
 

 

  

  דבר אל הלומד:

 

 .הכותרות נכתבו ככל האפשר קרובים ללשון בשו"ע והרמ"א 

  בשביל הנוחות למצוא מקור הדין בזריזות, נכתב המקור ברא"ש, ברי"ף, בר"ן ובנמו"י כפי

 העניין.

  בכותרת המודגשת נמצא המקרה הנדון בשו"ע ובכותרת הלא מודגשת נמצאים חילוקים

  שונים במקרה הנדון.  

  'עקב שימוש וכן בריש הדיבור בר"ן ונמו"י יתכן בלבול לעתים בדפי הריף בין עמ' א' לב)

  במהדורת עוז והדר) אך ניתן למצוא זאת בסמיכות.

 ב"ם ושו"ת הרא"ש וא"א היה למצוא במקום שהשו"ע והרמ"א הביאו דבריהם מהרמ

 מקור בגמ' נעשה נסיון למצוא הדינים בש"ג.

  ע"מ להמעיט בשימוש בכל כרכי הש"ס נעשה נסיון  מירבי להפנות המראי מקומות לסדרי

נשים ונזיקין ככל הניתן. אולם לעיתים הדינים מבוארים במסכתות אחרות בצורה יותר 

 מורחבת.

 דין הכותרת נשארה ריקה וה' יעזור לנו להשלים החסר, במקום שלא נמצא כלל מקור ה

 ומ"מ ניתן לכתוב בכת"י במשפט קצר את הדין בסמיכות לדין שדומה לו.

 .השתדלנו בס"ד להפנות לסימנים אחרים ע"מ לחדד דינים דומים או שונים באותו עניין 

  לכתוב גם בשלב זה המראי מקומות והכותרות הם על שו"ע ורמ"א. בתפילה שנזכה בעז"ה

 על הנו"כ מרבותינו האחרונים.

 אשר לא חסך "ג יגאל מוניסר שליט"א הרהראש הכולל נתונה למו"ר  התודה והברכה

מזמנו היקר ועודד והמריץ אותנו ללמוד וללבן את הדברים היטב, ולחפש ולמצוא את 

ועד לדברי האחרונים כולל המחשות מעשיות מחיי  הדינים ממקורות הגמ' והראשונים

שהדברים ניטעים היטב בלב  יום יום אשר ביררו את הדינים בצורה בהירה ונפלאה עדה

 הלומד.

  הערות והארות למייל yaakovm123@gmail.com .יתקבלו בברכה 

  

  

  ביקרא דאורייתא

  יעקב ישראל מנשה

  בני ברק

   



 

 

  

  ומתנת שכ"מ מתנהמקח וממכר אונאה  הלכות מראי מקומות

  "חנר-קפ"טסי' 

  

  רכ"ו-הלכות מקח וממכר סי' קפ"ט

  

  ט"סימן קפ

  אין המקח נקנה בדברים

  סעיף א

  מ"ט. .........ב"מ.................................................................................אין המקח נגמר בדברים

  "ה:, תוס' ד"ה לא ס..........................................................קידושין לשיקראלא אברו סהדי אלא 

  ..........רשב"ם ב"ב פ"ה. המופקדיםקצות ונתיבות)... מהרי"ט( הקנאת פיקדון המונח בחצר הנפקד

  

  צ"סימן ק

  קניין קרקע בכסף

  ב-סעיף א

  קידושין כ"ו........................................................................................................קניין קרקע

  .ג....קידושין .........................................................................................................כסף שו"פ

שין פ"א ס"ה, פ"ב ס"ט, מהרש"א ב"מ ט"ז. תוס' רא"ש קידו (עי' סי' ר"ד סעי' י')קניין במלווה 

  ד"ה האי שטרא

  מלווה, מימרנ"י על אחרים, מימרנ"י על עצמו, שט"ח על אחרים, שט"ח על עצמו 

  ו. .....קידושין............................................................................................................מעמ"ל

  

  ו-סעיף ג

  קידושין ו..................................................................קניין מדין ערב, ע"כ, שניהם, אדם חשוב

  ע"חרעי' סי' ר"ד סעי' י"א......................מרדכי כתובות  חייב מנה וקנה קרקע/מטלטלין מהבע"ח

  



 

 

  סעיף ז

  י. .ר"ן קידושין................................................................................במקום שנהגו לכתוב שטר

  

  סעיף ח

  ש"ג ג ו(וכן אם התנה המוכר) .................................שם  עשה הלוקח תנאי שיקנה בכסף או שטר

  

  סעיף ט

  ידושין ח: ...........ק...........................................................קנה בכסף והניח משכון עבור המקח

  שין תפ"ג..מרדכי קידו................................................................אמר ללוקח קנה בגוף המשכון

  

  י"ז-סעיף י

  ין י'., נמו"י ב"מ מ"ז:, ש"ג א  ח, ר"ן קידוש-ז.............ב"מ ע"ז:, מ"ח:, רא"ש ס"עייל ונפיק אזוזי

 עו"נ, (אין ללוקח(רש"י ותוס' מ"ח:), קרקע ולא עו"נ, מלוה, ערבון ואמר קנה כנגד כולו/הערבון  

טר, מטלטלין שראויים/לא ליחלק, קרקע קטנה, מהו עו"נ ג' שיטות, זמני נתי'), כתב ש-כסף כלל

  , מכר שווה ק' בר' או את הר' במקום ק'עו"נ, מכר מפני רעתה, עובר לעיר אחרת

  

  סעיף י"ח

  ושין מ"ז. ושוין במכר בדברי רב הונא.........קידב...........-עי' סי' רל"ב סעי' א טעה במניין המעות

  אם צריך קניין מחדש ופירות שאכל (רשב"ץ) (עי' סי רמ"ו ס"ג)  מכר נכסיו מחמת עלילה

  כתובות י"ט.לנתיבות לשטר אמנה , כתובות ע"ט.לסמ"ע דומה למברחת 

  

  סימן קצ"א

  קניין קרקע בשטר

  ב-סעיף א

  קידושין י: .........ר"ן............................................................................................בשטר כיצד

  ..........שם...................................................................................................מוכר מפני רעתה

  ........שם..................................................................................................נתן הקרקע במתנה



 

 

דשמואל וכאן אינו מצפה .............תשו' רשב"א מקידושין כ"ו. (מטעמא מכר תמורת חוב שחייב לו

  לדמים)

  

  סעיף ג

  ידושין י........ר"ן ק....................................................................................שטר ראיה או קניין

  

  סעיף ד

  .כתובות ק"י..............................................................................לא ידוע אם כבר שילם המעות

  עי' קצ"ז ס"ז קניין בשטר או מעות לאחר ל' יום

  

  סימן קצ"ב

  קניית קרקע בחזקה

 מחזיק בנכסי הגר-עי' סי' ער"ה  

  ה-סעיף א

  , נמו"י כ"ח:ס-"ש פ"ג סנ"ט.ב"ב נ"ג, רא............................................נעל גדר ופרץ-בחזקה כיצד

  בפניו, מסירת מפתח (עי' גם רא"ש ב"ק פ"ה ט), נעילת דלת, מחיצה/פירצה גובה י'בפניו/שלא 

  

  סעיף ו

  שם ........רא"ש....................................................................................מעשה המועיל לקרקע

  

  סעיף ז

  ..ב"ק ט..................................................................................)....עי' רכ"ה סעי' ו(דייש אמצרי 

  ....ב"ב ק.................................................................................................קניית שביל להילוך

  

  י"א-סעיף ח

  "ן קידושין ח............ר.....................................................................קניה ע"י תשמיש בקרקע

שטיחת פירות ב"ב כ"ט:, הצעת מצעות שם נ"ג:, זרע הלוקח את השדה, אסף המוכר פירות ונתן 

  ללוקח



 

 

  ב"ב תקנ"ג .......מרדכי.........................................................................הסרת גבשושית בשדה

  

  י"ד-סעיף י"ב

  "ג שם אש........................רא"ש ב"ב פ"ג ס"ס, נמו"י כ"ח:, ר"ן קידושין י':, י' שדות בי' מדינות

  מכר/שכירות /מתנה, נתן/לא נתן דמי כולן, עו"נ אזוזי

  ו.נמו"י ב"ב ל"..........................................................................................................י' בתים

  

  סעיף ט"ו

  מחזיק בנכסי הגר נתבאר בסי' ער"ה

  

  סעיף ט"ז

  ן קידושין י'..............................................רא"ש קידושין פ"א סל"ו, ר"חזקה בלא כסף או שטר

  

  סימן קצ"ג

  המחובר לקרקע דינו כקרקע

  סעיף א

  םש........................ב"ב פ"ז., שבועות מ"ב:, הגה"א ב"מ פ"ח סי"ט ובגר"א דבר המחובר לקרקע

  סי' קצ"ג לעניין קניין)וסי' צ"ה וש"א לעניין שומרים עי' (

  

  סימן קצ"ד

  עכו"ם שמכר קרקע לישראל וקיבל כסף ולא כתב שטר

  סעיף א

  "י כ"ט...............................ב"ב נ"ד:, רא"ש סי' ס"ה, נמוקניין עכו"ם מישראל וישראל מעכו"ם

  יסתלק (ב"ח חולק)א..............................................................רשב"ם נ"ד: שכירות בכסף לחוד

  התנה עם ישראל) (בדין ...................................................קידושין כ"ו.התנו שיועיל בכסף לחוד

  ן כ"ג: א ....ש"ג גיטי............(פת"ש א)........................................................................... מומר 

  



 

 

  סעיף ב

  ..רא"ש שם...........................................................................ישראל ב' החזיק לפני ישראל א'

  כי תקנ"ג......................................מרדישראל א' החזיק לפני ישראל ב' קודם/אחר נתינת מעות

  הן, רא"ש חולק  .................................................רשב"ם הרישב' יחזיר מעות לא' ואם נקרא רשע

  י שם..........................רא"ש ןהגה"א שם, נמו"....א' מבקש מהעכו"ם שיוציא מב' אם נקרא מוסר

  א"ש שם...........ר.......................................................................................ידוע משפט המלך

  עכו"ם הפקיד ביד א' ונתנו העכו"ם לב'

  

  סעיף ג

  נמו"י שםו.............................................רא"ש העכו"ם כתב שטר לא' אחר/קודם נתינת המעות

  ..נמו"י שם...................................................................................................קניין במטלטלין

  

  קצות סעי' ג' קניין אודיתא

  ט., תוס' שכ"מ, נמו"י ע......................................ב"ב קמ"....................................בריא/שכ"מ

  ש ב"מ פ"ד ס"ג.............................................תוס ' ב"ב מ"ד: דלא, רא"הודאה על קרקע ואין לו

  הרש"א ומהרש"לפא ומ....................................................גיטין י"ג:, תוס' ד"ה גומעמד שלשתן

  רני ראם על המהרש"א שם............................................................................קעדים באודיתא

מהני בבריא ושכ"מ ורשב"ץ ג. לא מהני במלווה ע"פ.  ב.מהני באיסורים וממונות ט"ז חולק.  א.

  שידוע יש לו קרקע.כ-ועיל, לשעבדמ-מטלטלין לקנות ה.חייב בעדים ופנ"י חולק.  ד.חולק. 

  

  סימן קצ"ה

  קניין סודר (חליפין)

  סעיף א

  . .....ב"מ מ"ז......................................................................................................חליפין כיצד

  "מ כ"ח:.......ש"ג ב..........................................................................................אמירת הקונה

  (רא"ש) בשעת משיכת הכלי ע"י המוכרמיד הקניין חל 

  ה"ה במוכר בשר)נקנו ללוקח (עי' קצ"ט סעי' ג  מכר עורות בחליפין והבהמות ברחו קודם שחיטה



 

 

  ס"ה: .....קידושין..........................................)(עי' סי' קפ"ט ורמ"א קבלו קניין עפ"י פסולי עדות

  

  סעיף ב

  מועיל/לא בחליפין

  ש ס"ז.........רא"..............................................................................................................כלי

  אמר עמ' ב'. דושין כ"ח: רש"י ופירי נמי, ומטבע לא, תוס' שם הכי ק................................קיפירות

  ס"ו ........רא"ש..............................................................................................................שור

  "ב.....הגה"א ס..............................................................................................................טלה

  .רא"ש ס"ב.......................................................................................................מטבע שנפסל

  .הגהמ"ר תמ"ט..................................................................................נעשה בידי אדם/ביד"ש

  ..רא"ש ס"ז.....................................................................................................כליו של מקנה

  

  סעיף ג

  ח: אמרי ......................קידושין ו: בכולהו קני לבר מאשה, ועי' ר"ן נדרים מ"חליפין ע"י אדם אחר

  דכי ב"מ רמ"ה, ש'........................................................רא"ש קידושין פ"א סל"ה, מרשלא בפניו

  שין ו:........קידו....................................................................................הקנה הסודר במעמ"ל

  עי' סי' רל"ה סעי' כ"ג הקנה מתנה/מקח שלא בפניו

  

  סעיף ד

  תחליפא ..........................ב"מ ז., נמו"י ב. תאני רבתפס מקצת הסודר שיעור ג'/פחות מג' אצבעות

  "מ פ"ד ס"ז, נמו"י שם............................הגה"א ב...................................לעכב הכלי ביד המוכר

  םש......נמו"י ...........................................................................להקנות הכלי שלא מדעת בעליו

  "ב תקס"ה.במרדכי (וכן לקח שלא מדעתו תשו' רשב"א)............................................ סודר שאול

  

  סעיף ה

  ' עי' סי' קצ"ז סעי' ז'ולאחר ל קניין לאחר ל'/מעכשיו

  אמרינן עשה באופן המועיל (תרוה"ד)אמר בסתם 



 

 

  

  ח-סעיף ו

  א"ש ב"ב פ"ח ס"ה...........ר...............................................................................חזרה מהמקח

  סיטומתא, פרוטה בקניין קרקע, תקיעת כףנפ"מ תכ"ד  שאר קנייניםכ"ז שעסוקים קניין סודר 

וכ"מ מנמו"י (עי' פת"ש ו' שמחלק בין כסף ושטר שמועיל תכ"ד למשיכה והגבהה שא"א אף תכ"ד 

  )נ"ב: קנין

  פירשו, שטר, פשרהמקרים שא"א לחזור אחר כ"ד 

  

  סעיף ט

  קומומ...........................רא"ש ב"מ פ"א סל"א, פ"ח סט"ו, תוס' י"א: קניין שכירות ושאלת קרקע

  דושין ג. ולרב הונא..................................................ב"מ מ"ז. וללוי דאמר, קיקניין קרקע בסודר

  

  סעיף י

  )עי' סי' ר"ד סעי' י'( קניין שכירות ומשכון במלווה

  

  סעיף י"א

  גיטין ע"ז:.....................................................)עי' סי' ר"ח וסי' רל"ה סעי' כ"ח( סודר בשבתקניין 

  

  סימן קצ"ו

  קניית עבד כנעני

  סעיף א

  ידושין ז:ק .........ר"ן..............................................................................................במה נקנה

  

  ג-סעיף ב

  .....ר"ן שם............שימוש בגופו/מלאכת בזיון....................................................... כיצד בחזקה

  שם .......ר"ן.....................................................................................................הגביה את רבו

  "ג א...........ש.......................................................................................................רבו הגביהו



 

 

  

  סעיף ד

  ן שם..........ר".................................................)...........י"ב-עי' קצ"ב סעי' ח'( שימוש שלא בגופו

  

  סעיף ה

  ......ר"ן שם.......................................................................................................משיכה בעבד

  תקפו והביאו, קראו ובא אצלו, רבו ראשון אמר לו שילך לרבו שני (סמ"ע מועיל קצות לא מועיל)

  ן שם..........ר"..........................................................................................................עבד קטן

  

  סימן קצ"ז

  קניין בהמה גסה ודקה

  סעיף א

  משיכה/מסירה.................ר"ן קידושין ט:, רא"ש ב"ב פ"ה ס"ב, ס"ד במה נקנית בהמה גסה ודקה

רמב"ם ושו"ע: גסה ודקה רק במשיכה, ראבי"ה ורמ"א א : גסה גם במסירה, ר"ת ורמ"א  שיטות:ג' 

  ב: גם דקה במסירה אם בפני המוכר

  רא"ש שם ס"ד...............................................................................שינה ממה שאמר לו המוכר

ושינה למעליותא  ורמ"ה חולקינה למעליותא כרבנן דקפידא הוא לא מועיל אף ש לרא"ש ר"י ורי"ף(

  להגבהה מהני)

  

  סעיף ב

  "ח: ונמו"י שם ל.................................................רי"ף ב"ב מקום המועיל לקניין הגבהה ומשיכה

  הם)ברה"ר/בחצר שאינה של שנימסירה בסימטא/בחצר של שניהם,  משיכהבכל מקום, הגבהה (

  

  סעיף ג

  ושין י. אי"ז, ש"ג קיד-............................קידושין כ"ב:, רא"ש ב"מ פ"א סט"זכיצד קניין משיכה

  משך, רכב עליה, קרא לה, הנהיגה בקול, חמור וגמל

  

  סעיף ד



 

 

  ש ס"טנ"ב:, רא" ב"ק.............................................................מוכר עדר לחבירו ומסר משכוכית

  (לא דומה לעדר כי אין דרך עי"כ להחזיק בחצי השני)מכר ספר ונתן חציו 

  דושין כ"ז: י' בהמות..........................................................תוס' קימכר י' בהמות בלא משכוכית

  מועיל רק אם נתן דמי כולן כמו בקרקע באפסראחת בשביל האחרות,  יכהל"מ משבמשיכה 

  

  סעיף ה

  א סי"ח............................רא"ש ב"מ פ"אמר לו קנה כדרך שבנ"א קונים ולא פירט את סוג הקניין

  משך או הגביה, רכב עליה, בסימטא/בר"ה, אדם חשוב/מזולזל/אשה

  זל ובסימטא באדם בינוני)(עי"ש בגר"א שמיישב הגירסא בשו"ע שברה"ר מיירי באדם חשוב/מזול

בצירוף מוסירה או שנכנס ' עפ"י תוס' ונקני קצות הקשה איך מועיל משיכה ברה"ר ונתיבות תי

  מרה"ר לסימטא

  

  סעיף ו

  יני מקנה לך).....................רא"ש ב"מ פ"א סכ"דא-ש"יקניין עתיד/ר-(רמב"ם משוך ותקנה אמר לו

  

  סעיף ז

ר"ן כתובות מ"ה: גרסי' בגמ', תוס' יבמות צ"ג: קנויה לך, ר"ן  ל'קניין לאחר ל'/מעכשיו ולאחר 

  נדרים מ"ח: וההוא שעתא, תוס' קידושין ס"ג. כגון

  כסף, שטר, חזקה, ק"ס, משיכה סוג הקניין

  יום הל', בכל שאר הימיםב-באגם/בחצר לוקח/ברשות מוכר/ברה"ר מקום עמידת הבהמה

  

  סימן קצח

  קניית מטלטלין איזה במשיכה ואיזה במסירה ומה דינו במעות שבידו 

  סעיף א

  "ש ב"מ פ"ד ס"חהגבהה ומשיכה...................................................ראמדרבנן  מעות קונות מדאו'

  "ם שאני פשתןב"ב פ"ו: רשב.............................................................................משא גדול וכבד

  

  סעיף ב



 

 

  תוס', ר"ן קידושין ט:ו............................................................קידושין כ"ו. רש"י שיעור הגבהה

  כ"א-"כס.......................ב"ק צ"ח., נמו"י ב"מ ד:, רא"ש פ"א דרך עלייה/ירידה...... הגבהה מכוחו

  

  סעיף ג

  א שםד והגה"-פ"ה ס"ב ......................................................................רא"ש ב"ביעור משיכהש

  

  סעיף ד

  א"ש שם סי"ז...........ר.............................................................דבר שאין דרכו להגביה והגביהו

  

  סעיף ה 

  ב"מ פ"ד ס"ח ........רא"ש......................................................................קונותטעם שאין מעות 

  עי' עוד בסמוך סי' קצ"טומתי מעות קונות 

  ם.............................רא"ש שהחפץ בבית הלוקח ומושכר למוכר/הלוקח שכר את המקום מהמוכר

  "ה אות מ.....................................מרדכי תמ"ט, פלפו"ח ברא"ש ס.....מקום שאין לחוש לדליקה

  חברת ביטוח)פת"ש (

  ב"י מקידושין כ"ו התנו לקנות בשטר, ד"מ הוי כאומר א"א בתק"ח התנו במפורש שיקנו במעות

  

  סעיף ו

  ירות חולקונמו"י נ"ז. כך שכ ..............................נמו"י ב"מ כ"ט: וכתב הרנב"ר,שכירות מטלטלין

  

  י"ג-סעיף ז

  : רא"ש ס"ב, דבמסירה/הקפיד על משיכה.................................................ב"ב ע"הקניין ספינה 

  ס"ד ........רא"שאחז הקונה במצוות המוכר.................................................כיצד קניין במסירה 

  עי' לעיל קצ"ז סעי' ב קניינים יהמועילים לסוגמקומות 

  ן ט: מתני'...............................ר"ן קידושיהקפיד המוכר על סוג קניין במקום מועיל/שאינו מועיל

  ן שםר"......................................................................................הקונה בחר מעצמו בסוג קניין

  במים/ביבשה.....................נמו"י ב"ב ל"ט. ומדפירש הר"שמשיכה בספינה תלוי במקום עמידתה 



 

 

  

  סעיף י"ד

  כנה.............................רשב"ם ב"ב ע"ו: מאי עד שימשמשיכה ממקום שלא מועיל למקום המועיל

  

  סעיף ט"ו

סי"ג, תוס' מ"ג. מאי, מרדכי  פ"ד כ"ט:, רא"שנמו"י ב"מ רי"ף ו נתנו מקצת המעות וחזרו מהמקח

  גיטין שצ"ד

  ייחד אחרים תחתיהן ייחד/לא  ,קיבל/לא קיבל מי שפרע, המעות בעין/הוציאם, חזר הקונה/המוכר

  

  סימן קצ"ט

  מקרים שמעות קונות

  סעיף א

  "ד ס"ו..רא"ש פ)..............עי' סי' ר"ט ס"א וסי' רכ"ז סי"ט( חפן בידו מעות ואמר  לו מכור לי באלו

  כמה מעות יש ידע הלוקח ידע/לא

  

  סעיף ב

  ש"ג ב  .,"מ כ"ז...רי"ף ב.................................................................................בחוב מחמת מכר

  ר"ן ד..................רא"ש ב"מ פ"ד ס"ה, קידושין פ"א ס"ה, פ"ב ס"ט, בהנאת מחילה/בתורת דמים

