
בבא בתראבבא בתראבבא בתראבבא בתרא

אבן העזר

משד	מסכתנושא

(3) איסורי ביאה

"" קנה:ב"בלא הביא סימני בגרות עד מתי דינו כקט� (2)

"" צח:לא ידור חת� בבית חמיו

"" קנו.קט� וקטנה שגדלו נבדקי� בסימני� להלכות שונות

משד	מסכתנושא

(2) איסורי ביאה-יוחסין

"" ג:ב"בהאומר שהוא מבית חשמונאי עבד הוא (2)

"" קכז:העיד על אחר שהוא בנו ואח"כ שהוא עבדו וההיפ�

משד	מסכתנושא

(4) אישות

"" נ.ב"באשה שמכרה נכסי מלוג לבעלה

"" נא.ביטול מכר מבעל לאשתו בטענת לגלויי זוזי בעי

"" מט:ביטול מקח מאשה בטענת נחת רוח עשיתי לבעלי (2)

"" קי.הנושא אשה צרי� שיבדוק באחיה

משד	מסכתנושא

(2) אישות-פריה ורביה

"" קיט:ב"בנשואי אשה בגיל מוקד� סגולה ללידות רבות

"" (2) �י:סגולה לבני� זכרי

משד	מסכתנושא

(1) גירושין

"" קלד:ב"בבעל האומר שגרש את אשתו

משד	מסכתנושא

(5) גירושין-גיטין

"" קסז:ב"בב' ששמותיה� זהי� אי� מגרשי� אלא זה בפני זה

"" '�קעב:גט שאי� בו זמ� וכתוב בו 'גרשתיה היו

"" קסז:החזקת ש� אד� לכתיבת גט על שמו

"" קע.עדי חתימה או מסירה כרתי (13)

"" קעב:עדי חתימה או מסירה כרתי (14)

משד	מסכתנושא

(1) יבום וחליצה-  יבום

"" •קלד.ב"בנאמנות אד� לומר על אחר שהוא בנו קוד� מותו

משד	מסכתנושא

(3) כתובה

"" קלב.ב"בכתב נכסיו לאשתו ויצא עליו שט"ח אי איבדה כתובתה

"" קלב.כתב נכסיו לבניו ומקצת לאשתו אי איבדה כתובתה

"" •קעד:ערב וקבל� לכתובת אשה

משד	מסכתנושא

(1) כתובה-תנאי כתובה

"" קלג.ב"בשכ"מ שנת� כל נכסיו לאחר אלמנתו נזונת מנכסיו

משד	מסכתנושא

(3) כתובה-תנאי כתובה-זכויות האשה-בנן נוקבן

"" קלט.ב"בבת שלוותה למזונותיה אחר מות אביה ונשאת

"" •קלט.כתובת בנ� נוקב� בטלה כשאי� בני� לירש

"" •קלט:קדימות בירושת הבני� ומזונות הבנות (2)

משד	מסכתנושא

(1) כתובה-תנאי כתובה-זכויות האשה-מזונות אלמנה

"" קמ:ב"בקדימות מזונות אלמנה ומזונות הבנות (2)

משד	מסכתנושא

(3) כתובה-תנאי כתובה-זכויות הבעל

"" נ.ב"באשה שמכרה נכסי מלוג,  בעלה מוציא מהלקוחות (5)

"" קלט:אשה שמכרה נכסי מלוג,  בעלה מוציא מהלקוחות (6)

"" קלט.בעל בנכסי אשתו אי הוי כלוקח או כיורש

משד	מסכתנושא

(4) קידושין

"" מח:ב"באשה שנתקדשה בעל כורחה

"" מח:בכח חכמי� להפקיע קידושי� מעיקר� (6)

"" •קמו.החזר סבלונות ששלח לארוסתו כשלבסו	 לא נשאה

"" קמו.סבלונות ששלח לארוסתו החוזרי� לבעל ששבחו

משד	מסכתנושא

(1) קידושין-דרכי קנין אשה-קידושי כסף

"" קמה.ב"בהחזר כס	 קידושי� כשלבסו	 לא כנסה (2)

אגדה, מחשבה ומוסר

משד	מסכתנושא

(9) אגדתא

"" עג.ב"באגדות דרבה בר בר חנה

"" �ג:הורדוס הרג את כל בית חשמונאי והחכמי

"" י:הרוגי מלכות אי� אד� יכול לעמוד במחיצת� (2)

"" קמה:כל ימי עני רעי� וטוב לב משתה תמיד (משלי טו)

"" עד:לוית� ובהמות

"" עד.מקו� בליעת בני קרח

"" �עג:מתי מדבר וציצית שבבגדיה

"" עה:צדיקי�,  משיח וירושלי� נקראי� על ש� הקב"ה

"" נח.ר' בנאה ציי� מקו� קברי האבות ואד� הראשו�

משד	מסכתנושא

(2) אגדתא-עוה"ז ועוה"ב

"" י:ב"באיזהו ב� העוה"ב (7)

"" י:עול� האמת הפו� מהעוה"ז (2)

משד	מסכתנושא

(2) אגדתא-תנ"ך

"" קכא:ב"בגזירת מתי מדבר ומי לא נכלל בה

"" קכא:ל"ו איש שמתו במלחמת העי (1)

משד	מסכתנושא

(18) אגדתא-תנ"ך-דמויות בתנ"ך

"" טו.ב"באימתי חי איוב

"" קיח:אי� עי� רעה שולטת בזרעו של יוס	 (4)

"" צא.בעז ורות

"" יז.ד' מתו בעטיו של נחש (2)

"" טו:דרשת פסוקי� מספר איוב

"" קט:הכה� בבית מיכה

"" יז.ו' לא שלט בה� מלא� המות
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"" קכג.ב"בועיני לאה רכות

"" יז.ז' לא שלט בה� רימה ותולעה

"" צא.חטא אלימל�,  מחלו� וכליו�

"" קיט:ליקוחי� שניי� של עמר� ביוכבד (2)

"" קכג.ליקוחי� שניי� של עמר� ביוכבד (3)

"" קיט:מעלות בנות צלפחד

"" טז:עשו לא מרד בימי אברה� וישמעאל עשה תשובה

"" קט:פנחס מזרע יוס	 ומזרע יתרו (2)

"" קכג.צניעות רחל (2)

"" �קכא:שבעה חיו מתחילת העול� ועד היו

"" צא.שמות אמהות אברה�,  המ�,  דוד ושמשו�

משד	מסכתנושא

(5) אגדתא-תנ"ך-דמויות בתנ"ך-אבות האומה

"" טז:ב"בברכת שלשת האבות בכל מכל כל

"" יז.ג' האבות ודוד לא שלט בה� יצה"ר

"" טז:וה' בר� את אברה� בכל (1)

"" קמא.וה' בר� את אברה� בכל (2)

"" קכג.יעקב נטל הבכורה מראוב� ונתנה ליוס	

משד	מסכתנושא

(4) אמונה ומחשבה-גלות וגאולה

"" קכג:ב"באי� זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוס	

"" עה.הקב"ה עושה חופה לצדיקי� לעתיד לבוא

"" עה.סוכה מעורו של לוית� לצדיקי� לעתיד לבוא

"" עה.סעודה של לוית� לצדיקי� לעתיד לבוא

משד	מסכתנושא

(3) אמונה ומחשבה-נבואה

"" יב.ב"בחכ� עדי	 מנביא

"" �יב:משחרב בהמ"ק ניטלה נבואה מנביאי� וניתנה לשוטי

"" טו:שבעה נביאי� שנתנבאו לאוה"ע

משד	מסכתנושא

(1) אמונה ומחשבה-שכינה

"" כה.ב"במקו� השכינה

משד	מסכתנושא

(4) ארץ ישראל

"" �קנח:ב"באויר א"י מחכי

"" עד:ז' ימי� וד' נהרות המקיפי� את א"י

"" נו.יהושע ב� נו� תיח� את האר* לישראל באמצעות חצב

"" צא.יציאה מא"י לחו"ל משו� רעב

משד	מסכתנושא

(1) ארץ ישראל-ירושלים

"" עה.ב"בירושלי� לעתיד לבוא (2)

