו'?(
ד"ה רב )מה ההבדל בין מלאכת מחשבת דשבת לחיוב
נזיקין?(

ס:

ד"ה מהו )מהו ספק הגמ'? עי' רא"ש סי' יב(.

סא.

ד"ה עברה )ממה נמדדים הגובה ד"א?(
ד"ה לא )על מה קאי חילוק זה?(
ד"ה דרך ,מאן

סא:

ד"ה לא
ד"ה אלא )בסוף :וטעמייהו יש לפרש וגו'( )מהם הסברות
של ר"י ושל רבנן?(

סב.

ד"ה שאינו
ד"ה לרבי )מאי נפק"מ לדידן דקיי"ל כחכמים?(
ד"ה עשו )מה ההלכה בתיקו ,ומה הדין אם המוסר אינו
יודע כמה?(
ד"ה מי )עפ"י מימרא דרבא לעיל בפלוגתא דר"י ורבנן
ובנותן דינר לאשה ,במה נסתפק הכא?(
ד"ה חמסן )מה דין חמסן דיהיב דמי מדאו' ומדרבנן?(

פרק שביעי
סב:

ד"ה יצאו )איך שייך טוט"ג או גניבה בקרקע?(

סג.

ד"ה וחד למעוטי עבדים
ד"ה דבר )מהו פירוש "דבר שאינו מסויים" שאין נשבעים
עליו?(

סג:

ד"ה הוי ,מגנב

סד.

]ד"ה יאמר )ביאור הבנת הכלל ופרט וכלל ,ומובן משמעות
"חיים" במהלך הסוגיא[(.

סה.

ד"ה אין )מהו החידוש שחצרו קונה לגנב?(
ד"ה גופא )עד וא"ת בהגוזל קמא( )מהו עיקר החידוש של
רב?(
ד"ה אנא )מה הדין בנתפטמה מאליה ,ומה הסברא לכך?(

סה:

ד"ה ואי ,איל
ד"ה הא )מה הקשר בין איסור אתנן לקנין שינוי?(
ד"ה הן )במה נחלקו האמוראים בענין שינוי קונה?(

סו.

ד"ה טלאים )מה כוונת החילוק בין טלאים לדמים?(
]ד"ה מוצא )מהו המקור שייאוש קונה באבידה?([

ד"ה הכא )היאך יועיל ייאוש בגניבה טפי מאבידה?(
ד"ה כיון )האם ייאוש כהפקר? עי' בנתיבות רס"ב סק"ג
שבאר שייאוש אינו יוצא מרשות הבעלים עד שבא לרשות
הזוכה ,משא"כ הפקר יצא מרשותו מיד ,ולכן מועיל גם
כשבא לידו באיסור(.
סו:

ד"ה אילימא )למה פשוט דלא קדיש לפני ייאוש?(
]ד"ה כגון ,ועיצבא )מה ס"ד ומאי מסיק לטמא בקיצוע?(
ד"ה שנוי )מתי מועיל שינוי השם?(

סז.

ד"ה הא )לרב יוסף ,היאך יועיל שינוי השם בלא ייאוש?(
ד"ה מעיקרא טיבלא ,מעיקרא חולין
ד"ה אמר )משמע – ראוי לפתח אוה"מ; ע"כ נראה לר"י –
ראוי להחמיר יותר( )מה דעת עולא בענין שינוי קונה? מתי
נפסל משום מצוה הבאה בעבירה?(

סז:

ד"ה אף ,חמשה ,דתניא

סח.

ד"ה מה )מהו פי' "אהנו מעשיו?(

סח:

ד"ה רבי )כמי פוסקים במח' שינוי קונה?(
ד"ה הוא )האם מע"ש וכרם רבעי צריכים להיות ברשותו
כדי לפדותם?(

סט.