  

  סעיף ג

  א"ש ב"מ פ"ד ס"ח...........ר..........................................................................זמן שמעות קונות

  

  סעיף ד

  יטין כ"ו.ג........ר"ן ..............................................................יתומים/אפוטרופוס שלהם שמכרו

  י גיטין שצ"ד........מרדכ......................................................................הלוקח נקרא שומר שכר

  דכי שם..........................ר"ן קידושין י"א:, מרעי' סי' רי"ב ס"ח אם כהדיוט במעות הקדש וצדקה

  



 

 

  סימן ר

  קניית מטלטלין ע"י חצרו וכיצד קונה כליו

  סעיף א

  סט"ו רא"ש ב"ב פ"ה.......................................................................................כיצד קניין חצר

  א סל"א.רא"ש ב"מ פ"....................................................................משתמרת לדעת לוקח/מוכר

  תכ"ג ......הגהמ"ר...................................................מקח מעורב עם כליומוכר משכיר לו חצרו וה

  בתוך שדהו ...........................................רא"ש ב"מ שם, הה"מ עומד דווקאעומד בצד/בתוך שדהו

  ו"י ב"ב מ"ב. מתני'.................נמ........................................גמ"ד הצדדים לקניין ופסיקת דמים

  סכ"ח רא"ש ב"מ פ"א........................................................................................קניין ד' אמות

  

  סעיף ב

  רשב"ם ב"ב פ"ה. עד שיקבל, רא"ש פ"ה סט"ז, נמו"י מ"ב:, ש"ג שם מטלטלין ברשות מוכר/נפקד

  .........שם.........................................................................שכר/מתנה/ק"סה המקום הלוקח קנ

  םש..רא"ש וש"ג ברשות מוכר/אחר....................................................... מקח קנה בדבור בעלמא

  י וש"ג שםמוכר.............................................נמו"מדעת/שלא מדעת  הנפקד מקנה המקח לקונה

  

  סעיף ג

  מקום המועיל לקניין

  א"ש סט"ו.................................ררשות מוכררה"ר,  ,סמטא רשות לוקח, קניין ע"י כליו של לוקח

  

  סעיף ד

  "ב פ"ה: מוכר קלתותב ................................................................גמ' קנה גם את הכלי מהמוכר

  

  סעיף ה

  א"ש שם...........ר....................................................להקנות ללוקח בכליו של מוכר ברשות לוקח

  

  סעיף ו



 

 

  ט"זס.......רא"ש ..................................................................................משיכה בכליו של מוכר

  

  סעיף ז

  "זט-............רא"ש סט"ודמי המקח קצובים/לא קצובים, כפי שישומו ג' לפסוק דמי המקח תחילה

  :, ש"ג א....נמו"י מב.....................................סאה בסלע-כור בל'/כור בל'מוכר הכל יחד/בחלקים 

הלוקח נתן/לא נתן , בסמטא/חצר של שניהם/ברשות לוקח ,הפירות בתוך/לא בתוך כליו של מוכר

  המוכר/הלוקח מודד, עדיין המעות

  מכר לו חבית יין ורוצה לחזור באמצע המדידה ומוכר חושש להחמצה

א"א לחזור והמוכר ימסור המקח ואח"כ ידונו ביניהם  ם ביניהםלאחר שנקנה המקח נפלו חילוקי

  (ריב"ש)

  

  סעיף ח

  ............רי"ף מ"ב:ומדד על החמוריםהכניס החמורים לביתו  לא התכוון לקנות במשיכה/מדידה זו

  

  י-סעיף ט

  ב. ארבע מדות, מ"ד. מתני' .....................................................................נמו"י מ"מוכר יין/שמן

  המדה של אחד מהם/אינה של אחד מהם נתמלאה/לא נתמלאה המדה

  

  סעיף י"א

גמ' ב"מ פ"א., נדרים ל"א:, רא"ש ב"ב פ"ה סכ"א, ש"ג ב"ב  נוטל כלי מבית האומן ע"מ לבקרו

  מ"ד: ב

  הלוקח גילה דעתו שאין חפץ בו, המוכר קץ/לא קץ במקח

  

  סימן ר"א

  לחבירו כפו דין רושם על החבית והתוקע

  סעיף א

  ............רא"ש ב"מ פ"ה סע"ב, פ"א סל"חמכר בדברים בלבד ופסקו הדמים ורשמו רושם על המקח

  "ה סע"ב.....הגה"א פ................................................................המנהג שהרושם קונה/לא קונה



 

 

  

  סעיף ב

  .רא"ש ב"מ שם............................................................................דבר שהתגרים נהגו לקנות בו

  נתינת פרוטה, תקיעת כף, מסירת מפתח

  

  סימן ר"ב

  יית מטלטלין אגב קרקע או עבדים וקרקע או עבד ומטלטלין או בהמה וכלים שעליהדין קנ

  סעיף א

  : מנא ה"מיר"ן קידושין .................................................................קרקע ומטלטלין בקניין אגב

  שניהם במכר/מתנה, אחד במכר והשני במתנה, קרקע בשכירות 

  

  סעיף ב

  .ר"ן שם, ר"ן גיטין ב:...עםלא לומר קנה אג"ק, לשון אגב//, לומרצבורים על הקרקע אינם/צבורים

  

  ד-סעיף ג

  רסי'.......................ר"ן קידושין י: גאפוטרופוס ויתומים, תפס האחר שדה לאחד ומטלטלין לאחר

  

  ו-סעיף ה

  ' ב"ק י"ב: שאני.........תוס...........................................................................בהמות כמטלטלין

  ם י"ב. למה...........ש............................................................................................קרקע אג"ק

  

  סעיף ז

  ושין שם, ר"ן גיטין שם.............................................................ר"ן קיד.....מטלטלין אג"ק כ"ש

  ידוע שאין לו קרקע/לא ידוע שאין לו, קרקע מסויימת, אגב מקום בבית הכנסת 

  

  ט-סעיף ח

  ב מ"ג:, ש"ג ב"ב ............................רא"ש ב"ק פ"א סי"דמקנה קרקעות/מטלטלין ועבדים כאחד



 

 

  

  י"ב-סעיף י

  י: וגרסי' ...ר"ן גיטין..........................................................עציץ נקוב וזרעים של שנים/של אחד

  מקנים אחד לשני, אחד מקנה שניהם לחבירו, מקנה עציץ לקנות זרעים/זרעים לקנות עציץ

  

  ט"ו-סעיף י"ג

  כ"ד-"מ פ"א סכ"גב.............................................................רא"ש מקנה בהמה וכלים שעל גבה

  מקנה שניהם כאחד/רק את הכלים, הגבהה/משיכה, בהמה כפותה/לא כפותה

  ...שם...........................................................................................מקנה קופה וכלים שבתוכה 

  

  סימן ר"ג

  כל מטלטלין נקנים בחליפין ומטבע אין נקנה בחליפין

  סעיף א

  דושין כ"ב:)...............................קיצורת הקניין נתבאר בסי' קצ"ה( בחליפיןקונים זא"ז  מטלטלין

  ד ס"ב.רא"ש ב"מ פ"...........................................................................................מטבעפירות/

  "ב ב. ליהדרוב......נמו"י ..............................................................., קנייו אתןדבר שאין בו ממש

  שין י: א(עי' סי' רמ"ה).........................ש"ג קידו יין דבריםקנהווי  קנו מידו שיעשה שטר מחילה

  לא הוו קניין דברים (רשב"א) קנו מידו להחזיר לחבירו כל זכויותיו שיש לו עליו

  "א ב"מ פ"א סל"אהגה...................................)...............עי' סי' ש"נ( טובת הנאה ממון/לאו ממון

  "ד ס"ו..רא"ש ב"מ פ............................................................מקפיד לידע שווי החפץמקפיד/לא 

  ' ב"מ מ"ז. גאולה(החליפו זה כנגד זה)..........................................תוס חליפין בפירות באותו שווי

  

  סעיף ב

  מ כ"ח..............................נמו"י ב"וי ליחלק)(לא רא החליף חמור בפרה וטלה ומשך רק את הפרה

  .........שם...............................................................(ראוי ליחלק) החליף פרה וטלה בכור חיטים

  נתבטל גם אצל הב' (תרוה"ד) ראובן החליף עם שמעון ולוי ונתבטל אצל אחד

  



 

 

  ח-סעיף ג

  כ"ה:  ...........................רא"ש ב"מ פ"ד ס"א, נמו"יומה כפירי לקנות כנגד השני מה נחשב כמטבע

  לשונות זהב/כסף זה כנגד זה

  מטבעות כנגד מטלטלין

  אותו סוג מטבע זה כנגד זה

  מטבע זהב/נחושת כנגד מטבע כסף

  נחושת לגבי זהב

  מעות רעות שנפסלו ע"י המלכות/שלא נפסלו לגמרי 

  מעורבים כסף ונחושתמטבעות שלנו ש

  ייחד מעות והקנם בחליפי מטלטלין בתורת חליפין/בתורת דמים (רמ"א סעי' ג')

  לא ייחד דווקא מעות אלו אלא הקנה בתורת דמים (רמ"א סעי' ד')

  

  סעיף ט

  עי' סי' רי"א סעי' ו להקנות מטבע מעכשיו כשאינו ברשותו

  ס"ד, פ"ט סכ"ב, ב"מ פ"ד ס"ב, נמו"י ב"ב ס"ט................רא"ש ב"ק פ"ז בפקדון/מלווה/בהרשאה

  

  סעיף י

  עי' בסי' קצ"ה ס"א בחליפין בשעת משיכת אחד מהם זכה השני מיד

  ב תר"ה.......................מרדכי ב"דבר שאין בו ממש/לא מועיל בו קניין חליפיןמחליף דבר המועיל ו

   )את וחמור-(מעות ומטלטלין

  )עי' סי' ר"ט ס"ב( םשנים שהחליפו על כל אשר לה

  

  סימן ר"ד

  אימתי מקבל החוזר בו מי שפרע ומתי נקרא מחוסר אמנה

  סעיף א

  "ח, סי"אס.........................................רא"ש ב"מ פ"ד נתן דמים ולא משך כנגד כל/מקצת הדמים

  



 

 

  סעיף ב

  צ"זסי"ג, נמו"י כ"ח:, מרדכי ר .......................רא"שחוזר מחמת שנאנס כבר/מפחד מאונס שיגיע

  

  סעיף ג

  נתבאר בסי' ר"ט ס"ו פוסק על שער שבשוק

  

  סעיף ד

  י, מרדכי ש"ח.....רא"ש ס"...........................................................................כיצד מקבל מש"פ

  

  סעיף ה

  רדכי קידושין תפ"המ.........................................................רי"ף כ"ט., פסקו דמים והניח משכון

  

  ז, רמ"א סי"א -סעיף ו

  רא"ש פ"ה סע"ב, בעה"מ ורמב"ן במלחמות כ"ט................ר"א) (סיטומתא סי' מכר בדברים בלבד

  קנייןבמקום שהרושם עושה , בחד/בתרי תרעי ,לא רשם סימן על המקח/רשם

  

  ט-סעיף ח

  "ח ב, הגהמ"ר תנ-(עי' סי' רמ"א ס"א).............נמו"י כ"ט, מרדכי שי"א אומר לחבירו שיתן לו מתנה

  מתנת רבים, עשיר/עני, מתנה מרובה/מועטת

  

  סעיף י

  ...........רא"ש קידושין פ"א ס"ה, ש"ג ב"מ כ"ט. אמכר לו בחובו מחמת מלווה/הנאת מחילת מלווה

  

  סעיף י"א

  עי' סי' ק"צ ס"ו

  

  סימן ר"ה



 

 

  דין מוכר מחמת אונס ומסר מודעה ובטלה

  ג, ו-סעיף א

  ב כ"ו., ב"ק ס"ב...............................................נמו"י ב"במכר ופשרה, מתנה ומחילה תלוהו וזבין

    נהדרין ט: אס....................................ש"ג ....(תש' רשב"א עי' סי' י"ב סי"א) פשרה כמכר או קנס

  ב"מ ק"ח: ואי (עי' סי רמ"ב ס"א)............................................רש"י כתוב במתנה אחריות נכסים

  "ף.......נמו"י כ"ו, רי"ף גיטין כ"ז., הגהות הב"ח על הרילקח/לא לקח דמים בפני עדים, נתן לו שטר

  "י כ"א., כ"ו..........נמו....................................................................מודעה קודם המכרמסירת 

  עה................נמו"י כ"א. לאו מודידיעת העדים שמוכר מפני האונס ושהוא אנוס ודאי הכרת האונס

  ת, רמב"ן חולק.................נמו"י כ"א דלא ציי.............................במתנה תלה האונס בדבר שאינו

  "ג סנ"אפ....................................תוס' מ"ח. אמר, רא"ש במתנה אם צריכים העדים לידע מאונסו

  דין נהרדעיו"י כ"א ..........נמ..............................................................................נוסח המודעה

  

  סעיף ד

  "ח. אלא.................................נמו"י כ"ו: וכתב הריטב"א, רשב"ם מהאנס נתן פחות משווי המקח

  הכפיה על המכירה/על סכום המעות ,בקרקע/מטלטלין

  כמו במכר (ריב"ש)  במוכר בפחות צריך שהעדים יכירו האונס

  

  סעיף ה 

  ...........נמו"י כ"א. לאו מודעהלכתחילה/בדיעבד כיתי עדים ב'מסירת המודעה והכרת האונס בפני 

  "ב סי"ח, ב"ב קל"ח:..........................................................רא"ש יבמות פיחיישי' לבי"ד טועים

  

  סעיף ז

  "גדכי תקמ................נמו"י כ"א., כ"ו:, רא"ש סנ"א, מראונס גוף/ממון/הפחידו שיעשה סוג האונס

(הגיע בהיתר לידי האנס) רשב"ם מ: האי עובדא, נמו"י ובעה"מ  סאמעשה דפרדיהכרת האונס ב

  כ"א.

  שדה זו/סתם/מעשה דפרדיסא לסכם השיטות במעשה דפרדיסא

  



 

 

  סעיף ח

  ש"ג ב"ב כ: ב...........)חילוק בין גזלן לחמסןשיטת רמב"ם ( מודעה בגזלן שבא לקנות את מה שגזל

  קרקע, תוס' ורב ביבי, רא"ש ופסקיו ס"נ, רש"י על הרי"ף תליוה, נמו"י ב"ק כ"ו:רשב"ם מ"ז: 

  

  סעיף ט

  ................נמו"י כ"ו: טאבי, מודעא, רא"ש סנ"באם עדי המודעה צריכים לחתום על שטר המכירה

  המודעה קיימת עד שיבטל אמר בפני האנס מכרתי בלא אונס

  תקמ"ד באנשי שם ג ...........................................................מרדכי ב"בשטר מודעה שאין בו זמן

  

  סעיף י

  (עי' ס"א)....ב"ב מ"ז: מרב ביבי בפני העדים/מנאו בפניהם אחר מסירת המודעה הודה שקבל הכסף

  

  סעיף י"א

  ג כ: ב, ש"נ"א, ר"ן כתובות מ"א:נמו"י כ"ו: אי לאו, רא"ש ס.........................ביטול מודעה במכר

  מודעי דמודעי, ביטל כל מודעי ומסר מודעה על ביטול מודעה ראשונההעידו שביטל המודעה, 

  ש סנ"א..........................תוס' מ"ח. אמר רבא, רא"ידעינן/לא ידעינן מאונסו ביטול מודעה במתנה

  הוי כמתנה (תש' רשב"א)הודה בדבר שאינו חייב 

  

  י"ב סעיף

  עצמו לא הוי אונס אונס ע"י אחרים אבל לא אנסוהו למכור המקח/על עצמו האונס הנאנס הביא

  תלוהו וקני

  

  סימן ר"ו

  כשאמכור אמכור לך בק' ומכר לאחר ביותר או שאמר אמכרנה לך כמו שישומו אותו בי"ד

  סעיף א

  ג בסכ"ג, רי"ף ב"ב נ"א:, ש" ....................רא"ש ע"ז פ"הכשאמכור אמכור לך מעכשיו וקנה מידו

  במנה ומכר לאחר במנה/ביותר ממנה, הזכיר/לא הזכיר הסכום



 

 

  ..........הגהמ"ר ב"מ תל"דלא תמכור אלא לי/התנה בפי' שימכור לו במה שקצב אף אם יתנו לו יותר

  

  ג-סעיף ב

  רי"ף שם......רא"ש ו................................................................כשאמכרנה אמכרנה לך מעכשיו

  כפי שישומו בי"ד של ג'/כמו שיאמרו ג'/כמו שישומו בי"ד של ד'

  

  סעיף ד

  םרא"ש ורי"ף ש........................................................לאחר השומא המוכר רוצה שמאים אחרים

  קנין דברים סי' ר"ג סעי' א, אסמכתא סי' ר"ז סעי' ב וי"ג אמר מעכשיו וקנו מידו כשימכורלא 

   

  סימן ר"ז

  המוכר נכסיו על תנאי ודיני אסמכתא והמחייב עצמו בדבר שאינו חייב בו

  סעיף א

  עי' סי' רמ"א דיני תנאים 

  "מ צ"ד............ב....................................................................................תנאי שאפשר לקיימו

  בות ע"ג. רש"י אלא טעמא........................................................................כתוהתנו וכתבו סתם

ב"מ סכ"ז, נמו"י ל"ז. (שיטת הרמב"ם) הגהמ"ר  רא"ש (פיטומי מילי) התנה המוכר טובת הלוקח

  ה-תל"ד

  (הרמב"ם חולק בדין זה) קודם/אחר המקח

  

  סעיף ב

  גדר אסמכתא עיין סעי' י"ג

  

  ד-סעיף ג

  ט"ז-א"ש פ"ב סט"ור...........................................קידושין נ, ............בקרקע/מטלטליןגילוי דעת 

  .......רא"ש כתובות פי"א ס"ט, ש"ג נ"ו: ג, תוס' קידושין מ"ט: דבריםוכחדברים שבלב/אומדנא דמ

  



 

 

  סעיף ה

  ובות נ"ו: ב מגיטין פ"ד. ................................................................ש"ג כתקנה ע"מ שיתן לפלוני

  טין ע"ה:, רא"ש ס"ז, ר"ן ל"ו. .............................................................................גינתינה בע"כ

  

  ח-סעיף ו

  סיכמו על חזרת המקח

  ו הביתל...............................רא"ש ב"מ פ"ה, נמו"י ל"ז. מכר התנה מוכר/לוקח/לוקח אמר מעצמו

  . ההיא איתתא...נמו"י ל"ח............................................................................סיכם עם השליח

  

  סעיף ט

  , רי"ף השמיט...רא"ש סכ"ט...........................................................................הלווהו על שדהו

  משכן קרקע זו/עשה אפותיקיסכום נמוך/אותו שווי, אמר מעכשיו, 

  

  סעיף י

רא"ש סל"ב, ל"ד, נמו"י ל"ז: אמר ר"נ, הגהמ"ר  ניכוי פירות שאכל כשהביטול משום אסמכתא

  תל"ו

  תוך/לאחר זמן, אבק ריבית/מחילה בטעות, הגיע לידיו דרך הלואה/מקח

  

  י"ב-סעיף י"א

  ס"ח.ובזמן, ב"ב ק-ח: רש"י דיו...................נדרים כ"ז:, ב"מ מ"מחילה באסמכתא/השליש שטרו

  ל הגמ')(קושי' ב"י).........................מרדכי כתובות רי"ח, ראש נדרים כ"ז: (ע שטר שנמחל שעבודו

  

  סעיף י"ג

  (חובה לראות את כל מראי המקומות בפנים) גדרי אסמכתא

  מ ס"ו., ש"ג ל"ז: א..........ב"...................כל דאי.......................................................... רמב"ם

  "ח., נדרים כ"ז: ד' חילוקים.......................................ב"מ ס"ו., ע"ד., סנהדרין כ"ד:, ב"ב קס ר"י

  ו"י סנהדרין ד:נמ...........תולה בדעת עצמו..................................................................... רמב"ן



 

 

  "ח.ע..נמו"י ב"ב ............אמר דרך קנס........................................................................ רשב"א

  רדכי סנהדרין תרצ"א...........מ................................................................................נתן משכון

  משחק בקוביה

  שכ"ב חולק ........................................מרדכי שם, תוס' סנהדרין שם, הגהמ"ר שם תמעות על הדף

  "ה ס"ע, רא"ש ב"מ פ..........................................................תוס' סנהדרין כ"ה.דף קנוי לשניהם

  "ר תרצ"א חולק..................תוס' ב"מ ע"ד., מרדכי ב"מ שכ"ג, הגהמ..........................זה כנגד זה

  רשב"א בתשובה מחייב עצמו אינו אסמכתא

  

  סעיף י"ד

   סילוק אסמכתא

ב"מ ס"ו:, רא"ש סכ"ט, תוס' ס"ו. ומניומי, מרדכי שכ"א, הגהמ"ר תל"ה,  מעכשיו וב"ד חשוב

  נדרים כ"ז:

  לרמב"ם מהני לרשב"א לא מהני ודומה לתנאי אם ע"מ כמעכשיו בקנס

  

  סעיף ט"ו

  רדכי ב"מ שכ"ג.............................................רא"ש נדרים פ"ד ס"י, ב"ב פ"י ס"ט, מהגדרת בד"ח

  ס"ג א"ש ב"מ פ"ד.....................................................תוס' ב"ב מ"ד:, רהודאת פיו שקנה בבד"ח

  ב פ"י סי"ט חולק..............................................ר"ן נדרים כ"ז:, רא"ש ב"התפסת זכויותיו ואנוס

  דרים כ"ז:נ........ר"ן .....................................................................................עכבו חולי או נהר

  יטין י:ג.......עפ"י דינא דמ"ד......................................................."ם השלישו משכונות אצל עכו

  

  סעיף ט"ז

  מ ס: א......ש"ג ב".......................................................................................תקנת חכמי ספרד

  יב"ש חולק.....תוס' ב"מ ס"ו., תוס' נדרים כ"ז: ור"ת שם חולק, ר..........................קנס בשידוכים

  גהמ"ר תנ"ח חולקה........................................................מרדכי שכ"ג, ש"ך בשם קניין על הקנס

  "ו., הגהמ"ר תנ"ח......תוס' ס.................................................................................שכר מלמד

  



 

 

  סעיף י"ז

  ן ח:, מרדכי תפ"ג................................................קידושיהתנו לקיים באופן המועיל ונתנו משכון

  

