
 

 

  
  

   קפח-עה ' מ ב"שאלות ממבחני הרבנות הראשית חו

   עה סימן

 מה הדין ?כזה במקרה דנים כיצד ,בית הדין לשאלות להשיב רוצה ואינו התובע לטענות להשיב רוצה שאינו אדם .1
 )2(* 'ה סעיף ו"ט סימן ועיין א"ברמ 'א סעיף ?אם סותם דבריו ואינו מברר את מה שאמר

 סעיף וט 'וסי ,ח"סל זפ 'סי ועיין א"ברמ 'א סעיף ?הנתבע את להשביע ניתן האם ,מרומה ובעהת תשטענ לדיינים כשנראה .2
 'ג

 ס"בש ומקורותיהן ע"בשו הדיעות ציין ,משבועה לפוטרו יכול אם ,המסייעו עד לו ויש שבועה החייב במקצת מודה .3
 ש"פת ,ע"סמ ,ו"סק נתיבות קצות ,ך"ועש .'ו סעיף פז 'סי ועיין 'ב סעיף ?)3(* להחרים פ"לכה אפשר והאם וטעמיהן

   :חייא כרבי עדים בהעדאת ל"קי .4

 ד"סק שם ונתיבות קצות 'ועי ז"בט ד ףסעי ל 'סי 'עי  ?חייא דרבי דינא אמרינן מיוחדת בעדות גם האם .א   

 ש"פת  ?חייא דרבי דינא אמרינן אם יודע איני השאר על הנתבע טען אם .ב   

 מנה אמר :כגון ,ההלואה לפני פרעון בספק הדין מה – חייב פרעתיך אם יודע ואיני ,פטור חייב אם יודע דאינו ל"קי .5
 והלוה ,חמישים שוה שהוא אני יודע אומר והנפקד ,בפשיעה שנאבד בידך לי פקדון אבל ,הן אומר והלה בידך לי

 .ה"סק נתיבותו קצות ,י" סקש"פת ,ז"סקכ ך"ש ?בזה הדין מה ,מנה שווה היה אולי ,יודע איני אומר

 כך אחר לטעון יכול הנתבע והאם להשבע צריך התובע האם ,החזרתי אם יודע איני משיב והלה מנה מחברו התובע .6
 .ח-ז"סק קצות ,ח"סק נתיבות ועיין .ט" סקכך"וש ע"סמ ועיין שם א"וברמ ט סעיף .שפרעתי נזכרתי

 הדין בזה אם יש לו מיגו מה, "מתוך שאינו יכול להשבע משלם" מצב שרבהעדאת עד אחד במקרה שזה יוצ .7
 . ט"ד וקצות סק"ך סקל"ל וש"ע סק"ע סמ"וע, א"סעיף יג ברמ? האם נאמן, או החזרתי, דפרעתי

  סעיף טו? האם יש דין מתוך שאינו יכול להישבע משלם בגלגול שבועה .8

  יז סעיף  על טענת שמאהיסת משביעים האם.  א .9

  ס"ך סק"ש, שם ?יכול להשביעוהאם , אם התובע טוען שהודית בפני שאתה חייב לי. ב

 )2* (ש"פת, ך"ש ועיין א שם"רמ ?האם יכול להשביעו היסת, אם יש רגליים לדבר. ג

ש "פת? האם נוכל לאוסרו או להכותו כדי שיודה, ויש אומדנות מוכיחות שאחד המשרתים גנבו, נגנב מאדם חפץ .10
 א בסעיף יז"ט על רמ"סקי

 ,כמה יודע ואיני שהלויתני אמת השיבו ונתבע ,הלוויתיך כמה יודע יניא שטען כגון ,ספק שניהם בטענו הדין מה .11
 ש"פת ,ך"ש עיין ח"י סעיף ?בשטר למלוה פה על מלוה בין הבדל יש והאם ,פרעון לספק הלוואה בספק הבדל יש האם

 שהוגד ןטוע שאדם מה סמך על היסת להשביע ניתן אם וכן ,מורישו או אביו פי על ברי טענת לטעון יכול אדם האם .12
 )2 (*ג"כ בסעיף ,ש"פת א"וגר ך"ועש כג-כא סעיפים ?קרובו הוא המגיד באם הדין ומה אחרים מפי לו

, שם נכתב כי אתה חייב לו אלף שקל ושמעון כופר הכל או מודה במקצת, י של אבי"ראובן אמר לשמעון מצאתי כת .13
 2 *סעיף כבהאם אפשר להשביעו 

   זע סימן  

 ובאיזה  וקלב סעיף ד בלוו בשותפות, אסעיף ? ערב לחבירו אף שלא אמר במפורש שהוא ערבבאיזה עניין נעשה אדם  .1
 האם הוא ערב קבלן או לא, שם? עניין יש מחלוקת בזה

 ע"סמ עיין 'א סעיף .השני בחצי לחבירו וערב הסכום בחצי חייב אחד שכל או לחבירו ערב וגם בכל חייב א"כ האם .א .2
 )2(* ג"סק

 ב" סקך"שו א"ברמ שם ?פה בעל גם או בשטר בערבות רק הז דין האם .ב    

  'א סעיף ?לשני נכסים כשיש החוב כל 'מא לגבות ניתן האם מאחד שלוו שניים .3
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 האם ההלואה בשעת בקנין עמו היה לא ושמעון השותפות לצורך מאחד ראובן ולוה שותפים ושמעון ראובן .א .4
  'ב סעיף .משועבד שמעון

 את לקחת אתה טוענת האשה .ההלואה חצי תפרע שהאשה הבעל ותובע החוב כל הבעל רעופ 'מא שלוו ואשתו ישא  .ב
  'י סעיף בשטר אתך נכנסתי שאני אלא המעות כל

'  ועי'ח סעיף .)3 (*?האם יכול לתבוע כל הממון מהשני, מהערבות מהם אחד המלוה ופטר אחד למלוה ערבים שני  .ג
   סימן קלב סעיף ו

האם הוא חייב באופן , כ המוסד נקלע לקשיים"ואח, קח הלוואה בשביל המוסדח של"מנהל מוסד או קופת גמ .5
 נ"שלמדו מסעיף י שחייב מדין נו, ר ירושלים ט עמוד נו"פד? אישי כלפי המלווה

הבא שתי דוגמאות שניתן לגבות .  ב?)3(* לשני נכסים כשיש החוב כל 'מא לגבות ניתן האם לאחד שערבו שניים .6
   וסימן קלב סעיף ג,ג סעיף ?אם יכול הערב לתבוע מהערב השני, ע ערב אחד ולא ניגש לשניאם המלוה תב. ג. מאחד

   עח סימן

 ך"שו ,ו" סקע"סמו א"ברמ א סעיף .)2* (בפקדון או בהתר עסקא יכול לומר פרעתי או החזרתי הפקדון בתוך הזמן האם .1
 ג"ש סק" ופת ט–ח "סק

 א"ברמ' סעיף אחלת לי את החוב האם נאמן לומר בתוך זמנו לומר למלווה שאתה מ .2

  א"ברמ שם ?הזמן תוך שפרע לומר המשכיר נאמן בשכירות האם .3

 א"ברמ שם ?אחד קונטרס לכתוב הסופר שסיים לאחר השכר כל לו שפרע לטעון נאמן האם ת"ס לו לכתוב סופר שכר .4
 .ה"ד וסק" סקנתיבות ,ד" סקקצות ,ח" סקך"וש ע"סמו

 נתיבות  ?הראשון התשלום במועד החוב כל שפרע לטעון נאמן האם לשעורים בתשלומים כסף מחבירו לווה אדם .5
 ד"סק

 א "סקש "פת )2 (*?מה הדין, אם יש עדים שפרעו בתוך הזמן ושני עדים אחרים מכחישים אותם .6

שם ע "סמוב 'ד סעיף ד"קי סימן ועיין ,י"סק ע"סמ עיין 'ב סעיף ?בחוב ומודה לפנינו החוב כשבעל ללקוחות טענינן האם .7
 .ד"סקי

 ,ח"סק קצות .ד" סקכא"גר ועיין 'ח סעיף ?ין אדם פורע תוך זמנוא אמרינן זה לגבי גם האם .יום 'ל הלוואה סתם ל"ק. א .8

 )3*( .י"סק נתיבות

  ט"ט קצות סק"ך סקי"ש האם יש הבדל בין אם המלווה או הלווה קבעו זמן או אם בית הדין קבעו להם הזמן. ב

 ח"ב קצות סק"ך סק"שאם נאמן הלווה לומר שפרע בתוך זמנו , חודשהאריך לו המלווה לעוד . ג

   עט סימן

 הדין בית לפני בא מכן ולאחר ,לשלם עצמו על קיבל וראובן ,מנה לו חייב שהוא שמעון י"ע שנתבע בראובן הדין מה .1
 א"ברמ ד"י סעיף .פרעתי לאמר שיכול במיגו נאמן הוא האם ,מנה לו חייב היה ששמעון ואמר

   פ סימן

 חיישינן ואימתי ,טעיתי טוען או עדים הביא אם הדין ומה ,מטענתו בו ולחזור לטעון יכול אדם אין מה מפני :באר .1
 )2(* א סעיף טע בסימן גם ועיין ב"סק קצות א סעיף ?שקר לטעון למדוהו שמא

 )2(* .חל סעיף זפ וסימן ,ט סעיף טע 'סי גם ועיין 'א סעיף ?מתקבל האם ,טענה מטענה ומשנה פטור שהוא שטוען נתבע .2

ומה הדין באם כתב טענותיו ומסר לבית הדין והאם ? ד אם יכול לחזור ולטעון טענה אחרת"אדם שטען טענה בבי .3
ועיין גם סימן עט (סימן קכו סעיף יג ;  סימן פא סעיף כג–טענת טעיתי .  סעיף ב–כתב טענות ? יכול לטעון טעיתי בזה שהודיתי

 )יד,ז,סעיפים ג

 .אפ סימן כל גם ועיין הסימן כל הראשונה מטענתו בו לחזור אדם יכול תנאים ובאילו טענות באיזה .4

  פא סימן

 וענו המנה את ותובע ראובן בא מכן לאחר שכן עדים בפני ענו והללו בידכם לי מנה אנשים כמה בפני אמר ראובן .1
 ה" סקחידושים נתיבותו ד" סקך"ש ,א"ברמ א סעיף ?הדין מה ,מ"להד

האם יכול , מ"והנתבע שכ, כשלא אמר אתם עדי (?בך אני משטה טענת לגבי לבריא מרע שכיב בין הבדל יש האם .2
  סעיף ב)לומר משטה
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 .ע"א להשביע שלא שהודה לטעון יכול האם ,פלוני אותו בנוכחות ,ידבי לפלוני מנה תביעה בלא 'ב בפני הודה .א .3
  די סעיף

 סעיף שהודה כשמודה ממון לחייבו או ,בכופר שבועה לחייבו הודאה זו האם ,מנה לפלוני שחייב 'א עד בפני הודה .ב  