ד"ה חייב )מהו גדר גמ"ד? ועי' רש"ש דמשמע מהכא
דצריך עכ"פ "חייב אתה ליתן לו" להתחייב בכפל(.
ד"ה כל הנלקט )מהו פי' "כל הנלקט" ,ומתי אמרו כן?(
ד"ה כל שלקטו )האם ייאוש פוטר ממעשר למ"ד ייאוש
כדי קני? למה?(

סט:

ד"ה ה"א )עד וקשה( )האם לצנועין אפשר חלל מה
שנלקט כבר מדינא דאו'?(

ע.

ד"ה לא )מה הההבדל בין מטלטלי דפקדון למטלטלי
דגזילה?(
ד"ה אמטלטלין )על סמך מה נהגו לכתוב הרשאה גם על
מטלטלין דכפריה ,בין בהלואה בין בגזל?(

ע:

ד"ה למעוטי )מה ההבדל בין עדות ג' שנים לעדות גבה
וכריסה?(
ד"ה לענין )והלא עקירה צורך הנחה?(
ד"ה אילו )למה אתנן כה"ג אסור?(

עא.

ד"ה בשלמא )היאך ישראל אוסר בהמת חברו?(

עא:

ד"ה כיון )לתוס' – נאסרה בפורתא קמא לכו"ע .השוה
לפרש"י ד"ה כיון(.
ד"ה וסבר )מה היחס בין דבר הגורם לממון לדינא גרמי?(

עב.

]ד"ה סיפא )עד שהרי עיקרו קנס( )האם אדם מוריש קנס
לבניו? לכאו' סתירה בין סוגיין לסוגיא כתו' מב .לריב"א –
מח' הסוגיות :לרבא ורב נחמן הכא מוריש ,ולרבה ואביי
התם אינו מוריש; לר"י – אין מוריש אא"כ עמד בדין וא"ל
צא תן לו; לר"י הלבן – מוריש אף בלא עמד בדין ,חוץ
מלענין קרבן שבועה כיון דעיקרו קנס ולא דמי לפקדון
דעיקרו ממון[(.
ד"ה דאי )אמאי לא מוכיח מחולין בעזרה ושחוטי חוץ גופא
שחייב?(
ד"ה לימא

עב:

]ד"ה דאי )האם תקרובת ע"ז אסורה מדאו' בהנאה?
באכילה?([
ד"ה אין )מהו החידוש של עדים זוממים? למה אין לכת
שניה מיגו דאי בעו הוו פסלי לקמאי בגזלנותא?(
ד"ה מכאן
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עג.

ד"ה אי )לרבא ,האם עדים שהוזמו כשרים למקבלי
מתנה? לדיני איסור והיתר?(
ד"ה שהעידו )למה משלמים דו"ה כשהעידו על הגניבה
וטו"מ בב"א? האם צריך להיות שהוזמו בב"א?(

פב:

ד"ה אתא )היאך ביטל ר' יהודה בן בתירא את תקנת
טבילת עזרא?(
ד"ה לא )באיזה אופן מותר לעשות סחורה בדברים
הטמאים לאכילה?(

עג:

ד"ה ונמלך ,תרי ,כי )מהו דין תכ"ד להלכה?(

פג.

עד.

ברש"י ד"ה אי דמאחרי )משמע שלא העידו עד יום ג' .ועי'
רע"א(.
ד"ה דאכתי )למה חשיב גברא לאו בר חיובא?(

ד"ה לשון )מהו "לשון סורסי"?(
ד"ה התירו )היאך התירו לו הגזירה?(

עד:

פרק שמיני

ד"ה הוה )עד וכי פריך התם( )במה שונה ע"ז משאר לאו
שניתן לאזהרת מיתת ב"ד?(
ד"ה כי

פג:

]ד"ה אף )חולק על גירסת רש"י[(.

פד.

ד"ה אלא )מה הסברא לשום במזיק לר"א?(
ד"ה זילו )מה ס"ד לחייב ד' דברים?(

עה.

]ד"ה אמר )גירסאות ופי' שונים בדברי רבא[(.

