מפתח לפי נושאים
המפתח לפי סימני הספר ,כגון :יט/א  -סימן יט סע' א

אבידה ומציאה /הפקר /מציל ממון חבירו
חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו רק בדבר העשוי להמצא בחצר .א/א
מציאת בנו הסמוך על שולחנו ,בנו הנשוי המתארח אצל האב ,ויתום הסמוך על שולחן אחרים.
א/ד
גדר בן הסמוך על שולחן אביו שמציאתו לאביו .א/ד
זכות אורחים בפקקים של בקבוקי השתיה ,באולם ,ובשמחה הנערכת בבית .א/ה.
קטן האוסף פקקים משולחנות .א/ט
אם יש דין עני המהפך ,במציאה הפקר ומתנה .ד/א
משיב אבידה אינו בכלל מבריח ארי .יח/א-ד.
מוציא הוצאות עבור הצלת ממונו וממון חבירו ,מתי חייב חבירו להשתתף .יח/ה
ירד להציל וניצל ממון חבירו מאליו או שלא הועילה הצלתו .יח/ו
מציאת קטן לאביו ,ובגדול הסמוך על שולחן אביו ,ומה שעת הזכיה .יט/א
יאוש שלא מדעת כשזכתה לו חצירו .יט/ב
חיוב השבה משעת ראיה ,או משעה שהגיע לידו .יט/ב
יאוש שלא מדעת בקטן המוצא מציאה או בגדול הסמוך על שולחן אביו ,והתיאשו קודם שבא ליד
האב .יט/ב
מצא כשהוא קטן והתיאשו קודם שהגדיל .יט/ב
קטן שמצא אינו שומר אבידה והוי כמונחת בקרקע .יט/ב
לפנים משורת הדין בהחזר אבידה ,פריקה וטעינה ,שכר פועלים שהזיקו ,אומן שנתן עצה שאינה
הוגנת .כה/א ,כה/ב
מחזיר אבידה לפנים משורת הדין ,אם צריך להחזיר החפץ עצמו או לתת דמיו ,והדין בפריקה
וטעינה .כה/ג ,כה/ד
החזר אבידה לפנים משורת הדין ,כשהמוצא עני והבעלים עשיר .כה/ה
אם כופין לעשות לפנים משורת הדין .כה/ו
החזר אבידת מורישו לפנים משורת הדין .כה/ז
אשת איש שמצאה מציאה ,החזרתה לפנים משורת הדין ,ע"י האשה וע"י הבעל .כה/ז

אומדנא
כשלא התנו לחלוק לפי השקעה ,אומדנא דמוכח שכוונתם לחלוק הריוח בשוה .ג/ב-ו.
סילוק מהדין כשיש אומדנא שהדין מרומה .כא/ג
לדון ע"פ תוצאות בדיקת פוליגרף כשלא קבל קנין ,מדין אומדנא דמוכח .כג/יג
אם יכול לתבוע בערכאות בלי רשות בית דין ,כשאומדנא דמוכח שהנתבע לא יתדיין בדין תורה,
כגון ברשות שלטונית ,עיריה וכד' .כד/ב
כשאומדן דעת שנותן הגט רק בתנאי ,ובענין הגט מוינא .ל/יב
דברים שבלב ואומדנא במתנה .לב/ד ,לב/ו ,לד/ג

אונאה /מום

שכר בית בערב פסח בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק ,אם הוי מום המבטל מקח ,והדין כשהוציא
הוצאות על הבדיקה .יז/א
גדר מום בשכירות .יז/ב ,יז/ד
מום שאינו בגוף החפץ ,ומום שניתן לתקנו .יז/ג
הסכמת בני המדינה כמודד לקביעת מום המבטל מקח .יז/ג
תשלום עבור מה שהשתמש עד לביטול המקח .יז/ה
תחשיב שכר שכירות רכב שהופסקה מחמת מום ,לפי בסיס יומי או שבועי .יז/ו
הוצאות הובלת החפץ למקום אחר וחזרתו לאחר שנמצא המום .יז/ז
השתמש באופן הרגיל ונמצא מום ,וכעת החפץ אינו כבשעת המכירה ,האם יכול המוכר לטעון
שאינו מוכן לקבל החפץ במצבו זה .יז/ז

אונס
ידיעת אונס במסירת המודעה ,במכר ,פשרה ובמתנה .כג/ח
אנסוהו להבדק בפוליגרף .כג/ח

אסמכתא /דבר שאינו קצוב
מתנת שכיב מרע בדבר שאינו קצוב .ה/טו
בדיקת פוליגרף כאסמכתא .כג/ה
בדין אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא .כג/ה
כששניהם מתחייבים כמו במשחק בקוביא .כג/ו
בתנאי לשעבר .כג/ז
קנין בבית דין חשוב מוציא מחשש אסמכתא ,מהו בית דין חשוב ,והדין בקנין מעכשיו .כג/ט

בית דין /דיינים
נאמנות שליח בית דין .כא/א
סילוק מהדין כשיש אומדנא שהדין מרומה .כא/ג
דיין שטעה בדבר משנה וא"א להחזיר הדין ,ונשא ונתן ביד או לא נשא ונתן ביד ,ומתי חייב
לשלם .כא/ד
אם שייך בדיין חיוב מדינא דגרמי .כא/ד
קבל קרוב או פסול כשנים ,אם יכול לחזור קודם גמר דין ,ואם בעי קנין ,ואם צריך קנין בבית
דין .כג/א ,כג/ב ,כג/ג
קבל בבית דין או בפני רבים ,אם צריך קנין שלא יוכל לחזור בו ,ואם מהני קנין חוץ לבית דין.
כג/ב
קבל קרוב או פסול כעד ,דוקא מי שייך לומר עליו שהוא עד ולא בבדיקת פוליגרף .כג/ד
קנין בבית דין חשוב מוציא מחשש אסמכתא ,מהו בית דין חשוב ,והדין בקנין מעכשיו .כג/ט
רשות מבית דין לתבוע בערכאות ,ובטעם הרשות מבית דין ,ומתי יכול לתבוע בערכאות .כד/א
אם יכול לתבוע בערכאות בלי רשות מבית דין ,כשאומדנא דמוכח שהנתבע לא יתדיין בדין תורה,
כגון ברשות שלטונית ,עיריה וכד' .כד/ב
מתן תוקף חוקי בערכאות לפסק דין של בית דין .כד/ב
אם כופין לעשות לפנים משורת הדין .כה/ו
עיקול נכסי תובע ע"פ בקשת נתבע ,כשהנתבע כופר בסמכות בית הדין .כו7/
טעם נאמנות דיין לומר לזה זיכיתי ולזה חייבתי .כו8/
כפיית פשרה לפנים משורת הדין .לב/ה
פשרה במקום שבועה .לב/ה

פסקית דין יותר מהתביעה ,ומתי יכולים לפסוק יותר מסכום התביעה .לה/ב ,לה/ד
אם בית דין צריך לברר הסיבה לתביעת המזונות הפחותה .לה/ו

בנקאות
בני זוג המנהלים חשבונות בנקים נפרדים ,לענין משכורת האשה ,קופות גמל ,קרנות השתלמות.
לב/ז
תשלום משכנתא שנלקחה ע"י שני בני הזוג ,והבעל לבדו לקח הכסף לצורך עסקיו .לד/ד