 2* ו" סקנתיבותא ו"סקי קצות ,ב" סקכך"וש י

 מכירים אם הדין מה ?ממון ולעניין איסורים לעניין להעיד יכולים האם דקלא עין בטביעת אדם המכירים עדים .4
 ג" סקש"פת ,במשוב ,ז"סק נתיבות ,ג"יסק קצות) סעיף יג( ?סימנים י"ע אדם

,  יז– סעיפים יד ?ומתי לא יוכל לטעון? מתי יכול להיות אדם שהודה לשני בחיובו לטעון שלא להשביע עמו אמרתי כן .5
 כז

 ט"סקי תומים .ד"ל ק"ס ך"ש ,ב"סקל ע"ועסמ ד"י סעיף '?בניו את להשביע שלא' בטענת לבריא מ"שכ בין הבדל יש האם .6
 .)וסעיף כז(

 גכ סעיףו, סעיף כ ?מהודאתו בו לחזור יכול האם כלום לו חייב ולא שטעה לו נודע כ"ואח לו שחייב לחבירו שהודה מי .7
 ברוך אמרי ,ס"סק ך"ש עיין א"ברמ

 משיב וראובן ,ראובן את תובע שמעון וכעת ,ונשבע ,עדי אתם אמר ולא בידי לשמעון מנה עדים בפני אמר ראובן .8
' ך סי"וש, טס ק"ס ך"ועש חכ סעיף .דינו מה ,ונשבע שכח או קרלש הייתה והשבועה עצמו את להשביע שלא כן שאמר
 ב"פה סק

 ומקור ע"בשו דין[ .בזה הטעם ומה בו לחזור יכול האם עדי אתם אמר ולא חובו ממנו שקיבל ללוה שהודה מלוה .9
 )2 (*ך"ובש ע"בסמ ועיין טכ סעיף ]'בגמ

 בין מ"נפק ומה אותו תחייב לא שהודאתו כדי לטעון אדם יכול טענות איזה ,"דמי עדים כמאה דין בעל הודאת" .10
  הסימן כל ?אלו טענות

 ???ח"סק שם ובקצות ',ו סעיף נ"ר סימן עיין .מקורות ציין ?מיתה מחמת לצוות או מתנה לתת יכול גוסס האם .11

  פב סימן

 טען אם או ,ממנו ונפל לוה לא אך ללוות השטר כתב שאמנם טוען והלוה ד"בבי שמעון על ח"שט הוציא ראובן .1
 'י',א סעיפים .הוא אמנה שטר אמר אם הדין ומה השטר של דינו מה ,ב"וכיו פרעתי

  'ב סעיף .להשבע צריך המלוה האם פרוע מקויים שטר על שטען לוה .2

 אמרי ,ע"סמ עיין ז-ו סעיפים .חכמים תלמידי ושניהם פרעו שלא ישבע שהמלוה הלוה ודרש מקוים שטר המלוה הוציא .3
 .ברוך

 :מחילה תטענ תשמע האם .4

  'א סעיף 'ע סימן ועיין  א"י סעיף מקוים שטר המלווה ביד כשיש .א  

   ט"ע 'סי סוף ,י"ס ט"ל סימן   ד"בי של פסק הזוכה ביד כשיש .ב  

  )ועיין סימן סא סעיף ט (א"ס ח"צ סימן  .ארוכה קופהת נפרע שלא שטר המלווה ביד כשיש .ג  

  .א"סק קצות ,א"סקכ ע"סמ ב"י ובסימן ,שם ש"פת  .החוב לסילוק ,מועילה בלב מחילה האם .ד  

 שלא טען המלוהו מהחוב אפטר אקיימו שאם בהלוואה תנאי שהיה שטען או ,ההלוואה את לי שמחלת הלוה טען .5
 )2(* .קצות ,ש"פת ,ך"ש ועיין א"וברמ יב סעיף  ?הדין מה ,התנאי קיימת לא אבל תנאי שהיה שמודה או ,תנאי שום היה

 ו"ט אות מגו כללי ועיין שם .להוציא מיגו אמרינן בשטר האם  .6

 ב"סקי קצות ועיין להוציא מגו מקרי האם לשלם צריך הדמים את אבל החפצא על רק הוא הדיון אם הדין מה .7

  ח"סקי ה"ע סימן קצות עיין    .לגברא מגברא מיגו אמרינן האם .א .8
 ג"י מיגו כללי     .לממון מממון מיגו אמרינן האם .ב

  מצאתי לא     .לגברא מגברא חזקה 'אמרי האם .ג

 )2(* ו"סקט ונתיבות לקצות מגו כללי ,ד"סק מגו כללי ד"סקמ ע"סמ             .בשניים מיגו 'אמרי האם .ד

 לי היה כשר שטר אבל הדבר כן המלוה ואמר אמנה או מזוייף הלוה ואמר מקויים שטר עליו שהוציא פוסק המחבר .9
 בברי והאם להוציא מיגו אמרינן באם שתלוי או השיטות לכל מוסכם זה דין האם .ונפטר היסת הלוה נשבע ואבד
 .ד"סקי מגו כללי ועיין קצות ,א"רעק ,שם ך"וש ע"סמ ועיין 'ד סעיף ג"פ סימן עיין .להוציא מיגו אמרינן ושמא



  

  4

  דפ סימן     

 א"ך סק"ע וש"סמ? פוגם שטרו שצריך שבועה האם גם בנו הפוגם טעון שבועה. א .1

   סעיף ג–כתב בין השורות ,  סעיף ב–תוך זמנו ,  סעיף א–נאמנות ?  שתי דוגמאות שלא ישבעהזכר. ב

   סימן פה

 מתנה שטר אחת בת הביאה כ"אח ,להקדש שכירות ויתנו בבתים בנותיה שידורו וצוותה נכסיה שהקדישה אישה .1
 א"ברמ 'ג סעיף ?הדין מה ,שכירות נתת למה מוקדם שטרך אם ,היורשים שאר ואמרו ,ההקדש לשטר מוקדם

  פו סימן 

  :לראובן ונותנים מלוי מוציאים בלוי ושמעון בשמעון נושה דראובן נתן 'כר ל"קי .1

 .יט כתובותי "רש פי על א"קצות סק  ?לשמעון או לראובן ,וחומש קרן משלם למי והודה לוי כפר אם .א    

 .ך"ש עיין 'א סעיף .נ"שדר יש שכירות בדמי האם .ב    

 .ב"סק ך"ע וש"וסמ שם  .נ"שדר שייך קנס בדמי האם .ג    

 .א"סק נתיבות ,ד"סק קצות ,ב"סק ך"עש ד סעיף?  לפקדון הלוואה בין  נ"בשעדר הבדל יש האם .2

 3 *,א"ס ר"גמד ,בחידושים נתיבות ,תומים ',ט בסעיף ש"פת עיין 'ט ',א סעיפים  ?גוי הוא 'א צד אם נ"שעדר דין יש האם .3

 חייב  ,הראשון ללווה השני שלם השני את שתבע אחר והאם ,השני מהלווה ישר לתבוע וןהראש המלווה יכול האםי .4
 'ה סעיף וכן נתיבות ,קצות ,ש"פת ,ך"ש ועיין 'ב סעיף ?למלווה לשלם

  'א סעיף ?פה בעל למלווה בשטר מלווה בין מ"נפ יש האם .5

 ך"ש עייו 'א סעיף  גרמי מדין ממון חיוב על נ"שעדר יש האם .6

 לשמעון ונותנים מלוי שמוציאים הוא הדין ,יותר או הסכום אותו לראובן חייב ולוי כסף סכום לשמעון חייב ראובן .7
 :נתן דרבי שעבודא מדין

 ך"ש ,ע"סמ ועיין 'ג סעיף .נמק ,ראובן או שמעון על ,לוי את לתבוע מוטל מי על .א      

 א"ברמ 'ב סעיף ?לא או מלוי שמוציאים יפסוק ד"בי האם ,נכסים אחרת במדינה לראובן יש אם הדין מה .ב      

 או ,דמהני עצמו ח"בבע כמו תפיסתו מהני האם מלוי ותפס ראובן של 'א ח"בע ובא חובות בעלי לכמה חייב ראובן .8
 שם ך"בש ועיין 'ד סעיף קכה סימן עיין .נ"משדר רק חייב שאינו שני ח"לבע עצמו ח"בע בין הבדל דיש משום מהני דלא
 .ט"סק ונתיבות ,ג"סקכ

  פז סימן    

 שישבע אופנים 2 פרט .היסת אלא ד"ש נשבע אינו בו חייב שאני המקצת הילך שאמר ה במקצת מוד ל"קי .א .1
  ?האם חייב על השאר שבועת היסת, שאמר לתובע הילךמודה במקצת   ד-א סעיפים .הילך טוען אם גם רייתאדאו

   שם משבועה פטור הילך מה מפני .ב    

  'סעיף ב?ו בידי אלא הוא בביתי וקח משכון עליו האם נפטר משבועה דאוריתאהאומר הילך אבל אינ .2

  ו"ך סק"עיין ש'  סעיף ד ?הילך נחשב האם המחאה לו נותן באם הדין מה .3

 'ה סעיף ה"ע 'סי גם ועיין .ג"סק נתיבות ,ז"סק קצות ,ג"סקי ך"עש 'ה סעיף .בכל כופר והלה הלואה של 'ונ חבלה של 'נ תבעו .4
 ד"סק ונתיבות ב"סק בקצות

  ].וראיות טעם 'בגמ מקור ציין[  שבועה ללא שיטול כדי משבועתו לפוטרו יכול האם ,מסייעו א"וע ונוטל הנשבע .א .5
 .'ב סעיף ה"ע סימן גם ועיין א"ברמ 'ו סעיף

 .ז"סקי ך"ש ,א"רעק עיין שם .בגמרא הראיות ומה .משבועה פטור המסייע שעד מודים שהכל המקרים ציין .ב    

  א"וברמ 'ו סעיף ?משבועה פטור האם ,לנתבע מסייעת התובע יד כתיבת .ג    

 ודין ,אחרת דטענה מיגו י"ע אלא להאמינה א"שא טענה הנתבע בטוען ד המסייע ע ודין מ"במשאילד המסייע  ע דין .6
 .מרבבה דגול ,ט"סק קצות ,ז"סקט ך"ש ועיין א"ברמ 'ו סעיף ?פרעתיך אם יודע איני באומר ד המסייע ע

והאם מועילה תפיסה בשבועה דרבנן . מנה את כל ההבדלים בין חיוב שבועה מן התורה לבין חיובים בשבועה דרבנן .7
יש תפיסה (כ "ובנו'  סעיף י–תפיסה ). ק סה"ך ס" ש–שבועה על שבועה 'וכן , יש להוסיף נקיטת חפץ. (ק כג"ך ס"ש -הבדלים 
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 ח"י ,יג-ט סעיפים  .היסת לשבועת הדיינים שבועת בין דליםההב מהם) בשבועת הנוטלים ויש תפיסה בשבועת היסת