פד:

עו.

ד"ה והשתא )באיזה הקדש ,ולאיזה ענין אמרי' שנחשב
עדיין תורא דראובן?(
ד"ה שלא

ד"ה קנסא
ד"ה אי )האם דנים גזילות וחבלות בבבל?(

פה.

ד"ה לדמים )מה ה"דמים יתרים" שיש בחבורה?(
ד"ה עלו ,שניתנה

עו:

ד"ה בשוחט )איזה בעלי מומין ראויין לפדות אחר
שחיטה? וע"ע לעיל עו .סוד"ה שחיטה לענין מום אחר
מיתה(.

פה:

עז:

]ד"ה אומר )מהו גדר קדושת פרת חטאת?([

עח.

ד"ה עד )איזה נדמה פסול לקרבן ,ואיזה נדמה פטור
מבכור?(

ד"ה רואין )כיצד שמין נזק ושבת לבעלי אומנות?(
]ד"ה דכי )השוה לפרש"י ולגירסת רש"ל שם[(.
ד"ה חרשו )איזה חרש עדיין יש לו דמים?(
ד"ה נהי )מה דין רפוי בני"ד? ומה ספק הגמ' לתת דמי
כולה?(
ד"ה שבת )כיון שסופו לחזור איך נפחתו דמיו?(

עח:

ד"ה מי

פו.

עט.

ד"ה גנב )למה מקדיש חייב דו"ה?(
ד"ה אבל
ד"ה או )על איזה משיכה מרשות בעלים חייב?(
ד"ה נתנו )למה אין לפטור משום אין שליח לדבר עבירה?(
ד"ה תיקנו )מה איבעיא ליה לאמימר? מהם שיטות
האמוראים?(

ד"ה שבת )מה הסברא לשלם דמי נזק לעבד ,הלא גם רבו
מפסיד?(
ד"ה רבא )מה יעשו עם הנזק והשבת לרבא?(
ד"ה כאילו )למה שמין בושת בכה"ג?(

פו:

ד"ה דאתא )אדם שבייש עצמו ובא אחר והוסיף בושה –
מה דינו?(
ד"ה סומא )מה הכוונה "סומא אין לו בושת"?(
]ד"ה מה )למה דורשין לפטור מבושת רק סומא?([

עט:

ד"ה ורבי )האם סברא זו של "כיון דמטמרי אטמורי"
מוסכם?(
]ד"ה אין )מהו דין מגדל בהמה? רועה בהמה?([

פז.

פ.

ד"ה מהו )באיזה מקרה התיר ר"ג לשהות?(
ד"ה מכי )מה נשתנה משבא רב לבבל?(
ד"ה לבי )מהו "ישוע הבן"? תוס' זה הוא א' המקורות
לסעודת "שלום זכר"(.

ד"ה וכן )מהו חיוב סומא במצוות לר"י? מה דין פורס על
השמע בסומא ,במי שנולד במערה ,ובקטן?(
]ד"ה בעבד )האם חובל בעבד כנעני שלו חייב בשבת
ורפוי כאינו זן אותו?([
ד"ה כיון )למה האב זוכה בכסף קידושי בתו ובמציאתה,
ומה הצד לזכותו בתשלומי חבלה?(

פז:

פ:

ד"ה אמר )מהו הכוונה "לעורו"?(
ד"ה מתריעין )באיזה אופן "מתריעין" בשבת?(
ד"ה אומר )מתי מתירין אמירה לנכרי בשבת לצורך
מצוה? לתוס' – ליישוב א"י מותר אפי' במלאכה דאו',
ולשאר מצוות רק באיסור דרבנן; לר"י – אפי' באיסור
דרבנן רק למצוות מילה; לבה"ג – למילה מותר אפי'
בדאו' ,כמו ליישוב א"י; לקבורה – אסור משום שגנאי
למת; לחולה מותר אפי' בדאו'(.