משד	מסכתנושא

(1) מדרש

"" צא:ב"בואכלת� יש� נוש� ויש� מפני חדש תוציאו

משד	מסכתנושא

(7) מוסר

"" טז:ב"באי� אד� נתפס בשעת צערו

"" �קסד:ג' עברות שאי� אד� ניצל מה� בכל יו

"" עח:המחשבי� הפסד מצוה או עבירה כנגד שכרה

"" קסה.הרוב נכשלי� בגזל,  מיעוט� בעריות וכול� בלשו� הרע

"" ח:והיית� נקיי� מה' ומישראל (3)

"" (2) �ס:קשוט עצמ� ואח"כ קשוט אחרי

"" יג:שונא מתנות יחיה (4)

משד	מסכתנושא

(2) מוסר-בין אדם לחברו

"" קסד:ב"באסור לספר בטובת חברו שמא יבוא לספר ברעתו

"" לט.דבר מפורס� אי� בו משו� לשו� הרע

משד	מסכתנושא

(1) מוסר-יצר טוב ויצר הרע

"" טז.ב"בהוא שט� הוא יצר הרע הוא מלא� המות

משד	מסכתנושא

(3) מוסר-צניעות וענוה

"" צח.ב"בהמתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח

"" נז:זהירות מלהסתכל בנשי� בשעה שמכבסות

"" צח.יהיר אפי' בני ביתו מזלזלי� בו (2)

משד	מסכתנושא

(2) מוסר-שכר ועונש

"" יב:ב"בהמריעי� לו לא במהרה מטיבי� לו (2)

"" קיט:מגלגלי� זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב (2)

משד	מסכתנושא

(1) צדיק /  רשע-צדיק

"" פ:ב"בצדיק משול לתמר ולארז (2)

אורח חיים

משד	מסכתנושא

(1) בית כנסת

"" ג:ב"בסתירת ביכ"נ לצור� בניית אחר (2)

משד	מסכתנושא

(3) ברכות-ברכות הנהנין

"" צה:ב"בברכת בפה"ג על יי� רע

"" צו:ברכת הנהני� על שכר תמרי� או שעורי� ושמרי יי�

"" צו:שיעור מזיגת יי� לברכת בפה"ג

זרעים

משד	מסכתנושא

(4) ביכורים

"" פב.ב"באי� לקרוא מקרא ביכורי� לחומרא מספק

"" כו:הבאת ביכורי� מאיל� ששרשיו נכנסי� לרשות חברו

"" פא.הבאת ביכורי� מפירות איל� ללא קרקע או מפירות מקח

"" קלו:מקרא ביכורי� לקונה שדה לפירותיה (2)

משד	מסכתנושא

(1) כלאים-כלאי הכרם

"" �קנו:ב"בהמקיי� קוצי� בכר� אי נאסר משו� כלאי
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משד	מסכתנושא

(1) מתנות עניים

"" עב:ב"בעומר שיש בו סאתי� לשכחה

משד	מסכתנושא

(1) ערלה ורבעי-ערלה

"" כד.ב"בהיתר יי� או ענבי� שנמצאו בפרדס ערלה

משד	מסכתנושא

(3) תרומות ומעשרות

"" נו.ב"בגבולות א"י לתו"מ

"" צו.הפריש תרומה מחבית יי� ולאחר זמ� נמצאת חומ* (2)

"" צז.שמרי יי� לתרומה,  קדושת מע"ש,  הקדש והכשר טומאה

משד	מסכתנושא

(1) תרומות ומעשרות-דמאי

"" פח.ב"בברר מקחו מיד ע"ה מאימתי מתחייב בתו"מ דמאי

משד	מסכתנושא

(1) תרומות ומעשרות-תרומה גדולה

"" קמג.ב"בהתור� מ� הרע על היפה תרומתו תרומה (3)

חושן המשפט

משד	מסכתנושא

(20) גבית חוב

"" �•קנז.ב"בגבית חוב ממי שמת הוא ומורישו ואי� ידוע מי קוד

"" קעד.גבית חוב מנכסיו של החייב קוד� שיתבעוהו בדי�

"" קעה:גבית מלוה בשטר וע"פ מיורשי� ומלקוחות

"" �מא:גבית מלוה ע"פ או דמי מכר שבטל ממשועבדי

"" (2) �קכח.גבית עבד בחובו מיד יתומי

"" �•קעו.מלוה בכתב ידו אי� גובה ממשועבדי

"" •קעה.מלוה בשטר,  ע"פ וכתב ידו

"" קנז.מצוה על יתומי� לפרוע חוב אביה� (2)

"" קעד.פריעת בע"ח מצוה (2)

"" •קסח.פרע מקצת חובו ואמר שא� לא יפרע לזמ� ישל� כולו

"" קנז:קדימות בגביה ממשועבדי� שקנה אחר הלואותיו

"" �קז.שומא בג' כשיש מחלוקת ביניה

"" ז:שט"ח של יתומי� שהוציא הלוה שובר כנגדו

"" קעד:שכ"מ שהודה שחייב לאחר

"" קעד:שכ"מ שהקדיש כל נכסיו והודה שחייב לאחר

"" קלח:שכ"מ שציוה קוד� מותו על אחר שחייב לו

"" קסט.שלבי גביה ממשועבדי� והשטרות הנכתבי� לש� כ�

"" מד:שעבוד מטלטלי� לבע"ח אגב קרקע

"" קנז.שעבוד נכסי� שקנה אחר הלואתו

"" קעה:שעבודא דאו' או לאו דאו' (2)

משד	מסכתנושא

(8) גבית חוב-ערב

"" •קעג.ב"בגבית חוב מיד ערב

"" קעג:המקור לערב מ� התורה

"" קעד.לשונות קבלת ערבות וקבלנות

"" קעו.ערב אי צרי� קני� להשתעבד

"" •קעו.ערב היוצא קוד� או אחר חיתו� שטרות

"" �קעד.ערב שקד� ופרע חוב יתומי

"" �קעד:ערב שקד� ופרע חוב יתומי� לעכו"

"" קעו.ערב שקיבל ערבותו אחר מת� מעות ההלואה

משד	מסכתנושא

(14) גזילה

"" פט.ב"באיסור שינוי ממנהג השוק במידות מחשש לרמאות

"" לה:גזל� של רבי� לא נית� להשבו�

"" פט.המקפיד על משקלות מעשיר וההיפ�

"" פט:חומרי� הכשרי� למשקלות

"" פט:לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה

"" מח:מודעא מועילה לבטל מכר בעל כורחו

"" �פט.מידות גובה ורוחב מאזניי� שוני

"" פט:מידת משקלות כשרות

"" �פט.מינוי פקחי� על מידות ושערי

"" מז:מכר בעל כורחו אי הוי מכירה

"" •פח.צידוק המשקלות

"" נה.קני� קרקע השייכת לאחר מיד פקידי המל�

"" פח:קשה עונש� של מידות יותר מעריות (2)

"" מו.שימוש בכלי של חברו שנתחל	 בשלו בבית אומ� וכיו"ב

משד	מסכתנושא

(6) דיינים

"" לא:ב"באי חיישינ� לזילותא דבי דינא (2)

"" קלא.אי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות (1)