  סעיף י"ח

  ..............הגה"א ב"מ פ"ה סכ"ט, רשב"ם ב"ב  מ"ד: דלא כאסמכתא חולק....כתבו דלא כאסמכתא

  

  סעיף י"ט

  "מ תנ"ב חבמ"ו, הגהמ"ר -.............................................מרדכי ב"ק מ"דנדר ושבועה באסמכתא

  ריבש חולק הודה בבי"ד,......................................כנ"ל סט"ו קיבל עליו בחרם חמור ושבועה דאו'

  

  כ"א-סעיף כ

  ס? א .....ש"ג ב"מ..................................................................................מחייב עצמו בלא תנאי

  ן ל"ב.,ש"ג שם........................................ר"ן קידושימחייב עצמו בדבר שאינו קצוב עי' רל"ב ס"ז

  "ג ב"מ כ"ט. אדין ערב, דינא דגרמי..........................................ש קיבל אחריות על טריפת חבירו

  

  סימן ר"ח

  ו. אמר אביי...........................................רא"ש ב"מ פ"ה סי"ט, נמו"י ל"מקח שנעשה בצד איסור

  לקבל שער ההיתר מוכר אינו מעוניין , השער שנותןאם המקח חל, 

  קים.............הגהמ"ר שבועות תשפ"ד, תוס' תמורה ו. חול.........נשבע שלא למכור ועבר על שבועתו

 עי' ש"ג ביצה וקרב"נ שם  

  ...ב"מ ט....................................................................................................מצא מוקצה בשבת

  

  סימן ר"ט

  המקנה דבר שאינו מסויים או שלא בא לעולם

  ב-סעיף א

  : אש"ג ב"ב מ"ב...............דעי' סי' רכ"ז סי"ט, סי' רמ"א ס" מקנה דבר שאינו מסויים ומינו ידוע

  ..........שם............בקוביה)...................................................משחק כ( מוכר דבר שאין מינו ידוע



 

 

  מ פ"ד ס"ו, ש"ג שם.....רא"ש ב"....................................................................................אונאה

  ב"מ תנ"ב ............................נמצא רמז בהגהמ"ר)...עי' סי' ר"ג ס"י( ב' שהחליפו על כל אשר להם

  

  סעיף ג

  ג ב"ב שם.......................................רש"י ב"מ ס"ג: האי מאי, ש"פסק דמי המקח ולא פסק השער

  

  סעיף ד

  (מקנה פירות האילן) להקנות דבשלב"ל

  תוס' קידושין ס"ב: ואמר מעוברתפרה  ,ב"ב קמ"ז: שכ"מב"מ ס"ו:, קידושין ס"ב:,  בריא

  ב"מ ס"ו עד שלא ........רש"י.........................................................................חנטו פירות האילן

  ו:' ב"מ ס"..........גמ................................................................לחזור מהמקח קודם/אחר שב"ל

  ........שם.................................................................................................הלוקח תפס הפירות

  אעפ"י שלא תפס כמאן דתפיס דמי (תרוה"ד) כתב לו שטר על דבשלב"ל

  "ב קמ"ז:...........ב...................................................................................מקנה אילן לפירותיו

  טין תט"ו....מרדכי גי........................................................מקנה לחבירו דמי היין כשימכור היין

  תקע"ח, תר"ג ב"ב ..............................................................מרדכימקנה סתם/לכשיהיה בעולם

  י ל"ז: חולקולימרו, נמו" .....תוס' ב"ב קנ"ז. דאקני, קנ"ט.................................לשעבד דבשלב"ל

  ת פ"ה ס"א..רא"ש כתובו.......................................................................להתחייב על דבשלב"ל

  תר"ג ...............מרדכי ב"בוחמור עי' סי' ר"ג ס"י וסי' ר"י ס"ג)(קני את  מכר דבדלב"ל עם דבשב"ל

  א"א לכופו לקיים שבועתו במת/נשאל אין לחייב יורשים) כשעיין סי' ר"ז סי"ט( נשבע לקיים המקח

  אין יכול (תש' הר"ן) מחילה על דבשלב"ל

  

  סעיף ה

  "ד סי"ב, רא"ש ב"ב פ...........................................................רי"ף ב"מ ט.דבשב"ל ואינו ברשותו

  "מ ט"ז.צריך לקיים מקחו דליקו בהימנותיה..............................תרוה"ד עפ"י ב טרח המוכר וקנה

  

  סעיף ו



 

 

  ק"ס.....................תוס' ב"מ ס"ב: אע"פ, מרדכי ב"ב תפוסק על שער שבשוק וקיבל דמים וחוזר בו

  "ו..נמו"י ב"מ ל...........................................(נעשה באיסור עי' סי' ר"ח) פוסק עד שלא יצא השער

  

  סעיף ז

  ש"ג מ: ב  "כ,......................................ב"ב ס"ג., קמ"ח., רא"ש פ"ד ס"ז, פ"ט סלשייר דבשלב"ל

 שייר לאחר/לעצמו, פירש לי וליורשיי, שייר דבר מסויים (ע"מ שדיוטה אחת שלי עי' סי' רי"ב ס"ג)

לוקח א' , מכר הלוקח השדה לאחר ואמר/לא אמר כ"ז ששדה זה בידך, בריא/שכ"מ ,מכר/מתנה

  קנה חזרה מלוקח ב'

  

  סעיף ח

  "ד שםפ..................................רא"ש התנה ע"מ שיתן/לא התנה הלוקח לא נתן למוכר את הפירות

  "זמרדכי ב"מ רמ....................................................................................להתנות על דבשלב"ל

  תובות רי"בכ......מרדכי ..........................................................................להסתלק מדבשלב"ל

  גהמ"ר ב"ב תרס"ג................................................העי' סי' קע"ו ס"ג ב' מקנים זה לזה דבשלב"ל

  

  י-סעיף ט

  ' איבעיא...............................רשב"ם ב"ב קמ"ח. שייר, תוסמכר דקל לא' ופירות לב'/שייר לעצמו

  

  סימן ר"י

  המקנה לעובר שלו או לעובר אחר

  סעיף א

  "ג ב"ב ס"ו. אש...................................................רא"ש ב"ב פ"ט ס"ה, להקנות למי שלא בעולם

  כי תקע"ח כרי"ף.....................................................רא"ש שם, מרדעובר של אחר, אמר לכשיולד

  מות פ"ז ס"ד.....רא"ש יב.........................................................................ירושה הבאה מאליה

  נמו"י ס"ו.  עובר שלו, אשתו מעוברת, בריא/שכ"מ, כלו/לא כלו חדשיו, ולד קיימא/נפל/תוך מ' יום

  ו: א......ש"ג ס"...............................................(עי' סי' רמ"ז ס"ג)..................... להקנות לבן בנו

  

  ג-סעיף ב



 

 

  ב"ב ס"ו:  .......נמו"י.........................................................................................קנה כבהמה זו

  .........שם....................................................................................................קנה אתה ובהמה

  "ב: אית....רשב"ם קמ................................................................אמר לבנו אתה ועובר שתתעבר

  ין מ"ח........סנהדר..........................................................................................מקנה דבר למת

  

  סימן רי"א

  דין דבר שלא ברשותו והכותב נכסיו לבניו לאחר מותו

  סעיף א

רא"ש ב"מ פ"א סמ"א, נמו"י  , מה שתעלה מצודתי מהים)(שדה זו שאירש מכר דבר שאינו ברשותו

  ט:, ר"ן גיטין כ"ז:

  ובות פ"י ס"ו.....רא"ש כת........................................................................פירש שדה זו שאירש

  

  סעיף ב

  שם ....רא"ש ב"מ.........................................(מורישו גוסס, צייד עני) תקנת צורך קבורה/כדי חייו

  צ"זש...נמו"י ב"מ ט:, ר"ן גיטין שם, מרדכי גיטין ..............שיעור מועט/מרובה, היום/לכמה ימים

  

  ד-סעיף ג

  "ד.ע.......................רא"ש ב"ב פ"ט סל"ח, נמו"י בן שמכר לצורך קבורת אביו ומת ואח"כ מת האב

  נלמד משם................................(משועבדים לאב) ומת הבן ואח"כ האב הבן לוה מאביו ומכר נכסיו

  

  הסעיף 

  למכור הפירות, מת מקבל בחיי נותן (עי' סי' ר"ט ס"ה) נמו"י ב"ב ס"ב: פירות לאחר מיתהגוף היום 

  

  ז-סעיף ו

  דושין י: מהא דלא בעינן צבורים בקניין אגב....................ר"ן קי (עי' סי' ר"ג ס"ט) נתן מעות אג"ק

  דמסתמא עשה באופן המועילעי' סי' ס' ס"ו ראב"ד חולק המעות ברשותו/לא ברשותו, 

רא"ש ב"ק פ"ז ס"ד, פ"ט סכ"ב, ב"מ פ"ד ס"ב, נמו"י  נפקד כופר/מודה בו מקנה פיקדון שהפקיד

  ב"ב ס"ט.



 

 

  .......שם....................................................................ע"פ/בשטר, מעמ"ש, הרשאה מקנה מלווה

  : השתאתוס' ב"מ ע"ג..............................................................שיש לו ביד אחרים מקנה משכון

  המכירה קיימת (ראב"ד) המלוה מכר קרקע שנתן לו הלוה מעכשיו בלא תנאי

  

  סימן רי"ב

  דין מקנה דירת בית או חצירו או מקדיש דבר שלא בא לעולם

  סעיף א

  רע"את........................נמו"י ב"ב ס"ט., הגהמ"ר (אכילת פירות/דירת בית) מכר דבר שאין בו ממש

  םש.....הגהמ"ר .........................................................................ידור פ' בבית זה ולא קצב הזמן

  תש' רמב"ן פרשנות השטר באופן המועיל

  שהעיקר הדירה ואין בה ממ קנו ממנו שנותן  לדורהמועיל גוף לדור, קנה באופן  נתן לדור וקנו ממנו

  ל"ו. אקנייה וקנינאק.............................................................רשב"ם ב"ב החזירו הקניין למטה

  ב"ב תרי"ז .......מרדכי..............................................................נתן לו כח ליקח הפירות כתק"ח

  

  ג-סעיף ב

  ד ס"ז .רא"ש ב"ב פ"..................................................מכר אויר חצירו, הקנה חצירו להכניס זיזין

  ......שם...........................................................................................שייר אכילת פירות לעצמו

  (עי' סי' ר"ט ס"ז) שייר לחבירו כמו מה ששייר לעצמו תש' רמב"ן לו ולחבירו

  

  ו-סעיף ד

  נ"ה: ...נמו"י ב"מ.............(בעל בנכסי אשתו).................................... מכר גוף הקרקע לזמן קצוב

  הפרש בין מוכר גוף הקרקע לזמן קצוב למוכר לפירות

                                 "ז. כ..................................נמו"י ב"ב מחאת הלוקח במחזיק/מחאת אשה בבעלה המחזיק בנכ"מ

(קניין פירות לאו כקניין הגוף) נמו"י ב"ב הפרש בין מוכר שדה זו לפירותיה למוכר פירות השדה 

  ס"ב:

  , כתובות פ:.............................................ב"מ ק"ה.הפרש בין שוכר שדה לקונה שדה לפירותיה

  



 

 

  סעיף ז, ט

רא"ש ב"ק פ"ד ס"ג, מרדכי ב"ק מ"ד, ב"ב תרכ"ה, ש"ג  הקדיש דבשלב"ל ושכ"מ שנדר לעניים

  קידושין י"א: א

  

  סעיף ח

  ש"ג שם חולק ה, ב"ב תצ"א,.............................................מרדכי קידושין תצ"גמר בלבו להקדיש

  

  סימן רי"ג

  קנהיפירות כוורת ופירות שובך באיזה עניין 

  ב-סעיף א

  "י ב"ב מ:.........נמו.......................................................................................מכר פירות שובך

  .......ש"ג ב.......................................................................הביצים והאפרוחים שפרחו/לא פרחו

  

 חסרים ר"כ-סי' רי"ד  

  

  סימן רכ"א

  מוכר במאתיים ולוקח במנה

  סעיף א

  ., רא"ש ס"טח................................................קידושין לא קצצו תחילה ואח"כ משך לוקח בסתם

  ב"מ מ"ז. וגרסי' ......................................................נמו"יתחילה ואח"כ משך לוקח בסתםקצצו 

  

  סימן רכ"ב

  מכר לשניים וטענות שבין מוכר ללוקח

  סעיף א

(עי' גם בעה"מ ורמב"ן  ר"ן קידושין ל"א., רא"ש ב"מ פ"א ס"ב נאמנות בעל המקח למי מכר

  במלחמות ב"מ א)

  לא יוצא מתחת ידו, לקח ממעות מאחד/משניים, לקח מדעתו/בע"כ /מקח יוצא

  (עי' סי' ר"ד ש"ך סק"א)......................הגה"א ב"מ פ"א ס"ב, ש"ג א: ב להשביע את המוכר היסת



 

 

  

  ג-סעיף ב

, ב"מ פ"ג רא"ש יבמות פט"ו סי"א(עי' סי' שס"ה)  לקח מאחד מחמשה בנ"א ואינו יודע ממי לקח

  ט-ס"ח

  "י ב"מ כ:.........נמו.........................................................................................את יד"שבא לצ

  רא"ש שם.................................................................................................כפר ונשבע על שקר

  

  סעיף ד

  ג קידושין ל"א. א..................................................ש"ירו המוציא מחבירו עליו הראיהטען על חב

  "ג סי"דהגה"א ב"מ פ ....................................................ר"ן קידושין כ"ז.,מכרתי ואינו יודע למי

  

  סימן רכ"ג

  ב' שדות ומכר מחליף פרה בחמור ומי שהיו לו ב' עבדים או

  ג-סעיף א

  י"ף ונמו"י נ"ז:................................................רא"ש ב"מ פ"ח סי"ח, רמחליף פרה בחמור וילדה

מוכר מוחזק/עומדת באגם, לוקח מוחזק, אחד טוען בריא והשני שמא, שניהם טוענים שמא, אחד 

  טוען בריא ושני שותק 

  

  ה-סעיף ד

  נמו"י שם......רי"ף ו...................................................שדות אחד גדול ושני קטן היו ב' עבדים/ב'

  

  סימן רכ"ד

  מחליף פרה בחמור או קנה פרה ונמצא נקב בבית הכוסות

  ב-סעיף א

  "ן ל"ה:, ש"ג א ר...................................................רא"ש כתובות פ"ז סט"ז, נולד הספק ברשותו

  ום) ..............מרדכי ב"מ רח"צ, כתובות ר' (החליף ונמצא מהחליף סוס ביין והסוס נגנב ע"י עכו"ם

  ............................רא"ש שם"ב)............................י-(עי' סי' רל"ב סי"א נמצא נקב בבית הכוסות

  



 

 

  סימן רכ"ה

  קיבל עליו כל אונס או התנה בפירוש שלא יהיה עליו אחריות

  סעיף א

  "מ ט"ו:, רא"ש סל"ט בסופו..............................................................................באחריות ט"ס

  :ח......נמו"י מא במכר/מתנה...........................................דנפשיה, מחמתיה, מעל ג' מיני אחריות

  

  סעיף ב

  ג סמ"ה, נמו"י כ"ד:.........................................................רא"ש ב"ב פ"פטור מאחריות בגוי אנס

  

  ה-סעיף ג

  ין ל"ה., רי"ף כתובות נ......................ר"ן גיט.....................................קיבל עליו המוכר כל אונס

  : א נש"ג כתובות  (פסק הנהר).....................................................שם, אירע אונס דלא שכיח כלל

  ובות א...................................רא"ש ב"ב פ"ג סמ"ד, ש"ג כתהתנה המוכר בפירוש שלא באחריות

  

  סעיף ו

  טין ל"ה. ב(אונס אמצעי שבין אחריות המוכר והקונה)..............................ש"ג גי אונס ניסוך היין

  

  סימן רכ"ו

  מכר שדה שלא באחריות או יצא עליו קול

  סעיף א

  .ב"ק ח:......................................................................אעפ"י שמכר שלא באחריות נשאר בע"ד

  י ה, רא"ש ב"מ פ"א סל"ח...................................................................נמו"י ב"ק ג:, מרדכנפ"מ

  "מ פ"א סל"חאין יכול להיות בע"ד דליכא תרעומת.........................................הגה"א ב נתן מתנה

  

  ד-סעיף ב

  אחריות דנפשיה 

  . נ.ר"ן כתובות ..............................................................................בזכות שיש לו בשעת מכירה



 

 

  "ו.נ.ר"ן כתובות ....................................................................................בזכות הבאה לאחמ"כ

  ם.......ר"ן ש.......................................................................................................באפוטרופוס

  

  סעיף ה

  יצא קול ערעור על המקח (רוצה לבטל העסקה)

  סל"ח רא"ש ב"מ פ"א...............................................................יצא קול על הקרקע לאחר המכר

  . ומאימתעי' לעיל סי' קצ"ב סעי' ז'.....................רא"ש שם, רי"ף ו: תוס' כתובות צ"ג דייש אמצרי

  "ק ג: א, ש"ג ב"מ ו: ב................................................................רא"ש שם, ש"ג בנתינת המעות

  ד. ב .....ש"ג ב"ק...................................................................................כשיש לו נכסים לשלם

  "א. אות י.....................................הגהות על הרי"ף כתובות נקנה בית בק"ס וקודם שהחזיק נפל

   בובות נ"א. .....................רא"ש ב"ק פ"א ס"ה, ש"ג ב"מ ו: א, ש"ג כתיש אמתלא בדברי המערער

  מ שם......ש"ג ב"......................................................חזר הלוקח מחמת הערעור ונתבטל הערעור

  "מ  שםב........ש"ג .......................................................המוכר אומר שיש לו שוברים על החובות

  

  סעיף ו

 ם גש.ש"ג כתובות ...........................................................שיש עליו עסקלמכור לכתחילה מקח 

  

  ר"מ-הלכות אונאה ומקח טעות סי' רכ"ז

  

  סימן רכ"ז

  עד כמה הוה מחילה או חזרת האונאה ושליח שטעה ואחים שחלקו וטעו

  סעיף א

  א"ש סי"ז...........ר.....................................................................................איסור אונאה בלאו

  

  ד-סעיף ב

  .רא"ש סט"ו......................................................................................................שיעור אונאה

  משתות/יתר משתותשתות בשווה/פחות 



 

 

  סי"ד (המתאנה לא חזר אך לא נתרצה עדיין)........................רא"ש ב"ב פ"ה המאנה מעוניין לחזור

  "שד......מרדכי .............................................מכר שווה ס' בנ"א אזלינן בתר מקח ולא בתר מעות

  

  סעיף ה

  "כ......רא"ש ס.............................................................................שיעור חיוב האונאה להחזיר

  

  עיף וס

  ..שם...........................................................להונות בפחות משתות לכתחילה ויש שו"פ באונאה

  ...שם...........................................(וכ"כ רמ"א סט"ז)................. להוציא מטבע חסרה לכתחילה

  

  סעיף ז

  סט"ו ........רא"ש....................................................שיעור זמן חזרת לוקח מאונאה וביטול מקח

  .....שם.........................................................................................היה אנוס בתוך שיעור הזמן

  "ז.....מרדכי ש....................................................בשעת המכירה הלוקח יודע שיש אונאה ושתק

  ועי' באנשי שם שם שהקשה את קושיית ב"י ותי' את תי' הד"מ

  

  ט-סעיף ח

  מו"י ל:.....רי"ף ונ....................................................שיעור זמן חזרת מוכר מאונאה וביטול מקח

  "ב מ"ב. א...........................................ש"ג ברוצה לחזור מחמת שנשתנה השער/מכר מפני דוחק

  ות ר"ו.....................................מרדכי כתובתנהמאנה אומר נשתנה השער ומתאנה אומר שלא נש

  

  י"ג-סעיף י

  ב פ"ה סי"ד.....................................................רא"ש ב"האונאה התבטלה עקב שהשער השתנה

  שיעור ביטול מקח והוקר/הוזל, שיעור אונאה והוקר/הוזל

  

  סעיף י"ד

  ..רא"ש סי"ז.......................................................................................................אונאה לתגר



 

 

  

  סעיף ט"ו

  "ש סכ"א(כולל ספרים אבנים טובות ומרגליות)..................................רא דברים שיש בהם אונאה

  ...רא"ש ס"כ.............................................שיעור החזרה במרגליות כשאין בקיאים באותו מקום

  

  סעיף ט"ז

  ...רא"ש סי"ט.............................................................................אונאה וביטול מקח במטבעות

  

  סעיף י"ז

  ש ס"כ.........רא"....................................................................................זמן החזרה במטבעות

  בכרכים/בכפרים, מידת חסידות

  

  סעיף י"ח

  כ.....רא"ש ס"..............................(שנתבאר בסט"ז)..................... מטבע שנפחתה שיעור אונאה

  

  סעיף י"ט

  א"ש ס"וואמר לו מכור לי באלו עי' סי' ר"ט ס"א....................רי"ף כ"ח., ר חפן בידיו מעות/פירות

  

  סעיף כ

  ....נמו"י שם....................................................................................................אונאה בחליפין

  

  סעיף כ"א

  ר הדין.......רא"ש סי"ז, נמו"י ל"א., ועי' מח' רש"י ותוס' בהסב.............הלוקח מקבל עליו האונאה

  ע"מ שאין לך עלי אונאה/ע"מ שאין בו אונאה, בסתם/במפרש הסכום

  

  סעיף כ"ב

  ש"ג ל"א. א עי' סי' רל"ב ס"י..............................רא"ש ב"מ פ"ו סי"ד, חפץ זה אינו שווה אלא זוז



 

 

  

  כ"ד -סעיף כ"ג

  ...רא"ש סט"ז................................................................................כלי תשמישובעה"ב שמכר 

  הלוקח יודע/אינו יודע שזה בעה"ב, בשתות/יתר משתות

  

  סעיף כ"ה

  "א. אל...ש"ג ..........................................................נתרצו למכור עפ"י שומת ג' ונמצאת אונאה

  אפשר/א"א להחזיר האונאה, אם ג' פטור מלשלם

  

  סעיף כ"ו

  ג:...בכורות י".......................................................................................................אונאה בגוי

  הונה את הגוי/ הגוי הונה את ישראל

  

  כ"ח-סעיף כ"ז

  "א. עפ"י פי' ר"חל......נמו"י ........................................................................הנושא ונותן באמונ

  שם..................................................................................לא יחשוב הרע באמונה והיפה בשווי

  

  סעיף כ"ט

  "א.....רא"ש סכ.......................................................ושטרות אונאה בקרקעות ועבדים הקדשות

  

  סעיף ל

  י"ז-ת פי"א סט"ז.......................................................רא"ש כתובואונאה ע"י שליח/אפוטרופוס

  

  סעיף ל"א

  נתבאר בסי' ק"ט בי"ד שטעו בנכסי יתומים

  

  סעיף ל"ב, ל"ה



 

 

  "א, מרדכי ש"ה........................................................רא"ש סכאה בשכירות קרקע/מטלטליןאונ

  ועי' בהג' הגר"א שם שהפנה לתוס' ב"ק י"ד: דבר שהביא דעה ג

  א...ש"ג ל"ב. ...........................................................................זמן שיעור חזרה בשכירות כלים

  

  סעיף ל"ג, ל"ו

  "י ל"ב. וש"ג שם.........נמו.......................................................................אונאה בשכירות פועל

  מחשב חלק האונאה לסוס בלבד (תרוה"ד) שכר פועל עם סוס

  ....נמו"י שם......................................................................................................אונאה לקבלן

  

  סעיף ל"ד

  סכ"א ........רא"ש......................................................................................ספק אם יש אונאה

  שכרו לזרוע קרקע מצד הקרקע אין מצד הזרעים יש

  

  ל"ח-סעיף ל"ז

  "ן קידושין י"ז............ר.......................................................................אחים ושותפים שחלקו

חלקו קרקעות/מטלטלין, פחות/יתר/שתות בשווה, הטעו זה את זה, עשו שליח וטעה, התנו שיחלקו 

  בשום הדיינים

  

  סעיף ל"ט

  ב.....ש"ג שם .......................................................................חלקו על תנאי ובני המבוי מעכבים

  

  סימן רכ"ח

  אסור להונות בדברים ולגנוב דעת הבריות ולרמות במקח וממכר

  ה-סעיף א

  מו"י ל"ב: .....רי"ף ונ..........................................................................................אונאת דברים

  אונאה ליראי ה', אונאת הגר, אשתו, כיצד אונאת דברים, כינו שם רע לחבירו

  נשי שםמרדכי ש"ו וא............................................................................................מכת מרדות



 

 

  

  ח-סעיף ו

  ין צ"ד..........חול..................................................לרמות בנ"א במקח וממכר, לגנוב דעת הבריות

  להודיע על מום במקח, מראה שעושה בשבילו/הטעה את עצמו, כלי ריק, עור מתה בחזקת שחוטה  

  

  י"ד -סעיף ט

  כ"ד-.........................רי"ף ל"ג., רא"ש סכ"גלהשביח מקח או לערב סוגים שונים כשאינם ניכרים

משביח ישן שיראה כחדש, לערב פירות רעים ויפים/ישנים וחדשים, יין קשה ברך, טעמו ניכר, מים 

ותיו/הרוב ממקום ביין, נהגו לערב/לטעום, שמרי יין ביין בחבית אחת/בב' חביות, תגר המערב פיר

  הטוב, לברור פסולת מתוך הגריסים.