ד"ה כאן )האם דין שבת כדין מציאה?(
ד"ה וקתני )חובל בבניו שאין סמוכים – ממה פטור ,והאם
חייב בנזק וכו'?(
]ד"ה הכא )למה מעשה ידיה לאביה? ומאיזה טעם תזכה
בשבת כשחבלו אחרים וסמוכה?(
ֶ

פח.

ד"ה יצא )מה הכוונה "אין לו אחוה"?(
ד"ה זוממי
ד"ה יהא )למה אין ללמוד פסול עדות מגז"ש "לה  -לה"
מאשה?(

פא.

ד"ה ומחכין
ד"ה אין )למה אין מחייבין אותו לעקור?(

פח:

ד"ה הכי )למאי דקיי"ל כר"ל וכשמואל דאחין שחלקו
לקוחות הן ,היאך מביא ביכורים וקורא?(

פא:

ד"ה ונוטל )מתי יכול לזכות בדבש ,מתי נוטל דמי יינו,
ומתי אין לו אלא שכרו?(

פט.

פב.

ד"ה כדי )עד דעברוה לאלול( )מה מיוחד בב' וה' להרבות
בו בתורה ובתחנונים?(
ד"ה ושתהא )מהו עיקר תקנת חפיפה ,ומהו מנהג
הנשים?(

ד"ה פירא )מה דין פירא דפירא בבהמת מלוג ,בכפל,
ובטובת הנאה?(
ד"ה כל )היאך יכולה למחול ,הלא אסור לשהות בלא
כתובה? ועוד ,הא מתחייבת מדינא דגרמי? האם יש
אופנים למכור שטר או כתובה שלא תוכל למחול?(

פט:

ד"ה ואפי' )הלא מפסיד אם יגרשנה?!(
ד"ה לא )מה הכוונה " כ"ה "?(
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צ.

ד"ה הקדש )למה הקדש ,חמץ ,ושחרור מפקיעין מידי
שעבוד?(
ד"ה רבי )הא דאין יוצא "לא לאיש ולא לאשה" – כמאן
אזלא?(

צ:

ד"ה כגון )האם עד נעשה דין :בדיני נפשות? בעדות
דאורייתא ובממונות? בדרבנן כקיום שטרות ושליח הגט
"בפני נכתב ובפני נחתם"?(
ד"ה כגון

צא.

ד"ה זאת
ד"ה לא )למה אין העבד יוצא לחירות בהכהו כנגד עינו
וכנגד אזנו?(

צא:

ד"ה אלא האי )מה רוצים להוכיח מברייתא זו?(
ד"ה עובר )על אבדן ת"ח אין "יותר מדאי"!(
ד"ה אלא שציער )האם נזיר טהור ג"כ נקרא חוטא?(
ד"ה וחייבו )איך מחשבים חיוב י' זהובים במקרים שונים?(

צב.

ד"ה למחר )מה עדיף :דקל או גפנים?(

בהגר"א(.
]ד"ה דאתא )הלא השבח היתר על היציאה ראוי לנגזל
מדינא!( ועי' הגהגר"א בשם הרמב"ם הל' גזילה ב:ו
שהשבח לגזלן משום תקנת השבים רק אם נשתנית או
אחר יאוש ,ולכן לא שייך בקרקע[.
צה:

ד"ה בשבח )האם שינוי קונה לר' יהודה? איך מתפרש
לפי"ז דין שבח שלא ע"ג גזילה ,שבח שע"ג גזילה ,וצבעו
אדום?(
ד"ה לר"ש )לר' יהודה – האם מסלקו בדמים או מגופיה?
ועי' הגהות הב"ח(.
ד"ה שלשה )הרשב"א הביא פי' ר"ח דדוקא ג' אלו ולא
גזלן ,וחלק עליו דכ"ש גזלן ,וכ"מ מתוס'(.
]ד"ה שבח )האם בע"ח גובה מפירות גמורים?([

צו.