 סעיף כז? האם נאמן, כ אמר נשבעתי"ואח, ד ויצא"נתחייב שבועה בב .8

 )2 (*.יז-טז סעיפים גם ועיין ז"כ סעיף ?עדים או ד"בי בפני להיות צריכה הדין מעיקר שבועה האם .א .9

, ו"ש שם סק" ופת סימן עה סעיף חע" ועא"ברמ הכ סעיף ?ועהשב חיוב זה על יש האם באיסור שנעשית לעסקא תביעה .ב  

  )2(* ג"וסימן צב קצות סק

 לו החזיר שכבר משיב והנפקד לעניים יחלקם והוא אצלו שהפקיד צדקה של מעות לו שיחזיר מחבירו תובע ראובן .10
 .ז"טו ע"סמ ועיין לה סעיף .ונימוקו ע"בשו הדין ציין היסת שבועת הנפקד לחייב יש האם ממונו

ומה קורה אם התובע תפס או אם , מנה את השבועות של טענת ודאי ושבועות על טענת ספק וההבדלים שביניהם .11
  כל הסימן?הנתבע אינו רוצה להשבע

    פח סימן 

 שני הבא ".בפרוטה והודה כסף מעין שתי לפחות כפר כן אם אלא שבועה חייב הטענה מקצת מודה אין" ל"קי .1
 ה-ג סעיפים ?חייב פרוטה כפר אפילו אלא מעין שני רלכפו צורך שאין אופנים

 ?ראובן תבע את שמעון שחייב לו שק חיטים ושמעון השיב איני יודע אם אני חייב לך חיטים או שעורים איך הדין .2
 סעיף יז

 סעיף .הטענה ממין הודאה מקרי האם ,בשאלה לו ומודה שכירות או ,פקדון בחמישים לו ומודה מלוה חברו התובע .3
 .קצות , א"גר ,ך"עש יט

    פט סימן

 דינו מה .מקצתו או שכרו כל פרע שכבר טוען ב"ובעה ,שכרו את תובע וכעת ב"בעה אצל מלאכה שעשה שכיר .1
 סעיפים  )2(* ומה הדין אם מתו השוכר והמשכיר .ויפטר ב"בעה ישבע אופן ובאיזה ויטול השכיר ישבע אופן ובאיזה

 ד-ב

  צא סימן

 א"רעק ועיין 'ד סעיף ?הלקוחות את מחייב , חובות בו שרשום יחנוונ של פנקס האם .א .1

 ,ט"בה ועיין 'ה סעיף ?לשלם חייבים היורשים האם ,כסף לפלוני שחייב שמת אביהם של בפנקסו מצאו יורשים  .ב
 .ץ שחולק"י בשם תשובת תשב"סימן סט בב, יב סעיף ז"ק סימן ועיין .ש"פת

סימן פא סעיף יח , סימן עה סעיף כב ?ולעניין מה אין סומכים,  בו חשבונותיולעניין מה סומכים על פנקסו של אדם שכתוב .2
  )סימן קז סעיף יב(,  ה–סימן צא סעיף ד , וסעיף כג

    צב סימן

 ך"ש ועיין 'ט סעיף .חשוד והוא להישבע הצריך מלוה .1

  'ה סעיף ?רשע עצמו משים האם ,ממון לגבי הדין מה .רשע עצמו משים אדם דאין ל"קיי. א .2

  ח"סקל ש"בפת ד"ל סימן עיין  ?כדבריו אומר א"ע אם הדין מה. ב

 סעיף שם ?רשע עצמו משים אין 'אמרי אם מהאיסור ידע שלא לתלות יש האם איסור שעשה ראינו אם הדין מה. ג
 ד"כ

    צג סימן

 איזשהי בעלתו להיות צריכה והאם ,לכך הטעם ומה ,לו שחייב ברור לא שלתובע י"אפ להשביע אפשרות יש מי את .1
 שם ש"ופת ,ך"ש ,א"ובגר 'ב סעיף ד"צ סימן ועיין ,ש"פת ,ע"בסמ ועיין 'א סעיף .לכך הוכחה

    צד סימן

 )2 (*ברוך אמרי ועיין 'א סעיף ?לגלגל תובע ד"כשהבע רק או שבועה מגלגלים בעצמם ד"בי האם .1

 ו"ט סעיף ה"ע 'סי ועיין ב-א סעיפים .דבר לכל או התביעה בעיקר הקשור בדבר דווקא זה האם שבועה גלגול .2

 ז"ך סימן עב סקמ"ש' ועי,  סימן צב סעיף ד–נתבע ,  סעיף ב–תובע ? כשטוען איני יודע, האם שייך גלגול שבועה .3

 )2(* ה-ג סעיפים ?שבועות עליו לגלגל מתחיל כשהתובע הראשונה התביעה משלם הריני לומר הנתבע יכול האם .4

 ונפטר שהיות 'אמרי האם עד לו אין הגלגול ועל השבועה מעיקר יפטרלה המסייעו עד הנתבע כשהביא ,בגלגול .5
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 א"רעק עיין 'ה סעיף ?לו מועיל אין בגלגול נתחייב וכבר שמאחר או גלגול כאן אין השבועה מעיקר

 נתיבותוב ,ך"ש ,ע"סמ עיין המקומות בין הסתירה ובעניין[ ו"ט סעיף ה"ע 'סי גם ועיין 'ז סעיף ?מ"משאיל בגלגול אומרים האם .6
 )2 (*.]א"סקי ה"ע סי

 ט"צ סימן עיין ?אטמא שלא להבא להשביעה שיכול גלגול דין למדנו שמשם בסוטה כמו להבא על לגלגל אפשר האם .7
 .ה"סק מ"חו ב"ח ט"מהרי ת"שו ועיין ',א סעיף

  'סעיף אהאם אפשר לגלגל שבועה כשנתחייב שבועת היסת . א .8

  ' סימן פט סעיף ו ונוטלהאם אפשר לגלגל שבועה על השכיר שנשבע. ב

  סימן צה

  ועיין גם סעיף דסעיף א? האם יש עליהם שבועת היסת, קיימא לן אין שבועת התורה על קרקע ושטרות .1

ך "סעיף ב ש ?האם יש חיוב שבועה, והודה במקצת, תבע ממנו תבואה העומדת להיקצר ואינה עומדת להיקצר. א .2
 א"ט ונתיבות סק"סק

עד  ?האם יש חיוב שבועה, לקלה ובעל השדה תובע פיצוי מהמזיק ויש לו עד המסייעחפר בשדה של חבירו וק. ב
 .א' א נזקי ממון סי"ע מחנ"וע, ח"ך סקי" סעיף ו וש–ד "ם ראב"מחלוקת רמב,  סעיף א-בקרקעות 

  סימן צו

 ' ג–' סעיף א? האם טענת קטן מחייבת שבועת היסת .1

 ומה הדין באילם שחויב )2 (*ועה דאורייתא או דרבנןאם משביעים אותה שב, אשה נשואה שהתחייבה שבועה .2
ג נתיבות "קצות סק–אלם . ' סעיף ה–חרש , )ג"ך סקנ"ועיין סימן פז ש(. ' סעיף ו–אשה נשואה ? שבועה או חרש שחויב שבועה

  . ק ז"ס

 –ה אשה נשוא. האם כל טענות של מלוה ולוה שייכים גם באשה נשואה והאם משביעים אותה בכל מצב שנמצאת .3
 א שם לגבי מעוברת" רמ–' בכל מצב'. ל"כנ

  וסימן קלג סעיף ב, סימן קיב סעיף ה' ועי, סעיף ו? ומתי לא, מתי הבעל חייב לשלם חובות או פקדון שהפקידו אצל אשתו .4

   צז סימן

   :בזרוע החייב את למשכן דאסור ל"קי .1

 א"ברמ ד"י סעיף ?בזרוע למשכנו לביתו להכנס מותר האם ,ערב דין היאך .א    

 י - ח ',ו סעיפים ?נפש אוכל בהם שעושים בדברים למשכנו מותר האם כן ואם .ב    

 ה"הרמ בשם כאן טור עיין ?בלילה ולילה ביום יום התשמיש כלי בחזרת הערב דין היאך .ג    

  יד סעיף ?עבודה שכר או הלואה חוב בין חילוק היש ,בזרוע חייב ממשכנים שאין הדין בעיקר .ד    

 ח"בעה יוכלו בהם אופנים שני פרט ,בזרוע  למשכנו או וןכמש וליטול החייב לבית להיכנס ח"לבע שאסור ל"קי .2
 ו"ט - ד"י סעיפים .בזרוע ולמשכנו המשכון וליטול החייב לבית להכנס

 ףסעי ?והאם יש עליו חיוב אישי להשכיר עצמו, לוה כסף ואין לו לשלם האם אפשר לכופו להשכיר עצמו או לאוסרו .3

 )3* (ש"פת ועיין טו

 י סעיף גם ועיין כג סעיף .ע"ובשו ס"בש מקורות ציין ,זאת לומדים ומניין ,מהו חוב לבעל סידור .א  .4

 )2(* ש"פת ועיין שם .שבתפילין המיוחד השוני ומה ,ח"בע סדור לענין ת"לס תפילין בין ההבדל מה   .ב

 כו – כה סעיפים .מהן גובה ח"בע מהן איזה ובניו אשתו בגדי  .ג

 ?בשווה ח"ובע האשה שחולקין אמרינן ומתי ,מידה למלווה מוציאין האם ,למזונותיה בעלה מנכסי אשה תפסה  .ד
 ש"פת ,ז"סקי ך"ש ,ז"סקנ ע"סמ עיין כד סעיף )?ח או מזונות אשתו ובניו"מה קודם פריעת בע(

 ועיין ל - כח סעיפים .אונסה מחמת והעני עשיר שהיה נשבע של דינו ומה לו מסדרין האם לפרוע נשבע של דינו ומה  .5

 )3* (ז"סקט ש"פת

 כו - כג סעיפים ?אשתו נכסי דין ומה  ,משאירים מה ,חוב לבעל סידור בדין .6

 כו ,כד סעיפים ?הלווה של אשתו שהכניסה הנדוניא ממעות גובה חוב בעל האם .7
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 מסדרין לחייב חוב שאינו בדרך האם?; מסדרין דין יש וקבלן בערב האם ) ל–סעיפים כח (? באיזה חוב אין דין של סידור .8

  כט סעיף  ??הלואה אלא שכר שכיר

   קא סימן

או קרקע ואם טוען הלווה שאין לו מעות האם , ל לוה שיש לו מעות צריך לפרוע למלווה מעות ולא מטלטלין"קימ .1
 ה"ך סק"וש,  סעיף א?אפשר להשביעו על כך

 לפרוע רוצה הלווה ואם ?מי עם הדין ,מזומנים רק צהרו והמלווה קרקע או במטלטלין לפרוע שרוצה חוב בעל .א .2
 ש"פת ,ע"סמ ועיין ג ,א סעיף ?מי עם הדין ,מטלטלין או בקרקע לפרוע רוצה והמלווה במזומן