"" �•קסח.כתיבת שטר בירורי� מדעת שני הצדדי

"" קיד.עד אי נעשה דיי� (5)

"" לה.שודא דדייני (3)

"" סב:שודא דדייני (4)

משד	מסכתנושא

(7) הלואה

"" •קע:ב"באי כותבי� שובר (5)

"" •קעג.המודה ששטר בי� שטרותיו פרוע ואינו יודע איזה

"" קמז:המוכר שט"ח לחברו וחזר ומחלו (5)

"" •קסז.כותבי� שטר ללוה אע"פ שאי� מלוה עמו (2)

"" קעג.כותבי� שטר ללוה אע"פ שאי� מלוה עמו (3)

"" נא.לוה מעבדו ושחררו או מאשתו וגרשה

"" קעא:עבד לוה לאיש מלוה (משלי כב) (3)

משד	מסכתנושא

(1) השבת אבדה

"" •כג:ב"במצא אפרוח בסמו� לשוב� חברו

משד	מסכתנושא

(22) זכיה ומתנה

"" קמד.ב"באב שנת� לבנו בית חתנות אי קנאו הב�

"" קמה:אימתי שושבינות אינה נגבית

"" קלה:הנות� מתנה בשטר וכתב בו מהיו� ולאחר מיתה

"" קמד:חובת החזרת שושבינות ליורשי השושבי� שמת

"" קלא:כתב כל נכסיו לאשתו,  בנו גדול,  בת אצל בני� וכיו"ב

"" קלז:כתב נכסיו לאחר והלה אומר אי אפשי בה�

"" קמח:לשונות המועילי� במתנת שכ"מ

"" קנה:מתנת קט� בקרקעות שהניח אביו

"" מ:מתנתא טמירתא

"" •עא.נות� מתנה בעי� יפה נות�

"" •קכט.נת� נכסיו לא' מיורשיו או לאחר בל' מתנה או ירושה
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"" קלו:ב"בנת� נכסיו לאחר ואחריו לשני ואחריו לשלישי ומת השני

"" קלז.נת� נכסיו לאחר ואחריו לשני ומכר ראשו� וכדו'

"" •קמא.ציוה לית� מנה א� תלד אשתו זכר או נקבה

"" קנ:ציוה לית� נכסיו לאחר מה כלול במתנה

"" קמג.ציוה לית� נכסיו לאשתו ולבניו כמה נת� לאשתו

"" קמג:ציוה לית� נכסיו לבניו ויש לו ב� ונכד

"" קמג:ציוה לית� נכסיו לבניו ויש לו ב� יחיד ובנות

"" �קכח:ציוה שתטול אשתו בנכסיו כא' מ� הבני

"" סג.ציווה 'לחלוק' או 'לתת חלק' לאחר בנכסיו

"" •קמה.שושבינות נגבית בב"ד ואי� השביעית משמטתה

"" •קלה:שטר מתנה שנמצא ברשות הנות� אחר מותו

משד	מסכתנושא

(30) זכיה ומתנה-מתנת שכיב מרע

"" קנא.ב"בדברי שכ"מ ככתובי� וכמסורי� (1)

"" קעה.דברי שכ"מ ככתובי� וכמסורי� (2)

"" קמז.המקור למתנת שכ"מ

"" קנא.חזרת שכ"מ ממתנתו ע"י נתינה לאחר (1)

"" קנב:חזרת שכ"מ ממתנתו ע"י נתינה לאחר (2)

"" •קנו:מתנת שכ"מ בלא קני� בחול ובשבת

"" קלז.מתנת שכ"מ קונה ע� גמר מיתה או לאחר מיתה

"" קנב.מתנת שכ"מ שכתוב בה קני�

"" •קנג.נות� מתנה הטוע� שהיה שכ"מ והמקבל טוע� בריא היה

"" �קמז:נת� במתנת שכ"מ דבר שלא בא לעול

"" קנא:קני� ושיור במתנת שכ"מ ובמצוה מחמת מיתה

"" •קמט:שיעור שיור במתנת שכ"מ שא� נתרפא לא יכול לחזור

"" �•קלו.שכ"מ הכותב נכסיו לאחר מותו אי צרי� לכתוב מהיו

"" קמח:שכ"מ שהקדיש,  הפקיר או נת� נכסיו לעניי� ונתרפא

"" קמח:שכ"מ שחזר במקצת מתנתו אי הוי חזרה בכולה

"" קלח.שכ"מ שחילק נכסיו לא באופ� שווה ויצא עליו שט"ח

"" קנג.שכ"מ שכתב בשטר מתנתו בחיי� ובמות וכיו"ב

"" קלג.שכ"מ שכתב נכסיו לאחר נוטלו משו� ירושה ומתנה

"" קמט.שכ"מ שמכר כל נכסיו ונתרפא

"" •קלח:שכ"מ שנת� כל נכסיו והניח פירות בתלוש או במחובר

"" קמח.שכ"מ שנת� כל נכסיו ושייר לעצמו דקל לפירותיו

"" קמח:שכ"מ שנת� כל נכסיו לאחד ומקצת� לשני וההיפ�

"" •קמו:שכ"מ שנת� כל נכסיו לאחרי� ונתרפא

"" קלח.שכ"מ שנת� מנכסיו לבנו בבכורתו ולאשתו בכתובתה

"" קמח:שכ"מ שנת� נכסיו ונתרפא אי צרי� להוכיח שלא שייר

"" קלז.שכ"מ שנת� נכסיו לאחר ואחריו לשני

"" •קנו.שכ"מ שנת� נכסיו לאחרי� בלא קני�

"" קמח:שכ"מ שנת� נכסיו לכמה אנשי� אי הוו שיור זל"ז

"" קמח.שכ"מ שציוה לית� חוב שחייבי� לו לאחר

"" קלה:שכ"מ שציוה לכתוב ולית� מתנה לאחר ומת

משד	מסכתנושא

(59) חזקת קרקעות

"" •נב.ב"באב ובנו אי� לה� חזקה אחד בנכסי השני

"" מז.אומ� שירד מאומנותו וכיו"ב יש לה� חזקה

"" לח:אופ� מחאה במחזיק בקרקע בגזלנות

"" לז:אכל ג' שני� אילנות שדה הנטועי� רצופי�

"" •מב.אלו שאי� לה� חזקה

"" מז:אלו שאי� לה� חזקה שהביאו ראיה למקח

"" •מו:אריס אימתי יש לו חזקה

"" •נא.אשה אי� לה חזקה בנכסי בעלה

"" לד:ב' הטועני� לבעלות על קרקע ואי� לה� ראיה

"" נו:ב' עדי� על שני חזקה המכחישי� זא"ז

"" •מט.בעל אי� לו חזקה בנכסי אשתו

"" •לח.ג' ארצות לחזקת קרקעות

"" כט:גדר מוחזק ומוציא בקרקעות (1)

"" קנט:גדר מוחזק ומוציא בקרקעות (2)

"" מז.גזל� אי� לו חזקה

"" מב.החזיק בפני אב ב� ולקוח או אב ב� ולקוח שהחזיקו

"" ל.החזיק בקרקע בטענה מפלניא זבינתה דזבנה מינ� (1)

"" מא:החזיק בקרקע בטענה מפלניא זבינתה דזבנה מינ� (2)

"" לו.החזיק בקרקע ואכלה שלא כדר� אינה חזקה

"" לו.החזיק בקרקע שגידוליה ערלה,  כלאי� או שביעית

"" ל:החזיק בקרקע שהמערער ביקש לקנותה הימנו

"" ל:החזיק בקרקע שהמערער ייע* לו לקנותה

"" כט:החזיק ג' שני� בקרקע חו* מבית רובע

"" �לה:החזיק ג' שני� בקרקע שקנאה מעכו"