גיטין
זרק לה גט מגגו לחצירה ,דרך עליה ודרך ירידה .ב/ב
קנין בגט .ב/ג
אשת איש המתגרשת ע"י נעילת ופתיחת הדלת .ב/ד
ציווי שוטה לכתיבת גט .כט/א
ציווי שוטה לכתיבת גט בבית דין )כשגדול עומד על גביו( .כט/ב
מינוי סופר ועדים ע"י אמרית אומר אמרו ,ואם הגט פסול או בטל .ל/א
אומר אמרו לפלוני ולפלוני .ל/ג
ממנה להדיא את הסופר והעדים שלא בפניהם .ל/ד
הסופר והעדים לא שמעו מהבעל  -חסרון בלשמה ,חסרון ב"וכתב" .ל/ב
הסופר והעדים לא שמעו מהבעל ,אבל נתן להם גם כח לתת הגט ולגרש בו .ל/ב
אילם המצוה ע"י הרכנה או בכתב .ל/ה
ציווי פקח בכתב .ל/ה
ציווי הבעל לסופר חרש .ל/ו
ממנה ע"י אומר אמרו ,וגם באמצעות כתב .ל/ו
כשידוע שמינה בכתב מפני שהוא בריחוק מקום ואין חשש משטה .ל/ו
שיכתוב הבעל עצמו בכתב מחובר .ל/ו
טוען שלא הבין על מה חתם בהרשאה .ל/ז
כשלא מבין את לשון ההרשאה ,ואם מהני תרגום .ל/ז
אף למחמירים בקיום חתימת המתחייב ,בהרשאת גט יש להקל .ל/ח
קיום חתימת הבעל ,מדרבנן או דאורייתא ,ואם מהני ע"י עד אחד או קרוב או אשה .ל/ח
עדות עדים על השליחות בגט .ל/ח
קיום בית דין אם צריך קיום .ל/י
גט שנשלח דרך הדואר ,דינו כשטר הנמצא לענין קיום .ל/י
קיום הרשאת הגט ,כשקיימת התכתבות בין מסדרי ההרשאה למסדרי הגט .ל/י
קיום ההרשאה מהמכתב ששלחו בית הדין מסדרי ההרשאה .ל/י
מינוי סופר ועדים באמצעות הטלפון .ל/יא
הרשאת נחפז לדרך ,אם הוי מינוי מותנה .ל/יב
כשאומדן דעת שנותן הגט רק בתנאי ,ובענין הגט מוינא .ל/יב
כשאומרים לבעל מפורש שהגט ללא תנאי .ל/יב
כשהסופר והעדים לא זוכרים המינוי ,ונזכרים רק מתוך הכתב .ל/יג
במינוי הסופר והעדים בהרשאה בכתב ,מתי נגמר מינוי השליחות ,ואם יכול לבטל בגילוי דעת.
ל/יד
אם יש לחשוש שיבטל הגט ,והדין בבעל מומר .ל/יד
כשנשבע שלא יבטל הגט .ל/יד
אם סופר קונה בשבח הגט ,ואם צריך אח"כ הסופר להקנות הגט לבעל .לא
סופר גיטין ששכרו מבית הדין ,אם קונה בשבח כלי .לא/ט

קטן הכותב גט ,איך יכול להקנות השבח .לא/ט ,לא/יא
אם סופר גיטין קונה בשבח הגט ,ודין העדים .לא/יא
מתי שוטה ברת גרושין .לו6/

גירושין
התחייב לגרש .כג/יב
תשלום כתובה ותוספת כתובה בבעל שחויב במתן גט מחמת מעשיו הרעים .לב/ח
אם אמרינן בזמן הזה חזקה שאינה מעיזה פניה בפני בעלה .לג/ג
כאשר האשה תובעת גרושין או שני הצדדים חפצים בגרושין ,אם יכולה לתבוע מזונות האשה.
לו1/
כפיית גט בבאה מחמת טענה ,כשהיו נשואים י שנים ולא ילדה ,וכשיש לבעל בנים מאשה אחרת,
ואם טוענת שאין לו גבורת אנשים .לו3/
כפיית גט בבאה מחמת טענה ותובעת כתובה .לו3/
אם יכול לומר טלי גיטך וכתובתך ורפאי את עצמך .לו4/
תביעת גרושין באשה החולה בנכות מלאה .לו4/
תביעה להיתר נישואין לבעל שאשתו מאושפזת בבי"ח לחולי נפש ,ובגדר נשתטית .לו5/
חיוב גט באשה החולה בסכיזופרניה ,ואם חייב בכתובה .לו ,6/לו ,7/לו8/
חיוב גט באשה החולה בסכיזופרניה ,כאשר לדבריה המחלה היתה גם קודם הנישואין )בצורה
קלה יותר( והבעל סבר וקיבל .לו 7/לו8,/
בטענה של סבר וקבל במחלת נפש ,על מי חובת הראיה .לו8/
חיוב גט באשה אלימה .לו8/
נשואים אזרחיים ,לענין היתר נשואין לעלמא ללא ג"פ ,והדין כשפרקו מעליהם עול תורה ומצוות,
וכאשר האשה אינה לפנינו והבעל חפץ בהיתר נשואין .לו9/

גניבה וגזילה
קנין חצר בגזלן .ב/ג
קנין ד אמות .ה/ד
מתנת שכיב מרע במטלטלין שנגזלו ממנו .ה/טו
תקנת השוק בשטרות ,בממרני ובשיק .יא/ב
תקנת השוק שהחפץ הגזול הגיע ליד הבעלים .יא/ב
תקנת השוק בגנב מפורסם .יא/ג

דבר שלא בא לעולם /דבר שאין בו ממש
מתנת שכיב מרע בדבר שאין בו ממש או לא בא לעולם .ה/יא
בנ"ל ,ובאו לעולם קודם מיתתו .ה/יא
התחייבות למכור דבר שלא בא לעולם ודבר שאינו בידו .כג/י

דינא דמלכותא  /חוק
אם בעינן הושלש במצוה לקיים דברי המת ,כשהצואה תקפה מדינא דמלכותא .ז/ו
ומה הדין אם הצואה תקפה ע"פ החוק ,אם צריך קנין .ז/ו
צואות או שטרות שנעשו בערכאות .ז/ו

דירת /רכוש בני זוג
אופן חלוקת הריוח בדירת בני זוג ,כשאחד מבני הזוג השקיע יותר ,והדירה רשומה ע"ש שני
הצדדים בחלקים שוים בטאבו .ג/ז ,ועיין לב.
שטר קרקע שהעלה הבעל מחציתו ע"ש האשה ,והדין בהעלתה היא מחצית על שמה בנושאת
ונותנת תוך הבית .לב/ג ,לב/ד
אם הרישום בטאבו מהוה ראיה על בעלות הבעל או האשה על המחצית הרשומה על שמו ,כשידוע
שצד אחד נתו את כל תמורת הדירה .לב/ד
לפשר כשצד אחד קנה את הדירה ,והדירה רשומה בטאבו ע"ש שני הצדדים בחלקים שוים .לב/ה
מתנות שנתנו בני זוג ,תכשיטים ,דירה ,קרקע ,אם חוזרות הגרושין .לב/ו
בני זוג המנהלים חשבונות בנקים נפרדים ,לענין משכורת האשה ,קופות גמל ,קרנות השתלמות.
לב/ז
אשת איש המוחזקת במטלטלין ,אם נאמנת להוציא מחזקת נכסי מלוג .לג/ב ,לג/ג
טוענת על מטלטלין שהבעל נתן לה במתנה ,ואם חזקה שאינה מעיזה אמרינן גם לענין ממון או
רק לענין גרושין .לג/ג
אם אשה הנושאת ונותנת בתוך הבית נאמנת על המטלטלין שהם נכסי מלוג .לג/ד
סתם נשים בזמן הזה אם דינן כנושאות ונותנות בבית או כשולטות בממון הבית ,ונפק"מ בזה.
לג/ד
אשה הנושאת ונותנת וטוענת שהממון שלה ,צריכה להביא ראיה שיש לה ממון מיוחד אחר
הנישואין .לג/ה
מטלטלין המצויים בדירת הבעל ,והאשה משתמשת לבדה בדירה .לג/ו
איש ואשה שלוו ,ובאשה שאינה נושאת ונותנת ,וכשלוו מעבר לסכום שנושאת ונותנת .לד/ד
בעל שלוה ,והממון הגיע ליד האשה בתוקף היותה נושאת ונותנת בבית .לד/ד
תשלום משכנתא שנלקחה ע"י שני בני הזוג ,והבעל לבדו לקח הכסף לצורך עסקיו .לד/ד