  

  סעיף י"ח

  שם............מוכר בזול/מחלק קליות לילדים.................................... להרגיל הקונים שיבואו אליו

  

  כ-סעיף י"ט

  י"ח-"זמ פ"ג סישמרי יין ביין ושמן בשמן.......................רי"ף ל"ג., ש"ג ב, רא"ש ב" לערב שמרים

  אם הלוקח מקבל שמרים/קמחים כשמכר שמן מזוקק/סתם/עכור, נתן מעות בתשרי/בניסן, 

  

  סימן רכ"ט

  המוכר לחבירו חטים שעורים או פירות כמה פסולת צריך לקבל הלוקח

  סעיף א

  , רי"ף מ"ז. .....................................רא"ש ב"ב פ"ו סי' ההשיעור שמקבל לכל מין, נמצא יתר כ"ש

  קנסא ...........................רא"ש שם, נמו"י אמר ר"ה, רשב"ם צ"ד. ואמרי להידוע שהמוכר לא ערבן

  ש"ג שם א....סתם/פירות יפות אלו/ פירות אלו/פירות יפות.................................... מכר לו פירות

  

  סעיף ב

  רא"ש שם...................................................................................................במקום שיש מנהג

  .......................................................................................רא"ש שםברר צרור מתוך גורן חבירו



 

 

  

  סימן ר"ל

  המוכר לחבירו מרתף של יין והלוקח יין והחמיץ

  ד-סעיף א

  "ז:, ש"ג ב......רי"ף מ..........................................................................................מרתף של יין

  מעט מעט מרתף זה של יין למקפה, מרתף זה למקפה, מרתף של יין סתם, אמר שלוקח לשתות

  מרתף של יין למקפה, מרתף למקפה, חבית של יין

  מרתף זה של יין חבית זה של יין

  מרתף זה אני מוכר

  

  סעיף ה

  מו"י מתני' שם.....רי"ף ונ................................................................מכר יין ונתן בקנקני הלוקח

  ידוע/אין ידוע שיינו מחמיץ

  

  סעיף ו

  "ף מ"ח...........רי....................................................................................נשאר בקנקני המוכר

  אמר/לא אמר למקפה או לשתות מעט מעט

  "ג מ"ז. א...........ש...........................................................שהה יותר משיעור דאורחיה לשתותו

  

  סעיף ז

  ...רי"ף מ"ח.בתוך/אחר ג' ימים........................................... מכר שכר בחבית של מוכר והחמיצה

  ..שם............הרי הן מיד ברשות לוקח רמ"א סעיף י...................................... נתן הלוקח לקנקניו

  

  סעיף ח

  ז: ג......ש"ג מ"....................................................מעט מעט והחמיצהמכר חבית של יין למכרה 

  שינה הלוקח הנקב/שהה לאחר יום השוק

  



 

 

  סעיף ט

  םוקודם שהגיעה לשם הוזלה/החמיצה.......................ש"ג ש מקבל חבית יין להוליכה למקום אחר

  

  סעיף י

  "ף מ"ח...........רימיושן, יש מנהג ידוע.......................................מבושל/מבושם, יין ישן,  מוכר יין

  ס"זושמעון טוען מה שטעמת קנית...................מרדכי ב"מ ש"י, ב"ב תק ראובן תובע שקנה יין טוב

  

  סימן רל"א

המדות  שלא לרמות במדה ובמשקל וכיצד יעשה אותם וכיצד ישקול וחייבים להעמיד ממונים על

  והשערים

קל למצוא כל הדינים נכתב ריש הדיבור מ"ו. וע"מ לה-סי' זה נמצא רובו ברי"ף ב"ב מ"ד:הערה: 

  הפניות למ"מ אחרים שנכתבו כסדר.בבכל דין, למעט 

  סעיף א

  ......ש"ג א.......................................................)(ואפי' לגוי עי' ב"ק קי"ג: מודד בחסר עובר בלאו

  

  סעיף ב

  ים אגרדמים........................................א"ר יוחנן מעמידבי"ד חייבים להעמיד ממונים על המדות

  

  סעיף ג

  דםדה א"ר לא ישהה א...........................א"ר יהולהשהות מדה חסירה, נהגו למדוד במדה רשומה

  

  סעיף ד

  י.תניא נמי הכ.............................................................................שיעור עשיית המדות יבש/לח

  

  סעיף ה

  המחקין .ת"ר אין עוש.................................................................ממה עושים המחק ואיך מוחק

  

  סעיף ו



 

 

  משורה שלא ירתיח ..........וב..........................................................................איך מודד דבר לח

  ון מקנח..מתני' הסיט..............................................................כשמסיים למדוד בבעה"ב/חנווני

  

  סעיף ז

  ון מקנח..מתני' הסיט............................................................ות סיטון/בעה"ב/חנוונילקנח המד

  

  סעיף ח

  תני' מקום שנהגו.....................................................מלא לשנות ממה שנהגו למדוד באותו מקום

  "ה סכ"ב......רא"ש פ.........................................................מוכרים גדושה בג' ורוצה מחוקה בב'

  

  סעיף ט

  ו"י אבל לא יעשה..........נמ............................................................................שיעור המשקלות

  

  סעיף י

  א"ש סכ"ה.............ת"ר אין עושין משקולת, ש"ג א, ר.........................החומר ממנו עשוי המשקל

  שוקל דבר לח/יבש/כסף וזהב

  

  סעיף י"א

  לא יטמין .....במשקל ש.....................................................................להטמין המשקולות במלח

  

  סעיף י"ב

  י' הסיטון מקנח.........מתנ...........................................................................מתי יקנח המשקל

  

  סעיף י"ג

  מאזניים .....ת"ר נפש............................................................שיעור עשיית המאזניים לכל מוכר

  

  סעיף י"ד



 

 

  ל לא ..........................מתני' הסיטון מקנח, נמו"י אבשיעור הכרע המשקל במקום שנהגו/לא נהגו

  

  סעיף ט"ו

  מואל אין מוסיפיןש.......................................................אמר בני המדינה רצו להוסיף על המדות

  

  סעיף ט"ז

  ....ב"מ ק"ז:..........................................................................מדידת קרקע בין אחים ושותפים

  .........שם......................................................................ד' אמות הסמוכים לחריץ/לשפת הנהר

  רקעו מדידת קז......................................................במדה זמן שמודד, מודד בחבל/קנה/שלשלת

  

  סעיף י"ט

  ר ליהאפש פ"ח: .....ואמר ר' לוי קשה עונשים ועי' רשב"ם........................עונש המדות והמשקלות

  

  כ"ו-סעיף כ

  צרי פירות......ת"ר או(מוצרי יסוד).......................................................פירות שיש בהן חיי נפש 

  מ"ה: א ....................................רא"ש סכ"ז, רא"ש ב"מ פ"ג ט"ז, ש"גלא להשתכר יתר על שתות

  שבי"ד יעמידו ממונים למכור מוצרי יסוד בפיקוח

  סוחר/חנווני, כשהשוק אחיד/לא אחיד

  עונש המפקיע שערים, ובארץ ישראל/מקום שרובו ישראל

  לעשות סחורה בא"י במוצרי יסוד

  ש בלוקח מהשוק/מגדל בביתו, בשנת בצורתלאצור פירות שיש בהן חיי נפ

  להוציא פירות מא"י לחו"ל 

  "ם צ"א. פעמיים וכו'..................................................................רשבלהשתכר בביצים פעמיים

  

  כ"ח-סעיף כ"ז

  י"ף ו.רוקנס לעובר על כך..........................רא"ש ב"ב פ"א סל"ג,  קביעת שער אחיד ע"י בני העיר

  ם.....נמו"י ש..........................................................................קביעת זמני מסחר בין הסוחרים



 

 

  כל האומנים/חלקם, יש חכם בעיר, במקום שאין הפסד לאחר

  

  ב"סימן רל

  במדה ובמשקל וטעה או שטעה במניין המעות ומוכר דבר ונמצא בו מום המוכר דבר

  סעיף א

  גמ' רא"ש ב"ב פ"ז ס"אבמעות)........ר"ן קידושין י"ז., (חסר בכמות או טעה במשקל במידה ומניין 

  ח)-כשאפשר/א"א להשלים (עי' רי"ח ס"ז

  ין ה"יידושין ח., תוספתא פ"א קידוש............................ראב"ד מקאמר סאה זו בדינר ונמצא חסר

  

  סעיף ב

  שורייתא............................רא"ש פ"ה סי"ב, רי"ף ל"ה. תוס' ב"מ ס"ד: בעיטעה במעות ונתן יותר

  הטעות כתוצאה/שלא כתוצאה ממניין שגוי, איך הרגילות למנות

  המ"ר תל"ג .רא"ש שם, הג......................................................................הנותן בא ומבקש כספו

  "ך מש"ג ב"ק מ"ה: א ...........................................................שהלווה לחבירו ולא תובע הלוואתו

  

  סעיף ג 

  סט"ו, רי"ף ל:  "דזמן ההחזרה......................................................רא"ש ב"מ פ נמצא מום נסתר

  בות ע"ו..........כתו...........................................................................................נשתמש במקח

  

  סעיף ד

  מוגדר כמקח טעות והמקח מתקיים/מתבטל..........ב"מ פ:הלוקח/המוכר מעוניינים בקיזוז הפחת 

  

  סעיף ה

  ..הגהמ"ר כתובות רצ"ב וכ"כ שו"ת הרא"ש בגויים שעישנו הכתלים......בגוף המקחמום עובר ואינו 

  

  ז-סעיף ו

  "ו: גמ....ש"ג ב"ב ............................................................קנה בסתם ע"ד מנהג המדינה/פירש



 

 

  .ש"ג שם........קצוב)....................מחייב עצמו בדבר שאינו עי' סי' ר"ז סכ"א  קבלת הקונה המומין

  ב נ:מכר לו חפץ של עץ ואמר לו שהוא של זהב וראהו...................נמו"י ב"מום בדבר הנראה לעין 

  

  ט-סעיף ח

  ם..........רא"ש ב"מ פ"ו סי"ד, רי"ף ונמו"י מ"ט:, רש"י ותוס' שקיבל עליו מומין וחלקן לא נמצאו

ן א' שאינו ניכר ונמצא רק שאינו ניכר/נמצא גם א' הניכר, הזכיר לו כל המומיהזכיר מומים ניכרים ו

  שבה

  

  סעיף י

  "ו:, קידושין י"א., ב"מ פ........................................................................רי"ף ב"ב ממום בעבד

  כילה ושתיהמום ניכר/אינו ניכר, מבטלו/לא מבטלו ממלאכתו, נמנע מלשמשו בא

מח' רש"י ותוס' קידושין שם, ש"ג ב"ב  גונב נפשות/מוכתב למלכות/משחק בקוביה/לסטים מזויין

  שם ד

  

  י"ב-סעיף י"א

  "ט: אש"ג ב"מ מ......................................רא"ש כתובות פ"ז סט"ז, קנה בהמה ונמצאת טריפה

  בידו/נתן הדמיםידוע בודאי/יש ספק אם היתה טריפה, המעות 

  ש"ג ל: א ,ש"ג שם.........................................................................סירכא וספק טריפה המצוי

  

  י"ז-סעיף י"ג

  מ ל: א......ש"ג ב"..........................................................היה מום במקח ולוקח עשה מום נוסף

  שדרכו/אין דרכו לעשותו, קרע סדין לעשות חלוק ותפרו עשה דבר

  .......שם....................................................................מכר קרקע עם מום להחזיר פירות שאכל

  ג מ"ט: אם ובש"(גבינות שהתעפשו)........................................................ש המקח נמצא מעופש

  .........שם...................................................................................................שמן שנמצא עכור

  

  סעיף י"ח

  ........................................................................רא"ש ב"מ פ"ג סכ"דנפסד המקח מחמת המום



 

 

  נשבע ונפטר, רא"ש סרסור חייב רמב"ם המוכר סרסור ולא ידע מהמום

  א(טבעת זהב ונמצאת בדיל ומוכר עצמו לא ידע)...................מרדכי ב"מ רצ" המוכר עצמו נתאנה

  רדכי ב"מ רנ"ח....................................................מהסרסור קנה ומכר בחזקת בדיל ונמצא כסף

  

  עיף י"טס

  ביצים שנמצאו מוזרות

  קיבל הלוקח אחריות על טריפה ונמצאת נבילה ריב"ש

  

  כ"א-סעיף כ

  מ"ו. ...נמו"י ב"ב..................................................קנה זרעונים שאינם נאכלים וזרען ולא צמחו

  מחמת עצמן/לקתה הארץ

  ...שם.....................................................................................זרע זרעונים הנאכלים ולא צמחו

  הודיע שקנה לזריעה (ש"ג א),רוב העולם קונים/לא קונים לזריעה, נתן/לא נתן המעות 

  ם אש........ש"ג ..................................................................................מוליך מקח לעיר אחרת

הודיע/לא הודיע שמוליך המקח לעיר אחרת, מוכר ידע/לא ידע מהמום, הוצאות ההולכה/ההחזרה, 

  אחריות אם נגנב/אבד בדרך 

  

  סעיף כ"ב

  .ש"ג שם................................................................................................קנה מקח ונמצא מום

  נפסד שלא מחמת המום אבד/נגנב, נפסד מחמת המום ויכול/לא יכול להודיע למוכר

  

  סעיף כ"ג

  מו"י שם.....רי"ף ונ........................................................................................שור ונמצא נגחן

  דמים מודיעים/לא מודיעים, המוכר מכירו

  גכשנמצא מקח טעות אם צריך להחזיר מעות או שווה ערך ....................נמו"י לטירחא וש"ג שם 

  

  ג"סימן רל



 

 

  המוכר מין ונמצא מין אחר או רע ונמצא יפה

  סעיף א

  ב מ"א: ד מידות....נמו"י ב"............................................................................שינה למין אחר

  ....שם............יפות ונמצאו רעות ולהיפך.......................................... אותו מין אך שינה באיכות

  ..שם  ורעות ונמצא רעות ביותר......................יפות ונמצא שאינן יפות ביותר  שינה ברמת האיכות

  קנה ומחזיר אונאה אא"כ המוכר ידע שהוא אסטניס (תרוה"ד)איל מסורס ונמצא לא מסורס 

  ממרדכי ב"ב תקס"ג ..............................................................ש"ךכסף צרוף ונמצא כסף סיגים

  

  סימן רל"ד

  איסור ואכלו הלוקח  המוכר דבר

  ד-סעיף א

  "ב מ"ו:, ש"ג דב..................................................רי"ף מכר איסור דאו' ואכלו/לא אכלו הלוקח

  ..שם........................................................................................מכרו לעכו"ם/האכילו לכלבים

  ם...........שוה"ה בהמה שלא נבדקה כראוי (ריב"ש)........................................ איסור דרבנןמכר 

  שם..................................................................................................................מכר איסוה"נ

  

  סימן רל"ה

  ר מטלטלין והקונה בשבת ויו"טחש"ו ושכור מתי מוכ

  סעיף א

  ג-שם ב ......................... רא"ש פ"ה סי"ט, רי"ף ונמו"י גיטין כ"ז:, ש"גגיל הקטן שראוי להקנות

  במטלטלין/בקרקע, עד גיל שש/מעל גיל שש/מעל עשר, הגדרת כדי חייו

  מכר בנכסים מועטין במקום שעשה שלא כהוגן

  :..............נמו"י ב"ב ע"גועי' בסי' ר"ז ס"י מחילה בטעות)ילת קטן (מח הקטן חפץ בקיום המתנה

  "ג שם ד...........ש.......................................................................................מאביו ירש שט"ח

   

  סעיף ב

  ל"א., ש"ג א, כתובות קצ"גרא"ש כתובות פ"ו סכ"ג, הגה"א שם ר"ן תנה..במכר/מ אפוטרופוסיש 



 

 

  ה"ה שדינו כאפוטרופוס (ריב"ש) סמוך אצל בעה"ב

  .....ר"ן שם......................................................................................................מכר משהגדיל

  ......ר"ן שם........................................................................................................תפס הלוקח

  

  סעיף ג

  י"ף גיטין כ"ז:...........ר.....................................................................קטן הבקיא במו"מ וטעה

  

  ז-סעיף ד

  ין שם ד.....ש"ג גיט.........................................................................................מי שפרע בקטן

  שם................, רס"ח ס"ה)עי' סי' רמ"ג סכ"ג( קניין מטלטלין ע"י ק"ס/שכירות חצר בקטן וקטנה

  שם..........................................................תעמוד בידו מדין זכין................... נתן דמים והחזיק

  

  י"ב-סעיף ח

   קטן שהגדיל מה יכול למכור בכל גיל

 הגה"א סנהדרין פ"ג סכ"ט, ע"ג:, ש"ג שם-, רי"ף ונמו"י ע"ב:ל"ד-רא"ש ב"ב פ"ט סל"ג  

  קטן שהגדיל  בן י"ג/בן כ', הביא/לא הביא ב' שערות ואין לו סימני סריס

בעודו קטן ונתברר למפרע שהיה גדול/שלא היה גדול (הביא סימני סריס בגיל כ'/הביא עתה ב' מכר 

  שערות)

  מכר ונתן מטלטלין, קרקע שקנה/קיבל במתנת בריא, קרקע שירש/קיבל במתנת שכ"מ

  ב"ב תרל"ה מרדכי.............................................................................מתנה שבין שנת י"ג לכ'

  "ם ל"ג. אמר................................................הגהמ"ר ב"ב תר"ס, רשבמכירת בי"ד לפריעת חוב

  

  סעיף י"ג

' (מעשה בבני ברק)..........................בגמ' קנ"ד., רשב"ם בעמ' ב קרוביו מערערים שהיה קטן

  לקיימו 

  חזקה שהעדים בדקו שהגדיל, סימנים עשויים להשתנות, ניוול המת ג' טעמים

  

  סעיף י"ד



 

 

  "ב: א.......ש"ג ע..............................................................................מכר פחות מגיל כ' והגדיל

  

  סעיף ט"ו

  "ג ב"ב ע"ג: אש...................................................רא"ש כתובות פי"ג ס"ז, קטן שלווה מאחרים

  דומה להלוואה ויש תקנת כדי חייו (רשב"א)  שעבוד קרקעות הקטן

  

  סעיף ט"ז

  כ"ג-בעות פ"ו סכ".............................................................רא"ש שבוקטן שערב לאחרים פטור

  י' סי' צ"ו ס"ג)ע-בקל נתפתה ואין בו תקנת כדי חייו (נקרא דבר שאין לו הנאה

 

  י"ט-סעיף י"ז

  "ז: בכ.......................... גיטין נ"ט. רא"ש סי"ח, ש"ג חרש אינו שומע ולא מדבר/מדבר ולא שומע

  ברמיזה/קפיצה בקרקע/מטלטלין

  ד., רא"ש סי' ב............................ גיטין ע"א., רי"ף ל"...............אילם שומע ואינו מדבר/נשתתק

  .........שם........................כמו בגיטין........................................................................הבדיקה 

  ב...ש"ג כ"ז: .................................מדברים עמו בקול ושומע....................................כבדו אזניו 

  

  כ"א-סעיף כ

  ש סי"ד רי"ף ז."אכתובות כ. ר................................................................................דין השוטה

  יטין תי"ג.....מרדכי ג.......................................................................................זכייה ע"י עצמו

  ם מר"ה כ"חש........ר"ן ......................................................................עתים חלים עתים שוטה

  ב סי"ד ר"ן שם .........................................רא"ש כתובות פ".......לא ידוע אם היה חלים או שוטה

  

  סעיף כ"ב

  "הס....עירובין .............................................................................................................שכור

  

  סעיף כג



 

 

  ' קצ"ה ס"געי' לעיל סיהמוכר זיכה ללוקח שלא מדעתו 

  