"" לו.החזיק ג' שני� בשולי שדה חברו אינה חזקה

"" �לט:המערער על המחזיק בקרקע צרי� למחות כל ג' שני

"" נ:חזקה בנכסי אשת איש

"" לח:חזקה בנכסי בורח

"" לו.חזקה בקרקע דבי ריש גלותא או חזקת� בשל אחר

"" ל.חזקה בקרקע כשהמערער טרוד בעסקיו

"" •לו.חזקה לאלתר או אחר ג' שני� בעבדי� וגודרות

"" מז.חזקה לב� אומ� או אריס או גזל�

"" •מא.חזקה שאי� עמה טענה אינה חזקה

"" �•כח.חזקת קרקע בג' שני

"" כט.חזקת קרקע בג' שני� רצופות

"" לו:חזקת קרקע מאיל� לאיל�

"" �•לו.חזקת שדה הבעל בג' שני� ואינ� מיו� ליו

"" כט:חזקת שותפי� בשפחה לסירוגי�

"" ל:טע� שהחזיק 'שני חזקה' יכול לפרש שהחזיק יותר מג'

"" מ.כותבי� המחאה למערער אע"פ שלא ציוה

"" לה:מחאה במחזיק בקרקע כאריס או במשכנתא דבי סורא

"" לח:מחאה בפני ב' שאי� יכולי� לומר למחזיק

"" לט.מחאה בפני כמה

"" לח.מחאה שלא בפניו אי הוי מחאה (1)

"" לט.מחאה שלא בפניו אי הוי מחאה (2)

"" ל:מכירה ע"י המערער חשובה כמחאה (1)

"" מב.מכירה ע"י המערער חשובה כמחאה (2)

"" •לה:מערער שסייע למחזיק בעבודת הקרקע

"" �כח.מקור וטע� לחזקת קרקעות בג' שני

"" לו:ניר אי הוי חזקה בקרקע

"" �לג:ע"א על חזקה בקרקע ב' או ג' שני

"" �לא.עדות על אבות ע"י עדי� שהוכחשו באכילת ג' שני

"" כט.עדות על חזקת ג' שני� רצופות בבית העומד לדירה

"" �לג:עדי� למחזיק בקרקע על פחות מג' שני

"" לט:ערער על המחזיק בקרקע וחזר וערער בטענה אחרת

"" •נו.צירו	 ג' כיתי עדי� לעדות שני חזקה ולהזמה

"" מא:צירו	 שנות חזקה של כמה לקוחות

"" •מב:שות	 אי יש לו חזקה

"" לט.תוק	 מחאה כשאמר לעדי� לא לאומרה וכיו"ב

משד	מסכתנושא

(22) טוען ונטען

"" •מה.ב"באומ� אימתי יש לו חזקה

"" נב.אי� טועני� ליתומי� טענה שאביה� לא היה נאמ� בה

"" קלה.ברי ושמא להוציא מחזקת ממו� (6)

"" ו.האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי (2)

"" קסט:הבא לידו� בראיות מרובות אי צרי� לברר (1)

©www.NetivotHashas.org.il



255255255255

"" �לו.ב"בהבא לקטו	 פירות איל� חברו נאמ� שקנא

"" קכח:הודה במקצת חובו ועדי� מעידי� שפרע הכל

"" קלה:הטוע� טענת ברי ע"י אחר

"" לא.טוע� אי חוזר וטוע�

"" כג.טועני� ליורש וללוקח (2)

"" לג.טע� לבעלות על קרקע ואכל פירותיה ולבסו	 הודה

"" לד:כל דאלי� גבר (2)

"" לד:ממו� המוטל בספק (8)

"" קמא.ממו� המוטל בספק (9)

"" (3) �לד.מתו� שאינו יכול להשבע משל

"" ה:נאמנות בטענת פרעו� תו� זמנו לאחר הזמ�

"" קכז:נתבע שדינו להפטר שאמר לתובע השבע וטול

"" (3) �מא.פתח פי� לאל

"" קעה.שכ"מ שהודה שחייב אי צרי� לומר 'את� עדי' וקני�

"" קעה.שכ"מ שהודה שחייב ואחר מותו אמרו היתומי� שחזר

"" קעה.שכ"מ שהודה שחייב ואחר מותו אמרו היתומי� שפרעו

"" לד:תפיסת ממו� המוטל בספק ע"י ב"ד עד שיביאו ראיות

משד	מסכתנושא

(2) טוען ונטען-ראיות-אומדנא

"" קלב.ב"באי אזלינ� בתר אומדנא (2)

"" קמו:אי אזלינ� בתר אומדנא (3)

משד	מסכתנושא

(1) טוען ונטען-ראיות-חזקה

"" ה.ב"בחזקה אי� אד� פורע תו� זמנו (2)

משד	מסכתנושא

(7) טוען ונטען-ראיות-מיגו

"" לו.ב"בהחזיק בממו� חברו שהזיקו נאמ� עד כדי דמיו

"" ה:מיגו במקו� חזקה

"" (3) �לא.מיגו במקו� עדי

"" (4) �לג:מיגו במקו� עדי

"" קכז:מיגו דבידו (5)

"" לב:נאמנות במיגו דלקוחה היא בידי כנגד קול

"" לב.נאמנות במיגו המבוסס על שטר מזוי	

משד	מסכתנושא

(1) טוען ונטען-ראיות-רוב

"" (2) �קנג:ב"ברוב חולי� לחיי

משד	מסכתנושא

(44) ירושה

"" •קמד:ב"בא' האחי� השותפי� בנכסי האב שזכה באומנות או חלה

"" קיז.א"י נתחלקה ליוצאי מצרי� או לבאי האר*

"" קכא:א"י נתחלקה לשבטי� בשווה או לפי גודל כל שבט

"" �קח:אב יורש את בנו וקוד� לאחי

"" •קטז.אב קוד� לנחלה לכל יוצאי ירכו

"" •קי:אחי� הנוחלי� ומנחילי� דוקא מ� האב

"" קו:אחי� שחלקו ובא אח נוס	 ממדה"י

"" קז.אחי� שחלקו ובא בע"ח וגבה מא' מה�

"" קז.אחי� שחלקו כיורשי� או כלקוחות (3)

"" קו:אחי� שחלקו קנו חלק� בעלית גורל חלק א' מה�

"" •קלג:אי ראוי לתת נכסיו לאחרי� שאינ� יורשיו קוד� מותו

"" קכ.איסור נשואי� מב' שבטי� שלא תסוב נחלה

"" •קיד:א� אי יורשת את בנה

"" קכה.אמר נכסי לפלוני ואחריו ליורשי

"" •קכו:אמר על א' מבניו שלא יירש ע� אחיו

"" •קל.אמר על א' מיורשיו שיירש הוא הכל

"" �•קעב.ב' אחי� עשיר ועני שירשו מרח* או בית הבד מאביה

"" קיד:ב� אינו יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מאב (1)

"" קנט:ב� אינו יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מאב (2)

"" •קי:ב� ובת יורשי� את אמ� ואי הב� קוד� לבת

"" �קי:ב� קוד� לבת בירושת אביה

"" קיג.ב� קוד� לבת בכל דרגת ירושה

"" �•קיג.בני אחיות יורשי� את אחי אמ� ואי� מורישי� לה

"" קיג.בעל אינו יורש את אשתו בראוי כמוחזק (1)

"" קכה:בעל אינו יורש את אשתו בראוי כמוחזק (2)

"" •קיא:בעל יורש את אשתו ואי� אשה יורשת את בעלה

"" קלא.בריא שאמר על א' מיורשיו שיירש הוא הכל

"" קיג:די� ירושה דוקא ביו� ובג'