הודאה /הודאת בעל דין
הודה שהקנה ד אמות בחצרו ,ויודעים שאין לו קרקע .ז/ב
הודה בכתב ידו ,אינו יכול לטעון טענת השטאה או השבעה .ט/ג

היתר נישואין
התרת אשת איש ע"פ דברים שחזקתם למיתה .ו/א
התרת אשת איש ע"פ סימן מובהק ביותר ,סימן מובהק ,ובגדר סימן מובהק ביותר ,ובדין בדיקת
 .D. N. A.ו/ב ,ו/ג ,ו/ד
הוצאת מת מקבר להתיר אשת איש .ו/ו
היתר עגונה ע"פ קול שאומר שהוא מת ולא מצאו גופת אדם ,ואם חיישינן לצרה או לשד.
טביעות עינא דקלא לענין היתר עגונה ,איסורים ,ממון .ואם בעינן לפי תומו .והדין כששמעו אותו
דרך הטלפון .כז/ב
היתר אשת איש ע"פ דברים שחזקתם למיתה ודברים שרובם למיתה .כז/ג
בדברים שרובם למיתה ונשאת ,אם תצא .ואם אסורו מדאורייתא או מדרבנן .כז/ד
החילוק בין נפל לכבשן האש או לשריפה ,והגדרת מגדלי התאומים כשריפה או ככבשן האש .כז/ה
נפל לשריפה ומצאו גופת אדם חרוכה .כז/ה
בדברים שרובם למיתה ,וזמן רב לא יצר קשר עם משפחתו .כז/ה
היתר נשואין לקראים ממצרים ואיי קרים ,דעת האוסרים והמתירים .כח
אם יש חשש שהתערבו גויים בקראים .כח/ג
כשנולדה הקראית שלא במקום הקביעות ,ונשאת כבר .כח/ג
התרת אשת איש שמת הבעל ע"פ בגדי המת ,ואם חיישינן לשאלה .לג/א

אסופי הנמצא בעיר שרובה עכו"ם ,והדין בגדלה בבית יתומים רוסי ,ובנאמנות לגבי בנה .לו.2/
ברור יהדות לעולים ממדינות חבר העמים .לו2/
תביעה להיתר נישואין לבעל שאשתו מאושפזת בבי"ח לחולי נפש ,ובגדר נשתטית .לו5/
אם צריך בנ"ל היתר ק רבנים ,והדין לבני עדות המזרח .לו5/
מתי צריך בהיתר נשואין של נשתטית השלשת כתובה ,והתחייבות בענין המזונות והמדור .לו5/
נשואים אזרחיים ,לענין היתר נשואין לעלמא ללא ג"פ ,והדין כשפרקו מעליהם עול תורה ומצוות,
וכאשר האשה אינה לפנינו והבעל חפץ בהיתר נשואין .לו9/

הלואה וגבייתה
שותף שהשקיע בשותפות ,מתי הדבר יוגדר כהשקעה ומתי כהלואה .ג/ו
גביית מלוה ע"פ מיורשים וממתנת שכיב מרע .ה/א
מוכר שטר חוב לחבירו ומחל היורש הקטן .ה/ו
מתנת שכיב מרע במלוה ע"פ .ה/יא
מתנת שכיב מרע בחובות שיש לו על העכו"ם .ה/יג ,ה/יד
נתן שט"ח במתנת שכיב מרע ,אין היורש יכול למחול .ה/טז
גביית חוב ממטלטלין שנתן במתנת שכיב מרע .ה/יז
טענת יש לי בידך ,אם הוי כטענת פרעון או נאמן רק במיגו .וכן לענין אין נזקקין לתובע תחילה,
ולענין שבועת פרעתי .ט/א
קיום שטרות ע"י דמוי חתימות ,ובדין קיום חתימת המתחייב .ט/ב
הודה בכתב ידו ,אינו יכול לטעון טענת השטאה או השבעה .ט/ג
פרעון בזמנו וקודם זמן הפרעון ,כשיש חשש שבפרעון יגרם נזק למקבל .י/א ,י/ב ,י/ד
בנ"ל ,כשאין חשש של נזק אלא מניעת ריוח .י/ב
הצמדה לדולאר  -ריוח או מניעת הפסד .י/ב
תשלום ביום אחרון של יב חודש בבית בבתי ערי חומה .י/ג
פרעון קודם הזמן ,ונתן הפרעון לפועל של המלוה ,ובחילוק בין שליח לפועל .י/ד
פרעון קודם הזמן כשכתוב בשטר שיפרע "עד" זמן פלוני .י/ד
תפיסת שטרות למשכון ולגביה .יא/א
פורע חובו של חבירו בחוב ובמזונות ,ובטעם הדין .יג/א .יח/א.
הטעם שפורע חובו הוי מבריח ארי ,והדין בבע"ח דוחק .יח/ב
פורע חובו של חבירו ,כשהפורע מוחזק בממון הלוה .יג/ב
שעבודא דרבי נתן ,כשיש ללוה ראשון נכסים .יג/ג
על מי חלות הוצאות של מכירת נכס הלוה לתשלום החוב )כונס נכסים( .כו3/
קנין האומן  -גמור או חלקי )כבע"ח קונה משכון( .לא/ה ,לא/ו ,לא/ז ,לא/ח ,לא/י
מעלה בשטר בשם אחר ,בחילוק בין שטרי מקח לשטרי הלואה .לב/ב
איש ואשה שלוו ,ובאשה שאינה נושאת ונותנת ,וכשלוו מעבר לסכום שנושאת ונותנת .לד/ד
בעל שלוה ,והממון הגיע ליד האשה בתוקף היותה נושאת ונותנת בבית .לד/ד
תשלום משכנתא שנלקחה ע"י שני בני הזוג ,והבעל לבדו לקח הכסף לצורך עסקיו .לד/ד

הקדש /צדקה
צדקה שניתנה לאדם גדול ,אם יכול לשנותה .ח/ב
איזה גמ"ח פרטי ,ואיזה ציבור .ח/ב
בעל הסמכות למנות גבאי הקדש .ח/ז

התחייבות

כששניהם מתחייבים כמו במשחק בקוביא .כג/ו
ערב לנדוניא אם משתעבד ,להתחייבות האשה או להתחייבות הבעל ,ואם בעי קנין .יד/ב
התחייבות בדברים והתחייבות לפעולה .כג/י ,כג/יב
מתחייב להבדק בפוליגרף .כג/י
התחייבות על הגוף ,ואופן ההתחייבות .כג/י
התחייב למכור לאחד ומכר לאחר .כג/י
התחייבות למכור דבר שלא בא לעולם ודבר שאינו בידו .כג/י
כתב שמתחייב באופן המועיל .כג/יא
התחייב לגרש .כג/יב
התחייבות קבלן לתשלום שכר דירה אם יאחר במסירת הדירה .כו4/