 ז ,א סעיף )2(*?דינו מה ,מזומן כסף לו  ויש שקרן שהוא ד"לבי שנראה או שקרן ונמצא מזומן כסף לי אין הלווה טען  .ב
 ח –

  ב סעיף )2 (*?מי עם הדין ,בקרקע לפורעו רוצה והלווה ,מטלטלין רוצה והמלווה רקעוק מטלטלין לו יש  .ג

 ,גויים של לערכאות שילכו אחרים חובות בעלי לו שיש הלווה שמעון וטוען דין בבית משמעון חובו את תבע ראובן .3
 אותו ויכניסו ,להם םלשל לו יהיה ולא ,גויים של בערכאות  אותו יתבעו האחרים החובות בעלי ,עכשו ישלם ואם
' ועי, יא סעיף ?בישראל ערכאות לבין גויים ערכאות בין הבדל יש האם ?החוב את לראובן גובה הדין בית האם ,לכלא
 )2(* עו'ב ,וז "רדב

  סימן קד     

, ז"ניסן תשנ' ומשמעון לוה ביום ב, ז"אלול תשנ' וזמן הפרעון א, ז" תשנ ניסן'לווה שלוה בשטר מראובן ביום א. א .1
 סעיף א? מי קודם לגבות, ואין לו נכסים לכולם, תמוז' ז לפרעון ג"ניסן תשנ' ז ומלוי לוה ביום ג"אב תשנ' לפרעון א

  גףסעי? האם יש חילוק בין קרקע למטלטלין, ל"בדין הנ  .ב

 ? מה הדין– ואם הקדימו המאוחר סעיף א ?בזמן ההלוואה או זמן הפרעון, הקדמת גבייה לבעל חוב במה זה תלוי .2

 )אפותיקי בעבדים(ה , ע קיז"ושו, יג, ע קז"סמ' ועי,  ה סעיף?ח שבא לטרוף מלקוחות יכול לטרוף גם מטלטלין"האם בע .3

  ט–סעיפים א ח "דין קדימה לבע .4

ואם , ו" סקכע"סמוסעיף י , ח, סעיף א? יצאו על לווה כמה שטרות ואין לו כדי לפרוע לכולם כיצד מחלקים את הרכוש .5
    י" סקש"פת -טרות ש' ב' יש לאדם א

   סימן קה 

א "קצות סק, א"ך סק" ש–עשאו שליח  ? ומה הדין באם עשהו שליח, ח במקום שחב לאחרים לא מהני"מפני מה תופס לבע .1

 א" קצות סק–מפני מה , ב"נתיבות סק

  סימן קו 

רט את החילוקים בזה פ. ד בעיר שהתובע גר שם להוציא צו עיקול על מעות של הנתבע שגר בעיר אחרת"האם יכול בי .1
 ב שחולק עליו"ותומים סק) שנג(ש "י בשם ריב" ב-בהלואה שהיתה במקום אחר ,  סעיף א-הלואה רגילה שהלוה עבר דירה 

  סימן קז 

  דין פריעת חוב ביתומים .1

ה ומתי כופין לפרוע חוב אביהם האם יש הבדל בין מלוו, פרט מתי לדעת המחבר יש רק מצווה לפרוע אבל לא כופין. א
  ?מלוה על פה. 'סעיף א  פ"בשטר למלוה ע

 אבן העזר –נתנו לאחר . שם? מה הדין כיום אם הניח להם אביהם מטלטלין ומה הדין אם נתנו את המטלטלים לאחר. ב
  ' מ סימן ס"י בחו"א מפנה לב"מ סקי"סימן ק ח

מים שווה לדין הגבייה י אביהם אחרי ההלואה והאם בזה דין הגבייה מהיתו"מה הדין אם הנכסים נקנו ע. ג
  'דאיקני' סימן קיב לגבי –לגבי לקוחות . 'נקנו לאחר ההלואה סימן קיא סעיף כ. מהלקוחות

ד רשאי גם מדינא דגמרא אם ירצה לכפות על היתומים לפרוע חוב אביהם ואפילו אם השאיר "יש הסוברים שבי. ד
 להכריע בה ומהי ההלכה במחלוקת הזאת האם יש ראיות מהגמרא, במה תלויה המחלוקת הזו. מטלטלין בלבד

  א"א נתיבות סק"א קצות סק"ך סק"ש; ב"ע סק"סמ

  סעיף א  ?האם כופין או מחייבין את היורשין לפרוע, לווה שמת והניח מטלטלין. א .2

  ב על מלוה שעמו"קצות ונתיבות סק? האם יתר היורשין חייבים לשלם לבן המלווה חוב המת, לווה מבנו ומת. ב

סעיפים ? והאם נאמנים לומר שלא ירשו כלום? האם יש איזה שהיא חובה עליהם לשלם, ריש אביהם כלוםלא הו. ג
   ב–א 

   סעיף א? האם חייבים לפרוע חוב אביהם, מה הדין כשהיה לאביהם חוב על אחרים וגבו היורשים מעות. ד
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 ג"קצות סק', סעיף א ?יםהאם יכול, הניח אביהם מטלטלים וקרקעות והיתומים רוצים לפרוע רק בקרקע. א .3

  ד"ך סק"ש? האם מועילה תפיסתו, אם הבעל חוב תפס מטלטלים. ב  

 'סימן פה סעיף ה', סעיף ה? אם שונה הדין מן היתומים, ומה הדין אם הבעל חוב תפס מהלווה עצמו. ג  

שאין לקבור את ד להוציא צו עיכוב המורה "ראובן שהיה חייב לשמעון סכום מסויים ומת שמעון הגיש בקשה לביה .4
, ך"ש, ע"סעיף ב עיין סמ ?פ שיגרם בזה ניוול המת"ד יוציא צו כזה אע"האם ביה, המת עד שהיורשים יפרעו את החוב

 נתיבות,ש "פת

     

  סימן קח 

באו היורשים לגבות וטוען שמעון פרעתי לאביכם והיורשים אומרים לא . ח על שמעון ומת ראובן"ראובן יש לו שט .1
 סעיף חה וסימן פב סעיף . ידענו

, באיזה אופן יורשי המלווה נשבעים ונוטלים מיורשי הלווה, ומתו שניהם, ראובן חייב לשמעון סכום מסויים בשטר .2
  טו–סעיפים ט  ?ובאיזה אופן אין יורשי המלווה נוטלים כלום אפילו בשבועה

    סימן קי  

  פריעת חוב ביתומים קטנים  .1
ועיין גם סימן קח (' סעיף ב. לאו בני מעבד מצווה/צררי בין הטעמים ומה הטעם להלכה מ"למה לא גובים מקטנים מה הנ. א  
  ) סעיף ג

פרט את . מ יש כמה מקרים שבהם מקבלים עדות אפילו בפני קטן"מ. ל שאין מקבלים עדות בפני קטן"קי. ב  
  ז-סעיפים ד. המקרים ואת טעמיהם

ב "קצות סק', סעיף ב כמו עדות שאין מקבלים אותו בפני קטן האם אדם נאמן במיגו נגד קטנים או שהמיגו הוא. ג  
  ב"נתיבות סק

 א"א נתיבות סק"קצות סקמה הדין אם הלווה הותיר אלמנה בהריון  . ד  

  סימן קיא

ובאיזה אופן , באיזה אופן יכול  המלווה לטרוף מלקוחות, ראובן הלווה לשמעון בשטר ולשמעון היו נכסים ומכרם .1
  יג, יב, ח, ג, סעיפים א)  דוגמאות2(? אינו זכאי לטרוף

 א"ה סעיף ל"ב ועיין סימן רע"קצות סק, א"עיין רעק' סעיף ב? האם הלוואה נגבית מהפקר .2

 סימן קיב

באיזה אופן . ולראובן היו נכסים בעת שלווה וקנה כמה נכסים לאחר מכן, ראובן היה חייב לשמעון סכום מסויים .1
ל "והמדובר שלא א, כסים משועבדים שקנה אחר ההלוואה ובאיזה אופן לאיכול ראובן לטעון ששמעון יטרוף מהנ

 ב סעיף ב"ק' סעיף א ועיין סי". קניתי ואקנה"

 'סעיף אכ "אם זה גם על נכסים שיקנה אח. הלכה היא שאחריות טעות סופר היאה .2

  סימן קיד

ואני אקח את המעות , בא מלוה לטרוף מלוקח קרקע ואומר הלוקח למלוה אתן לך מעות ותשאר הקרקע לי .1
  סימן קטז סעיף ב' ועי, סעיף ג ?ומה הדין אם עשאו הלווה למלוה אפותיקי? האם רשאי הלוקח, מהלווה

  סימן קיז

משכן ביתו או עשאו אפותיקי לבעל חוב או לאישתו אם מכר הבית לאחר האם חלה המכירה ואם יש הבדל אם יש  .1
  'סעיף ב', סעיף א  ?לטרוףהאם בעל החוב בכל זאת יכול , לו נכסים אחרים

  ב"קצות סק, א"ברמ' סעיף ו ?אם הקדיש ביתו זה האם חל ההקדש .2

  סימן קכ 

  ב–סעיפים א ? ומה הדין אם פרע לאשתו של המלווה, אימתי אמרינן דאם זרק חובו לפני המלווה נפטר .1

א ונגנבו או אבדו מי חייב והמלווה לא ב, אמר הלווה למלווה הנה מעותיך מנויים וקשורים בביתי בא ותקח אותם .2
 נתיבות, ך"ע וש"סעיף ב עיין סמ? באחריותם

  סימן קכא 

, מנה שיש לי בידך שלחהו ביד לוי, הביא לוי שליח המלווה כתב ללווה, מה הדין בראובן שהיה חייב לשמעון מנה .1
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א אומר שהיו בשטר אל, ולא שלחתי לך ואין הלווה יודע שהוא כתב ידו, לא כתבתי, וטען המלווה, ושלחו בידו
 ך"סעיף ד ועיין ש? מה הדין, סמנים ואותיות שרק הוא והמלווה מכירים בהם

י לוי שהיה שליחו "ח ושילם לו מזה שלוש מאות ע"ראובן תבע את שמעון לדין בטענה שהיה חייב לו חמש מאות ש .2
ד שהוא קיבל משמעון "השמעון טוען שהוא שילם לשליח את הכל והשליח אומר בבי, ועתה תובע ממנו את השאר

 נתיבות, ך"סעיף יב ועיין ש? מה הדין, את הכל ונתנם לראובן

  סימן קכב 

סעיף ? מה הדין, שליח שמביא עדים שעשאו המלווה שליח לגבות חובו והלווה אומר לא אפרע לך רק למלווה עצמו. א .1
 נתיבות, ך"ש, ע"א ועיין סמ