"" יב:דינא דבר מצרא בירושת בכור,  יב� ופשוט

"" קטו:דעת הצדוקי� שבת יורשת ע� בת הב�

"" •קח.הנוחלי� ומנחילי� ירושה

"" •קמ:זכות טומטו� בירושה כזכר או במזונות כנקבה

"" קיד.חזרה ממתנה שניתנה בקני�

"" קיח:חלק נחלת המרגלי�,  המתלונני� ועדת קרח בא"י

"" קיב:חשש להסבת נחלה ממטה למטה משו� בעל וב�

"" •קלט.יורשי� המתפרנסי� מתפוסת הבית נוטלי� בשווה

"" (2) �•קנח:ירושת אלמנה שמתו היא ובנה ואי� ידוע מי קוד

"" �•קנח.ירושת אשה שמתו היא ובעלה ואי� ידוע מי קוד

"" •קמג:יתומי� או אלמנה שהשביחו נכסי תפוסת הבית

"" קנט.מכר חלק ירושה או בכורה ומת בחיי אביו

"" •קלה.נאמנות אד� לומר על אחר שהוא אחיו לירושה

"" •קטז:נחלת בנות צלפחד

"" •קטו.סדר נחלות

"" •קמד:שושבי� המחזיר מתנה לא' מאחי� השותפי� בנכסי האב

משד	מסכתנושא

(16) ירושה-ירושת בכור

"" קיט.ב"בא"י מוחזקת ביד יורשיה לנחלת בכור

"" קכד.בכור יכול לוותר על זכותו לחלק בכורה בנכסי אביו

"" (1) �קיא.בכור נוטל פי שני� בנכסי האב ולא בנכסי הא

"" (2) �•קכב:בכור נוטל פי שני� בנכסי האב ולא בנכסי הא

"" קכו.בכור שמיחה באחיו שלא להשביח הנכסי� עד שיחלקו

"" קכו.בכור שמכר חלק בכורה וחלק פשוט קוד� חלוקה

"" קכו.בכור שנטל כפשוט ויתר על חלק בכורה

"" קכז.בכור שנתערב אינו זכאי לחלק בכורה בירושת אביו

"" קכו:העיד על בנו שהוא 'בכורו' או שהוא 'בכור'

"" קכד:זכות בכור לחלק בכורה במלוה וברבית

"" קכו.זכות בכור לחלק בכורה במלוה שחייב הוא לאביו

"" �קכג:זכות בכור לחלק בכורה במתנות כהונה ובקדשי

"" �קכג:זכות בכור לחלק בכורה בשבח ששבחו הנכסי

"" קכו:טומטו� שנקרע ונמצא זכר לחלק בכור והלכות שונות

"" קכז.נאמנות אב להעיד על בנו שהוא בכור (2)

"" קכב:שיעור חלק בכור בירושת אביו

משד	מסכתנושא

(86) מכירה

"" �פו.ב"באי� קני� מועיל לפני פיסוק דמי

"" צ:איסור אצירת פירות

"" צא.אסור ליטול דמי תיוו� בדברי� שיש בה� חיי נפש

"" סג.ב� לוי שמכר שדה ושייר מעשר ראשו� שייר בקרקע
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"" פג:ב"בדברי� המפסיקי� בי� ג' אילנות לקנית קרקע תחתיה�

"" פח.הגביה מקח לבודקו ע"מ לקנותו נתחייב באונסיו

"" (2) �•עז:הוכחה על מקח ע"פ הדמי

"" עז.הקנה קרקע לחברו ולא כתבו שטר אי יכול לחזור בו (2)

"" •פג:חזרה ממקח בטענת מקח טעות

"" פו:חזרה ממקח תו� כדי מדידה

"" צד.לוקח הבא לנפות פסולת ממקחו מנפה את כולו

"" •פ:לקח איל� לקו* כמה צרי� לשייר

"" פח.לקח כלי מאומ� לבקרו ונאנס (3)

"" •פ.לקח פירות שוב� או פירות כוורת או חלות דבש

"" מ.מודעא בפני ב' ואי� צרי� לומר כתובו

"" לז.מוכר אי בעי� יפה מוכר (1)

"" סד.מוכר אי בעי� יפה מוכר (2)

"" פב:מוכר אי בעי� יפה מוכר (3)

"" •פז:מוכר ששלח מקחו ביד בנו קט� של הלוקח

"" •פז.מיצוי המידות במכר

"" קנה.מכירת קט� בקרקעות שהניח אביו

"" סה.מכר או נת� במתנה את ביתו הפנימי לא' והחיצוני לב'

"" •צח:מכר או קיבל מקו� לבנות בית לחברו

"" •ק:מכר או קיבל מקו� לבנות קבר לחברו

"" לז.מכר או שייר אילנות אימתי יש לו חלק בקרקע

"" לז:מכר איל� יחיד אי יש לו חלק בקרקע שתחת האיל�

"" �•פב.מכר איל� לחברו ויצאו ענפי� מהגזע או מהשורשי

"" לז:מכר אילנות שדה הנטועי� רצופי� אי יש לו חלק בקרקע

"" עא.מכר ב' אילנות לחברו או מכר שדהו ושייר ב' אילנות

"" •עח:מכר בור אי מכר מימיו עמו וכיו"ב

"" •סז:מכר בית הבד מה כלול במכירה

"" סג:מכר בית לחברו וכתב מתהו� ארעא ועד רו� רקיעא

"" •סד.מכר בית לחברו ושייר בורו וההיפ� אי צרי� ליקח דר�

"" קמח.מכר בית לחברו ושייר דיוטא עליונה אי שייר באויר חצר

"" סג.מכר בית לחברו חו* מדיוטא העליונה

"" •סד.מכר בית לחברו לא מכר לו בור ודות

"" •סא.מכר בית מה כלול במכירה

"" •סה.מכר ביתו לחברו אי מכר דלת,  מפתח,  מכתשת וכיו"ב

"" צו.מכר חבית יי� לחברו והחמי* (1)

"" •צז:מכר חבית יי� לחברו והחמי* (2)

"" סב:מכר חלקו בשדה שותפות לאחר אי שייר חלק לעצמו

"" •עח:מכר חמור או פרה מניקה

"" •עח.מכר חמור אי מכר כליו עמו

"" •סז.מכר חצר מה כלול במכירה

"" צט:מכר לחברו אמה בית השלחי� או הקילו� בתו� שדהו

"" •קד:מכר לחברו בב' לשונות הסותרות זא"ז

"" •קב:מכר לחברו בית כור עפר

"" •קז:מכר לחברו חצי שדהו ולא פירש איזה

"" •קז:מכר לחברו חצי שדהו נות� לו מקו� גדר וחרי*

"" קנ.מכר מטלטליו מה כלול במכירה

"" •סז:מכר מרח* מה כלול במכירה

"" •עג.מכר ספינה מה כלול במכירה

"" •סח.מכר עיר מה כלול במכירה

"" •צב.מכר פירות לחברו וזרע� ולא צמחו

"" צג:מכר פירות לחברו וזרע� ולא צמחו אי חייב בהוצאותיו

"" ק:מכר קברו וכיו"ב בני משפחתו קוברי� אותו בע"כ

"" •עז:מכר קרו� ופרדות או צמד ובקר מה כלול במכירה

"" סט:מכר קרקע ושייר חלק מאילנותיה

"" •קד.מכר קרקע לחברו וטעו במידתה יד מי על העליונה

"" •קג:מכר קרקע לחברו ונמצא שטעו במידתה

"" סב:מכר קרקע לחברו וסיי� ג' מתו� ד' מצריה

"" סב.מכר קרקע לחברו וסיי� מצריה א' ארו� וא' קצר

"" �סא.מכר קרקע לחברו וסיי� מצריה המרוחקי

"" •קו.מכר קרקע לחברו וסיי� מצריה וטעו במידתה

"" •פג:מכר ראש בהמה אי מכר רגליה וכיו"ב

"" •עא.מכר שדה לחברו ושייר בורו וההיפ� אי צרי� ליקח דר�

"" •עא.מכר שדה לחברו לא מכר לו בור ודות

"" •סח:מכר שדה מה כלול במכירה

"" מד:מכר שדה שלא באחריות ונמצאת שאינה שלו

"" צב.מכר שור לחברו ונמצא נגח� (2)