חזקה )כללי( /מוחזקות
מוחזקות בשטרות ובמטלטלין כראיה על בעלות .יא/א ,לג/א .ובשיקים .כו2/
מוחזק בשיק ,וכאשר אין היסב בגב השיק .יא/א
יד בעל השטר על התחתונה .יב
יד בעל השובר ,על העליונה או על התחתונה .יב/א
פורע חובו של חבירו ,כשהפורע מוחזק בממון הלוה .יג/ב
היתר אשת איש ע"פ דברים שחזקתם למיתה ודברים שרובם למיתה .כז/ג
חזקה מטלטלין שתחת יד אדם הרי זה שלו ,בטעם הדין ,ואם למת יש חזקה זו .לג/א
אשת איש המוחזקת במטלטלין ,אם נאמנת להוציא מחזקת נכסי מלוג .לג/ב ,לג/ג
טוענת על מטלטלין שהבעל נתן לה במתנה ,ואם חזקה שאינה מעיזה אמרינן גם לענין ממון או
רק לענין גרושין .לג/ג
אם אמרינן בזמן הזה חזקה שאינה מעיזה פניה בפני בעלה .לג/ג

טאבו
אופן חלוקת הריוח בדירת בני זוג ,כשאחד מבני הזוג השקיע יותר ,והדירה רשומה ע"ש שני
הצדדים בחלקים שוים בטאבו .ג/ז
אם הרישום בטאבו מהוה ראיה על בעלות הבעל או האשה על המחצית הרשומה על שמו ,כשידוע
שצד אחד נתו את כל תמורת הדירה .לב/ד
לפשר כשצד אחד קנה את הדירה ,והדירה רשומה בטאבו ע"ש שני הצדדים בחלקים שוים .לב/ה

טוען ונטען
טענת יש לי בידך ,אם הוי כטענת פרעון או נאמן רק במיגו .וכן לענין אין נזקקין לתובע תחילה,
ולענין שבועת פרעתי .ט/א
הודה בכתב ידו ,אינו יכול לטעון טענת השטאה או השבעה .ט/ג

ירושה /מתנת שכיב מרע /מצוה לקיים דברי המת /צואה
גביית מלוה ע"פ מיורשים וממתנת שכיב מרע .ה/א
גביית מזונות ממתנת שכיב מרע .ה/א
דברי שכיב מרע ככתובין כמסורין ,וכירושה שויוה רבנן ,ואם הוי קנין או ירושה .ה/ב ולהלן ,ה/יב
מוכר שטר חוב לחבירו ומחל היורש הקטן .ה/ו
נתן שכיב מרע או ציוה לתת לנכרי .ה/ז ,ה/ח ,ה/ט
מתנת שכיב מרע באעבורי אחסנתא .ה/ט

מאימתי חלה מתנת שכיב מרע .ה/י
מתנת שכיב מרע בדבר שאין בו ממש או לא בא לעולם .ה/יא
בנ"ל ,ובאו לעולם קודם מיתתו .ה/יא
מתנת שכיב מרע במלוה ע"פ .ה/יא
דאיתא בבריא איתא בשכיב מרע .ה/יא
מתנת שכיב מרע בחובות שיש לו על העכו"ם .ה/יג ,ה/יד
מתנת שכיב מרע בדבר שאינו קצוב .ה/טו
מתנת שכיב מרע במטלטלין שנגזלו ממנו .ה/טו
נתן שט"ח במתנת שכיב מרע ,אין היורש יכול למחול .ה/טז
גביית חוב ממטלטלין שנתן במתנת שכיב מרע .ה/יז
מורידים לנחלה ע"פ שני עדים ,והדין בעד אחד .ו/א
הורדה לנחלה ע"פ דברים שחזקתם למיתה .ו/א
הורדה לנחלה ע"פ סימן מובהק ביותר ,סימן מובהק ,ובגדר סימן מובהק ביותר ,ובדין בדיקת D.
 .N. A.ו/ב ,ו/ג ,ו/ד
טביעות עין וטביעות עינא דקלא וסימנים ,לענין ירושה .ו/ה
הוצאת מת מקבר לענין בדיקת  D. N. A.לצורך קביעת היורש .ו/ו
להכריח אדם לתת דגימה לצורך בדיקת  D. N. A.לקביעת היורש .ו/ז
בריא המצוה מה יעשו בנכסיו לאחר מותו ,אם צריך קנין .ז/א
ומה הדין אם הצואה תקפה ע"פ החוק ,אם צריך קנין .ז/ו
כשיש אומדן דעת דמוכח שדעתו לתת במתנה ,אם צריך קנין .ז/א
כתב בצואה שנעשה באופן המועיל ע"פ דין תורה .ז/ב
אם צריך הושלש במצוה לקיים דברי המת ,אם צריך בלשון ציווי ,ואם צריך בפני היורשים .ז/ג,
ז/ד
מצוה לקיים דברי המת  -דאורייתא או דרבנן .ז/ג
מצוה לקיים דברי המת  -מצוה ואין כופין .ז/ה
מצוה לקיים דברי המת  -מדין כבוד אב ואם .ז/ה
אם בעינן הושלש במצוה לקיים דברי המת ,כשנותן לבנותיו .ז/ו
אם בעינן הושלש במצוה לקיים דברי המת ,כשהצואה תקפה מדינא דמלכותא .ז/ו
צואות או שטרות שנעשו בערכאות .ז/ו
ירושה בטובת הנאה ,ואם טובת הנאה ממון או לא .ח/ג ,ח/ד
אם בן יורש את מלכות אביו ,כהן גדול ,מינויים ושררות ,ובחזקת מצוות ,ובאיזה מצוה יש
חזקה .ח/ה ,ח/ו
אם יורשים צריכים לקיים נדר מורישם .טו/ו
החזר אבידת מורישו לפנים משורת הדין .כה/ז
קביעת יורש ע"פ טביעות עינא דקלא ,וכאשר לא מכירים פניו .כז/ב

כתובה ותנאי כתובה
מחילת כתובה בלשון מסופקת .יב/א
אם ערב לכתובה משתעבד ,בקנין ובלי קנין ,והדין בערב קבלן בכתובה .יד/א
ערב לנדוניא אם משתעבד ,להתחייבות האשה או להתחייבות הבעל ,ואם בעי קנין .יד/ב
אשת איש שמצאה מציאה ,החזרתה לפנים משורת הדין ,ע"י האשה וע"י הבעל .כה/ז
תשלום כתובה ותוספת כתובה בבעל שחויב במתן גט מחמת מעשיו הרעים .לב/ח
כפיית גט בבאה מחמת טענה ותובעת כתובה .לו3/
חיוב הבעל ברפואת אשתו .לו4/
אם יכול לומר טלי גיטך וכתובתך ורפאי את עצמך .לו4/
מתי צריך בהיתר נשואין של נשתטית השלשת כתובה ,והתחייבות בענין המזונות והמדור .לו5/
חיוב גט באשה החולה בסכיזופרניה ,ואם חייב בכתובה .לו ,6/לו ,7/לו8/