וה וביטל את השליחות לפני שהלווה מסר את הכסף ולא ידע  עשה המלווה שליח את ראובן לגבות חובו מהלו .ב
 )2(*ך"א ועיין ש"סעיף ב וברמ? הדין עם מי, ותובע המלווה את הלווה, הלווה מהביטול ומסר לראובן את הכסף ואבד

 'ך ז"ש' ע ה"סממה יהיה הדין אם השליח ידע מהביטול ולא הנפקד  .ג

 א"סעיף א עיין גר? האם יכול הלווה לסרב לתת לו,  פהעשה מורשה להביא לו את חובו שבשטר או בעל. א .2

  ג–סעיפים ב ? האם יכול המשלח לחזור בו מן השליחות או מן ההרשאה .ב

 ד"ך שם סק"וש' ד סעיף א"וועיין סימן קכ,  פ סעיף ב"ע? האם יכול לחזור בו, אם הלווה עשה שליח או מורשה  .ג

ואם יש פירות מתוך שיכול לדון על הפירות דן גם על העיקר . א לן בעל שבא לדון בנכסי אשתו צריך הרשאהקיימ .3
 .ואינו צריך הרשאה

 'סעיף ח? ע צריך הרשאה"מה הדין שכבר נלקטו פירות השנה ומה הדין בקרקע שאינה מגדלת פירות כלל ומתי לכו .א

ומה הדין באם האשה אינה מתנגדת בתביעה על ? דיןמה ה, באופן שאין הבעל צריך הרשאה והאשה מתנגדת .ב
ך " ש–נכסי צאן ברזל . א"ש סק"ה פת"קצות סק, ד"ך סקל"ש?  הפירות והאם יכולה האשה להתנגד בנכסי צאן ברזל

 ג"סקל

מתי זכאי הנתבע לסרב ומתי , האם יכול אחד מהאחים לתבוע בלי הרשאה. שותפים או יורשים שלא חלקו בנכסים .4
ך " ש–נתבעים . 'סעיף ט? רב פרט כל הפרטים והצדדים ומה הדין כשהיורשים הם הנתבעים ושמע ולא באלא יכול לס

  ו"סקל

  סימן קכג 

 קצות, ע"סעיף א ועיין סמ? על מה כותבים הרשאה מדינא דגמרא. א .1

 שם ? על מה נהגו לכתוב הרשאה  .ב

 סעיף י ? האם קרוביו כשרים להעיד באותה תביעה, מורשה בשכר  .ג

 ך"שם ועיין ש? ילוק בין מורשה בשכר קצוב בין אם יפסיד בין אם ירוויח היש ח  .ד

 ך"סעיף ב ועיין ש? האם גם לאחר המנהג יכול למנות שליח להשביע חברו  .ה

 ך"סעיף ג ועיין ש? מי שכתב שתי הרשאות לשני מורשים זה אחר זה למי  חייב הנתבע לענות  .ו

ך "ד ובש"טו ועיין סימן קכ, סעיפים א?  יש חילוק בין תובע לנתבעוהאם, ד שיטען במקומו"באיזה אופן אפשר למנות עו .2
 וקצות שם

 זה הבא בהרשאה" ואשר לא טוב עשה בעמיו" .3

 'סעיף טופרט ? אימתי מן הראוי להתמנות כמורשה ואימתי לא  .א

עיף ס? האם חל למפרע,  האם יכול אדם למנות מורשה שלא בפניו ומבלי ידיעתו ומה הדין כששמע אחר כך והסכים .ב
 ג"ך סקל"ג ש"ע סקכ"סמ, ה"טו בהג

  סעיף יד? האם יכול למנות גוי כמורשה וכיצד המינוי .ג

  דסימן קכ

 'סימן קכד סעיף אבאיזה ענין יש עדיפות לתובע על הנתבע  .1

, ד"ך סק"ש מינה שליח שיטעון בשבילו לבית הדין והודה השליח לתובע אם הודאתו מחייבת בין בממון בין בשבועה .2
  מ"מן פא סקך סי"ע ש"וע
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   סימן קכה    

 סעיף א ? אם מסר לשליח את הכסף שלווה לאחר תום ההלוואה אם חייב באחריות .1

 2* ב –סעיפים א ? האם יכול לחזור בו, הולך מנה לפלוני שאני חייב לו או פקדון .2

? ד חכם לסתם אדםוהאם יש הבדל בין עשיר לעני או בין תלמי, ואינו יכול לחזור בו' הולך כזכי'האם במתנה אומרים  .3
אם הלווה זכה ולא יכול , נתן לשליח כסף או מטלטלין ואמר לו תנם לפלוני במתנה או בהלוואה או בפיקדון ג"ש סק" פת–ח "ת. 'סעיף ה

 ?לחזור בו ומתי לא יכול לחזור בו

   סימן קכו 

 א" סקקצותא "סקך " ש'סעיף א ?ש"האם בכתובה יש דין מעמ .1

ההלכה היא שהנותן לחבירו במעמד שלשתם אינו יכול  ש"פת, ש"סעיף א עיין שעהמ ?ש"האם בדבר איסור יש דין מעמ .2
אבק ריבית / ב"סק, א"קצות סק, א"ך סק" ש– כתובה או חוב שלא בטוח שיבא לידי גביה ?באיזה דבר כן יכול לחזור בו. לחזור בו

 .ד"ב וקצות סק" נתיבות סק–ה וכן הקנאת הלוא)  ם אלשקר"מהר(ו "ך סק" ש–קנין עבור סחורה , ג"ש סק"פת

והאם הנותן יכול למחול , האם יכול לחזור בו כשעסוקים באותו הענין, ש"אמר לחברו מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמ .3
 סעיף א ? לנפקד את המנה

 סעיף כ ? ש אמרינן שלוחו של אדם כמותו"האם לגבי מעמ .4

 קצות, ך"סעיף א ועיין בש? ול והאם יכול למח-  מה הבעיה -ש "ח במעמ"נותן או מוכר שט .5

 ך"ש, ז"ע סקכ"סעיף י ועיין סמ? והלווה העני האם הקונה יכול לחזור בו, מעמד שלושתם. א .6

 סעיף כב . מעמד שלושתם בגוי ונתרצה המקבל. ב  

 סעיף כא ? י כתב"האם מועיל מעמד שלושתם ע .7

  סימן קכז 

באיזה אופנים חייב להחזיר , י הגר לתבוע הפקדוןנכרי שהפקיד אצל ישראל ולאחר מכן התגייר ומת ובאים בנ .1
 ך "ש, ע"סעיף ב ועיין סמ? הפקדון ובאיזה אופנים לא

  סימן קכח

 א"סעיף א ורמ? האם חייב לשלם אותו, הפורע חובו של חברו שלא מדעתו. א .1

ה קצות "ך סק"שם וש? למלווה בשטר, למלווה בשטר על המשכון וקבל המשכון,  היש חילוק בין מלווה על פה  .ב
 א"סק

 נתיבות, קצות, ך"א ועיין ש"שם ברמ. היש חילוק בין מלווה ישראל למלווה  גוי  .ג

בית  ?אם חייב לשלם לו, זן יתום בן חמש שנים וכשהגדיל היתום תבע המאכיל שישלם לו כי היה זה בתורת הלוואה .2
 . סעיף כהע בסימן רצ"וע, ק קמז"א מהדו"ת רעק"בשו' ת ומה שהעיר עליו ועי"יוסף בשם בעה

  סימן קכט 

? ומתי צריך קנין, וערב אימתי מתחייב בדיבור, מנה שלושה אופנים שאדם יכול להתחייב לחבירו מבלי שהיה חייב .1
 תחילת הסימן' וסימן ס, ב-סעיפים א'  ד ועיין סימן מ-סעיפים א 

   : בדין ערבות .2

סעיף ב ? האם לראובן יש דין ערב. מעון מה הדין כשראובן אמר על שמעון שהוא נאמן והלך לוי והלוה כסף לש .א
  ך"א ועיין ש"ברמ

 א"קצות ונתיבות סק, ו"ך סק"שם עיין ש? מה הדין אם ראובן אמר כל מי שילוה לשמעון אני אשלם האם יש לו דין ערב .ב

 א"ח וברמ"סעיף י? האם דינו כערב או כקבלן. מה הדין אם ראובן אמר תן לשמעון ואני קבלן  .ג

  סעיף ב?עות האם צריך קנייןערב בשעת מתן מ. א .3

סעיף ב ? האם נתחייב כערב, אלא אמר לו הלווהו ואני בטוח שיש לו להחזיר, אם לא אמר במפורש הלוה ואני ערב. ב
 ב"מ בנתיבות סק"ונפק, ז שאין זה מדין ערב"ע סק"סמ' ועי, א"ברמ

 סעיף ה ? האם אפשר להיות ערב קבלן לאחר מתן מעות ההלואה) 3(* .4

סימן ' לגבי שני ערבים עי(סעיף י ? האם חייבים לשלם, לאדם מסויים והלווה ברח) ערב קבלן(ם חתמו על ערבות שני ערבי .5
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 )וקלב, עז

וללוי היו נכסים במדינה , וןוהגיע זמן הפירע, מה הדין בראובן שהיה ערב כלפי שמעון על חוב שלוי היה חייב לו .6
  יב– אסעיף י )2(*?עליך לפרוע ממנו תחילה, סיםועכשיו טוען הערב כאן שללוי הלווה יש נכ, אחרת

  סעיף יד?האם יכול לגבות מהערב תחילה, התנה המלווה עם הערב ממי שארצה אפרע .7

   סעיף יט?האם יכול המלווה לתבוע את הלווה, ערב קבלן שלקח המעות מיד המלווה ונתנם ללווה .8

  סימן קל

והלווה מסרב עד שיביא עדים שפרע למלוה את , תי חובךערב שבא ללוה ומראה לו את שטר החוב ואומר לו פרע .1
ואם פרע ולא הביא השטר מהמלווה האם יכול , מי צודק ומה הדין כשביד הערב יש אישור שקיבל את החוב, החוב

  בסעיף ? הלווה להתחמק מלשלם לערב

 סימן קלא 

, ס סעיף ב' ג ועיין סי"סעיף י? ת נוטהלאם נתן דבר שאין הדע, אם יש חילוק בין אמר לחנווני לתת דבר שהדעת נוטה .1
 ד וברב המגיד שם"ובראב) ז"ט, א"מכירה י' הל(ם "וברמב

? מה הדין אם בהסכם הגירושין הביאה האשה ערב להתחייבותה לשלם לבעל סכום כסף והערבות היתה בתנאי .2
 א"סעיף י וברמ

סעיף יג ועיין ? האם נשתעבד, ירצה ואני ערבכגון שאמר לחנוני תן לפלוני כמה ש, ערב שערב בדבר שאינו קצוב) 2(* .3
 ב"בקצות סק' ס' ועיין סי, קצות, ך"ש, ע"סמ

סעיף יד ? האם הערבות תופסת והאם צריך קנין לכך ומה הטעם? ואני ערב לך, מה הדין באומר לחבירו ערוב לראובן .4
 ז "ע סקכ"וסמ

  סימן קלב 

והאם יש חילוק בין ערבות בעל פה או  ?ר לגבות ממנהבאיזה אופן אפש, פנויה שנתנה ערבות לאחרים ונשאת. א .1

   סעיף ב?בכתב

2.  