"" •פז.מקח ע"י סרסור שאבד תחת יד הסרסור

"" •פז.מקח שנתייקר או הוזל או אבד תו� כדי מילואו בכלי

"" סט:נוסח שטר מכירת שדה

"" צח.נת� לחברו חבית יי� בעיסקא והוזלה או החמיצה

"" צח.נת� לחברו חבית יי� למוכרה ומכר חלקה והחמי*

"" מ.עדי� הכותבי� מודעא חייבי� לידע האונס

"" פב:פיזור ג' אילנות לקנית קרקע תחתיה�

"" מה.פיצוי לוקח מטלטלי� שעכו"� מערער ואונסו על המקח

"" •פא.קנה אילנות בשדה חברו אימתי יש לו קרקע

"" •פד.קנה יי� ונמצא חומ* וההיפ�

"" נד:שיל� מעות לגוי עבור שדה ובא אחר והחזיק בה

"" •ק.שיעור דר� יחיד,  רבי�,  המל�,  הקבר ושיעור מעמד

"" •צג:שיעור פסולת מקובלת במקח

"" •צה.שיעור פסולת מקובלת במקח מרת	 יי�

"" •פב.שיעור קרקע לקונה ג' אילנות בשדה חברו

"" •פח:תוספת על המשקל במכירה

משד	מסכתנושא

(2) מכירה-אונאה

"" עח.ב"באי� אונאה וביטול מקח בשיעור שאי� הדעת טועה

"" פג:חזרת המאנה את חברו ממקח כשנשתנה השער

משד	מסכתנושא

(4) נזיקין

"" יח:ב"בעל הניזק או על המזיק להרחיק את עצמו (2)

"" כב:על הניזק או על המזיק להרחיק את עצמו (3)

"" •כה:על הניזק או על המזיק להרחיק את עצמו (4)

"" כז:שימוש ברה"ר בדבר שעלול להגיע לכלל נזק

משד	מסכתנושא

(1) נזיקין-נזקי אדם

"" כו.ב"בהמזיק חברו בסיוע הרוח

משד	מסכתנושא

(2) נזיקין-נזקי אדם-גרמא בנזיקין

"" צג:ב"בברר צרור מגור� חברו חייב בהזקו

"" כב:גרמא בנזיקי� פטור אבל אסור

משד	מסכתנושא

(3) נזיקין-נזקי ממון-בור

"" •ס.ב"בהוצאת זיזי� וגזוזטראות מרשותו לרה"ר

"" קעה:חפר בור ברה"ר ונפל עליו שור והרגו ומת (1)

"" •ס.עשיית חלל תחת רה"ר

משד	מסכתנושא

(15) עדות

"" (2) �נז.ב"באי� להוציא יותר מחצי הממו� ע"פ עדות א' מהעדי
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"" מא:ב"בב' עדי� המכחישי� זא"ז בגובה ס� התביעה (1)

"" קלה.חשש לקול על עדי� לאסור (3)

"" קכח.כשרות נכד לעדות לסב,  לאחי הסב ולב� אחי הסב (1)

"" קכח.כשרות סומא לעדות

"" לא:כשרות עדי� מוכחשי� לעדות אחרת (1)

"" מג:מכר קרקע או מטלטלי� אי נאמ� להעיד לו

"" מו:נאמנות אריס,  מלוה,  ערב וקבל� לעדות על קרקע

"" מב:נאמנות שות	 להעיד לחברו

"" נו:עדות על חצי דבר (2)

"" קנה:עדות קט� קוד� כ' שנה במטלטלי� ובקרקע

"" קסה:צירו	 ב' ב"ד שקיבלו כל אחד עדות ע"א

"" •נו:צירו	 ג' אחי� ואחר לעדות על שני חזקה

"" �קסה:צירו	 דייני� משני ב"ד שקיבלו עדות ב' עדי

"" קסז:ת"ח יכול לחזור בו מעדותו על זיהוי אשה לשטרות

משד	מסכתנושא

(3) פועלים

"" כא:ב"בבעלי אומנויות שמסתלקי� בלא התראה א� הפסידו (2)

"" ט.בעלי אומנות אי יכולי� להתנות ולקנוס על תנאיה�

"" צג:הזמי� הכנת סעודה מחברו וקלקלה

משד	מסכתנושא

(14) קניינים

"" קסח.ב"באסמכתא אי קניא (7)

"" קעג:אסמכתא אי קניא (8)

"" קמא:המזכה לעובר אי קונה (2)

"" •קלו.כתב נכסיו לבנו לאחר מותו (3)

"" קלז:מתנה ע"מ להחזיר (4)

"" מ.סת� קני� לכתיבה עומד

"" קמב:קנה 'את וחמור' אי קנה (2)

"" (10) �סג.קני� דבר שלא בא לעול

"" (11) �עט:קני� דבר שלא בא לעול

"" (12) �קכז:קני� דבר שלא בא לעול

"" (13) �קלא.קני� דבר שלא בא לעול

"" (14) �קמא:קני� דבר שלא בא לעול

"" נ.קני� פירות אי הוי כקני� הגו	 (7)

"" קלו.קני� פירות אי הוי כקני� הגו	 (8)

משד	מסכתנושא

(16) קניינים-דרכי קנין

"" נה.ב"בדברי� המפסיקי� לקני� נכסי הגר,  פאה,  טומאה ושבת

"" נד.הכיש בנכסי הגר מכוש א' אי קנה כולה

"" •נב:חזקת קני� בקרקע

"" עו:מקו� קני� מסירה,  משיכה והגבהה (1)

"" פד:מקו� קני� מסירה,  משיכה והגבהה (2)

"" קמט.קני� אודיתא

"" נג.קני� ב' שדות הסמוכות זל"ז ע"י קני� חזקה בא' מה�

"" ג.קני� דברי� אינו מועיל

"" נג:קני� חזקה בקרקע ע"י שימוש בה

"" נג.קני� חזקה בקרקע ע"י תיקו� בה

"" עו.קני� מסירה בספינה

"" פו.קני� משיכה בדבר שדרכו להגביה

"" עה:קני� משיכה בספינה ובהמה בכולה או בחלקה

"" •פד:קני� פירות במשיכה,  בקני� חצר או בהגבהה

"" ק.קני� קרקע בהילו�

"" סז.קנית קרקע אגב קני� קרקע אחרת כשתשמיש� שונה

משד	מסכתנושא

(4) קניינים-דרכי קנין-קנין חצר

"" פה.ב"בקני� בכלי� או ברשות שאינה של המוכר והלוקח

"" פה.קני� כליו של לוקח בסימטא וברה"ר

"" פה:קני� כליו של לוקח ברשות מוכר (3)

"" פד:קני� ע"י הנחה בסימטא שלא בכליו של לוקח

משד	מסכתנושא

(1) שאלה ושכירות

"" פח.ב"בשואל שלא מדעת אי הוי גזל� (3)