  סעיף כ"ד

  עבד שקנה או זיכו לו

  

  סעיף כ"ה

  נתבאר באה"ע סי' פ"ה וצ' מכירת הבעל בנכסי אשתו ומכירת האשה

  

  סעיף כ"ו

  נ"ב. .......גיטיןמכירה/מתנה................................................ בי"ד ואפוטרופוסים בנכסי יתומים

  

  סעיף כ"ח

  עי' לעיל סי' קצ"ה סי"א וסי' ר"ח וביו"טקנה בשבת ביו"כ 

  

  סימן רל"ו

  עכו"ם שאנס קרקע מישראל

  ד-סעיף א

עכו"ם שאנס הישראל ונתן הישראל קרקע מעצמו לסלק האונס וכעת העכו"ם מוכרה למי זכות 

  גיטין כ"ז. ...ר"ן.......................................................................................................הקדימה

  יש/אין ביד הבעלים ליקח, שהה יב"ח ביד המציק

  םש........ר"ן .......................................הבעלים טוען שהיה בידו ליקח ולוקח טוען שלא היה בידו

  מחמת אנפרות (ריב"ש).................................................גמ' נ"ח: הבא האנס לקח הקרקע בחזקה

  י גיטין שצ"ה........מרדכ......................................................................ישראלים אנסו חבריהם

   )ה-(עי' סי' שנ"ו ס"ד אינו מאמין לו ואין עדים בכמה קנה ישבע לו

ב"ח כתב הטעם דתליוהו וזבין זביניה זביני והבעלים נקרא מוציא מחבירו (עי' לעיל סי' ר"ה ס"ז 

  שאף בגוי הדין כן)

  ....ר"ן שםהבעלים רוצים לפדות/להניח בידיו השדה.................................. קנאה מהגוי תוך יב"ח

  ...................................................................ר"ן שם..............................קנה מהבעלים תחילה



 

 

  

  ו-סעיף ה

  ח:, רא"ש סי"ז וקרב"נ י................................................................בגמ' נ"טוענים ללוקח ויורש

  א מחמת עכו"ם............ב"ב ל"ה: ישראל הב(ריב"ש).................................... לוקח ראשון ישראל

  

  סעיף ז

  ג אש"מרדכי ב"ק קנ"ה, רי"ף גיטין כ"ז, .............הגוי לקח בחובו והישראל מודה/יכול לכופו לדין

 וכ"פ שו"ע מרדכי מביא את כל לשון הרמב"ם  

  

  סעיף ח

  ב"ק פ"ו ס"ז ........רא"ש..............................................................גוי אנס ולא היה מסור להורגו

  ן כ"ז. א....ש"ג גיטי.........................................................הוציא הלוקח הוצאות להוציאה מהגוי

  "א ב"ק שם.מרדכי ב"ק ס, הגהמ"ר קנ"א והגה.......................................גזל מטלטלין או ספרים

  

  סעיף ט

  עי' סעיף ז יכול לכופו בדין

  ..............רא"ש ב"ק פ"ו ס"ז, מרדכי ב"מ שמ"א וב"ק ס'שר שקצף על עבדיו ולקח מאחד את ביתו

  ס"ט ס"ו ואילך.עי' סי' ש...........................................................................דינא דמלכותא דינא

  ת צ"ט:ב"י סו"ס ק"נ............................כתובוישראל משכן קרקע אצל גוי ולא פדאה והגוי מכרה 

  ליח שטעהבכ"ש כש ,חוזר-קיים, פחות משווי-מכר בשווי

  

  סימן רל"ז

  סעיף א

  כ"ד. .ר"ן קידושין......................................................................................עני המהפך בחררה

  רדכי ב"מ רל"ו...........מ.................................................................קרקע מוזלת על מיצר חבירו

  רדכי ב"ב תקנ"א...........מ......................................................................עדיין לא פסקו הדמים

  השגת גבול בשכירות בתים מן הגויים



 

 

  

  סעיף ב

  שין נ"ט. ענימלמד לבעה"ב/בעה"ב למלמד.............................................תוס' קידו שכירות מלמד

  

  סימן רל"ח

  אסעיף 

  ו"י ע"ז:.............................. רא"ש ב"ב פ"י סט"ז, נמכתיבת שטר למוכר/ללוקח בפניו/שלא בפניו

  ב תקע ....מרדכי ב"......................................................................................העיד שנותן מתנה

  

  סעיף ב

  .....רי"ף שם........................................................................................................שכר הסופר

  

  סעיף ג

  ג ב"מ ו...........ש".........................(קשור לסי' ל"ט סי"ג במלווה) הודאת המוכר על קבלת המעות

  לא כתב בשטר סכום המקח

  

  סימן רל"ט

  סעיף א

  ב"ם ותוס' אבלב"ב קס"ח: רש.................................................................................אבד שטרו

  רשב"ם ורבה .ם קע"א........ש...........................................................שטרות 'לכתוב לכתחילה ג

  

  סעיף ב

  כ"ט, ל"אסב"ב פ"י רא"ש .............................................................................שטר מכר מאוחר

  

  סימן ר"מ

  ב-סעיף א

  "ן ט"ו:רא"ש כתובות פ"ד ס"ה, רי"ף ור...............................ב' שטרות על שדה אחת וזמנם שונה



 

 

  .......שם................................................................................................אחד מכר ואחד מתנה

  מ"ה חולק בש"ג גר............................................................רא"ש שם, הראה ב' השטרות בבי"ד

  שם  .........ר"ן..............................................................................שניהם מכר או שניהם מתנה

  פירות שאכל בין זמן א' לב', לפרוע מס המלך בין זמן א' לב', כתב בשטר שני חצי שדה ג' נפ"מ

  הגהמ"ר ב"ב תרס"ט ,..מרדכי כתובות קנ"ג.... שכ"מ שצווה לתת מתנה וחזר על דבריו פעם נוספת

  

  ד-סעיף ג

  א"ש פ"י סי"ג..................................רי"ף ור"ן כתובות נ"ג:, רוזמנם שווהשודא דדייני ב' שטרות 

  ידועה/לא שעת הכתיבה, עשה קניין/עדי מסירה, קרקע/מטלטלין, דיין מומחה

רא"ש כתובות פ"ט סי"א, ר"ן גיטין מ"ו:, מרדכי ב"מ רנ"ה, כתובות רמ"ג,  להרחבה בשודא:

  קידושין תקל"ט, שבועות תשס"א

  (ריטב"א ורשב"א) בריא/שכ"מ נתן לראשון מתנה מבוררת ולשני מתנה כללית

  

  רמ"ט-הלכות מתנה סי' ר"מ

  

  סימן רמ"א

  המתנה במה תתקיים וכן המחילה והנותן דבר שאינו מסויים

  סעיף א

  קניין במתנה

  "ה:...קידושין ס(לעיל סי' קפ"ט).................................................. א"צ עדים אם שניהם מודים

  ) לא זכה ומחוסר אמנה במתנה מועטתח-(לעיל סי' ר"ד סעי' ז בדברים בלבד

  ולוי קיבל קניין לקיום הדברים לאו כלום הוא (ריב"ש) ראובן שנתן לשמעון את בית לוי

  

  סעיף ב

  ז. גמ' .ר"ן קידושין......................................................................................מחילה א"צ קניין

  חוב/פיקדון

  דרין תרפ"א...מרדכי סנה...................................................................היה לו שטר ומשכון עליו



 

 

  "ה א וקפ"ט)....(לעיל קצ....................................................................הקנה בפני עדים פסולים

  מחילה רק במעות ולא בחפץ

  מרדכי שם...................................................................................................מחילה על שבועה

  י שם תר"פ........מרדכ...............................................................מחילה בטעות אפי' קיבל קניין

  

  סעיף ג

  .....תש' רשב"אבמטלטלין/בקרקעקודם/אחר שנטל, מחל לחבירו על מה שיטול וחוזר בו מהמחילה 

  מנה שיש לי בידך תנהו לג' עי' סי' קכ"ומעמד שלושתן 

  

  סעיף ד

  ין ב:.....ר"ן גיט...................................................................................מתנה שאינה מסויימת

, סי' רי"ד סי"ב (ר"ן גיטין שם): סי' ר"ב ס"ז ברמ"א קרקע שאינה מסויימת דינים דומים לנד"ד

רא"ש ב"מ פ,ד ( מקח שאינו מסויים וסי' רכ"ז סי"ט בית מביתי אני מוכר נותן עליה, סי' ר"ט ס"א

(ר"ן קידושין ל"ב., ש"ג ב"מ ס: סי' ר"ז סכ"א ורל"ב ס"ז במחייב עצמו בדבר שאינו קצוב , ס"ו)

  א)

  

  סעיף ה

  ש ב"ב פ"ח סל"ח.........רא"........................................................................נתן מתנה ושייר בה

  

  ח-סעיף ו

  ב קל"ז:..........ב".....................................................נתן מתנה ע"מ להחזיר וקצב/לא קצב הזמן

  ב.ש"ג ב"ב ס. .............................................................................פירות שאכל המקבל בינתיים

  לא אמר לי, (שור והקדישו/אתרוג בחג).....בגמ' שם, נמו"י ס"ג:/ליאמר תחזירהו  דבר שהנותן צריך

  ל"מ מעמ"ל (ריב"ש) נדר ליתן לחבירו מתנה

  ו"י ב"ב ל"ד:(לי ולא ליורשי עי' סי' ר"ט ס"ז).....................גיטין ע"ד., נמ ע"מ שתתן לי ר' זוז ומת

  ן ע"ד: מעשה בצידן..............................גיטי......................התנה לתת לו חפץ פ' ורוצה לתת דמיו

  זה מוקדש רשב"ם שם הרי........................................................................אבד החפץ תוך הזמן

  



 

 

  סעיף ט, י"ב

  ונתקיים/לא נתקיים התנאי, החזרת פירות שאכל מתנה על תנאינתן 

  ידושין י:קסי' ר"ז ס"א בדין פיטומי מילי................................ר"ן  עי' תנאי לטובת נותן/מקבל

  א. פירש את דיני התנאים ב. כתב "כחומר כל תנאים" כאשר התנאי מתקיים

  ין ל"ז:.........................רשב"ם ב"ב קל"ז: ואם לאו, רא"ש פ"ח סמ"ח, רי"ף ור"ן גיטתנאיםהדיני 

  דיני התנאיםלסכם בקצרה כל  

אין הנותן צריך לתת מה שטרף מהמוכר  קנה קרקע באחריות ונתנה לחבירו וטרפוה מהמקבל

  עי' סי' רכ"ו ס"א אא"כ הקנה לו כל שעבודיו (תש' רמב"ן)

  

  סעיף י

  ן ל"ה: והמחוור...................................................ר"ן גיטינתן מתנה ע"מ שיעשה/ימנע מלעשות

  

  סעיף י"א

ביטול המתנה כלפיו מעיקרא ולשני קיימת ולכן הירושה  נתן מתנה לב' בניו ואחד הפר התנאי

  הנשארת מתחלקת לשניהם

  

  סימן רמ"ב

 עי' סי' ר"ה  

  מתנה באונס ומסירת מודעה ומתנה טמירתא

  סעיף א

  "ב פ"ג סל"בב.......רא"ש .......................................................................נתן מתנה מחמת אונס

  כתב אחריות, מודעה, ידיעה מאונס, מודעת שקר

  

  סעיף ב

  רא"ש סנ"א .....................................................................................................ביטול המודעה

  "ג על המרדכי ב"ב תק"ל...........................................ש.......................לכתוב ז"פ מודעי דמודעי

  

  סעיף ג, ז



 

 

  א"ש סל"ג...........ר..........................................................................................מתנה טמירתא

  סתם/כתבו בשוקכתבו תתחבאו וכתבו/ אמר לעדים

  א.....ש"ג שם ........................................................................................................עשה קניין

  א"ש שם, נמו"י סוף כ"א.........................................................................רתפס והחזיק המקבל

  כאילו כתבו בפרהסיא (ר' ירוחם) כתב החזק מעכשיו

  

  סעיף ד

  כ"א:, זילו איטמרו .............................................................נמו"יבפרהסיא צוה לחתום/למסור

  

  סעיף ה

  לכתאנמו"י שם וה ...........................................................רא"ש סל"ג,בזה"ז בדיעבד/לכתחילה

  

  סעיף ו

  י"ף כ"א:רא"ש סל"ד, ר........................................................................שכ"מב מתנה טמירתא

  , ש"ג ס"ט: ב.....רי"ף שם.........................................................................מצווה מחמת מיתהב

  

  י-סעיף ח

  ..נמו"י שם........................................מתנות על שדה אחת ראשונה טמירתא ושניה גלויהכתב ב' 

  ו"י שם.........................נמ..אשה וכן מעשה בא' שרצה לישא אומדנא שהנותן אינו מעוניין לתתיש 

  

  סימן רמ"ג

  דין המזכה לחברו ע"י אחר ורוצה הנותן או המקבל לחזור בו

  ב-סעיף א

  ין פ"א הי"אעי' סי' רל"ה סכ"ג......................................תוספתא גיט מזכה לחברו מתנה ע"י אחר

  "ג: שתק ולבסוף צווח...........................................................נמו"י ב"ב סיד המקבל על העליונה

  ש גיטין פ"א סי"ט.........רא"..........................................................................זכה/הולך לפלוני

  צ"ט.......................רי"ף ב"ק י"ח., מרדכי ב"מ שי"ב, ב"ב תמתנה מרובה/מועטת מקבל עני/עשיר



 

 

  ט-עי' סי' ר"ד ס"ח, וסי' רי"ב ס"ז

  שם ...............................מרדכילחזוראשה שנתנה מתנה בשעת חליה ונתרצה בעלה ואח"כ רוצה 

  דושין תקנ"ז.............................................הגהמ"ר קיראובן שנדר לתת מתנה לשלוחו של שמעון

  

  ה-סעיף ג

  ז-נתבאר בסי' קכ"ה ס"ו אמר תן לפלוני

  : א.ש"ג גיטין וברשותו/לא ברשותו/לא חוזר בו הנותן......................................... אמר זכו לפלוני

  ט-ס"ח נתבאר בסי' קכ"ה הולך מנה לפלוני ומצא שמת המקבל

  

  י"א-סעיף ו

  ס"הב"ב פ"ה  .........................................רא"שאמר לב' זכו בשדה זו לפ' וכתבו שטר והחזיקו בה

  רוצה לחזור מהמתנה/מכתיבת השטר

  רא"ש שם.................................ע"מ שתכתבו שטר או תתנו ר' זוז ומוחה שלא יכתבו/יתנו/ימסרו

  ע"מ שיכתבו שטר וחוזר קודם כתיבת השטר ב' שעשו קנין שישאו זה את זו

  "ש שם..........רא.......................................................מכר שדהו והמוכר מוחה לא לכתוב השטר

  "ט: ויש לתמוה..............................................נמו"י ב"ב לאמר ללוקח עצמו זכה ואכתוב לך שטר

  ם.....נמו"י ש.............................................חיוב אחריות מבני חרי/משעבדי כשאמר ללוקח עצמו

  ושין י: א.....ש"ג קיד(קניין דברים).................................................... מידו שלא יוכל למחות קנו

  ם.......ש"ג ש..................................................................אמר כתבו וזכו לו בשטר/לא אמר זכו לו

  

  סעיף י"ב

  שטר הודאה)(יינתן למקבל אף שהגיע לידו אחר מיתת הנותן  בקנין שטר שכתב שנתן כבר הקרקע

  

  סעיף י"ג

  יחזירו ליורשי נותן נפקד שמת ונמצא ברשותו שטר מתנה של ראובן לשמעון וראובן מת

  

  י"ט-סעיף י"ד



 

 

  ל"א., ש"ג שם בין ...................................................ר"ן גיטהראויים ואינם ראויים לזכות לאחר

  גדול ובן דעת איש/אשה

  עבד/מיד רבו

  גוי

  קטן לעצמו/לאחרים, יש דעת אחרת מקנה/מציאה

  שוטה, זיכה ע"י בן דעת

  חרש לעצמו/לאחרים

  זכין לקטן/לגדול בפניו/שלא בפניו

  מתחייב לקטן (אינו תחת יד הקטן)

  

  כ"ג-סעיף כ

  "מ פ"א סל"א ......רא"ש ב.......................).............ג-, רס"ח ס"א(עי' סי' ר' ס"א מתנה בקנין חצר

  משתמרת/אינה משתמרת, עומד בצדה

  שם סכ"ח ........רא"ש........................................................................................קניין ד' אמות

  רא"ש שם סכ"ט........................)........................, רס"ח ס"ה(עי' סי' רל"ה ס"ו חצר בקטנה/קטן

  והא דאמרינן ....נמו"י ה:.......................................................................קטנה שיש/אין לה אב

  

  כ"ה-סעיף כ"ד

  ם סל"בש..................רא"ש ...........נתן ארנק לבעה"ב וזרקו לחצרו ויצא בפתח אחר וחזר בו הנותן

  הפקירו/לא הפקירו, אויר שסופו/אין סופו לנוח

  

  סימן רמ"ד

  האומר לשנים לכתוב שטר מתנה לפלוני

  סעיף א

  ג:, ש"ג אר"ן גיטין ל"................................................................מילי לא ממסרן לשליח במתנה

  כתבו חתמו ותנואמרו/אמר לג' אומר 

  



 

 

  סימן רמ"ה

  הכותב נתתי שדה פ' לפ' והאומר נתתי שדה פ' לפ' והוא אומר לא נתת לי

  ב-סעיף א

  ן גיטין כ"א:, ש"ג ד..........................................................ר"כתב בשטר לשון נתתי שדה פ' לפ'

  בשטר, בדיבור בעלמא עם/בלי קניין, לשון הודאה

  ש"ג שם........................(קניין דברים)............................................................. לשון אתננו כתב

  קנו/לא קנו מידו, אמר/לא אמר מעכשיו

  כ"ז שלא כתב לא זכתה (מהרי"ו) כתב לאשתו בשעת שידוכין לעשות לה כתובה גדולה

  

  סעיף ג

  "ג שם...........ש..............................................................................כתב שדה פ' תהא נתונה לך

  

  ו-סעיף ד

  ור"ן שם ........רי"ף.......................................................אומר נתתי והמקבל אומר לא נתת הנותן

  ..........שם...................................כתב ולא נתן ליאמר כתבתי ונתתי והמקבל/בן המקבל אומר לא 

  ג שם ד..........ש".....................................................בן המקבל היה/לא היה במעמד שנתן לאביו

  לאו שטר מתנה הוא כי לא נזכר שהוא הנותן (תש' הרא"ש) שטר מתנה שכתוב שצוה לעדים ליתן

  

  ח-סעיף ז

  ם גשומר אני/בטלה מעיקרא............................ש"ג ש המתנה טוען שאינה שלו כנגד בע"ח מקבל

החזיק שני חזקה/מתנת מטלטלין  שומר אתה/גזולה בידך המתנה טוען שאינה של המקבל נותן

  ישבע היסת

  

  סעיף ט

  "ג: אקפ"ט).....................ש"ג שם, ש"ג ב"ב ס(עי' סי' ראובן שהחזיר שטר המתנה לנותן ומחל לו 

  

  י"א-סעיף י



 

 

  ..........ר"ן גיטין ט"ז. רא"ש פ"ד ס"ג, נמו"י ב"ב ס"ג: רא"ש פ"ח סנ"אהמקבל מסרב לקבל המתנה

  חזרה לבעלים, הפקר, כשיש בע"ח (חב לאחרים) חוזר בו לאחר שבאה לידו

  היתה מתנה מעיקראשתק מעיקרא, צווח מעיקרא, מהלשון משתמע שלא 

  ב, רא"ש גיטין שם מטלטלין/קרקע...........................................................ש"ג אמר אי אפשי בה

  , רא"ש ב"ב שם..............................................ש"ג אזיכה לו המתנה ע"י אחר ושתק ולבסוף צווח

  ם תפסו מהאחר, מתנת שכ"מ/בריאקדם אחר ותפסה, הבעלים הראשוני

  

  סימן רמ"ו

  השומע שמת בנו וכתב נכסיו לאחר

  ג-סעיף א

  ה"א שם......................נמו"י ב"ב ס"ח:, רא"ש פ"ט סי"ח והג.......שמע שמת בנו ונתן נכסיו לאחר

  כל נכסיו/שייר כלשהוא 

  ....ש"ג ס. א........................................................................................................בריא/שכ"מ

  ......ש"ג שם.........................................................(עי' סי' ק"צ סי"ח)........ בריא שהבריח נכסיו

  

  ח-סעיף ד

  "ח סל"א, ש"ג אפ........................................נמו"י ב"ב נ"ט., רא"ש ........כתב נכסיו לאחד מבניו

  בן בין הבנים/בן בין הבנות/בת בין הבנים/בת בין הבנות/אחד מהיורשים בין שאר היורשים

  "ח: גרסי' בגמ'ס......נמו"י ........................................................................שכל נכסיו/שייר כ"

  תי' רשב"םב.......רא"ש ....................................................................בריא/שכ"מ, לשון ירושה

  ג שם..........ש"............................................פירש לשון קניין או מתנה גמורים/לשון אפוטרופוס

  ' רשב"א ..........תשעל המקבל להביא ראיה......................................................... יש ספק בלשון

  ..ש"ג שם....................................................נתן בקניין וייפה כוחו, אמר כתבו ותנו ולא ייפה כוחו

  

  אי-סעיף ט

  ו"י נ"ט: בנו ואחר..........נמ.........................................................................לאחד מבניו ולאחר

  כל נכסיו, חצי לבנו וחצי לפלוני, שני שליש לבן ושליש לאחר 



 

 

  ....שם....................................................................................................................לשני בניו

  כל נכסיו, חצי לראשון וחצי לשני

  

  ט"ז-סעיף י"ב

  נתבארו הדינים באה"ע

ש סי' ק"ו, שטר מברחת סי' צ', שכ"מ כל נכסיו לאשתו, וכן אם יצא עליה שטר מוקדם סי' ק"ז, כתב לאשתו קרקע כ"

  שאמר תטול אשתי כאחד מן הבנים סי' ק"ח

  

  סעיף י"ז

  "ב ס. ב(עי' סי' רמ"א ס"ו).............................ש"ג ב נתן מתנה והתבטלה אכילת פירות שבנתיים

  "גמרדכי כתובות רע.........עי' אמר לחבירו אכול עמי וכן מאכיל לחתנו עם ביתו יותר מזמן שקצב לו

  מזונותיו/מזונות אשתו, מוכח שתובע כעת בעקבות קטטה

  