מזונות
מותר מזונות באשה ,באלמנה ,ובבן הסמוך על שולחן אביו .א/ג
גביית מזונות ממתנת שכיב מרע .ה/א
קנין בפעוטות ,ובמקום שעשה שלא כהוגן להפקיע מזונות הבנות .ה/ה
פורע חובו של חבירו בחוב ובמזונות ,ובטעם הדין .יג/א
בני זוג המנהלים חשבונות בנקים נפרדים ,לענין משכורת האשה ,קופות גמל ,קרנות השתלמות.
לב/ז
פסיקת מזונות מעבר לסכום התביעה ,במזונות האשה ומזונות הילדים .לה/ה
בנ"ל ,וטוענת לאחר זמן שטעתה ,ותובעת למפרע .לה/ה
אם בית דין צריך לברר הסיבה לתביעת המזונות הפחותה .לה/ו
כאשר האשה תובעת גרושין או שני הצדדים חפצים בגרושין ,אם יכולה לתבוע מזונות האשה.
לו1/

מזיק וניזק )כולל גרמא /גרמי(
פרעון בזמנו וקודם זמן הפרעון ,כשיש חשש שבפרעון יגרם נזק למקבל .י/א ,י/ב ,י/ד
בנ"ל ,כשאין חשש של נזק אלא מניעת ריוח .י/ב
שליח שהזיק בגרמא .יב/ה
מבריח ארי מנכסי חבירו .יח/א
הזיק קרקע חבירו .כ/א
החיוב לתקן את אשר הזיק .כ/ב
רוצה שלא יתקן אלא ישלם את ירידת הערך .כ/א ,כ/ב
אסור להזיק בגרמא ,ומקור האיסור .כ/ב
חיוב לצאת ידי שמים בגרמא כשכוונתו למצוה .כא/ה
מבטל כיסו של חבירו ומניעת ריוח ,והיזק שאינו ניכר .כא/ו
מבייש בדברים ,וכשכוונתו למצוה .כא/ז
המניח את הכד במקום שרגילות להניח ,ונשבר הכד או ניזוק ההולך .כב/א
אין דרך בני אדם להתבונן בדרכים .כב/א
חובת נהג מכונית או רוכב אופניים להתבונן בדרכים .כב/א
בור פטור על הכלים ,ואם חייב בדיני שמים .כב/א
קטן שהזיק ,אם חייב לשלם כשיגדיל ,והדין כשהזיק בשוגג .כב/ב
לפנים משורת הדין בהחזר אבידה ,פריקה וטעינה ,שכר פועלים שהזיקו ,אומן שנתן עצה לא
טובה .כה/א ,כה/ב
הסתרת נוף או אור כתוצאה מבניה של שכן .כו1/
שעור הרחקה מחלון ,במניעת אור ובהיזק ראיה .כו1/
התחייבות קבלן לתשלום שכר דירה אם יאחר במסירת הדירה .כו4/

מחילה
מוכר שטר חוב לחבירו ומחל היורש הקטן ,ובדין מחילה בטעות .ה/ו ,לה/ג
נתן שט"ח במתנת שכיב מרע ,אין היורש יכול למחול .ה/טז
מחילת כתובה בלשון מסופקת .יב/א
מחילה במזונות ילדים .לה/ה

מטלטלין

מתנת שכיב מרע במטלטלין שנגזלו ממנו .ה/טו
גביית חוב ממטלטלין שנתן במתנת שכיב מרע .ה/יז
קנין כסף בלא משיכה במטלטלין ,בשליח שקונה עבור המשלח .א/ז
הסכימו הקונה והמוכר לקנות מטלטלין בכסף .ב/י
משיכת מטלטלין ע"י הכנסה לרשותו .ב/א
מוחזקות בשטרות ובמטלטלין כראיה על בעלות .יא/א
אם שוכר רשאי להשכיר במטלטלין ובקרקע ,בבני בית מרובים או שוים ,והשכר למי .טז
חזקה מטלטלין שתחת יד אדם הרי זה שלו ,בטעם הדין ,ואם למת יש חזקה זו .לג/א
אשת איש המוחזקת במטלטלין ,אם נאמנת להוציא מחזקת נכסי מלוג .לג/ב ,לג/ג
אם אשה הנושאת ונותנת בתוך הבית נאמנת על המטלטלין שהם נכסי מלוג .לג/ד
סתם נשים בזמן הזה אם דינן כנושאות ונותנות בבית או כשולטות בממון הבית ,ונפק"מ בזה.
לג/ד
מטלטלין המצויים בדירת הבעל ,והאשה משתמשת לבדה בדירה .לג/ו
עיקול מטלטלין שבשימוש האשה ,שיש לה ממון מיוחד .לג/ו

מכירה )כללי(
מכירת בית כנסת של כרכים ושל כפרים ,ובטעם הדין .ח/א
תשלום ביום אחרון של יב חודש בבית בבתי ערי חומה .י/ג
ידיעת אונס במסירת המודעה ,במכר ,פשרה ובמתנה .כג/ח
התחייב למכור לאחד ומכר לאחר .כג/י
קנה קרקע והעלה השטר בשם אחר ,והדין בטוען בעל השטר שנקנה מכספו .לב/א ,לב/ב
בסוגיא דמי הודיעו לבעל החיטים שירנה חיטיו לבעל המעות )למי מתכוין המוכר למכור( .לב/א,
לב/ב
קנה קרקעות והעלה בשם בניו הקטנים .לב/א
מעלה בשטר בשם אחר ,בחילוק בין שטרי מקח לשטרי הלואה .לב/ב

מעשה ידים
מעשה ידי בן הסמוך על שולחן אביו ,וגדר בן הסמוך .א/ד
מעשי ידי אשה מעבודות חוץ .לב/ז ,לו1/

משכון
תפיסת שטרות למשכון ולגביה .יא/א

מתנה
אסור לאורח ליתן ממה שנתן בעה"ב לפניו ,לבנו או בתו של בעה"ב .א/ב
אורח המקדש אשה במנה שהגיש לפניו בעה"ב .א/ב
בן האוכל משל אביו ,אם יכול לתת לאחרים .א/ג
זכות בן גדול באוכל שנתן לו אביו .א/ד
אם יש דין עני המהפך ,במציאה הפקר ומתנה .ד/א
קנין ד אמות .ה/ד
דאיתא בבריא איתא בשכיב מרע .ה/יא

ידיעת אונס במסירת המודעה ,במכר ,פשרה ובמתנה .כג/ח
דברים שבלב ואומדנא במתנה .לב/ד ,לב/ו ,לד/ג
מתנות שנתנו בני זוג ,תכשיטים ,דירה ,קרקע ,אם חוזרות הגרושין .לב/ו
נתן מתנה לאוהבו ונעשה שונאו .לב/ו
טוענת על מטלטלין שהבעל נתן לה במתנה ,ואם חזקה שאינה מעיזה אמרינן גם לענין ממון או
רק לענין גרושין .לג/ג

נאמנות
טענת יש לי בידך ,אם הוי כטענת פרעון או נאמן רק במיגו .וכן לענין אין נזקקין לתובע תחילה,
ולענין שבועת פרעתי .ט/א
נאמנות שנתנו בעלי מפעל לגוף נותן כשרות .כא/א
נאמנות שליח בית דין .כא/א
הסכמת רבים לתת נאמנות .כא/ב
קבל קרוב או פסול כשנים ,אם יכול לחזור קודם גמר דין ,ואם בעי קנין ,ואם צריך קנין בבית
דין .כג/א ,כג/ב ,כג/ג
קבל בבית דין או בפני רבים ,אם צריך קנין שלא יוכל לחזור בו ,ואם מהני קנין חוץ לבית דין.
כג/ב
קבל קרוב או פסול כעד ,דוקא מי שייך לומר עליו שהוא עד ולא בבדיקת פוליגרף .כג/ד
קבלת בעל דין כעד .כג/ד
אם נאמן מלוה לומר שהשיקים בידו הם אמנה .כו2/
טעם נאמנות דיין לומר לזה זיכיתי ולזה חייבתי .כו8/