 בסימן עז שאלות נוספות ' עי .3

  סימן קלג 

וטוענים שמא אבינו , יורשיו של ראובן מצאו את כלי אביהם שהיו עשויים להשאיל ולהשכיר בידיו של שמעון .1
שים להוציא הכלים מידי שמעון בטענת אם יכולים היור, ושמעון טוען קניתים מאביכם, השאילם או השכירם לך

 ט"ד סימן קמט סקל"ע סקי"וסמ, א"ך סקי"ע וש"א וסמ"נלמד מסעיף ה ברמ? שמא

   א ונתיבות"קצות סק ?האם גם ביד קטן אמרינן חזקה זו, חזקה שמה שביד האדם הוא שלו במטלטלין .2

ל הכלי טוען שלא השאילו ולא בע.  דברים העשויים להשאיל ולהשכיר ועדים ראו את הכלי ביד המחזיק)2(* .3
  יב–סעיפים יא ' סעיף ה ועיין סימן צ? הדין עם מי, והלה טוען קניתי ממך, השכירו אלא הפקיד אצלו

ועדים ראו את , והלה טוען  קניתי ממך, אתה גנבת ממני: ובעל הכלי טוען, בדברים העשויים להשאיל ולהשכיר.  א .4
  יב–סעיפים יא '  ועיין סימן צ,סעיף ו? הדין עם מי, הכלי ביד המחזיק

 שם  ?והלה טוען קנוי הוא בידי, מה הדין כשבעל הכלי טוען גנוב הוא ממני  .ב

פרט לדברים העשויים , צריך להוכיח, והטוען על חברו שלי הוא, ל כל המטלטלים בחזקת מי שהם תחת ידו" קי .5
 .להשאיל ולהשכיר

 ב סעיף יט"ין סימן ע עי? מה היא הגדרת דברים העשויים להשאיל ולהשכיר  .א

 נתיבות, ך קצות"ש, ע"א ועיין סמ"סעיף ז וברמ. והתובע טוען נגנבו ממני, טען מי שנמצאו בידו קניתים מפלוני  .ב

 ועיין סימן שנז סעיף א וסימן צ סעיף יא, סעיף ו? היש חילוק בין יצא לו שם גניבה בעיר ללא יצא לו שם גניבה  .ג

  ז–סעיפים ה ? ומתי נשבע הטוען ונוטל, ת ידומתי יתחייב המחזיק שבועה וישארו תח  .ד

וגם הביא עדים שמעידים שהחפץ היה ברשות , ראובן תבע  את שמעון שהחפץ שבידו או בתוך ביתו שייך לו.  א .6
 ?ד ובאלו תנאים"למי יאמין בי, ראובן ושמעון טוען שראובן מכר לו את החפץ או משכון הוא בידו
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 כל הסימן ? ובאיזה אופן לא יהיה ראובן נאמן כלל, עון נאמן כלל באיזה סוג של חפצים לא יהיה שמ  .ב

  סימן קלד  

ראובן תובע משמעון שהיה שען שיחזיר לו את השעון שמסר לו לתיקון ושמעון אמנם מודה בכך אך טוען שראובן  .1
 ה, ב -סעיפים א ? באיזה אופן נאמן שמעון בטענתו, כ מכר לו את השעון"אח

ולא אמר לו , ושמעון טוען שירש את השעון מאביו, שעון לאביו של שמעון שהיה שען לתקןראובן טוען שמסר את ה .2
האם יכול , וראובן הביא עד אחד המעיד שהשעון שהיה שלו נמצא כעת אצל שמעון, לפני מותו שהשעון איננו שלו

 .'מתוך'שאין , ודים כאן ביורשב ומ"וקצות ונתיבות סק, ד"קך ס"שא ו" ברמסעיף ו? ראובן להוציא את השעון מידי שמעון

  סימן קלה    

 :שנים' ידוע שבדבר שכותבים עליו שטר דין חזקה הוא בג .1

א " רמ–חזקת תשמישים , א סימן קלה סעיף א" רמ–גודרות  ?שנים בדבר שאין כותבים שטר' מתי יש דין חזקה של ג  .א
 סימן קנד סעיף טז

 קמב סעיף –דלי ליה צנא דפירי , )ב"קצות סק' ועי( סעיף ב – קטן עבד ?מתי הוי חזקה מיד אף בדבר שכותבים עליו שטר  .ב
  ג"נתיבות קמט סק -חפר בורות ,  ב– סימן קמז סעיפים א –הודה ,  שם סעיף ב–במחל , א

   סימן קלט 

, או מביא עדים שהם שלו, מה דינו כשכל אחד טוען זה שלי, שניים שחלוקים בדבר ואין שום אחד מהם מוחזק. א .1
 סעיף א?  אחד הביא עדים שאכל שני חזקהאו כשכל

 א"ך סק"סעיף א וש? ומה הטעם, ד כל דאלים גבר וגבר אחד מהם האם יכול השני לחזור ולתקוף"כשפסקו בי  .ב

, ומה הדין אם חטף? ד כל דאלים גבר ובא שלישי וחטפה בטענת שמא או ודאי האם יכול לחטוף"כשפסקו בי  .ג
  סעיף ב?וכמה? למי מחזיר

יש מחלוקת בהלכה מי ישתה קודם ממים (? ומה הטעם, שייך בו כל דאלים גבר או לא,  דדינאהאם בספיקא  .ד
 ו" סקך"שי ו" סקע"א ועיין סמ"סעיף ד ברמ )?מה הדין. ר ראובן או שמעון"של בור ברה

  סימן קמ

' ג בשם ת" קצות סק? שנים אם יכולים גם בניו להמשיך לשאוב בחצר זו3אדם שהחזיק לשאוב מים בחצר חבירו . א .1
 ט"ז ונתיבות סקי' ח סי"ב

האם גם במקום ישיבה בבית הכנסת שהיה לפעמים משתמש שם האם זה מהווה חזקה ובניו יכולים להשתמש   .ב
 א"סעיף ח ברמ? האם מהווה חזקה, וגם אם שמו היה רשום על המקום, בו

 ב"קצות סק? או אומדן דעת, שנים זה סוג של קניין' חזקת ג .2

וגם יש לי שטר ואמרו לו , שנים' רער שמחזיק בקרקע שלא כדין ואמר המחזיק ישבתי כבר גי מע"אחד שנתבע ע .3
   סעיף ד?האם נאמן המחזיק או לא, כ אבד השטר או שהשטר פסול"וטוען אח, ד תביא את השטר"בי

  סימן קמב

האם זכה השכן , ובטעות נבנה שנית במקום אחר, ונפל הקיר המבדיל בין שני החצרות, שכנים בבית דו קומתי. א .1
 סעיף ב ?ומה הדין, או בידיעה ומודה בכך, בקרקע כשסייע בעדו מחוסר ידיעה

  סעיף ג? מה הדין כששכן סייע לשכנים לפתוח חלון על חצירו  .ב

  סימן קמו

 ואם פרסם ג"ע תומים סק"ד וע"ך סק"וש, י"ב ?אם מחה זה שלא בפני זה אם חשוב מחאה, מחאה שצריכה שניים. א .1
וסימן קמט , ע סימן קמד סעיף ד"ניתן ללמוד משו ?המודעות של בית הכנסת או בכרוזים אם חשיב מחאהמודעה בלוח 

 ולא רק באופן ישיר, סעיף כ שגם בצורה של קול הוי מחאה

 סעיף ג? העדים שאמרו לא אמרנו המחאה לאף אחד לא למחזיק ולא לאדם אם נקראת מחאה  .ב

' האם צריך שמעון למחות כל ג. ומכר ראובן ללוי את הקרקע, חה בוושמעון בעל הקרקע מי, ראובן החזיק בקרקע .2
 ח" סקנתיבות, ז" סקקצות, ז" סקיע"ועיין סמ'  סעיף ח? שנים

  

  סימן קמט
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בא לוי והחזיק בקרקע . שמעון היה במדינה אחרת במקום שאין השיירות מצויות. ראובן ושמעון שותפים בקרקע .1
 ז"טא ועיין "סעיף א ברמ? הנמצא כאן במקום, ראובןהאם מועילה חזקה נגד החלק של . שלהם

 סעיף טו? מה הדין. ואכלה שני חזקה ומכרה לשמעון, ם קרקע שידוע היה שהיא של ישראל"ראובן קנה מעכו .2

  כד,סעיפים כ. ובאלו תנאים, הבא שתי דוגמאות שאדם יכול להחזיק בנכסי קטן. ל אין מחזיקין בנכסי קטן"קי .3

  ו" ונתיבות סקטסעיף לאנכסי צבור גדולים כגון של עניים או מוסד ציבורי מה הדין אם החזיק ב .4

והראשון טוען שיש לו חזקה כדי  , ת"וכעת אדם אחר מבקש ליתן ס, ת וקראו בו הציבור תמיד"אדם שהיה לו ס .5
 ש "פת, ע"סעיף לא ועיין סמ? עם מי הדין. למנוע שלא יקראו בשני

  סימן קנ 

, שנים תבעו בעל הקרקע להחזיר השדה' לאחר ג, רו ויצא קול בעיר שירד בתורת משכנתאראובן ירד לתוך שדה חבי .1
 סעיף ה ? הדין עם מי, וראובן טוען לקוחה היא בידו, והראיה שהוא מחזיק בה בתורת משכנתא

  סימן קנג    

ד לתקוע קורה וכותל מפסיק ביניהן ורוצה  אח, שתי מרפסות של שני דיירים סמוכות זו לזו, בבית משותף. א .1
 א"ד וברמ"סעיף י? האם רשאי. לעשות סוכה, ל"בכותל הנ

ובכותל זה תקע , מרפסת ראובן סמוכה לדירת שמעון כך שכותל דירת שמעון הוא גם הכותל של המרפסת  .ב
 ח "סעיף י?  לעשות סוכה, ל"בעל המרפסת לתקוע קורה בכותל הנ, האם רשאי ראובן. מעקה המרפסת

. וחזר שמעון ובנה את הכותל מחדש, ונפל אותו כותל, קורות בכותל הידוע שהוא של שמעוןראובן החזיק בנעיצת  .2
 נתיבות, ע"סעיף כ ועיין סמ? האם רשאי ראובן לשוב ולנעוץ קורות בכותל

  סימן קנד     

ם ומה הדין א, האם חבירו שכנגדו יכול לפתוח חלון כנגד אותו חלון, מה הדין באדם שפתח חלון לרשות הרבים .1
 א"וסעיף ל, א"ז ברמ"ונתיבות שם ועיין סעיף ט, ך"ש, ע"סעיף ג ובסמ? רצה להגביה את כותלו