משד	מסכתנושא

(1) שאלה ושכירות-שכירות

"" ו.ב"בשכר בית מחברו אי משתמש בכתלי�,  בגינה וברחבה

משד	מסכתנושא

(1) שבועות ב"ד

"" לד.ב"בהמחוייב שבועה ע"פ ע"א חייב להשבע להכחישו

משד	מסכתנושא

(3) שומרים

"" (1) �מה:ב"בהמפקיד אצל חברו בעדי� אי צרי� להחזירו בעדי

"" ע.הפקיד אצל חברו בשטר אי נאמ� לומר החזרתי

"" נא:קבלת פקדו� מיד אשה,  עבד או קט�

משד	מסכתנושא

(16) שותפות

"" נב.ב"בא' האחי� הנושא ונות� בתו� הבית ושטרות על שמו

"" יא.חלוקת חצר ע"פ פתחי בתי�,  אכסדראות וכיו"ב

"" יא:חלוקת מס המל� המוטל על בני מבוי לפי נפשות

"" ס:מצר שהחזיקו בו רבי� אסור לקלקלו (1)

"" ק.מצר שהחזיקו בו רבי� אסור לקלקלו (2)

"" יג.שות	 אי יכול לכו	 חברו בטענת גוד או אגוד

"" •יג.שות	 אי� יכול לכו	 לחלוק בדבר שאי� בו די� חלוקה

"" יג:שות	 בדבר שאי� בו די� חלוקה שרוצה ליטול פחות

"" קו:שות	 החולק שלא לדעת חברו (4)

"" מב:שות	 כיורד לשדה חברו ברשות

"" •ב.שותפי� בחצר שרצו לעשות מחיצה

"" מג.שותפי� נעשי� שומרי שכר זל"ז

"" ע:שטר עסקה היוצא על יתומי� אי גובה כולה או מחצה

"" יא:שימוש במבוי לבני ה' חצרות הפתוחות אליו

"" •יא.שיעור חלוקת שותפות בחצר,  גינה,  בית וכיו"ב

"" •יב.שיעור חלוקת שותפות בשדה,  בור מי� ופרדס

משד	מסכתנושא

(46) שטרות

"" עו.ב"באותיות אי נקנות במסירה (3)

"" קסט:אותיות אי נקנות במסירה (4)

"" קעג.אותיות אי נקנות במסירה (5) ואי צרי� להביא ראיה

"" קסט.אי� כותבי� ללוקח ב' שטרות על שדה אחת

"" (2) �קסה:ג' שישבו לקיו� שטר ומת אחד מה

"" •קסד.גט מקושר שחתמו עדי� מתוכו

"" •קס.גט פשוט וגט מקושר

"" �•קסה.גט פשוט ומקושר שחסר בו עדי

"" קלו.דעת ר' יוסי שזמנו של שטר מוכיח עליו (2)

"" קסח:הטוע� שאבד שטרו אי כותבי� לו אחר
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"" קעב.ב"בזמ� שטר מקח בעדי� שנכתב אחר זמנו

"" קנה.חזקה אי� עדי� חותמי� על שטר אא"כ נעשה בגדול (2)

"" קס:טע� לתקנת גט מקושר

"" קסו.יד בעל השטר על התחתונה (2)

"" קעב.כתיבה בשטרות מקו� הכתיבה ולא מקו� הציווי (3)

"" קסג:כתיבת שטר ע"ג נייר מחוק

"" �•קסז.כתיבת שטר שלא במעמד שני הצדדי

"" קס:כתיבת 'שריר וקיי�' בסו	 שטר

"" •קע:לוה שפרע מקצת חובו בשטר כיצד ינהגו

"" •קסה:לשו� דו משמעית או סתומה בשטר

"" קנד.מודה בשטר שכתבו אי צרי� לקיימו (5)

"" קע.מודה בשטר שכתבו אי צרי� לקיימו (6)

"" קסד:מני� שני� בגט פשוט ומקושר

"" קסט:מקבל מתנה שהחזיר את שטר המתנה לנות�

"" קס:מקו� חתימת העדי� בגט מקושר

"" �קסג.מרחק בי� קיו� השטר לחתימת העדי

"" •קעג.נמצא שובר בי� שטרותיו על יוס	 ב� שמעו�

"" •קסו:סתירה בשטר בי� תחילתו לסופו

"" מט.עדי שטר שאמרו אמנה או מודעא היו דברינו (2)

"" קסב.עדי� שחתמו בשטר בריחוק ב' שיטי� מ� הכתב

"" קעא.עדי� שעשו שליחות� אי חוזרי� ועושי� שליחות�

"" קעב.פיצול שטר א' לב' שטרות בסכו� כולל זהה וההיפ�

"" קסה.צירו	 ב' עדי� א' בכתב וא' בע"פ

"" קסא:צרי� לחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה

"" קנט.קיו� חתימת עד בשטר אחר שנעשה פסול לעדות

"" קס:קיו� מילי� תלויות או מחק בשטר

"" •קסח.קיו� שטר העומד להמחק

"" •קעב.שט"ח היוצא מתחת יד יוס	 ב� שמעו� או כנגדו

"" �קסב:שטר החתומי� בו עדי� רבי� שחלק� פסולי

"" קסט:שטר שאי� בו אחריות אי הוי טעות סופר (4)

"" קסג:שטר שהוא ועדיו בשורה אחת

"" קעא.שטר שזמנו שבת או יוה"כ

"" קעב.שטר שכתוב בו 'אני פלוני לויתי ממ�'

"" קסח:שטר שנקרע

"" קעא:שטרות המוקדמי� והמאוחרי�

"" �•קסח.תשלו� שכר הסופר במיני שטרות שוני

משד	מסכתנושא

(66) שכנים

"" יא:ב"בא' מבני מבוי שביקש להחזיר פתחו למבוי אחר

"" יא:א' מבני מבוי שביקש לסתו� כנגד פתחו

"" ו:בית שתחת עליה שנתמעט בגובהו ורוצה לתקנו

"" ז.בנה כותל מאפיל על חלונות בית חברו ורוצה להגביה�

"" יב.בני מבוי מפולש שביקשו לסותמו מפני בני רה"ר

"" יב.בני עיר שביקשו לסתו� מבוי המפולש לעיר אחרת

"" �ו:בנית כותל בי� גגות ב' שכני

"" ו:בנית כותל בי� חצרות ב' שכני� זו למעלה מזו

"" •ד.בנית כותל בי� שכני� בגינה ובבקעה

"" ו:בנית כותל לגג הסמו� לחצר חברו

"" •צט:דר� הרבי� העוברת בתו� שדהו שבא להטותה

"" ב:היזק ראיה אי שמיה היזק (1)

"" נט:היזק ראיה אי שמיה היזק (2)

"" כב.היתרי� למכירת סחורתו שלא בעירו

"" •ד:המקי	 את שדה חברו מד' רוחותיה וגדר

"" •כ:העמדת תנור או כירה בבית או בעליה

"" •כ:הרחיק תשמישו משכנו כשיעור שקבעו חכמי� והזיק

"" •כה:הרחקת איל� מבור חברו

"" •כד:הרחקת איל� מעיר

"" •כו.הרחקת איל� משדה חברו

"" •יט.הרחקת בור כביסה מכותל חברו

"" •כד:הרחקת גור� מעיר ומנטיעות חברו

"" •יט.הרחקת דברי� המעלי� הבל מכותל חברו

"" •יט.הרחקת זרעי� ומחרשה מכותל חברו

"" •כב.הרחקת כותל מכותל או מחלונות חברו

"" •יט:הרחקת מי רגלי� מכותל חברו

"" •כה.הרחקת מיני גידולי� מגידולי חברו

"" •כב:הרחקת סול� משוב� וכותל ממרזב של חברו

"" •כה.הרחקת ריח רע מעיר

"" •כ:הרחקת ריחי� או תנור מכותל חברו

"" •כג.הרחקת שוב� יוני� משל חברו

"" יז:הרחקת תשמיש ממיצר שכנו שעלול להזיקו בעתיד

"" •יז.הרחקת תשמיש שעלול להזיק לשכנו

"" ח.השתתפות יתומי� במיסי העיר

"" ז:השתתפות ת"ח במיסי העיר

"" •ז:השתתפות תושבי חצר ועיר בהוצאות שמירה

"" •נט.חזקה ומחאה להוצאת זיז לחצר חברו

"" •נח:חזקה למרזב ולמזחילה

"" כג.חזקה לנזיקי� (1)