ד"ה הא )האם בע"ח גובה שבח מלקוחות ומיתומים –
כשעשאו אפותיקי? כשלא עשאו אפותיקי?(
ד"ה דגזל
ד"ה נחלקה )מהו התיומת ,ומהו פי' "נחלקה"?(

צב:

ד"ה חמרא ,משולש

צו:

ד"ה ועבדיה ,והלה

צג.

ד"ה ורבי )באיזה אופן אמרי' הן כלאו ולאו כְהן?(
ד"ה הא )למסקנה :מתי פטור ומתי חייב ,ומה הסברא?(

צז.

ד"ה הלוהו )באיזה תנאים מותר להוזיל לבע"ח ,ומתי
אסור?(

צז:

ד"ה דזבין )היאך מותר לקנות בהמה?(
ד"ה מטבע

צח.

ד"ה עכורין
ד"ה וה"מ )באיזה אופן מועילה הגבהה אפילו כאינו נוטלה
בידו?(
ד"ה מתיב )למה יוצא העבד לחירות משום טיפתא
דדמא?(

רבנן

ר" ש

צח:

ליבון  -אינו שינוי

רבנן אליבא דר"ש -אפילו
ליבון הוי שינוי

ד"ה נכתוב )למה אין פסול מפיהם ולא מפי כתבם ,או עד
מפי עד?(

צט.

רשב"י אליבא דר"ש -
אפילו צביעה אינו שינוי

ד"ה ואיבעית )להלכה ,האם ישנה לשכירות מתחילה ועד
סוף ,ומאי נפק"מ?(

צט:

ד"ה אימא )למה אומן בחנם המזיק פטור? לרמב"ן ב"מ
פב :אומן המתעסק אינו בכלל אדם המזיק(
ד"ה ותניא )האם אומן בחנם פטור במטבע?(

ק.

]ד"ה לפנים )במה שייך לפנים משורת הדין ,ובמה שייך
רק "דרך טובים"?([
ד"ה אחוי )האם צ"ל "חזי דעלך סמיכנא" להיות חייב?(
ד"ה טימא )הלא מטמא טהרות חברו פטור בשוגג?(

ק:

]ד"ה אומר )עד אבל קשה( )מתי אמרינן קמא קמא בטיל,
ומתי מצטרף לאסור?([
ד"ה נתייאש
ד"ה חייב )האם מחיצת הכרם נחשבת היזק ניכר ,ולמה?(
ד"ה אם )איך מחשבים שבח והוצאה? פי' ט"ו מנים
שהזכירו תוס' :ה' צמר ,ה' סמנים ,וה' ריוח הצפוי(.

צד.

ד"ה ואפאה
ד"ה מרחו )האם צריך להפריש גם תרומה? למה?(

קא.

צד:

ד"ה בימי )באיזה תקופה ובאיזה אופן אין מקבלים
מגזלנים שהחזירו?(
]ד"ה אי )איך ראוי לנהוג בדבר מסויים הגזול? האם יש
חיוב לצי"ש ברבית שאינה קצוצה?([

ד"ה הא ,דזל ,דצבע
ד"ה או )מתי צריך לשלם משום שנהנה?(
ד"ה ולא )עד וא"ת אם כן( )מה החידוש של דרשה זו?(

קא:

צה.

ד"ה כאן )באיזה גזל מדובר? השוה לפרש"י צד :ד"ה
הרועים(
ד"ה משלם )למי שייך השבח משעת גזלה עד שתלד? ועי'

ד"ה שהנאתן )למה עצים חשיבי הנאתן אחר ביעורן ,וצבע
הנאתו וביעורו שוה?(
]ד"ה והאיכא )מהו פי' "עצים דמשחן" ,ובמה שונים
מלולב?([

פרק תשיעי
צג:

אביי

ד"ה עצים )איזה שיפוי חשיב שינוי מעשה?(
]ד"ה הא )בירור שיטות רבא ור' חייא בר אבין (.טבלת
סיכום למטה[.
ד"ה בקלא )מה עדיף :ליבון היטב או צבע שעובר?(
ד"ה רבי