  סימן רמז

  השולח חפצים לב"ב ולא פירש היאך יחלקום

  ב-סעיף א

  "ו:.נמו"י ב"ב סשלח סתם/אמר ינתנו לבני................................................... שלח כלים ממדנ"ה

  ולבנותראויים לבנים/לבנות/לבנים 

  אין לו בנות/בנותיו נשואות, יש/אין לו אשה

  .......מרדכי ב"ב תר"גבנות ויש לה רק התנה עם בניו מאשתו הא' שיחלקו יחד עם בניו מאשתו הב'

  

  סעיף ג

  .נמו"י שם.............................................................שכ"מ שאמר נכסי לבניי ויש לו בן אחד ובנות

  ר"דת......מרדכי .............................................................................מר בפירוש לבני ולבנותייא

  י שם, ש"ג בכשיש/אין בן/בנות, אמר ליתמי/יוצאי חלצי...................................נמו" לתת לבן הבן

  טין תל"א...........................מרדכי גיויש לה בןבחייו צווה לבנו לתת לכל אחת מבנותיו ואחת מתה 

   

  סעיף ד



 

 

  "ב ס"ה: בב........ש"ג ...........................................................יחלקו שתי אחיותיי ויתומי אחותי

  

  סעיף ה

  ם.....נמו"י ש...................................................................................................נכסי לפ' ולבני

  י שם, רא"ש פ"ט ס"ז........נמו".........................................................................לפ' ופ' ולבני פ'

  ם בשם הריטב"א.....נמו"י ש...............................................................................בשאר דברים

  

  סימן רמ"ח

  הנותן מתנה ואמר ליה ואחריך לפלוני

  ב-סעיף א

  "ג ס: א...........ש..............................................................................אמר נכסי לפ' ואחריו לפ'

נמו"י נ"ח., בעה"מ שם,  מתנה ליורש כירושה שאין לה הפסק)( בריא/שכ"מ ראשון ראוי ליורשו

  רשב"ם קכ"ט. אם אמר, מרדכי תקצ"ה, תקצ"ח

  אין לשני/להקדש כלום  גם שני ראוי לירש/הקדיש אחרי א'

  חמות שם.................................................רמב"ן במלהמתנה היא משום הפסקהשכ"מ פירש ש

  לא אמרינן דירושה אין לה הפסק (ריב"ש) בערכאות ובאו אח"כ לדין ישראל שנעשתה צוואה

  

  ו-סעיף ג

  ..נמו"י נ"ח...............................................................נתן לפ' ואחריו לפ' שני ואחריו לפ' שלישי

  מת ראשון ואחריו שני, מת שני בחיי ראשון 

  ם ס"ב:, ש"ג ס: א...........ש...........................................................................נתן/הראשון מכר

  לאחד מיורשיו, בריא/שכ"מלכתחילה/בדיעבד, לאחרים/

  נתן לראשון לזמן קצוב (לי' שנים)

  לגבות לבע"ח של ראשון מנכסים אלו בחייו/ אחרי מותו

  

  סעיף ז

  ם.......ש"ג ש...........................................................................לפ' מעכשיו/מהיוםאחריך אמר 



 

 

  נתן לפ' ואחריו מהיום לפ' ואחריו מהיום לפ' שלישי ראשון,מכר ראשון, מת שני בחיי 

  א חולק וכן עיקר..................................................נמו"י ס"ב:, רשב"אין לה הפסקבכה"ג ירושה 

  (כא) א...ש"ג ס"ג. ...................................................................................אחריך לי או ליורשיי

  היתה לו בת בחיי המקבל הניחה/לא הניחה זרע, אמר מעכשיו עי' סעיף ט

  "ב תקע"חב......מרדכי ..........................................................היתה בת ולאחר מכן נולדו לו בנים

  מעכשיומתו יורשיו בחיי המקבל נפ"מ ליורשי יורשיו אמר/לא אמר 

  ............ש"ג ס: א דעת רא"ש, רשב"א חולק והוא שופרי דשטרימה שכותבים בשטרות לך וליורשיך

ראובן נתן מתנה ללוי עם תנאי שאם יעבור עליו יתן המתנה לשמעון מעכשיו ואח"כ שמעון נתן כל 

  זכה מכח שמעון זכות שתבוא לידו ליד לוי ולוי עבר על התנאי כלפי ראובן

  

  סעיף ח

  נ"ה. .......................נמו"י ס"ג:, ר"ן כתובותשכ"מ שאמר לפנויה ואחריך לפ' ונשאת/נתן לנשואה

  

  סעיף ט

  , ש"ג ס"ג. אב' גרסאות.....................................נמו"י נ"ה. יה ליורשיי/יורשיהנכסיי לאמי ואחר

   ה זרע, אמר מעכשיוהניחה/לא הניח לו בת ומתה בחיי המקבל ובחיי בעלההיתה 

  

  י"ב-סעיף י

   "י ע:, ש"ג א...........................................נמו)(מטלטלין/כל מטלטלין/כל המטלטל לשון מטלטלין

  עבדים כלי תשמישו, חטים ושעורים, רחיים תחתונה,

  ..שם...................................................................................................................נכסים לשון

  מטלטלין קרקעות וכו', ס"ת

  בגדי חול/שבתאמר לתת לה בגדיה 

  .שם............מטלטלין/נכסים...................................... נתן לחבירו ד' אמות קרקע והקנה לו אגבן

  

  סעיף י"ג

  .ש"ג שם......................................................שייר ליורשיו ה' זהובים והיו לו שטרי חובות בביתו



 

 

  מתנת בריא/שכ"מ, כתב/לא כתב קני לך איהו וכל שיעבודיה 

   ייב לנותןהמקבל עצמו היה ח

  

  סימן רמ"ט

  הנותן מתנה וחוזר בו או נותן לעבד ואשה

  סעיף א

  מתנה מרובה/מועטת.............רא"ש ב"מ פ"ד סי"ב, הגהמ"ר תנ"ח אמר לתת מתנה מועטת וחזר בו

  עי' סי' ר"ד ס"ח, סי' רמ"א ס"א

  

  סעיף ב

  הודהימכירו מפני דרכי שלום/לא מכירו....................תוס' ע"ז כ. ר'  לתת מתנה לעכו"ם/לגר תושב

  

  סעיף ג

  ין פ"א סכ"טקניין גוף/פירות.......................................רא"ש קידוש אשת איש נתן מתנה לעבד או

  

  סעיף ד

  נתבאר ביו"ד סי' רס"ז כתב כל נכסיו לעבדו קנה עצמו

  

  סעיף ה

  ש קידושין פ"ג ס"ב..............................................................רא"שלא לקבל מתנהמדת חסידות 

  

  רנ"ח-הלכות מתנת שכיב מרע סי' ר"נ

  

 צמח"ממ  -מצווה מחמת מיתהמצלד"ה  -תמצוה לקיים דברי המ -ביאור ר"ת  

  

  סימן ר"נ

  מתנת שכ"מ במקצת או בכולה בלא קנין ובקנין



 

 

  סעיף א

  ג: מתני'ב"ב קמ"ז:, נמו"י ע"........בים וכמסורים דמי)....................(ככתו מתנת שכ"מ א"צ קניין

  מיהונמו"י נ"ח. ו.................................................................................צוה לתת מיד/לאחר זמן

  "ר.מרדכי ב"ב תונתן לו רשות לחלוק כפי שירצה.............................................. מינה אפוטרופוס

  

  סעיף ב

  "ח: שייר.....נמו"י ס..................................................ועמד מחוליו נכסיו וקנו מידו כלשכ"מ נתן 

  סי'חולי שצוה לחולי שמת............נמו"י ע"א. גרנתרפא לגמרי/ניתק מחולי לחולי, עמד/לא עמד בין 

  סק"ה) ס'(הקדש (רמ"א ס"ג) ומחילת חוב חוזרת וה"ה  מתנתועמד מחוליו 

  דכי ב"ב תרל"א..........מר......................................................................הלך בביתו על משענתו

  . ומיהוד חוזר אא"כ קנו מידו (ריב"ש)...................עפ"י נמו"י נ"חאם עמ התנה שלא יוכל לחזור בו

  

  סעיף ג

  אודיתא

  כ"ה-כ"דס...רא"ש פ"ט ................................................................הודה שנכסיו שייכים לפלוני

  סנהדרין פ"ג סכ"ד  הגה"א שם, רא"ש).................................................עי' סי' רנ"ה ס"ב( (סק"ח) אמירת אתם עדי ס'

  מטלטלין אלו של שמעון (תש' רשב"א) לשון הודאהרוצה אני שיהיו מטלטלי לשמעון  לשון מתנה

  .......רא"ש שם סכ"ג, נמו"י ס"ט: איבעיא, מרדכי תרי"חהקדיש נכסיו/חלקם לעניים ועמד מחוליו

  ו"י שם..........נמכולם/מקצתם, מעות בעין/אינם בעין................................................ נכסיו מכר

  ם ופלפו"ח ל...........ש...........................................................................................תפסו עניים

  

  סעיף ד

  ו"י ס"ח: שייר ..........נמ...............................................................יך קנייןשייר מקצת נכסיו צר

  מרדכי תרכ"ח.......................................................................................................סוג הקניין

  ש"ג ס"ח: ב .....................................רא"ש פ"ט סכ"ו, ס"א,.........יב"ח/ר כ"ש/כדי פרנסתושיי

  כבה"ע יב"ח דווקאוע"ש  כדי פרנסתו כל חייולרא"ש  )סקי"ז(ס' 

  

  סעיף ה



 

 

  ח, ש"ג ע"א. א......................................................רא"ש פ"ט סי"מצוה מחמת מיתה/גדר שכ"מ

  מאבריו/תשש כחו ונופל למיטה, אחר ג' ימיםחושש באחד 

  אלא כל שמוטל על ערש דווי (תש' רשב"א)אין צריך שיאמר שמצווה מחמת החולי 

  

  סעיף ו

  יטין מי שאחזו ס"ב......רא"ש ג....................................................................................נשתתק

  "ד סט"ז, ש"ג ב"ב ע"א. א.......................................................................רא"ש קידושין פגוסס

  אין חוששים ונוהגים לכתבו לשופרא דשטרי (תש' ריטב"א) לא נכתב בצוואה שהיה מיושב בדעתו

  

  ח-סעיף ז

  "ט סי"חפ..............................רא"ש ............מצווה מחמת מיתה/גילוי מלתא שנותן מחמת מיתה

  רא"ש סי"ח, נמו"י ס"ח: גרסי', ר"ן גיטין ל"ב. א"ר הונא מפרש בים יוצא בשיירה/בקולר ומסוכן

  

  סעיף ט

  .ש"ג ע"א: א(בסתם עי' ס"ד).......................................... נתן מקצת נכסיו בפירוש במתנת שכ"מ

  מחוליו, עשה קניין כמיפה כחו, הקנה הכל מעכשיועמד/לא עמד 

  רסי'נמו"י ע"א: ג......................................................................................מהיוםכתב שמקנה 

  לב"י ט"ס למהר"מ פדאווה ורמ"א בטלה (ועי' סי' רנ"ג ס"ה) ןלא עשה קניכתב שנתן במתנת בריא ו

  

  יסעיף 

  ס"ט:, ש"ג א ....................................רא"ש פ"ט סכ"א, נמו"יואין ידוע שאלו כל נכסיותן נכסיו נ

  כל נכסיו צריך/א"צ קנין, אמר אלו כל נכסי/מוחזק שאין לו עוד נכסים גלוי שאלו

  

  סעיף י"א

  ם כמחלק................................נמו"י ס"ט. אהפסיק/לא הפסיק בין אחד לחבירונתן לאחד/ליותר, 

  

  סעיף י"ב



 

 

  סכ"ב, נמו"י  ס"ט: איבעיא .........................................................................רא"שנתן כל נכסיו

  חזר במקצתם, נתן מקצתם לשני, נתן מקצתם לראשון בקניין והמותר לשני

  "י שםנמו.............................................................................................אחדנתן לשנים בשטר 

חזר מאחד מהן, פירש שחוזר רק במקצת, המקצת שחזר בו נתנו לאחרים/שייר לעצמו, מקצת 

  לאחרים ומקצת ליורשיו וחזר בחלק היורשים

  

  י"ד-סעיף י"ג

  חזרה ממתנה

  ב....................רא"ש סל"א, ש"ג ע"א: לאחד וחזר וכתב לאחר/כתב וזיכה וקנו מידו שכתבשכ"מ 

  ם רמ"ה..................................נמו"י ע"א. אחתיה, ע"א: שכתב לו, ש"ג שם בשמצוה מחמת מיתה

  כתב וזיכה וקנו מידו, פירש במתנת בריא מעכשיו/מחמת מיתה/מצוה סתם 

  כי תרכ"חמרד פ"יע............................................מועיל עה המתנה ליד המקבלשכ"מ שכתב והגי

  

  סעיף ט"ו

  ן ב: שפתיםבפירוש....................................ר"ן גיטיבסתם/ שכ"מ שכתב כל נכסיו לעבדו וחוזר בו

  

  סעיף ט"ז

  ש"ג ע"א: א...שתטול שליש ואחיו שני שליש............................................. תנאי בין איש לאשתו

  

  סעיף י"ז

  רשב"ם קנ"ב., נמו"י ע"א: הרי הוא שכ"מ/מצוה מחמת מיתה שעשה קניין

  נתבסתם/פירש ליפות כחו/או נכתב באופן המועיל....................רשב"ם שם, תוס' כתובות נ"ה: מת

  נוספים ביפוי כחדינים  

  הוי כיפוי כח (תרוה"ד) רק המקבל ביקש הקנין

  הוי כיפוי כח (ריב"ש) אמר אחר הקנין שתתקיים המתנה

קרקע לאחר מיתה קנה ומטלטלין לא (רמ"א בשם תש' רשב"א ועיין  הקנה מטלטלין אג"ק ממש

  סמ"ע שחולק) 

  קנה (תש' רשב"א שם)הקנה מטלטלין ורק ליפוי כח הקנה אג"ק 



 

 

  דבריו קיימים וא"צ יפוי כח (ריב"ש) מיד אפוטרופוסים על נכסיו וקנו מידוהע

  דבריו קיימים וא"צ יפוי כח (ריב"ש) קנו מידו המתנה מעכשיו אבל פירש שתחול רק לאחר מיתה

  

  סעיף י"ח

  א: גרסי' ..................................רשב"ם קל"ה:, נמו"י ס"ב. אלא, ע"שטר עם הנתינהצוה שיכתבו 

  ייפה/לא ייפה כחו, נכתב/נכתב ונמסר השטר מחיים 

  

  סעיף י"ט

  מו"י ס"ט: ומדאמרינןנ.................................................................רא"ש סל"א, ייפוי כח בשטר

  , הגיע ליד המקבל מחיים, כתב המתנה בכתב ידו לשון צוואה/מתנה

  

  סעיף כ

שני קונה אף ללא יפוי כח דקנין שני לא בא לגרע אלא  כתב והקנה לראשון וחזר וכתב והקנה לשני

  שסבור שלא יקנה אם פחת מראשון (רמ"ה)

  

  כ"ב-סעיף כ"א

  . אש"ג ס"ב.....................................................................................גמר צואתו ומצווה לכתבה

  ואין מכוונים להקנות בשטר א"צ יפוי כח (ריב"ש) כשהמנהג שכולם מקנים בצוואה

  מקרי צוואת שכ"מ כי מה שבקש רק לחזק הדברים (תרוה"ד) מבקש מיורשיו שיעשו כך וכך בנכסיו

  לא עשאה .............................נמו"י נ"ט.כתבו ותנו/תנו וכתבו, אמר תנו ואחר כ"ד אמר כתבואמר 

  

  כ"ד-סעיף כ"ג

  "ה: והוא מפרק....................................................רשב"ם קלמתנת בריא כשאמר כתבו ותנו ומת

  ר"ן ל"א. מתני', רא"ש שם פ"ו סכ"ב, ש"ג ב"ב ס"ב.......תוס' כתובות ע. הא, מצוה לקים דברי המת

  תנו ולא אמר כתבו/התפיס ביד שליש  (עי' סי' רנ"ב ס"ב)

  ס"ח: מתני' מחיים/לאחר מיתה, קנו/לא קנו מידו......................................נמו"י אמר כתבו ותנו

  



 

 

  סעיף כ"ה

  זיכה לאחר נמו"י ב"ב ס"א: מי שמת, וב"מ ו.יש עדים וקנין,  מת שנמצא דייתיקי קשורה על ירכו

  ...ש"ג ס"א אעל עצמו/מתנת בריא בקנין ונתן ביד שליש........................................... כתב שט"ח

  

  סעיף כ"ו

אין בדבריהם  נתן מטלטליו לאחר מעכשיו ולאחר מותו והיורשים מערערים שרק לאחר מותו לקחן

  (עי' סי' ס' וסי' קי"ב)כלום כאן נמצאו כאן היו (תש' רשב"א) 

  

  סימן רנ"א

  דין מתנת שכ"מ או בריא

  סעיף א

  נמו"י ע"ב.............בריא/שכ"מ...........................................................כתב בשטר בחיים ובמות 

  

  סעיף ב

  ולק.........................נמו"י ע"ב., רא"ש סל"ב חהחולי שצוה בו מתמתנת שכ"מ שלא כתוב שמתוך 

  לסמוך עליו ועל משמשיו, השכ"מ עמד מחוליו ורוצה לחזור ממתנתו

  מתוך שיכול לומר שלי הן יכול לומר שמת מחולי ראשון (טור) תפס המקבל

  

  סימן רנ"ב

  מתנת שכ"מ מוציאין ממנו למזון האשה והבנות

  סעיף א

  ט חולק.............................נמו"י ס':, מרדכי תקפ"האשה והבנות וכתובת בנ"ד ומתנת שכ"ממזון 

  ואחריו ..נמו"י ס"ד...........................................................יש/אין נכסים נוספים אצל היורשים

  .מרדכי תרל"א, תקפ"ז דעה חולקת.....................מתנת שכ"מ שאשתו מחתה לאחר ששתקה כבר

  

  סעיף ב

  "ש פ"א סט"ו(עי' סי' ר"נ סכ"ג).........................תוס' כתובות ע. הא, ר"ן גיטין ה. גמ', רא המצלד"



 

 

  בבריא/שכ"מ, נתנם לשליש לשם מצלד"ה

  כי תר"ל...................................מרדהיו ביד השליש קודם לא לשם מלד"ה/באו לידו אחר הצוואה

  הגהמ"ר תרס"וניתן במתנת שכ"מ/במצלד"ה.......................) קדמו היורשים ומכרו( תקנת השוק

  כי תרכ"ה.........מרד(עי' סי' רי"ב ס"ז)...............................................נשבע או נדר לתת לפ' ומת 

  ........שם........................................אצל חבירו ואמר שאם ימות יעשה בהם המוטב הפקיד מעות

  

  סימן רנ"ג

  איזה לשון מועיל לשכ"מ אמר תנו ק' לפ' ור' לפ' וש' לפ'

  סעיף א

  ס"ד-.................................רא"ש ב"ב פ"ח ס"בשניים/שלשה שנכנסו לבקר החולה וצוה בפניהם

  עדים/דיינים, ביום/בלילה

  

  ד-סעיף ב

  ב נמו"י ס"ט:, ש"ג .....................רא"ש פ"ט סכ"ד,לשונות המועילים/אין מועילים בשכ"מ/בריא

  ם.......ש"ג ש.............................................................................לשון שנכתבה לשופרא דשטרי

  אינו כלום (מהרי"ק) בנכסיי ולא הזכיר לשון מתנהאמר כך וכך לפ' 

  אינו ל' מתנה ואין בזה משום מצלד"ה (תש' ריטב"א)אמר לפרוע לאשתו הכתובה במעות מזומנים 

  

  סעיף ה

  "ש פ"ט סי"ח(בגלל שאין לי בן מתנתי לפ').....................................רא בטעות המתנהש גילוי דעת

    

  ז-סעיף ו

  "ש פ"ח סל"הראוי/אין ראוי ליורשו, בלשון ירושה/מתנה...................................רא נכסיו לפ'נתן 

  "ג. רואין אם(מהרי"ל).............................................עפ"י רשב"ם קל שנותן במתנהפירש בהדיא 

  ש שם סל"אאחד מבניו/יורשים אחרים (עי' סי' רמ"ו ס"ד).....................................רא" יורשכשה

  

  סעיף ח



 

 

  א"ש ב"ב פ"ח סנ"גנוסף על הסכום/חלף הסכום..................................................ר אמר תנו ר' זוז

  תם, בנו פשוטכראוי לו, בבכורתו/בכתובתה/בחובו, בס לבני/אשתי/בע"ח

  "ד. ואם אמר, ש"ג א.............................................................נמו"י סאם יש בבע"ח משום רבית

   "א...........עי' ילקו"מ על נמו"י עמ' קסנוטלים מלבד למה שחייב (ריב"ש) אמר בפירוש שנותן בנוסף

  נוטלת מלבד עישור נכסים (תש' רשב"א) נתן מתנה לבתו בסתם ולא הזכיר לצורך נישואיה

  

  י-סעיף ט

  נתן מתנה ויצא עליו שט"ח

  ם בשכ"מ, ש"ג ש ...................................................רא"ש סנ"ב, נמו"י ס"ג:לג' אנשים צוה לתת

  אמר/לא אמר ואחריו, שתק בינתים,  נתן לכולם בשווה, בריא שזיכה ע"י אחר

  ש"ג שםפירש/לא פירש חלק היורש............................. נכסיו ליורשיו שאר והניח לאחר נתן מתנה

  

  סעיף י"א

  ...........תוספתא ב"ב פ"ט ה"ד, ש"ג שםמנה נכסיו שביד אחרים ומתוך כך נתן מתנה מתוכם לאחר

  

  סעיף י"ב

  י"ף ב"ב ס"ו:...........ר........................................תנו ר' זוז לפ'  וישא בתי, יקח בתי ויתנו לו ר' זוז

  נותנים ליורשיה כאילו יש ב' צוואות וראשונה קיימת (תרוה"ד) תנו ק' זוז לבתי ותקנה חגורה ומתה

  

  סעיף י"ג

  "גלס.................ר"ן ל"ב. גניבא, רא"ש גיטין פרק האומר סט"ז, רא"ש כתובות פ"ד נתן חלק מהיין

  והחמיץ/אבדו חלק מהיין והמעות  זוז מהיין/מדמי הייןשוה ר' תנו 

  והחמיץ/נמכר ואבדו קצת מהמעות, התייקר/הוזל ןייהר' זוז מתנו 

  א"ש גיטין שם(חבית בין החביות)........................................ר נתן דבר מסויים/לא מסויים ונאבד