 - סעיפים ז . והאם יכולים לפתוח חלון מול חלון כשבני העיר נהגו כן, מחילה או קנין, האם בהיזק ראיה מהני חזקה .2
 .'קנז סעיף א' וסי, סעיף לו ובנתיבות שם, ה"ימן קנועיין ס, ח שם"י וב"ז מסעיפי הטור וב"א סעיף י"ד גר"ע סקכ"ח עיין בסמ

 ב "סעיף י? האם יש לו רשות לפותחו, מי שיש לו חלון לחצר חבירו והוא סתום כמה שנים. א .3

מי , ובעל החלון טוען אני סתמתי, ובעל החלון בזמנו שתק, ואיך הדין אם בעל החצר אומר אני סתמיתי החלון  .ב
 ח"קמע ס"א ועיין סמ"שם ברמ. מוחזק

 ו" סקטנתיבותה ו" סקז ועיין קצותסעיף ט ?מחות שעכשיו אינו מזיק האם יכול לפתח חלון למקום .4

שכשיחלוקו , שמעון איננו פה והתנה לוי עם ראובן הנמצא פה, לוי פתח חלון לחצר המשותפת לראובן ושמעון .5
האם , וי לא יוכל לוי למחות בואם יפול חלקו של ראובן בחצר אצל החלון של ל, ראובן ושמעון ביניהם את החצר

 ז "סעיף י. מועיל התנאי

  סימן קנה     

 לג, סעיף א ?בנזקי שכנים בדברים שחייב להרחיק אם לא הרחיק ונגרם נזק האם חייב לשלם או לא. א .1

  לו-סעיפים לה  ?האם מועיל חזקה בדיני נזקי שכנים. ב  

  מד-מג סעיפים  ?ז"האם צריך עדים עו, האם מועיל מחילה על דין ההרחקה בנזקי שכנים. ג  

 א"א סקצ"גר, ז"נתיבות סקי ?בור או אש, למה אין בדיני הרחקת שכנים משום מזיק ממש .2

אדם שכר חדרים לצורך משרד בבנין רב קומות והתקין שם מערכות מחשבים עם מתקן קרור לאחר כמה שנים בא  .3
להפסדים ותובע את העליון לסגור את הקרור וכן לשלם והקור גרם , אחר ושכר חדרים מלמטה ופתח חנות של חפצים

 א שם"ע קנד סעיף כה ברמ"וע, סעיף ב? האם צודק בטענותיו, עבור הנזק

ומה הדין אם ראה  ?והעשן יגיע לבית חבירו האם יכול למנוע זאת, בישוב כפרי שאחד רוצה לבנות תנור עצים בביתו .4
 סעיף לז ?כנווהאם בעשן רגיל יכול למנוע מש סעיף לו? ושתק

האם ראובן צריך ,  ראובן חפר גומא בחצרו שמי גשמים יקלחו לתוכה והמים עברו למרתף של שמעון דרך הקירות. א .5
 סעיף כ ? לסלק ומהו שיעור ההרחקה

        , טו, סעיף יא: למשל)  דוגמאות2(?  ההרחקה או שיש דברים הצריכים הרחקה מיוחדתשיעורהאם בכל מקום שווה . ב  
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 לד, ל, כו, כא, טז

 :חזקת תשמישים וחזקת נזיקין .6

יש לפרט את ? והאם בעינן טענה, מהו משך החזקה, ובמה הן שונות מחזקת קרקעות, ל"מהן החזקות הנ  .א
, ו, סימן קנג סעיפים ב )2(*? מה הכוונה, ד מיד" ולמ.ומה נפסק להלכה, שיטות הראשונים ואת טעמי מחלוקתם

 .סימן קנה סעיף לה) ו"קצות סק(, ג"ב קצות סק"ע סקל"סמ, טז

אם אדם אומר לחבירו קרע את כסותי הוא רשאי לחזור בו למה בחזקת נזיקין אין הניזק יכול לחזור בו   .ב
 א"ע נתיבות קנז סק"וע, ז"קצות סקט. ענה גם מסברא? מהסכמתו

מקנה קצות קמב דעת אחרת  ?באיזה מקרה אדם זוכה בקרקע שהוא מחזיק בה גם אם לא הייתה לו כוונה לקנות  .ג
 ט"קפג סק, א"סק

למי ? מי חייב לקצוץ אותם? מתי מותר לקצוץ אותם, ענפי אילנו של ראובן עברו לשדהו של שמעון או רשות הרבים .7
  כט–סעיפים כז ? הענפים והפירות

ל מרפסת ביתו של ראובן היא גג ביתו של שמעון בחורף מי הגשמים היורדים ע, ראובן ושמעון גרים בבית מדורג .8
. א: שמעון תובע מראובן, בקיץ מי שטיפת המרפסת מחלחלים לביתו של שמעון, המרפסת מחלחלים לביתו של שמעון

ע "סמ, סעיף ד ?הדין עם מי, לשלם עבור הנזקים שנגרמו לו בבית ממי הגשמים ומי השטיפה. ב. לאטום את המרפסת
 ז"נתיבות קנה סקי'  עי–תשלומים . 141 צדק ג עמוד ושערי, עמוד קסז' ר ירושלים ט"פד' ועי, ג"ט סקי"באה, ו"סקט

  סימן קנו    

 א"ש סק"ע פת"וע, ז"ט, ג"ע סק"סמ, א סעיף?    האם אדם רשאי לפתוח מרפאה בבית משותף .1

  ז–סעיפים ו ? האם יכול לעכב עליו, ם ורוצה למכור" בישוב שיש מכולת ובא בעל רכב שק. א .2

א "ברמ' סעיף ז? האם מותר בכל גוונא, וצה להוזיל בכדי שאנשים יבואו אליוכשיש שני מוכרים בישוב ואחד ר. ב  
 ש"ועייין פת

ע "ועיין סמ'  סעיף ג? האם מותר לו לפתוח, וזה פוגע ברישום של הראשון, ויש עוד אחד שרוצה לפתוח, ת"אם יש ת. ג  
 ש"פת

האם בן מבוי רשאי להקים (י כן ומתי לא פרט מת, האם יכול בעל חנות למנוע מאחרים לפתוח חנות דומה לצידו. ד  
 '  סעיף ה? )פרט את המקרים ואת מקור הספק, עסק מתחרה באותו מבוי

  סימן קנז 

 שהיה ביניהם היה רחב ונפל  ואחד מהם טוען שהוא מוכן להשתתף בבנייתו אך בתנאי שיבנו שהכותלשותפים שבחצר . 1 
  יגסעיף ? האם הדין עמו או לא, ביםאותו כפי מה שנהוג כעת במדינה שהקירות לא רח

  סימן קסא 

 ומה הדין אם הוא אינו רוצה ? לו בית באחת החצרות ואינו דר עם בני חצרשישמהן הדברים שבני העיר כופין למי  .1
 'וסעיף ד' סעיף ב? לעשות עמהן מה שצריך לעשות

   סימן קסג  

האם יש הבדל , נבחרי הציבור  או שיש צורך בהסכמת כל,"אחרי רבים להטות"תקנות הציבור מתקבלות על פי הכלל האם 
 ש"רא' מ תו שמבאר ת"ם חו"א ומהרשד"ש סק"פת? לצרכי חולין וסדר חברתי, בין תקנה העוסקת בצרכי מצוה של הציבור

 .אנו מוצאים בהלכה על כוח הרבים לתקן תקנות ולחוקק חוקים בכל תחומי הציבור כיחידה אחת .1

  ב- סעיף א . בצורכי ציבור בהם כופים את היחיד להשתתף בצרכי הציבורציין לפחות שש ענינים   .א

 מ תו"ם חו"במהרשד' א ועי"ש סק"פת? מכח מה יונק הציבור סמכותו לכפות על היחיד להשתתף בצרכי הציבור  .ב

ע "סמ, א סוף סעיף ג"רמ? האם חובת ההשתתפות לצרכי הציבור חלה גם על יחידים שאינם צריכים לאותו דבר  .ג
  א קצג"ס ח"חת, ח"ג וסקכ"ש סקכ"ב ופת"סקל

   –ח סעיפים א "ועיין סימן צ, ה"ס' ועיין סי, א"א ונתיבות סק"קצות סק? מועיל יאוש בחובהאם  .2

ד וטענתו שאין "ובאו לב) מסים(ראובן יש לו דירה בעיר ואינו רוצה להשתתף בהוצאות בדברים הצריכים לעיר .3
ד " שם אלא מישהו אחר יתן לו במתנה או ירושה היא בידו האם ברצונו לגור עמהם בעיר וגם לא קנה הדירה

  סעיף ב? מחייבים אותו בתשלום המסים או לא
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האם חייבים החכמים שבעיר להשתתף עמהם , מה הדין באנשי העיר ששכרו פועלים  לתקן כבישים או רחובות .4
 סעיף ד ? בהוצאות

      סימן קסז

אימתי אנו אומרים שזה שייך לעליון ומתי לתחתון ומתי ,  התחתונה וירק צומח באורי שלגינה שגבוהה מחברתה .1
ומה הדין פירות שגדלים על ענפים ? ומה הדין באם תפס אחד מהם ומה היא הסיבה שכל צד מגיע לו? חולקים

  )כל הסימן( ב –סעיפים א ? שנוטים לשדה חבירו למי שייכים

   סימן קעא 

, ה ואחד מהשותפים רוצה לחלוק את השותפות האם יכול לכופו לחלוקשניים שקנו שדה או ירשו או קבלו מתנ. א .1
י "א ובב"ך סק" ב וש–סעיפים א האם יש הבדל בין יש בו דין חלוקה או לא והאם יש הבדל בין קנה בשותפות או ירשו 

 בכסף הקדשים' ע סעיף ו"סעיף לג וע

 כסף הקדשים סעיף ו.  יכול לכוף לחלוקהאם הקונה, אם נאמר בקנו אינו יכול לכפות מה יהיה אם מכר חלקו  .ב

 סעיף א ממשנה . מה הדין בשותפין במטלטלין  .ג

 א"א ועיין נתיבות סק"סעיף א ברמ. ואם עשו קניין  .ד

  : בדין גוד או אגוד בדבר שאין בו דין חלוקה .2

 א1שאלה . או שיש חילוק, קנו יחד בשותפות, מקבלי מתנה, ביורשין, האם הדין אחיד  .א

 י"ב ונתיבות סק"ע סקי"סעיף ו סמ. היש בו דין גוד או אגוד, דבר שעשה לשימושו הפרטיהוריש האב לבניו   .ב

 י"סעיף ח ונתיבות סק. היש זכות לאחד היורשים להשכיר חלקו  .ג

 סעיף יב . א היש בו דין גוד או אגוד"א על ד"כגון בית שאין ד, דבר שאינו ראוי אפילו לאחד  .ד

 א"סעיף ט וברמ. )3 (*ש בשכירות דין גוד או אגודהי, שניים ששכרו דבר שאין בו דין חלוקה  .ה