צביעה  -הוי שינוי

רבא

ליבון )אפילו סריקה שאינו
חוזר(  -לא הוי שינוי
צביעה )אפילו גרוע שחוזר(
 -הוי שינוי

בין ליבון בין צביעה )כולל
כווריה(:
טוב )כסריקה וקלא אילן(
 הוי שינויגרוע )כניפוץ וסתם צבע(
 -לא הוי שינוי

רחב"א חווריה :לכו"ע אינו שינוי.
כווריה :לכו"ע הוי שינוי.
סריקה :לרבנן –אינו שינוי ,ולר"ש הוי שינוי.

מאיר אורליאן KBY -

] [ למתקדמים

תשס"ו © '06

בס"ד
תוספות לבקיאות בבא קמא 8 -
קט:

ד"ה קטן )איך יש לגר קטן נכסים מדאו'?(
ד"ה לכהן ,ומה ,לא

קב.

]ד"ה ה"ג )מהי שיטת ר' יוסי וחכמים בעצים?([
כד"ה הנותן )תוס' זה היא א' מהבסיסים להיתר עיסקא
הנהוג(.

קי.

ד"ה דכי
ד"ה אכילה )האם "לשם אכילה גסה" יוצאים ידי חובת
פסח? ג' גדרים בזה(.
ד"ה אי

קב:

ד"ה מי )לבני מערבא ,אם השליח קנה חיטין במקום
שעורים – האם המקח קיים?(
קי:

ד"ה או ,כסף
ד"ה דאדעתא )מ"ש קידושין משאר מקח וממכר
בעלמא?(

קג.

]ד"ה התם )באיזה אופן מותר לעשות אמנה בפירות?
האם מותר לקבל גם דמים?([
]ד" הגוזל )הלא אין משביעין על טענת פרוטה?([
ד"ה אבל )מה ענין נותן לשליח ב"ד המוזכר במשנה?(

קג:

ד"ה מניח
ד"ה דברי )מה היחס בין מח' ר"ע ור"ט לבין מח' רב הונא
ורב נחמן?(
]ד"ה ורבי )האם לר"ט יש אופן שצריך לילך אחריו? האם
לר"ע יש אופן שיש תקנה?([

קד.

ד"ה שכבר )האם ר"ט מחייב בא' שלקח מה' בבא
לצי"ש?(
ד"ה שליח )אם א"ל במפורש" :שלח לי ע"י" ,האם הוי
שליח לכו"ע?(

קיב .ד"ה ולא )למה הבנים נאמנים בחשבון אביהם?(

קד:

ד"ה אין )מה כתוב באותו אגרת ,ואמאי לא מועיל דיוקני
ועדים?(
ד"ה ורבי )כמי ההלכה בעשה שליח בעדים?(
ד"ה אגב )היאך נהגו לכתוב הרשאה גם למי שאין לו
קרקע?(
]ד"ה מלוה )בסוף :ומה שהקשה וגו'( )מה פי' "שעמד
בדין" לאותה גירסא שדחה רש"י?([

קיב :ד"ה אבל )האם הקטן צריך להיות מוחזק ,או סגי בחזקת
אבהתיה?(
ד"ה ושלחו )מי שמסרב לבוא לב"ד – האם אפשר לקבל
עדות שלא בפניו?(
ד"ה מצי )מי יכול לכוף לילך לב"ד גדול? לבית הועד?(
ד"ה מקיימין )האם אפשר לקיים את השטר שלא בפניו
כשאינו שעת הדחק?(

פרק עשירי
קיא] :ד"ה הגוזל )האם נותן לבני ביתו הסמוכים על שלחנו
נחשב שינוי רשות?([
ד"ה גזל )מ"ט האוכל לאחר יאוש בעלים פטור ,ובמה נח'
רמב"ח – שהאוכלו פטור גם בלא יאוש ,ורב חסדא –
דדוקא אחר יאוש?(
ד"ה דמתריצנא

קה.