עדות )ראיה(
מורידים לנחלה ע"פ שני עדים ,והדין בעד אחד .ו/א
הורדה לנחלה ע"פ דברים שחזקתם למיתה .ו/א
טביעות עין וטביעות עינא דקלא וסימנים ,לענין ירושה .ו/ה
קבל קרוב או פסול כשנים ,אם יכול לחזור קודם גמר דין ,ואם בעי קנין ,ואם צריך קנין בבית
דין .כג/א ,כג/ב ,כג/ג
קבל בבית דין או בפני רבים ,אם צריך קנין שלא יוכל לחזור בו ,ואם מהני קנין חוץ לבית דין.
כג/ב
קבל קרוב או פסול כעד ,דוקא מי שייך לומר עליו שהוא עד ולא בבדיקת פוליגרף .כג/ד
קבלת בעל דין כעד .כג/ד
אנסוהו להבדק בפוליגרף .כג/ח
מתחייב להבדק בפוליגרף .כג/י
לדון ע"פ תוצאות בדיקת פוליגרף כשלא קבל קנין ,מדין אומדנא דמוכח .כג/יג
מסקנת הדין באופן ההסתמכות על בדיקת פוליגרף .כג/יד
מתן עדות בערכאות למי שתבע בלי רשות מבית דין .כד/ג
טביעות עינא דקלא לענין היתר עגונה ,איסורים ,ממון .ואם בעינן לפי תומו .והדין כששמעו אותו
דרך הטלפון .כז/ב
זוכר אדם עדותו מהכתב .ל/יג
מקיים חתימתו בשטר ,כשאינו זוכר עיקר העדות .ל/יג
חו"ד רפואית או של עו"ס .לו8/

עיקול

עיקול נכסי תובע ע"פ בקשת נתבע ,כשהנתבע כופר בסמכות בית הדין .כו7/
עיקול מטלטלין שבשימוש האשה ,שיש לה ממון מיוחד .לג/ו

עני המהפך בחררה
אם יש דין עני המהפך ,במציאה הפקר ומתנה .ד/א
אם זה דין עצמאי או ענף מועשית הישר והטוב .ד/א
אם מוציאים מהנוטל .ד/א
במקום פסידא למוכר .ד/א ,ד/ב

ערבות
אם ערב לכתובה משתעבד ,בקנין ובלי קנין ,והדין בערב קבלן בכתובה .יד/א
ערב לנדוניא אם משתעבד ,להתחייבות האשה או להתחייבות הבעל ,ואם בעי קנין .יד/ב
ערב קבלן אם צריך קנין .יד/ג
קנס בשידוכין ,וערב עבור הקנס .יד/ג

ערכאות
רשות מבית דין לתבוע בערכאות ,ובטעם הרשות מבית דין ,ומתי יכול לתבוע בערכאות .כד/א
אם יכול לתבוע בערכאות בלי רשות מבית דין ,כשאומדנא דמוכח שהנתבע לא יתדיין בדין תורה,
כגון ברשות שלטונית ,עיריה וכד' .כד/ב
מתן תוקף חוקי בערכאות לפסק דין של בית דין .כד/ב
מתן עדות בערכאות למי שתבע בלי רשות מבית דין .כד/ג

פועלים
פרעון קודם הזמן ,ונתן הפרעון לפועל של המלוה ,ובחילוק בין שליח לפועל .י/ד
מציאות שלא דובר בה ,יש לנהוג כבשכירות פועלים ולשלם לפי הנהוג והמקובל .יב/ד
פועל או קבלן שחזרו ,אופן תשלום השכר של מה שעשו .יז/ו
בדין אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא .כג/ה
לפנים משורת הדין בהחזר אבידה ,פריקה וטעינה ,שכר פועלים שהזיקו ,אומן שנתן עצה לא
טובה .כה/א ,כה/ב
אם סופר קונה בשבח הגט ,ואם צריך אח"כ הסופר להקנות הגט לבעל .לא
אם אומן קונה בשבח כלי ,אם לא נתן חומרי השבח ,בצמר וסממנים ,והדין בשידה תיבה ומגדל.
לא/א
אם למ"ד אומן קונה בשבח כלי ,היינו בקבלן או גם בשכיר יום .לא/ב
נחלקו הראשונים אם להלכה קונה האומן בשבח כלי .לא/ג ,לא/ד
אומן שקידש בטבעת שהשביח .לא/ד
קנין האומן  -גמור או חלקי )כבע"ח קונה משכון( .לא/ה ,לא/ו ,לא/ז ,לא/ח ,לא/י
נתן כלי לאומן עכו"ם ,אם צריך טבילה .לא/ח
אומן העושה בחינם או הקדימו לו שכרו ,אם קונה בשבח כלי .לא/ט
אומן העושה בחינם ואח"כ חוזר בו ורוצה שכר ,אם יכול לתפוס הכלי .לא/ט
קצבו לקבלן שכרו ,אם דינו כשכיר יום .לא/ט
סופר גיטין ששכרו מבית הדין ,אם קונה בשבח כלי .לא/ט
אם אומן קונה בשבח שאין בו ממשות .לא/י

אם סופר גיטין קונה בשבח הגט ,ודין העדים .לא/יא

פשרה
ידיעת אונס במסירת המודעה ,במכר ,פשרה ובמתנה .כג/ח
כפיית פשרה לפנים משורת הדין .לב/ה
פשרה במקום שבועה .לב/ה
כפיית פשרה לפנים משורת הדין .לב/ה
פשרה במקום שבועה .לב/ה
לפשר כשצד אחד קנה את הדירה ,והדירה רשומה בטאבו ע"ש שני הצדדים בחלקים שוים .לב/ה

קדושין
אורח המקדש אשה במנה שהגיש לפניו בעה"ב .א/ב
אומן שקידש בטבעת שהשביח .לא/ד
נשואים אזרחיים ,לענין היתר נשואין לעלמא ללא ג"פ ,והדין כשפרקו מעליהם עול תורה ומצוות,
וכאשר האשה אינה לפנינו והבעל חפץ בהיתר נשואין .לו9/

קטן )וכן חרש ושוטה(
קטן האוסף פקקים משולחנות .א/ט
קנין בפעוטות ,ובמקום שעשה שלא כהוגן להפקיע מזונות הבנות .ה/ה
מציאת קטן לאביו ,ובגדול הסמוך על שולחן אביו ,ומה שעת הזכיה .יט/א
יאוש שלא מדעת בקטן המוצא מציאה או בגדול הסמוך על שולחן אביו ,והתיאשו קודם שבא ליד
האב .יט/ב
מצא כשהוא קטן והתיאשו קודם שהגדיל .יט/ב
קטן שמצא אינו שומר אבידה והוי כמונחת בקרקע .יט/ב
קטן שהזיק ,אם חייב לשלם כשיגדיל ,והדין כשהזיק בשוגג .כב/ב
סימני שוטה וגדר שוטה .כט/א
חולה בדכאון או שגעון גדלות .כט/א
ציווי שוטה לכתיבת גט .כט/א
ציווי שוטה לכתיבת גט בבית דין )כשגדול עומד על גביו( .כט/ב
אילם המצוה ע"י הרכנה או בכתב .ל/ה
ציווי הבעל לסופר חרש ,ובשומע באמצעות מכשיר שמיעה .ל/ו ,ל/יא
קטן הכותב גט ,איך יכול להקנות השבח .לא/ט ,לא/יא
תביעה להיתר נישואין לבעל שאשתו מאושפזת בבי"ח לחולי נפש ,ובגדר נשתטית .לו5/
חיוב גט באשה החולה בסכיזופרניה .לו ,6/לו ,7/לו8/
מתי שוטה ברת גרושין .לו6/
חיוב גט באשה החולה בסכיזופרניה ,כאשר לדבריה המחלה היתה גם קודם הנישואין )בצורה
קלה יותר( והבעל סבר וקיבל .לו 7/לו8,/
בטענה של סבר וקבל במחלת נפש ,על מי חובת הראיה .לו8/