  ה"ה צוה אפוט' לברור היפה (תש' רשב"א) 

   סי' רמ"א ס"דועי' דין דומה סי' רי"ד בית בביתי אני מוכר ונפל, 

  



 

 

  סעיף י"ד

  אבל ...................נמו"י ב"ב ל"ז:תנו בית מחזיק ק' חביות ונמצא הפחות ביותר מחזיק ק"כ חביות

  

  סעיף ט"ו

  ב"מ ס"א: ........................................נמו"יסתםאמר /תנו ד' מאות זוז לבתי בכתובתה/לכתובתה

  

  סעיף ט"ז

  וא, מרדכי קע"ו.........................................ר"ן כתובות כ"א. ההאמר ר' זוז בנדונייתא/לנדונייתא

  מתה קודם שנשאת לעניין זכיית יורשים/יוקרא וזולא, במתנת בריא בקניין

  "י ב"מ מ"ח:................................................נמוכעת/רוצה לשנות מטרת המעותלתת לה המעות 

  

  סעיף י"ז

  ות ל"א..................................רי"ף כתובאמר תנו שקל/אל תתנו אלא שקל ואינו מספיק אלא סלע

  .......שם............(עי' סי' רמ"ח ס"א)................................................ אמר אם מתו ירשו אחריהם

  

  סעיף י"ח

  בשכ"מ/מצמח"מ שאמר תנו מנה לפ' מנה זו/סתם..............רי"ף גיטין ה:, ש"ג א להקנות מנה לפ'

  

  סעיף י"ט

  יטין שם והלכתאג........ר"ן .......................................................................אמר הריני נותן מנה

  מנה בעין/כמה מנים כ"א בפ"ע, אין לו מנה מיוחד, אין לו מעות כלל

  ולא אמר מנכסי ה"ה שאם אין לו מעות הפסיד דדווקא קאמר (מהרי"ק) אמר לתת לו מעות

  

  סעיף כ

  א. מלוגא...............................נמו"י ס"ט. גרסי' בגמ', ע"פקדון/שט"ח, מחילת יורש/לתת הלוואה

  רדכי תרי"א...........מ..........................................................בישראל, בגוי, משכון/שטר מן הגוי

  



 

 

  

  סעיף כ"א

  נמו"י ס"ט. ...............................רא"ש פ"ט ס"כ,(עי' סי' רי"ב ס"א).. נותן דבר שאין/שיש בו ממש

  ידור בבית/יאכל פירות, תנו בית/דקל זה כדי שידור ויאכל פירות

  

  סעיף כ"ב 

  א"ש כתובות פי"ב סי"ד..............................................................רצוה לתת דקל והניח ב' חצאין

  

  סעיף כ"ג

  ק פי"א ה"ברגיל באחד/בשנים........................................תוספתא ב" לעניים או לביה"כצוה לתת 

  

  סעיף כ"ד

  "ש פ"ט ס"זלפ' ופ', לפ' ובניו, פ' ופ' ובני פ' (עי' סי' רמ"ז ס"ה).......נמו"י ס"ו:, ראצוה לחלק נכסיו 

  .בריא/שכ"מ........רשב"ם ס"ג. תנו, רא"ש פ"ד ס"ו, נמו"י ל"ד יחלוק פ' בנכסי/תנו חלק לפ' בנכסי

  ...שם............בשאר דברים, במתנה/במכר............................................./צוה לתת לפ' מבור היין

  נוטלת כאחד מהם (תש' רשב"א) נתן נכסיו לבניו ובתו

  דבריו קיימים (שם) ותסתלקהתנה שאם ישיאוה/תנשא בעצמה תטול נדונייתה 

  לאו כל כמיניה אלא תנשא בעצמה או ישיאוה ביחד (שם) השיאה אחד ופסק לה פחות

  

  סעיף כ"ו

  צוה לתת מתנה לעובר עי' סי' ר"י ס"א

  

  סעיף כ"ז

  ה זכר ונקבה.....................................נמו"י ס"ה: מתני', ילדתלה השיעור אם העובר זכר או נקבה

  ילדה תאומים/טומטום ואנדרוגינוס/נקרע ונמצא זכר

  

  סעיף כ"ח



 

 

  "ה: אסותלה החלק לעובר בזכר או נקבה וילדה זכר ונקבה........................ש"ג  נתן לעובר ולאחיו

  

  סעיף כ"ט

  תוס'סי' ב............................רא"ש כתובות פ"ט ס"ט, ר"ן מ"ד., נמו"י ב"ב פ: גראמר נכסי לטוביה

  בא טוביה אחד, רב טוביה, באו שנים סדרי הקדימויות, גדר שכנו, אומר שחייב לטוביה

  

  סעיף ל

  הדרין פ"ו ס"ב.....רא"ש סנ...........................................................................אמר אל תספדוהו

  "ד סי"בפרא"ש כתובות ....................................................................אמר אל תקברוהו מנכסיו

  

  סעיף ל"א

  היורשים חייבים לקברו (תש' הראש) נתן הרבה ושייר מעט ליורשים 

  הרא"ש) (תש' השני יורש הכל והראשון מקבל מה שנתן נתן לב' בניו מנה ואמר שרק אחד יירש

  

  סעיף ל"ב

  ע"א. א .....ש"ג ב"ב............................................................שטר צוואה שעולה בערכאות עכו"ם

  

  סעיף ל"ג

ו בני נפתלי ירדו לנכסים מיד ולשמעון נולד אמר נכסי לבני שמעון ואם לא יהיו לו בנים נכסי לבני נפתלי

אף אחד לא זכה ונכסים חוזרים ליורש (בני שמעון משום דבשלב"ל בני נפתלי משום שיש בנים רק לאחר מיתת המצווה 

  (תש' רשב"א)לשמעון בנים 

(עי' סי' ר"מ ס"ד) יוכל לברר אף  נתן לדור בבית מבתים וכתב שיוכל לברר מעליונים או מתחתונים

  מאמצעים כי כתב כך רק ליפות כוחו (תש' רשב"א)

העדים יכולים אך לא חייבים (תש'  ד ורוצה אחד שיכתבו לו בנפרדכתבו עדים צוואה לכמה יח

  רמב"ן)

  

  סימן רנ"ד

  שכיב מרע שביקש שיעשו קניין במתנות

  סעיף א



 

 

  פ"ט סל"ו ....רא"ש ב"ב..................................................................שכ"מ שמצווה שיעשו קניין

  ר, מתנה במקצתבשבת, פירש אם יעמוד לא יחזו

  

  סימן רנ"ה

  שכיב מרע שאמר יש לי מנה ביד פלוני או של פלוני בידי

  סעיף א

  ד., ש"ג ב כותבים אעפ"י שאין מכירים..............................רי"ף ב"ב ס" מנה ביד פלוני אמר יש לי

  

  סעיף ב

  "ב.אמר/לא אמר תנו, דרך הודאה ואין חשש הערמה...................רי"ף ב"ב פ אמר מנה לפלוני בידי

  מרדכי תר"כ ט: א,.....................................................ש"ג ב"ב ס"הודה בכת"י שכל נכסיו של פ'

  

  סעיף ג

  ראב"ד שם.........רי"ף בעה"מ ו............................הקדיש תחילה כל נכסיו וכעת אומר שחייב לפ'

  בשעה שהקדיש/לאחמ"כ, שטר מקויים/לא מקויים  בבריא, בחולה שאמר/לא אמר תנו,

  

  ה-סעיף ד

  ...ב"ב קע"ה.אמר/לא אמר תנו....................................... אמר מנה לפ' בידי ואמרו יתומים פרענו

  ב: אדכוריאמר/לא אמר תנו.........................................נמו"י פ" אמרו יתומים שאמר להם שפרע

  

  סעיף ו

  תש' הרא"ש מצמח"מ לתת לשמעון מנה וטוענים היורשים פרענוהו

  שטר צוואה יוצא מתחת ידו גובה מלקוחות ואין יורשים נאמנים לומר פרענוהו

  אמרו לא פרענוהו חוששים לקנוניאשטר צוואה אין יוצא מתחת ידו נאמנים לומר פרענוהו, 

  

  ט-סעיף ז

  דרין ח:כמוסר/כמערים דבריו..................................רי"ף סנה הטמין מעות ואמר של פ' הםהאב 



 

 

  ...שםהמגיד יכול/אין יכול ליטלם........................ אחד אמר ראיתי שהטמין מעות ואמר של פ' הם

  .........שם............ח הפקדון ושל פ' הם................................................היכן הני בחלוםלבנו אמר 

  

  סימן רנ"ו

  גר שנתן מתנת שכ"מ או ששחרר עבדו

  סעיף א

  ע"י מתנת שכ"מ/הודאה...........רא"ש פ"ט סכ"הלגר משאר הגרים /הורתו שלא בקדושהלתת לבנו 

  "ב תר"ל, גיטין שכ"טב...........................................................ש"ג ב"ב ע. ב, מרדכי מצלד"ה בגר

  מוחזק אחד המע"ה, שניים מוחזקים יחלוקו (תרוה"ד) לעניין מתנת שכ"מ כגר שתוקי שכ"מ

  

  סעיף ב

  ם .......ש"ג ש..........................................נתן לבנו שהורתו שלא בקדושה וצוה שיתן מנה ליתומה

  

  סעיף ג

  .....ש"ג שם...................................................................................................הודה שחייב לפ'

  ...ש"ג שם.................................................................................................צוה לתת לגוי מתנה

  

  סעיף ד

  ד סכ"ח................................ש"ג שם, רא"ש גיטין פ"צוה לשחרר עבדו/שיעשו לשפחתו קורת רוח

  

  סימן רנ"ז

  הכותב נכסיו לבנו או לאחר מהיום ולאחר מיתה ומתנת בריא שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה

  סעיף א

  ו"י ב"ב ס"ב. מתני'(עי' סי' רי"א ס"ה)............................................נמ מותו כתב נכסיו לבנו לאחר

  דין הגוף והפירות, יש מעות או חובות

א"א לומר גוף מהיום ופירות לאחר מיתה כי אוכל מהקדש ובטל  מקדיש קרקע מהיום ולאחר זמן

  לגמרי (תש' רשב"א)



 

 

  

  סעיף ב

  "ש פ"ח סמ"גמחוברים לקרקע/תלושים................................................רא מת האב והניח פירות

  א כתובות פ"ח ה"ז........................................................תוספתבן מכר לאחר/כתב לאחר/לבן בנו

  

  ד-סעיף ג

  ו"י ס"ב: מכר האב....................רי"ף ס"ד: נמ................................עברו האב/הבן ומכרו הפירות

  ..נמו"י שם........................האב חזר ולקחה............................................................................

  "ו. מכר האב....רשב"ם קל.......מת האב הבן/יורשיו..................................................................

  ניא חולק על הרי"ףהיו פירות מחוברים.........................................................רשב"ם קל"ט. והת

  

  סעיף ה

  ...רי"ף ס"ב:(קנין פירות לאו כקנין הגוף)................................ מכר הבן בחיי האב ומת קודם האב

  

  ז-סעיף ו

  לחזור מגוף במתנת בריא

  . ואיזו היא..רשב"ם קל"ה.........................................................................מהיום ולאחר מיתה

  א סמ"ז.רא"ש ב"מ פ"..............................................................לאחר מיתהאם לא אחזור בי עד 

  ב"מ רנ"ד, ב"ב תקצ"ב חולק ותי' מהר"ם פדאווה בהגהות שם א ...........מרדכימתנת בריאקניין ב

  יכול לדור עם אשתו ושמשים ולזון מהם (תש' רשב"א) כתב נכסיו לבנו והתנה לדור כל ימי חייו

  א"צ לשלם מה שלקח (רשב"א שם) מכרו לצורך מזונות ובא לו ממון אחר אח"כ

שחייב דרך הודאה  דבר שבידו צריך קניין ולמה שלא בידול עם צוואהבריא שרוצה לחלוק נכסיו 

  מהרי"ק ומהר"ם פדאווה)רשב"א,  (תש'לכל אחד 

  

  סימן רנ"ח

  מתנה שכתוב בה לאחר מיתה אם יש בו זמן

  ב-סעיף א



 

 

  מ"בס.................רי"ף ס"ב:, רא"ש פ"ח שטר מתנה לאחר מיתה ויש בו זמן/קניין הגוף ואין בו זמן

  .ש"ג ס"ב: א......................................................................................................כתב לאחר ל'

  מר המחברא...נמו"י שם ..................................................................לא צוה לעדים לכתוב הזמן

  תובות ל"ט. סוד"ה והלכתא................................................................ר"ן כ...........התנה בע"פ

  

  ער"א-סי' רנ"ט הלכות אבידה ומציאה

  

  סימן רנ"ט

  השבת אבידה מאיזה מקום חייב להשיבה

  ב-סעיף א

יתבאר כל דבר במקומו השבת אבידההתנאים לחיוב 

לאפוקי מצא במקום  שחייב להשיב מקום  .א

 שרובה גויים סעיף ג' 

לאפוקי  מקום שראוי להסתפק באבידה  .ב

 מצא בצד גדר סי' ר"ס ס"י 

סי' רס"א כגון חמור  מוכחת שהיא אבידה  .ג

 וכליו הפוכים 

כאשפה העשויה לפנות  שלא תהיה מדעת  .ד

 סי' ר"ס 

 סי' רס"ב   שיהיה בה שו"פ  .ה

 שם  יש סימן בגופה או מקומה  .ו

 סי' רס"ג  מטפל בה אם היתה שלוהיה   .ז

 שתהיה של מי שחייב להשיב אבידתו  .ח

 לאפוקי של גוי סי' רס"ו

  

  "מ כ"ו:...........ב...................................................................................האיסור אם לא החזיר

  אח"כ, נטלה קודם יאוש ע"מ להחזירה ולאחר יאוש נתכוון לגזלהנטלה ע"מ לגזלה, מחזירה 

  סעיף ג 

  ס"ז רא"ש ב"מ פ"ב..........................................................................................מקום המציאה

  ורובו/רוב העוברים שם ישראל/גויים, מחצה על מחצה, ניתן לתלות שידע מיד בנפילת

  מ"ר תכ"ז.........הגה............................................................................................מצא ספרים

  

  סעיף ד

  רא"ש שם רסי' בגמ'נמו"י י"ג., ג...............................................מצא חבית יין בעיר שרובה גויים

  

  סעיף ה
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  "זמרדכי רנ .........................רא"ש שם,להחזיר/לכפות על לפנים משורת הדין, מוצא/מאבד עשיר

  

  סעיף ו

  ....רא"ש שם.........................................................................רוב טבחים ישראל, עוף חטף בשר

  

  סעיף ז

  ש ס"ו.........רא"............................................ולית של נהרמציל מן הארי, הדוב, זוטו של ים ושל

  מתקילד..רש"י כ"ד: ............................................................יש מכשולות בנהר ויש בחפץ סימן

  רדכי רנ"ז...........מ..............(עי' סי' שס"ח ס"א)................................. מלך או בי"ד גזרו להחזיר

  טף.תוס' כ"ב. ש........................................אין בו סימן ובעלים שם ויכולים להציל ורודפים אחריו

  .........שם(ישלמ"ד)........................ אין בו סימן ובעלים אינו שם ואילו היה שם היו יכולים להציל

  ....שם................................................................................ד ואינו רודף אחריויכול להציל ועומ

  מ"ז: הוי הפקר ודווקא שא"א לבעלים להחזירם......................ר"ן חולין אווזים ותרנגולים שברחו

  

  סעיף ח

  "זס.......רא"ש .............................................נהר שיש בו סכר  ופועלים ישראלים רגילים לתקנו

  "ג.י......נמו"י ..............................................................................מקום שגויים שומרים בקבע

  

  סעיף ט

  י"ז. ....רי"ף ב"מ....................(שטף נהר שדה חבירו)..................................השבת אבידת קרקע 

  

  סימן ר"ס

  המוצא דבר שמוכח שהונח שם

  ג-סעיף א

  ב ס"ט, נמו"י י"ד. מתני'.....................................................................רא"ש ב"מ פ"מצא בכותל

  מחציו ולחוץ/ולפנים/ממלא כל הכותל כותל חדש מטמון ישן/חדש ישןכותל 

  צורת הנחת החפץ, בעה"ב מודה/לא שהחפץ של מציאה, משכיר לאחרים, משכיר לג'
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  סעיף ד

  ג י"ד. ב........................................ש"מציאה שנכנסה לחצר השוכר, קנה אחד מהם מציאה מגנב

  

  סעיף ה

  "ש ס"י, הגה"א ...............................נמו"י י"ד: מתני', רא.............מצא מעות בחנות/אצל שולחני

  בין תיבה, על התיבה, מתיבה ולחוץ, יש/אין סימן, מעות צרורים

  

  סעיף ו

  כ"ב: .................................ב"מ כ"א:,תאנים/זיתים/תמרים שנשרו, של יתומים, בעה"ב מקפיד

  

  סעיף ז

  "ש ס"א..........רא....................................................................................מצא פירות מפוזרים

  

  סעיף ח

  ו"י ב"ב י"ב:..........נמ...........................................................................................מצא גוזלות

  רחוק לשובך, בשביל של כרמים, בין ב' שובכים, מניינם שווה/באחד יש יותרפורחים/מדדים, קרוב/

  

  י-סעיף ט

  חיוב השבת אבידה

  )בהסבר הגמ' מח' ב"י והה"מלבאר (דרך הנחה/נפילה/ספק הינוח, עבר ונטל יש/אין סימן  -רמב"ם

  קצת................................................רא"ש ס"חו משתמר/משתמר מקום המשתמר/שאינ -רא"ש

  

  סעיף י"א

  .....שםעשויה/אינה עשויה לפנות/נמלך לפנותה, כלים קטנים............................. מצא כלי באשפה

  

  סימן רס"א
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  דין המוצא במקום שניכר שאינה אבידה

  סעיף א

  "ג, סכ"ו כ......................................רא"ש ב"מ פ"ב סכ"ב, מקרים שניכר שזו אבידה/אינה אבידה

  בדרך ביום/בלילה/לפנות בוקר וערב רועהבהמה 

  חמור וכליו הפוכים

  בדרך פניה כלפי העיר/השדה רצהפרה 

  רועה בין הכרמים (אבידת קרקע) שדה של ישראל/גוי, חשש שגוי יהרגנה, הבעלים יקבל קנס 

  , רועה בעשבים, רפת שאינה משתמרת ואינה מאבדת בתוך/מחוץ לתחוםפרה עומדת בדרך

  

  סעיף ד

  חולק ועי' רא"ש ס"א ..........................................................נמו"י ט"ז: מתני', טוראבידה מדעת

  

  סימן רס"ב

  על איזה דבר חייב להכריז ואיזה דבר שהוא של מוצאו

  סעיף א

  א"ש סי"ב...........ר.............................................................בשעת אבידה ומציאהאבידה שו"פ 

  

  סעיף ב, ד

  שלשה, שותפים/אינם שותפים..................רא"ש ס"ט, רש"י ל"ז: ואם/משניםאבידה שנפלה ראה 

  שווה ב' פרוטות/פחות, ידוע שהם שותפים/בסתם, נודע שלא מחלו

  ראה/לא ראה ממי נפל, יש/אין בו סימן

  

  סעיף ג

  ב-יש סימן בגוף/במקום, המאבד לא התייאש מיד..................פסקי הרא"ש א חיוב השבת אבידה

  

  סעיף ה

  ס"ה אמר וי לחסרון כיס/מוכח שאבד לפני זמן רב.......................רא"ש ס"ג, בעלים ודאי התייאש
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לא הוי יאוש כי כל חוב כזה הוא ספק אם יוחזר ולכן זו  שיש לו אצל גויאמר וי לחסרון כיס מחוב 

  אמירת ספק (מהרי"ק)

  

  סעיף ו

  "ש ס"ב..........רא......................................................הרגישו בנפילהמסתמא אין סימן ובעלים 

  

  סעיף ז

  ו"י י"ב. אפי' טובאהנחה/נפילה.......................................................נמדרך מצא פירות מפוזרים 

  

  סעיף ח

  ש ס"ג, ס"ח.......................................רא"ככרות של בעה"ב, גזי צמר הצבועים, חתיכות בשר ודג

  

  סעיף ט

  :קטנות/אלומות ברה"ר, ברה"י דרך נפילה/הנחה...............נמו"י י"ב כריכותסימן העשוי להידרס 

  "ג:כ........ב"מ .................................................................................מקום שכולם מניחים שם

  ות, אביי, ברשוםקודם/אחר שנפתחו האוצרות מדה שווה/חסרה........תוס' שם חבי יין ושמן חביות

  

  סעיף י

  רא"ש ס"ח...............................................................פירות בכלי, כלי כמות שהוא צבורי פירות,

  

  י"ב-סעיף י"א

  "ח, נמו"י י"ג:..........................................רא"ש סמעות מפוזרים, צבורי מעות, ג' מטבעות זעג"ז

  

  סעיף י"ג

  י י"ד. ת"ר........נמו"..............................................................אין סימן למטבע, מטבע שנסדקה

  

  סעיף י"ד
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  "ד: ואמר רבא.....נמו"י י......................................................................מטבע שנפל לתוך החול

  

  סעיף ט"ו

  "א......רא"ש סעיגול ובתוכו חרס כיכר ובתוכו מעות......................................... סימן הבא מאליו

  ג.....רא"ש ס"משונה/אינו משונה, מכוון לנתח הבשר (עי' ס"ג).................................... חיתוך בשר

  

  סעיף ט"ז

  ....ב"מ כ"ד.שתים............................................. (בדים) אחת אחת/שתים מצא מחטים וצינוריות

  

  סעיף י"ז

  י"ד: צרורים/מפוזרים, לקח מתגר/מבעה"ב.............................נמו"י לקח פירות ומצא בהם מעות

  

  סעיף י"ח

  ..ב"מ כ"ז..................................................................................................חמור בסימני אוכף

  

  כ-סעיף י"ט

  "ש ס"חנראה/אין נראה שזה מאדם אחד............................רא כלי ולפניו פירות/כיס ולפניו מעות

  

  סעיף כ"א

  : רשב"אכלי חדש/ישן, גדר ת"ח.............................רא"ש ס"ה, נמו"י י"ב השבת כלי בטביעות עין

  ת"ח בזה"ז

  

  סימן רס"ג

  המוצא אבידה שמתבייש להשיבה

  ג-סעיף א

  ב הכישהר.................................רא"ש סכ"א, נמו"י ט"ז: אמר אין דרך המוצא להחזיר אבידה כזו