ד"ה אמר )מה הדין באגודה א' ,או בג' ששוין ב' פרוטות?(
]ד"ה הרי )באיזה גודל נקב ,ולענין מה איירי?([

קיג.

ד"ה ומר )האם מותר גם ללבוש כלאים כשאינו מתכוין?(
]ד"ה נודרין )הלא חייב משום נדר?!([

קה:

ד"ה מאי ,אחד

קיג:

קו.

ד"ה איתיביה )לס"ד ,היאך טוט"ג מתחייב כפל בבאו
עדים ,וקרן וחומש בהודה?(

ד"ה יכול )מהו פי' "יכול יגלום עליו"?(
ד"ה הכי

קו:

ד"ה ולישני ,הא

קז.

]ד"ה עירוב )מתי כופר בפקדון חייב שבועה? רש"י – אף
בכופר הכל להד"ם ,דכיון שלא עשה לו טובה מעיז .ר"ת –
רק במודה במקצת ,דקרא ד"כי הוא זה" שייך גם בפקדון,
ומיהו מב"מ בפקדון חייב גם בלא טענת נאנסו .ר"י –
נשבע בטענת נאנסו )דומיא דפקדון( אף בלא מב"מ או
בטענת כפירה מב"מ )דומיא דמלוה([(.

קז:

ד"ה הואיל )מה הסברא בכך שיצא ידי בעלים?(
ד"ה והלא )למה צריך כל ג' השבועות?(
ד"ה כגון )מה הכוונה "וחזר וטען טענת אבד"?(

קח.

ד"ה טען )טען טענת אבד ונשבע והודה – על מה חייב
אח"כ? האם חייב שוב על טענת אבד?(
]ד"ה וחזר )היאך חייב כפל על שבועה שנייה?([
ד"ה ותרי )הלא נפסל כבר לשבועה?(

קח:

ד"ה ולא )האם מחילת השבועה הוי מחילת ממון אם
יתברר שפשע?(
ד"ה נגנבה
ד"ה לבניו )לבניו של מי? השוה לפרש"י ד"ה הרי זה(.
ד"ה לוה )הלא אין בע"ח גובה מלקוחות ,וכ"ש ממטלטי?(

קט:

]ד"ה ב"ח )באיזה אופנים אפשר לפרוע חוב או לדאוג
לפרנסת חבירו המודר הנאה ממנו?([
ד"ה אלא )במה נח' רב ששת ורבא בהבנת מח' ר' יוסי
הגלילי ור"ע בזקף עליו במלוה?(

קיד .ד"ה עד )עי' תוס' ב"ב כא .שמשמע רק כשאינו יכול למכור
לישראל(.
ד"ה לפי
קיד :ד"ה המכיר )באיזה אופן מדובר בסוגיא?(
קטו .ד"ה והלכתא
קטו] :ד"ה וכל )הב"ח הגיה בדברי רש"י עפ"י שיטה זו[(.
ד"ה אתי )מתי יש לגזור משום חשש תקלה?(
קטז .ד"ה אדעתא )מ"ש ממציל מן הארי שהבעלים מתייאשים
ומותר לכל?(
קטז :ד"ה להביא ,ורשאים
]ד"ה לא )הראשון( )מה ההבדל בין הראה מעצמו לבין
אנסוהו נכרים להראות?([
ד"ה לא )השני( )משום מה חייב באחוי אחויי?(
קיז.

ד"ה כיון

קיז:

ד"ה ואי ,אין )למה אין באופנים אלו משום מציל עצמו
בממון חברו?(

קיח .ד"ה והלה
ד"ה רב נחמן )האם יש לחייב שבועת היסת גם בכופר
הכל להד"ם דליכא דררא דממונא?(
קיח :ד"ה מאי
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