קנין )כללי(
זמן ואופן הקנין בבקבוק משקה ,במסעדה ומלון .א/ו
שליח ששינה משליחותו ,ופחת או הותיר ,ובסוגיה דמי הודיעו לבעל החיטים להקנות לבעל
המעות .א/ז

קנין ללא כוונה ,וכאשר קנה בקנין אחד והתכוין לקנין אחר .א/ח
קנין בגט .ב/ג
קנין באיסור ,בשבת ויו"ט ,או בריבית .ה/ג
קנין בפעוטות ,ובמקום שעשה שלא כהוגן להפקיע מזונות הבנות .ה/ה
בריא המצוה מה יעשו בנכסיו לאחר מותו ,אם צריך קנין .ז/א
ומה הדין אם הצואה תקפה ע"פ החוק ,אם צריך קנין .ז/ו
כשיש אומדן דעת דמוכח שדעתו לתת במתנה ,אם צריך קנין .ז/א
כתב בצואה שנעשה באופן המועיל ע"פ דין תורה .ז/ב
קבל קרוב או פסול כשנים ,אם יכול לחזור קודם גמר דין ,ואם בעי קנין ,ואם צריך קנין בבית
דין .כג/א ,כג/ב ,כג/ג
קבל בבית דין או בפני רבים ,אם צריך קנין שלא יוכל לחזור בו ,ואם מהני קנין חוץ לבית דין.
כג/ב
קנין בבית דין חשוב מוציא מחשש אסמכתא ,מהו בית דין חשוב ,והדין בקנין מעכשיו .כג/ט
מתי חוסר היסב בשיק מעכב העברתו .כו2/
אם סופר קונה בשבח הגט ,ואם צריך אח"כ הסופר להקנות הגט לבעל .לא
אם אומן קונה בשבח כלי ,אם לא נתן חומרי השבח ,בצמר וסממנים ,והדין בשידה תיבה ומגדל.
לא/א
אם למ"ד אומן קונה בשבח כלי ,היינו בקבלן או גם בשכיר יום .לא/ב
נחלקו הראשונים אם להלכה קונה האומן בשבח כלי .לא/ג ,לא/ד
קנין האומן  -גמור או חלקי )כבע"ח קונה משכון( .לא/ה ,לא/ו ,לא/ז ,לא/ח ,לא/י
נתן כלי לאומן עכו"ם ,אם צריך טבילה .לא/ח
אומן העושה בחינם או הקדימו לו שכרו ,אם קונה בשבח כלי .לא/ט
אומן העושה בחינם ואח"כ חוזר בו ורוצה שכר ,אם יכול לתפוס הכלי .לא/ט
קצבו לקבלן שכרו ,אם דינו כשכיר יום .לא/ט
אם אומן קונה בשבח שאין בו ממשות .לא/י
אם סופר גיטין קונה בשבח הגט ,ודין העדים .לא/יא

קנין הגבהה
מהות הקנין .ב/ב
הגבהה מכוחו .ב/ב
זרק לה גט מגגו לחצירה ,דרך עליה ודרך ירידה .ב/ב
טפח או ג טפחים ,וכשבולט מחוץ לידו .ב/ג
במצודות הדג ,וגרם הגבהה .ב/ג
עבד כנעני .ב/ז
כליו של לוקח .ב/ט

קנין חזקה
מהות הקנין .ב/ד
אשת איש המתגרשת ע"י נעילת ופתיחת הדלת .ב/ד
שוכר שקנה את המושכר ע"י נעילת מפתח .ב/ד
עשיית מפתח ע"י המוכר ,בהיותו פועל של הקונה .ב/ד
עשר שדות בעשר מדינות .ב/ה
במסירת מפתח .ב/ה
ע"י אכילת פירות ,והדין בשכירות .ב/ו ,ב/ז
עבד כנעני .ב/ז

ע"י הברחת ארי .יח/א

קנין חצר /ד אמות
חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו רק בדבר העשוי להמצא בחצר .א/א
חדר במלון ,אם קונה לאורח .א/ו
קנין חצר בגזלן .ב/ג
כליו של לוקח .ב/ט
בגניבה ומתנה ,ואופן תקנת הקנין .ה/ד
הודה שהקנה ד אמות בחצרו ,ויודעים שאין לו קרקע .ז/ב
חצר מושכרת אם קונה למשכיר או לשוכר .טו/ג
יאוש שלא מדעת כשזכתה לו חצירו .יט/ב

קנין כסף
קנין כסף בלא משיכה במטלטלין ,בשליח שקונה עבור המשלח .א/ז
הסכימו הקונה והמוכר לקנות מטלטלין בכסף .ב/י

קנין מסירה
קנין ספינה ,ביבשה ובמים .ב/א
באופן ,מקום ומהות הקנין .ב/ח

קנין משיכה
קנין כסף בלא משיכה במטלטלין ,בשליח שקונה עבור המשלח .א/ז
משיכת מטלטלין ע"י הכנסה לרשותו ,ומשיכת בהמה שתעקור יד ורגל ,ומשיכת בהמה כפותה.
ב/א
משיכה ברשות הרבים .ב/א
משיכה בגרמתו .ב/א
אופן הקנין בכדור .ב/א
כדור התלוי על העץ ,והוריד ע"י נענוע .ב/א

קנס
קנס בשידוכין ,וערב עבור הקנס .יד/ג

קרקעות
הודה שהקנה ד אמות בחצרו ,ויודעים שאין לו קרקע .ז/ב
אם שוכר רשאי להשכיר במטלטלין ובקרקע ,בבני בית מרובים או שוים ,והשכר למי .טז
אין נשבעין על הקרקעות .כ/א
הזיק קרקע חבירו .כ/א

שאלה ושכירות
שכירות ליומיה ממכר הוא .טו

חצר מושכרת אם קונה למשכיר או לשוכר .טו/ג
שכר בית לשנה ומת השוכר ,אם צריך לשלם רק מה שדר או עד סוף השנה .טו/ד
המשכיר בית לחבירו ונפל תוך הזמן ,לענין תשלום דמי השכירות .טו/ה
תשלום השכירות ,על הקנין ועל ההשתמשות .טו/ה
אופציה כתנאי בשכירות .טו/ו
אם שוכר רשאי להשכיר במטלטלין ובקרקע ,בבני בית מרובים או שוים ,והשכר למי .טז
בנ"ל ,בדירות מרוהטות .טז/ג
בנ"ל ,והתנו שלא ישכיר לאחר או כשיש מנהג שלא להשכיר .טז/ג
שכר בית בערב פסח בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק ,אם הוי מום המבטל מקח ,והדין כשהוציא
הוצאות על הבדיקה .יז/א
גדר מום בשכירות .יז/ב ,יז/ד
תחשיב שכר שכירות רכב שהופסקה מחמת מום ,לפי בסיס יומי או שבועי .יז/ו
התרת אשת איש שמת הבעל ע"פ בגדי המת ,ואם חיישינן לשאלה .לג/א