  בעיר/בשדה, בהמה והכישה, להשיב לפמשה"ד האבדה/דמיה בכל מקום, דרכו בשדה ומצא



 

82  
 

  

  סימן רס"ד

  אבידתו קודמת לכל אדם אבידת רבו ואבידת אביו של מי קודמת

  ב-סעיף א

  . מנה"מיכול/אינו יכול להחזיר שתיהן, לפמשה"ד........................נמו"י י"ח אבידתו ואבידת חבירו

  

  י שם, ש"ג אאביו שקול/לא שקול כנגד רבו.....................................נמו" אבידת אביו ואבידת רבו

  

  ד-סעיף ג

  שטף נהר חמורו וחמור חבירו שפך יינו והציל דבש חבירו הניח אבידתו והציל של חבירו

  "י מ"א: אין לו.............................................נמובסתם/התנה עמו או עם בי"ד שיתנו לו דמי שלו

  מר המחברא.נמו"י מ"ב: ......................................................................חמורו של המציל הפקר

  מ"ב. מהפקרא ...נמו"י................................................נשפך הדבש לארץ/היה נשפך לולי הצלתו

  דומה לבורח מבית האסורים במעבורת שאין לו הפסד......מרדכי קע"ד חולק היה עם קנקנים רקים

  ש ב"מ פ"ב סכ"ח .........רא"............................................................................אין הבעלים שם

  רי"ף מ"ב:...............................................................................................ירד להציל ולא הציל

  "ב.מ.......רי"ף ................................................................................עלה החמור מהנהר מאליו

  הועיל לו (מהר"מ פדאווה)אפי' שכרו אין לו שלא  לא התנה עם הבעלים ולא הציל

  י ב"ק קס"ז................................................מרדכשנים שנתפסו והוציא אחד הוצאות להשתחרר

השני יצא/לא יצא עקב השתדלות זו, הרבה/לא הרבה בהוצאות עבור השני, ירד בתחילה עבור 

  עצמו/שניהם

  י ב"ק קס"ב.ש"ג על מרדכ...................................................................הציל ספריו וספרי חבירו

  "ל כחנן ב'.....................................ר"ן כתובות ס"ג. וקיעשה לחבירו טובה בסתם ותובעו תשלום

  כי קע"א.........מרד.....................................................נפלה דליקה בעיר וברחו כולם ואחד הציל

  .רי"ף מ"ב.צייד/אינו צייד.................................... ברח מבית האסורים ובקשו שיעבירו במעבורת

  ע"ב........................רא"ש יבמות פי"ב סט"ז, מרדכי ב"ק קשכר הרבה ושדכנות לות לתת בדבררגי

  מות כ"ה....מרדכי יב......................................................................................נתן לו שכרו כבר
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 נקודות להבחנה בדינים הנ"ל  

 ליטול שכר מלא 

 הראוי ושכר 

 זוכה מההפקר 

 שכר גבוה מהרגיל  

  

  סימן רס"ה

  אין ליטול שכר על האבידה

  סעיף א

  "ד, נמו"י ורמב"ן במלחמות מ:כ-תוס' ב"מ ס"ח. ונותן, רא"ש פ"ב סכ"ג...........שכר משיב אבידה

  ההשבה יותר ממלאכתו, הבעלים שם ולא התנה עמו בטל ממלאכתו, בטל לגמרי, שכר

  סכ"ח ........רא"ש......................................................., אין שם בעליםהתנה שיטול מה שיפסיד

  

  סימן רס"ו

  דין אבידת עוברי עבירה

  סעיף א

  ע"ו: הדין/קידוש ה'/חילול ה'........................רא"ש ב"ק פ"י סי"ב, סנהדרין להחזיר אבידת גוי

  מפני הגנבים מפני דרכי שלום (ירושלמי גיטין) מכניסים כליהם עם כלי ישראל

  

  סעיף ב

  "ף ע"ז ז:.רי..........לתיאבון/להכעיס......................................................... להחזיר אבידת מומר

  

  סעיף ג

  ם י"א:עי' ביו"ד סי' רכ"א ס"ג......................רמב"ן נדרי מודר הנאה מחבירו לעניין השבת אבידה

  

  סעיף ד

  .ב"ק פ:.............................................................................................חתול רע המזיק לקטנים
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  סעיף ה

  ...רא"ש סכ"ח..........................................................................אמר לו אביו אל תחזיר האבידה

  

  סימן רס"ז

  כיצד מכריז וכיצד מטפל בה בעודה בידו

  סעיף א

  "ג, ב"ק פ"ו ס"דסכ..........................................................רא"ש ב"מ פ"ב מקום החזרת האבידה

  מקום משתמר/אינו משתמר, החזירה שחרית למקום שהבעלים שאפשר שיראה, בבע"ח דעת בעלים

  "מ שםב.......רא"ש .........................................................................................החזירה וברחה

  

  ו-סעיף ג

  ד....רא"ש סי"אינו מכיר הבעלים, כשיש אנסים............................................ להכריז על האבידה

  ....שם..........................................................................................אבידה/גלימה לשון ההכרזה

  משרבו הרמאים.........................שם מובהקים/אינם מובהקים, הוחזק רמאי, השבה ע"י סימנים

  

  סעיף ז

  ד-ס"ג ........רא"ש.......................................................................................סימנים מובהקים

  

  י-סעיף ח

  "ש סי"ג..........רא......................................................................................ב' שתבעו האבידה

סימנים וסימנים, עדים וסימנים, סימנים וסימנים ועד אחד (חיוב שבועה נמו"י ט"ו. חולק על 

  הרא"ש)

  תי"ז ......הגהמ"ר...................................................................................עדים ועדים וסימנים

  

  י"ד-סעיף י"א

  .רא"ש סי"ג.........................................................................................................מצא שמלה

מדת משקלה (נמו"י י"ב: בעו עדי אריגה ועדי נפילה, מדת ארכה ומדת רחבה, מדת ארכה ורחבה ו

  מחלק), מדת ארכו ורחבו ומדת גמיו (אורך ורוחב יחד)
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  סעיף ט"ו

  .רא"ש סט"ז............יהא מונח אצלו........................................................ הכריז ולא באו בעלים

  

  סעיף ט"ז

  רא"ש סי"ז...................................................................................................דין שומר אבידה

  

  כ"ד-סעיף י"ז

  (עי' סי' רצ"ב ה"ה בשומר) הטיפול וההשבחה באבידה

  א"ש סי"ב...........ר................צאן וזנב השור....................................................................גיזה 

  "כס.......רא"ש לנערה/לשטחה, לצרכו/לצרכה.....................................................כסות של צמר 

  נמו"י ט"ז.עץ, נחשת, כסף, מגריפות וקרדומות, כלי זהב זכוכית וכלי פשתן........................... כלים

  ו"י ט"ו:יודע לקרוא, דבר חדש, מס' אנשים, עניין אחד/שניים..........................נמיודע/לא  ספרים

  "ח.....רא"ש סי...........................................................................................................תפילין

  ...רא"ש סט"ז........................................................................................................בעלי חיים

  עושה ואוכל, שכרו יותר מהאכילה, עגלים וסייחים, אווזים ותרנגולים וכל שטיפולו יותר משכרו

  

  סעיף כ"ה

  עות (ועי' סט"ז)...............רי"ף ט"ו:, ש"ג אשמכר/מעות שמצא, נאנסו המ שימוש במעות האבידה

  

  סעיף כ"ו

  כ"ח: יטול מהבעלים בלא שבועה..................................ב"מ האכיל האבידה קודם שמכרה בבי"ד

  

  סעיף כ"ז

  פ"ה ס"ד "ש גיטין...רא...................................................................מוצא אבידה פטור משבועה

  

  סימן רס"ח
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  דין קניה בחצרו ובד' אמותיו

  ב-סעיף א

  ד.....רא"ש ב"מ פ"א סכ"ח, נמו"י ה., ש"ג ב, ר"ן גיטין מ: היכי דמי, מרדכי ב"מ רמ"קניין המציאה

  נפל עליה ולא החזיק, קניין ד"א, מקום המועיל לקניין ד"א, באו יחד לתוך ד"א, קדם אחד לחבירו

  

  סעיף ג

  כ"גת...................רא"ש ב"מ פ"ח סכ"ט, פ"א סכ"ח, סל"א, נמו"י ה., ש"ג ה: ב הגהמ"ר חצר קניין

  משתמרת/אינה משתמרת, עומד/אינו עומד בצדה, אמירת תזכה חצירי

  .שם.........................................................................ואמר זכתה לי חצרי רצים אחר המציאה ב'

  צבי שבור וגוזלות שלא פרחו/רץ כדרכו וגוזלות מפריחין, יכל/לא יכל להגיע, נתנו לו במתנה

  ר"ס-"מ רנ"חב............................................מרדכי בעל החצר אינו מעלה על דעתו עניין המציאה

  רל"ט-ל"חמרדכי ב"מ ר........................................הובאה סחורה בזול לחצר שמעון ולקחה ראובן

  יצא פס"ד בא' המע"ה, אין פס"ד ראובן קונה ממ"נ (תרוה"ד) הובאה סחורה נוספת לחצר ראובן 

  

  סעיף ה

  כ"טס(עי' סי' רל"ה ס"ו, רמ"ג סכ"א)..................רא"ש ב"מ פ"א  קניין חצר וד' אמות לקטן/קטנה

  

  "טססימן ר

  המגביה מציאה לחבירו ואם הגביהו חרש ופיקח

  ב-סעיף א

  ו"י ב"מ ה., ש"ג א.....................................................נמהגביה מציאה לחבירו ולא אמר לו כלום

  א"ש פ"א סט"ז...........ר.......................................................................שנים שהגביהו מציאה

  

  ד-סעיף ג

  ....ב"מ ח.שני חרשים/חרש ופיקח.................................... הגביהו יחדעבור הפיקח,  חש"ו הגביה

  אשי שם ט. אמר רב.......................................................................................מה שביד כל אחד
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  סעיף ה

  כ"א -(עי' סי' קצ"ח ס"ב).....................רא"ש ס"כ טלית המונחת חציה ע"ג עמוד וחציה ע"ג קרקע

  ניתק הראש שעל העמוד כשהשני בידו/לא בידו, הכה ועלה ג"ט מכוחו/נפל לארץ

  

  סעיף ו

  ...רא"ש סכ"ו.............................................בהמה ובקש מחבירו שיזכה המציאה עבורורוכב ע"ג 

  ...................מרדכי רל"בראובן ביקש משמעון שיקנה סחורה עבור שניהם ואמר שקנה עבור עצמו

  

  סימן ע"ר

  מציאת חש"ו ובנו בת ועבדו ושפחתו ואשתו ופועלו

  סעיף א

  תשכ"ב ......................נמו"י גיטין כ"ז:, הגהמ"ר סנהדריןלהוציא בדיינים אחר גזלו מציאת חש"ו,

  יוצאת בדיינים כי יש דעת אחרת מקנה (רשב"א) שכירות חש"ו

  

  ג-סעיף ב

  תוס' י"ב: ור' יוחנן ., ש"ג א,ו-................נמו"י ה:מציאות אחרים שרשאי/אינו רשאי ליטול לעצמו

  בנו ובתו קטנים/גדולים/בתו נערה, סמוכים/שאין סמוכים על שולחנו 

  עבדו ושפחתו כנענים/עברים

  אשתו/אשתו מגורשת ואינה מגורשת

  מציאת פועל  אמר לו  עשה עמי מלאכה/עדור עמי/שכרו ללקט מציאות/שכרו סתם

  ...נמו"י שם...................................................................מתנה לבנו קטן/גדול הסמוך על שולחנו

  םש.......תוס' ............................................................................יתום הסמוך על שולחן אחרים

  ו...מרדכי תמ".................................................הרויחו במלאכה, להוריש מלאכתם לשאר יורשיו

  

  סימן רע"א

  מציאות בהמה ושט"ח ושובר וגט אשה

  סעיף א
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  י"ט-(עי' סי' קצ"ח ס"ג).......................רא"ש ב"מ פ"א סט"ז שנים שראו גמל או חמור של מציאה

  שניהם הנהיגו/משכו, אחד מנהיג ואחד מושך בחמור/בגמל

  במציאה ובגר קדם אחד ותפס המוסירה

  אחד רוכב ואחד תופס במוסירה 

  שנים רוכבים/אחד רוכב ואחד מנהיג

  

  ה-סעיף ד

  נתבאר בסי' ס"ה מציאת שטרות ושוברים

  נתבאר באה"ע סי' קל"ב ס"ו וקנ"ג מציאת גט

  

  סי' ער"ב הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים

  

  סימן ער"ב

  דין בהמות או ספינות שפגעו זה בזה

  ג-סעיף א

  רי"ף י"ז:...............................................................................................מצוות פריקה וטעינה

  ....רא"ש ס"ל.......................................................................................................רבצן ועומד

  ..........שם..................................................................................................בבית הקברותכהן 

  "ש סכ"א ..........ראעי' סי' רס"ג................................................. לפמשה"דזקן ואינה לפי כבודו/

  

  ה-סעיף ד

  "ז:......רי"ף י............................................................................ל המשא פטרוחזרה ונפלה, בע

  ..........שם..................................................................................................זמן התחלת החיוב

  

  סעיף ו

  מ'בחנם/בשכר, אדם בטל.....................רא"ש סכ"ח, נמו"י י"ז: ג דדה עמופריקה וטעינה ומה שמ
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  סעיף ז

  א"ש ס"ל..רי"ף שם, ר.............................................................בעלים שם/אינו שם/זקן או חולה

  

  ט-סעיף ח

  "ב:ל........ב"מ ...............................................................................גויחיוב בבהמת/בעל משא 

  בהמת גוי ומשא ישראל גוי מחמר/אינו מחמר אחריה, בהמת ישראל ומשא גוי, בהמת גוי ומשא גוי

  ום, מרדכי רס"גגוי אינו שם/ליטול שכר בישראל..........רא"ש ס"ל, נמו"י י"ז: מש משום צער בע"ח

  

  י"א -סעיף י

  :....רי"ף י"ז.......................................................................פגע בשנים אחד לטעון ואחד לפרוק

  אחד לפרוק ואחד לטעון, שניהם שונאים או אוהבים/אחד שונא ואחד אוהב

  כדי לכוף ....נמו"י שם...........................................................................................עובר עבירה

  ב: ואי, לכוף גר"א שם.............................................................תוס' ל", מצאו נבהלישראלשונא 

  

 הליכה בשיירה  

  י"ד-סעיף י"ב

  רי"ף י:לעבור עליו, נפל.......................רא"ש סנהדרין פ"ד ה"ד, הגהות על ה רגליו רעועותחמור ש

  ש שם.........רא"(חמורים ספינות וגמלים)............................................... זכות קדימה בדרך צרה

  קרובות ורחוקותטעון ורכוב, טעון וריקן, שניהם טעונים/רוכבים/ריקנים, ספינות 

  

  י"ח-סעיף ט"ו

  "ש פ"י סכ"ב........................................רי"ף ב"ק מ"ב:, ראספינהעמד גייס על שיירה/נחשול על 

  חישוב לפי ממון/נפשות, שכרו תייר, במקום מנהג

  ..שםאבד/פשע, רוצה כסף במקום............................ להעמיד חמור או ספינה לאחד מבני החבורה

  

  ער"ה-סי' רע"ג הלכות הפקר ונכסי הגר
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  סימן רע"ג

  דין הזוכה מן ההפקר והפקר כיצד ובמה

  ד-סעיף א

  משזכה בה"ד. מ.רש"י נדרים ...............................................................................זכיה בהפקר

  . איבעיא יש יד לצדקהז..................................................................נדרים רוצה לחזור מההפקר

  . במשנה...נדרים מ"ג...........................................................................................לשון ההפקר

  ש"י נדרים מ"ד. משזכה בה.........................................................................רהמפקיר חזר וזכה

  

  סעיף ה

  נדרים פ"ד סי"א ..........................................................רא"שהפקר כשמיטה לעניים ולעשירים

  

  סעיף ו

  ש קידושין פ"א סכ"ח.................................................רא"גדולים/קטנים............. מפקיר עבדיו

  

  סעיף ז

  "ש על הגמ' שםד"ת/דרבנן..............................................נדרים מ"ה. ובר"ן ורא הפקר בפני כמה

  

  סעיף ח

  יו הלכהמתפיס על השני אמר וזה/אמר כמו זה או וגם זה...................נדרים ז., ר"ן ולעני יד להפקר

  

  י-סעיף ט

  א"ש שםמ"ד. ופי' הר-תוך/אחר ג' ימים.......................................נדרים מ"ג: חזרה מהפקר שדה

  .......שם.......................................................זכו/לא זכו בה................................... הפקר לזמן

  

  סעיף י"א

  י ס"ו.רא"ש ב"מ פ"...........................................................................................הבטה בהפקר
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  י"ד-סעיף י"ב

  מדברות ימים ונהרות -מקומות הפקר

  גזלן  -ים של בעליםמביברלכתחילה לא יצוד ואם צד קנה,  -משדה חבירוזכה,  -צד ממקום הפקר

  י"ף גיטין כ"ח.............................................רצד דגים מתוך מצודתו של חבירו שבים, מצודה כלי

  נה בעל השדה (עי' סי' רס"ח ס"ג)ק -פרס מצודה בשדה חבירו ובעל החצר אמר זכתה חצירי

  

  יף ט"וסע

  "מ פ"א סכ"ה......רא"ש ב........................................................................דגים שקפצו לספינה

  

  סעיף ט"ז

  "ז:כ.רי"ף גיטין .................................................................................אילןעני המנקף בראש ה

  

  י"זסעיף 

  ליטלם/עומדים על המיצר או הוקשו לזרע.................נמו"י ב"מ ס"ד. שחלים הגדלים בשדה פשתן

  

  סעיף י"ח

  ...מו"ק ו........................................................................הפקר שדה שיש בו כלאים אחד מכ"ד

  

  סימן רע"ד

  ם ולא כתב שטר נתבאר בסימן קצ"דוקבל דמי  גוי שמכר שדה לישראל

  י"ח-ש פ"ז סט"ז...................................................רי"ף ב"ק כ"ט:, רא"י' תנאים שהתנה יהושע

  סט"ז רא"ש ב"ק פ"י.....................................................לקוץ ענף חבירו להציל נחיל דבורים שלו

  

  סימן ער"ה

  הזוכה בנכסי גר שמת בלא יורשין דין

  סעיף א

  איסור גיורא ..........................................ב"ב קמ"ט.יורשי הגר הניח בן שהורתו ולידתו בקדושה
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  בסוף הסימן סעיף ב

  

 קניית כמה שדות  

  

  ו-סעיף ג

  "זב"ב כ"ט, רא"ש פ"ג סס.....................רי"ף אינה מסוימת במיצריה, יש מצר וחצב/דה מסוימתש

  .רא"ש שםלפאה, לשבת, לגיטין , דבר המפסיק לטומאה.................................... חולקותה רשויות

  ם(אין מצר וחצב) שדה בית השלחין/בית הבעל....................רי"ף כ"ט: רא"ש ש שדות הגר בבקעה

  

  י-סעיף ח

  "ח:, רא"ש סס"א................................................נמו"י כ.........חזקה בשדה אחת לקנות חברתה

  ....שם........................החזיק באחד/בפנימי................................................................ ב' בתים

  

  סעיף י"א

  "הס.........................ש"ג ב"מ כ"ט. א, הגה"א ב"ק פ"ה מחזיק שטר כדי לקנות השדה הכתובה בו

  

  (עי' סי' קצ"ב)קניין בנכסי הגר/לוקח מעשה  

  

  ט"ז-סעיף י"ב

  "ב.כ.......רי"ף .............................................................................................................חזקה

  "ט. ההיא איתתאכ.........שם ..............................................................................אכילת פירות

  "י כ"ח: דשדא.........נמו......................................................................מצא שדה חרושה וזרעה

  "ח:......רי"ף כ..........................................................................בנויים וסייד בהם פלטריןמצא 

  "י כ"ט. צורה.........נמו..............................................................................................צר צורה

  "ג סס"א......רא"ש פ................................................., שכב עליהן, ערך שולחן........הצעת מצעות

  ...................................................................................................רי"ף ל"א. והא נירנר השדה
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  או ליהנות מהדבר ון הקרקעקילתאין ניכר אם המעשה  

  

  כ'-סעיף י"ז

  "ג..................רא"ש ססהגפן, מלקט עצים אבנים, משווה פני הארץ, פותח מים לארץמפצל זמורות 

  ש"ג כ"ח: ג....................................................................................................מעשיו מוכיחים

  

 מעשה שלא מועיל לקניין  

  

  כ"ג-סעיף כ"א

  "ג סנ"טפ...............................רא"ש ב"ב פלטרין ושני העמיד דלתות, העמיד דלתות ושני נעל בנה

  "ג בש...................נמו"י כ"ח: ליבני, עצים ואבנים שלו, עשה בניין ראוי או חפר ביסודות הקרקע

  ח: דשדא....נמו"י כ".......................(עי' לעיל סי"ב).............................. מפיץ זרע לתוך התלמים

  לא קנה כיון שלא הועיל כשבנה וכשהועיל מאליו בא המעשה.....עירובין כ"ה. בנה על מחיצה קיימת

   

 כוונת קניין  

  

  כ"ה-סעיף כ"ד

  ות נ"ב:.........יבמ..................................................................................החזיק בלי דעת לקנות

  ...שם.........................................................................................עדר בנכסים וסבור שהם שלו

  .........שם.................................................................אחר גר עדר בנכסי גר אחד וסובר שהם של

  

  כ"ח-סעיף כ"ז

  "ה ס"וישראל ביד גר/גר ביד ישראל, נמצא בחצר של ראשון............................רא"ש ב"ק פ משכון

  "טמרדכי ב"מ רנ..................................................................................בעל החצר לא ידע ממנו

  אין שום אדם יכול להחזיק בשיעור החוב (בעהע"ט) גר חייב לישראל בשטר או עדים

  (עי' סל"א) מחזיק בנכסי הגר כיורש
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 בזבזו ישראל נכסי הגר  

  

  ל-סעיף ב, כ"ט

  אינם חייבים יותר מכלל ישראל  (תש' הרא"ש) מהזוכים חיוב הקבורה

  ין ח....ר"ן קידוש...................................................................................עבדים גדולים/קטנים

  , רשב"ם ב"ב איכא בינייהו חולקרא"ש יבמות פ"ד ס"ד..............שמעו שלא מת ואח"כ שמעו שמת

  (קשור לסי' ר"י בדין ירושה הבאה מאליה)

 פתא כתובות פ"י ה"ו.........................................................תוס..מהזוכים ית חובות הגרסדר גבי