סעיף . אחד מהשותפין שאין לו מעות מזומנים לקנות חלק חבירו היש לו זכות לטעון גוד אגוד שימכור לאחרים  .ו
 ח"נתיבות סק, ז"ך סק"ש, ו"ע סקט"סמ, א"וברמ' ו

 ז"ש סק" פתנמק, מה הדין בדירת מגורים משותפת לאיש ואשתו  .ז

 ? אם יכול לטעון גוד או אגודא תתנו"י בשם רשב" ב או שדה או מקום בבית הכנסתא סעיף יד"רמ דירת מגורים. א .3

 ' ו2ג ושאלה "א סקכ"גר' ועי, סעיף ו? אם אפשר לטעון גוד או אגוד גם כשאינו משלם במזומן  .ב

 והשני אומר ,האחד אומר נחלוק כל בית בפני עצמו, א יש דין חלוקה"מה הדין בשני אחים שירשו שני בתים שבכ .4
    א"סעיף יד וברמ? הדין עם מי, נחלוק בית כנגד עליה

  סימן קעב 

  : בדין חצר לפי פתחיה מתחלקת .1

  ב–סעיפים א ? באיזה חצר אמרו  .א

 ד"ע סק"סעיף א ועיין סמ. האם דין זה נוהג באב שחילק לבניו בתים בחצרו  .ב

 שם . הסבר סדר החלוקה לפי פתחים  .ג
   סימן קעה    

 ו"ע סק"סמ? והאם הוא מדאורייתא או מדרבנן', בר מיצרא'ין מה טעמו של ד .1

, כד, מ ט"ש ב"סעיף ז רא )3 (*?על מצרן או על הלוקח, על מי מוטלת ההוכחה, כשמתעורר ספק בזכות המצרנות .2

בן המצר שבא להוציא מהקונה וטען הקונה שהמוכר היה  (ו"ע בקצות סימן קג סק"וע )א סעיף מה"רמ ( מו–סעיפים מד 
 )על מי להביא ראיה, או אם טוען שמא מחמת המס מכר, ייב לפרוע המס ולכך מכרח

 סעיף טו ? האם איבד זכותו, מצרן שבא לסלק את הקונה ולפני שסלקו מכר את שדהו שעל המצר) 2(* .3

 א"סעיף יז וברמ? האם יכולים לסלק את היורש, מת הקונה לפני שהמצרן סילקו) 2(* .4

עוזר ' ו והגהות ר"ע סקפ"א וסמ"סעיף מז ברמ? האם יכול המצרן לסלק את חלק הבעל, דהאשה ובעלה קנו יחד ש) 2(* .5
 ט"בבאה
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  שיהיה לה נכסים בלא רשות בעלה -א "רמ, סעיף מז? והאם ישנו איזה תנאי בדבר, מ"האם יש בזה דינא דב, המוכר לאשה .6

 ג"סקכש "פת, ט"ע סקצ"א סמ"סעיף נג וברמ ?כנסת יש דין של בר מצרא-האם בבית .7

  נט-סעיפים נז ? האם יש לו דין של בר מצרא להוציא מהלוקח, מי שיש בידו בית ממושכן או ששכר אותו .8

אדם מכר את הדירה שלו לקונה שהגיע לעיר וחיפש דירה מתאימה למשפחתו הגדולה ולאחר המכירה נעלם המוכר  .9
טען שיש לו דינא דבר מצרא , )ט"ע סקפ"מוס, א"סעיף מט ברמ(שכנו אדם בעל אמצעים שגר בוילה סמוכה . מן השטח

ש "ל ופת"ך סק"וש, סעיף לו(אחת הטענות של הלוקח הייתה שהוא קרוב משפחה של המוכר . ותבע לבטל את המכירה

). בכסף הקדשים' א ועי"סעיף מג ברמ(בנוסף לזה טען שהמוכר מכר את דירתו בגלל ששקע בחובות גדולים ). ג"סקי
העלה את כל הצדדים . מה יש לפסוק במקרה זה).  בדין ספק2שאלה ' עי(ותיו של הלוקח התובע מכחיש את כל טענ

 .ונמק אותם) י הלוקח"גם שאלות שלא הועלו ע(

  סימן קעו     

. ואם בקניין מה הם הקנינים המועילים וכיצד עושים אותם,  כיצד מתקיימת השותפות בדיבור או בקניין )3(* .1
  ג–סעיפים א 

,  בין התחייבות לכניסה לשותפות בממון או בין בעלי מלאכה שרוצים לעבוד ביחד לחלק ברווחיםהאם ישנו הבדל .2
 ד"נתיבות סק, א" סעיף ג ברמ?והאם שותף יכול לפרק שותפות כמו פועל שחוזר בו

  ז–סעיפים ה ? כששותף אחד השקיע יותר מחברו, כיצד מתחלקים ההפסדים והרווחים בשותפות .3

סעיפים ? הוא לעצמו, אך אם יהיה הפסד, עסקא אם יהיה רווח יתחלק לכולם בשווה' עשה אמה ההיכי תמצי שאם  .4

ומה הדין אם גנב האם צריך , האם ישתף את חבירו ברוווחים ובהפסדים, שותף שעסק במאכלות אסורות ( יב–י 
 )סעיף יב? לתת חצי לשותף

, והחתים אותם, סק המשותף בהקפהאחד מהם מכר לכמה אנשים סחורה השייכת לע, שניים שותפים בעסק .5
 סעיף י? ובאיזה אופן לא, באיזה אופן חייב השותף השני לקבל על עצמו חלק מהשטרות

 ט"ע סקס"סעיף יא וסמ? מה הדין בשותפים שהלך אחד מהם והשתתף עם אחר בממון השותפים והרוויח .6

האם , מהם מתנאי השותפות' ן שינה אמה דין בשותפין שהתנו ביניהם שיתמידו בשותפות זמן מסויים ובתוך הזמ .7
 ג"א ונתיבות סקל"סעיף טו ברמ? יכול להיות עילה בידי חבירו לתבוע פירוק השותפות

מבטלת את השותפות לפני המועד , האם מותו של אחד השותפים או מחלה המונעת ממנו מלתפקד בעסק המשותף .8
 א"סעיף יט וברמ? י הצדדים"שנקבע לכך ע

סעיף ? האם נפדה מהשותפות והשליח האם גובה ממשלחו,  השותפין או סתם שליח שנשבעשותף שהתעסק בסחורת .9
 ס וסימן קפח סעיף ו"נתיבות סק, ה"ש סקל"א ופת"מח ברמ

ג כותנה לצורך השותפות ונחסר מהמשקל האם כולו על " ק2ושמעון קנה , מה הדין בראובן שהיה שותף עם שמעון .10
 ט"ף מח ועיין נתיבות סקנסעי? שמעון לבדו או על חשבון שניהם

העסק . הם חברו יחדיו להקמת עסק משותף הנותן שרות בבתי הלקוחות. ראובן ושמעון טכנאי מחשבים במקצועם .11
פ הקריאות הטלפוניות נתנו את השירות בבתי "הם פרסמו דף ובו מספרי הטלפון של שניהם וע, התנהל כדלהלן

לאחר חודשיים התברר לראובן כי . לקו את הרווחים בשווההם קצבו את השותפות לשנתיים בהם יח, הלקוחות
האם יכול . א  . ולכן הוא מבקש לבטל את השותפות, הוא מקבל הרבה יותר פניות והלקוחות מעדיפים את שירותו

האם יכול ראובן לבטל את . ב  ? ראובן להחזיק את הכספים שכבר קיבל ולבטל את השותפות למפרע
 ד בסופו "ש סקכ"ופת, ד"נתיבות סק, א סעיף ג"רמ סעיף טו ו?השותפות לעתיד

   סימן קעז 

 ' ג-סעיפים ב ? האם רפואה בכלל,  או שותפים שניזונים מהשותפות או אלמנה'סימן סנתחייב לזון חברו  .1
  סימן קפב

 ?האם חלה או לא, מ לדינא מאיזה טעם אין שליח לדבר עבירה ומה הדין בשליחות לדבר עבירה"מה היא הנפק .1
 ב"א וסק"א וקצות סק"ך סק"וש, א בתחילת הסימן" רמדברי

ואם התנה עמו , כי יאמר משלח לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, המקח בטל, אפילו בכלשהו, הלך השליח וקנה ביוקר .2
מה הדין אם המוכר אומר שהתנה המשלח בין לתקוני ובין . המכר קיים, שעושהו שליח בין לתקוני ובין לעוותי

ז על סעיף "ז וט"ע סק"ע סמ"וע, ד"ך סק"ח וש"ע סק"סעיף ד סמ? על מי להביא ראיה.  אומר ששלחו סתםוהמשלח, לעוותי
 ו 

אולם רכש את המכשיר ללא , שמעון עשה שליחותו. ראובן נתן לשמעון כסף בכדי שיקנה עבורו מכשיל חשמלי יקר .3
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 סעיף ו ? ן את המעוותכיצד יוכל ראובן לתק. בניגוד למקובל במכשירים מסוג זה, תעודת אחריות
   סימן קפג    

ובאיזה אופן יהיה המקח שייך , באיזה אופן המקח יהיה שייך למשלח, שליח שקנה לעצמו דבר מה מכספי המשלח .1
  ד–סעיפים ג ? לשליח

 200רחל קנתה מכספה את התחפושות לשרה ב , לאה ביקשה מרחל חברתה שתקנה לה תחפושות לילדים לפורים .2
ב "ך סק"ש,  סעיף ד)מעשה שהיה(?  שח200האם לאה חייבת לשלם לרחל את ה , גנבו או אבדו לרחלהתחפושות נ, שח

 ש"ג בשיטת רא"קצות סק' ועי) א שלוחין יח כדבריו"ומחנ(ב "נתיבות סק

בעל החנות שבה קנה שמעון את החפץ הוסיף לחבילה גם . ראובן נתן כסף לשמעון בכדי שיקנה לו חפץ מסויים .3
 )ט"ובקצות סק, ד"ך סקי"ש, א סעיף ז"ע ברמ"וע(סעיף ו ? לראובן המשלח או לשמעון השליח, יכת המתנהלמי שי. מתנה

  סימן קפה

. י"ע סק"וסמ, מ בסעיף ז"א שנפק"ע סק" סעיף א וסמ-סרסרות ? משליחות רגילה" סרסרות"ו" הרשאה"במה שונים  .1
  סימן קכב סעיף ד–הרשאה 

וקעה , סעיף ב ?ומה הדין אם הוא בר מצרא? ם השליח יכול לקנות לעצמושליח למכור חפץ קרקע או מטלטלין הא .2

 ז"וט, ו"ע שם סקכ"סמ' סעיף טז ועי

  סימן קפח

ב "ג ויש להוסיף נדרים ו ע"א סק" גר- אשה נשואה -סעיף ב  .והמקור לכך? האם אפשר למנות שליח אשה נשואה או חרש .1
  י שם "א ורש" גיטין כג ע-ו "א סק" גר–חרש ', ואת נמי'