שבועה
אם יכול להשביע המלוה בטענת יש לי בידך ,שבועת היסת ושבועת פרעתי .ט/א
אין נשבעין על הקרקעות .כ/א
שבועת הגאונים למי שהוחזק ככשר והולך בתום .כא/ג
לפטור משבועה ע"פ בדיקת פוליגרף .כג/יג
כשנשבע שלא יבטל הגט .ל/יד
פשרה במקום שבועה .לב/ה

שומרים
שומר שקידם ברועים ומקלות אינו בכלל מבריח ארי .יח/א-ד

שותפים /שכנים
אופן חלוקת הריוח בשותפים שהשקיעו בחלקים לא שוים ,ובפרטי הדין .א/י .ג.
כשלא התנו לחלוק לפי השקעה ,אומדנא דמוכח שכוונתם לחלוק הריוח בשוה .ג/ב-ו.
מזלא דבי תרי והתעסקות משותפת ,סיבה לחלוקת הריוח בשוה .ג/ג ,ג/ד
כשלא התנו על אופן החלוקה מפני שסברו לחלוק בשוה .ג/ו
שותף שהשקיע בשותפות ,מתי הדבר יוגדר כהשקעה ומתי כהלואה .ג/ו
כשיכל להתנות על אופן החלוקה תוך כדי השותפות ,ולאחר שהתברר כי ההשקעה שלו תהיה
מרובה משל חבירו .ג/ו
הסתרת נוף או אור כתוצאה מבניה של שכן .כו1/
שעור הרחקה מחלון ,במניעת אור ובהיזק ראיה .כו1/
משתמש בבניה שבנה השכן ,כמה ישלם .כו5/
אופן חלוקת תשלום שותפים בהסעה ,כשלזה ילד אחד ולזה שנים .כו6/
תשלום עבור הוצאות הקפת חצר משותפת בגדר .לה/א

שטרות /שיקים
תובע שיוציא הנתבע שטר שיש לו בו זכות .ו/ז
צואות או שטרות שנעשו בערכאות .ז/ו
קיום שטרות ע"י דמוי חתימות ,ובדין קיום חתימת המתחייב .ט/ב

תפיסת שטרות למשכון ולגביה .יא/א
מוחזקות בשטרות ובמטלטלין כראיה על בעלות .יא/א ,ובשיקים .כו2/
מוחזק בשיק ,וכאשר אין היסב בגב השיק .יא/א
מתי חוסר היסב בשיק מעכב העברתו .כו2/
תקנת השוק בשטרות ,בממרני ובשיק .יא/ב
יד בעל השטר על התחתונה .יב
יד בעל השובר ,על העליונה או על התחתונה .יב/א
פרשנות שטר מסופק ,כאשר הפרשנות תבטל את השטר .יב/ב
יש לפרש השטר ע"פ הכוונה ולא ע"פ הלשון .יב/ג
מציאות שלא דובר בה ,יש לנהוג כבשכירות פועלים ולשלם לפי הנהוג והמקובל .יב/ד
מיחזי כשיקרא בשטרות ,בכתיבה ,בחתימה ,והדין אם תוקן קודם מסירת השטר .יד/ד
אם נאמן מלוה לומר שהשיקים בידו הם אמנה .כו2/
טוען שלא הבין על מה חתם בהרשאה .ל/ז
קיום שטרות מדרבנן ,והטעם בזה .ל/ח
קיום חתימת המתחייב ,מדרבנן או דאורייתא ,והנפק"מ בזה .ל/ח
קיום שטרות ע"י דמוי החתימה משטרות אחרים ,מאלו שטרות ,כמה שטרות ,וביוצא מיד אחר.
ל/ט
קיום בית דין אם צריך קיום .ל/י
גט שנשלח דרך הדואר ,דינו כשטר הנמצא לענין קיום .ל/י
מקיים חתימתו מהשטר ,אך אינו זוכר עיקר העדות .ל/יג
קנה קרקע והעלה השטר בשם אחר ,והדין בטוען בעל השטר שנקנה מכספו .לב/א ,לב/ב
בסוגיא דמי הודיעו לבעל החיטים שיקנה חיטיו לבעל המעות )למי מתכוין המוכר למכור( .לב/א,
לב/ב
קנה קרקעות והעלה בשם בניו הקטנים .לב/א
מעלה בשטר בשם אחר ,בחילוק בין שטרי מקח לשטרי הלואה .לב/ב
שטר קרקע שהעלה הבעל מחציתו ע"ש האשה ,והדין בהעלתה היא מחצית על שמה בנושאת
ונותנת תוך הבית .לב/ג ,לב/ד

שידוכין
קנס בשידוכין ,וערב עבור הקנס .יד/ג

שליחות
שליח ששינה משליחותו ,ופחת או הותיר ,ובסוגיה דמי הודיעו לבעל החיטים להקנות לבעל
המעות .א/ז
קנין כסף בלא משיכה במטלטלין ,בשליח שקונה עבור המשלח .א/ז
שליח שחזר משליחותו ורוצה לקנות לעצמו ,במעות השליח או המשלח .א/ז
פרעון קודם הזמן ,ונתן הפרעון לפועל של המלוה ,ובחילוק בין שליח לפועל .י/ד
שליח שהזיק בגרמא .יב/ה
מילי לא מימסרן לשליח .ל/א ,ל/ב ,ל/ג ,ל/ד
שליחות על המחשבה )לשמה( .ל/ב
שליחות  -נתינת רשות או ציווי .ל/ב
אומר אמרו לפלוני ולפלוני .ל/ג
עדות עדים על השליחות בגט .ל/ח
במינוי הסופר והעדים בהרשאה בכתב ,מתי נגמר מינוי השליחות ,ואם יכול לבטל בגילוי דעת.
ל/יד

תיווך /שדכנות
עבודת מתרים כעבודת מתווך ,לענין תשלום עמלות שיגיעו מכחו ומכח כוחו .יב/ד

עניני שו"ע אורח חיים
אורח המערב חצרות בפת בעה"ב .א/ב
אורח ביין בעה"ב ,לענין ברכת הטוב ומטיב .א/ב
אשתו ובניו של בעה"ב ,לענין ברכת הטוב והמטיב .א/ג
קנין באיסור ,בשבת ויו"ט ,או בריבית .ה/ג
מכירת בית כנסת של כרכים ושל כפרים ,ובטעם הדין .ח/א
שכר בית בערב פסח בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק ,אם הוי מום המבטל מקח ,והדין כשהוציא
הוצאות על הבדיקה .יז/א
לתת לעכו"ם לתקן כלי לתקנו בשבוע שחל בו תשעה באב .לא/ח

עניני שו"ע יורה דעה
אורח המפריש מעשר ממה שיתן לו בעה"ב בשבת .א/ב
בעה"ב האוסר ככר שנתן לאורח .א/ב
קנין באיסור ,בשבת ויו"ט ,או בריבית .ה/ג
הוצאת מת מקבר .ו/ו
מצוה לקיים דברי המת  -מדין כבוד אב ואם .ז/ה
צדקה שניתנה לאדם גדול ,אם יכול לשנותה .ח/ב
איזה גמ"ח פרטי ,ואיזה ציבורי .ח/ב
עשה דכבוד התורה ,בזקן ואינה לפי כבודו .כה/ג ,כה/ד
טביעות עינא דקלא לענין איסורים .כז/ב
נתן כלי לאומן עכו"ם ,אם צריך טבילה .לא/ח