"" נ:חזקה לנזיקי� (2)

"" •נט.חזקה לסול� ולחלו�

"" ז.חזקת תשמישי� ביורשי� שחלקו (1)

"" סה.חזקת תשמישי� ביורשי� שחלקו (2)

"" (1) �ו.חזקת תשמישי� בי� שכני

"" (2) �•נז.חזקת תשמישי� בי� שכני

"" כא:ירידה לאומנות חברו

"" •ה.כותל בי� חצרות שכני� שנפל

"" כא.לימוד תורה לתינוקות בחצר משותפת

"" •ס:לקח חצר שיוצאי� ממנה זיזי� וגזוזטראות לרה"ר

"" �•ג.מידות כותל גויל,  גזית,  כפיסי� ולבני� בי� שכני

"" •ד.סימו� כותל שבנה א' השותפי� בבקעה בתו� חלקו

"" •ו.סמ� כותל לכותל שבנה חברו לבדו

"" יא:פתח סתו� שפר* את פצימיו בטל לשימוש ולטומאה

"" •ס.פתיחת בית או עליה לחצר השותפי�

"" •נט:פתיחת חלונות לחצר חברו או של שותפי�

"" •כ:פתיחת חנות או מפעל ייצור בחצר משותפת

"" •כ:פתיחת חנות וכיו"ב תחת אוצר חברו

"" •ס.פתיחת פתח או חלו� כנגד פתח או חלו� של חברו

"" •יא.קנה בית דירה או קרקע בעיר נתחייב בהוצאותיה

"" •כז:קציצת נו	 איל� הנוטה לרה"ר

"" •כז:קציצת נו	 איל� חברו הנכנס לרשותו

"" •כו:קציצת שורשי איל� חברו הנכנסי� לרשותו

"" נז:רשות נשות בני חצר לכבס בגדיה� בחצר

"" •צט.שימוש בדר� בורו הנמצא ברשות חברו

"" •צט:שימוש בדר� לגינה שהיא לפני� מגינת חברו

"" •ס.שינוי גודל או פיצול פתח או חלו� ביתו

משד	מסכתנושא

(3) שליחות

"" •קנו:ב"בזכי� לאד� שלא בפניו בקט� ובגדול

"" קסט:לתקוני שדרתי� ולא לעוותי (6)

"" קסט:שליח שקנה עבור משלחו שדה שלא באחריות
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משד	מסכתנושא

(3) תנאים

"" קסה.ב"באי אמרינ� מראה מקו� הוא לו (2)

"" •קכו:מתנה על מה שכתוב בתורה (8)

"" •קל.מתנה על מה שכתוב בתורה (9)

טהרות

משד	מסכתנושא

(1) טומאת אוכלין ומשקין

"" פ.ב"בטומאת אוכלי� או משקי� בדבש או בחלות שבכוורת

משד	מסכתנושא

(2) טומאת מת

"" יט:ב"בדברי� הממעטי� שיעור חלו� ליציאת טומאת מת

"" קא:מצא מת א' או יותר אי נוטלו או מניחו במקומו (2)

משד	מסכתנושא

(2) מקואות

"" סה:ב"בכלי המחובר לקרקע למקוה,  לטומאה ועוד

"" סו.פסול מי� שאובי� במקוה מדרבנ� (2)

משד	מסכתנושא

(2) נגעים

"" �קסד:ב"בבית שאינו מרובע אינו מטמא בנגעי

"" ט:מצורע מטמא אד� בימי חלוטו ובימי ספורו

יורה דעה

משד	מסכתנושא

(3) אבלות

"" ק:ב"במעמדות בשעת קבורת מת

"" קטז.מת שלא הניח ב� או תלמיד אחריו

"" �טז:עדשי� וביצי� מאכל אבלי

משד	מסכתנושא

(1) איסור והיתר-יין נסך

"" כד.ב"בהיתר חבית יי� שנמצאת בנהר

משד	מסכתנושא

(1) הלכה -  כללי

"" כו.ב"בקציצת איל� טעו� פירות

משד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-נדרים-התרת נדרים

"" קכ:ב"בהתרת נדרי� ע"י יחיד מומחה או ג' הדיוטות (2)

משד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-נדרים-מודר הנאה

"" �קמג:ב"במודר הנאה מבני� מותר בבני בני

משד	מסכתנושא

(4) נדרים ושבועות-נדרים-נדרי הקדש

"" קכ:ב"באי נשאלי� על הקדש (3)

"" פח.הקדש דבר שאינו שלו או שאינו ברשותו (3)

"" •עא.מקדיש אי בעי� יפה מקדיש (1)

"" עב:פדיו� הקדש אי אזלינ� בתר פדיו� או בתר הקדש

משד	מסכתנושא

(5) סת"ם

"" יד.ב"באור� והיק	 ס"ת

"" �יד.אמוראי� שכתבו ס"ת רבי� בחייה

"" יג:הנחת קל	 חלק בתחילת ובסו	 ס"ת

"" יג:הנחת קל	 חלק בתחילת ובסו	 ספר בתורה ובנביא

"" יג:כתיבת תורה,  נביאי� וכתובי� בכר� א'

משד	מסכתנושא

(2) עבדים-עבד כנעני

"" סח.ב"בעבד כמטלטלי� או כקרקע להכלל במכירת עיר

"" קנ.עבד כמטלטלי� או כקרקע למכר ולשיור בשחרור עבד

משד	מסכתנושא

(26) צדקה וגמילות חסדים

"" צח:ב"באי� דר� אר* לאורח להכניס אורח שלא מדעת בעה"ב

"" ט.אי� מחשבי� ע� גבאי צדקה וגזברי הקדש

"" �ח.אי� פוסקי� צדקה על יתומי

"" ט.בדיקת העני לפני שנותני� לו לכסות ולמזונות

"" ז:בנית בית שער המונע עניי� מלבקש צדקה

"" ח:גבית וחלוקת קופה של צדקה ותמחוי

"" ט.גדול המעשה לצדקה יותר מ� העושה

"" י.דרגות במצות הצדקה

"" י.המעלי� עיניו מ� הצדקה כאילו עובד ע"ז

"" ט:הנות� צדקה לשאינ� מהוגני� אי� מקבל שכר

"" ?�י.הקב"ה אוהב עניי�,  מדוע אינו מפרנס

"" ח.מאימתי חשוב לתושב למת� צדקה לעניי העיר

"" יא.מונבז המל� בזבז אוצרותיו בשני בצורת

"" י.מלוה ה' חונ� דל (משלי יט)

"" ח:ממשכני� על הצדקה

"" ט:מעלת העושה צדקה בסתר

"" י.מת� צדקה קוד� תפילה

"" ט.עני המחזר על הפתחי� אי� נותני� לו מקופת הצדקה

"" ח.פדיו� שבויי� הוי מצוה גדולה

"" י.צדקה מקרבת את הגאולה

"" ט.צדקה שקולה כנגד כל המצוות

"" י.צדקה תציל ממות (2)

"" י:צדקה תרומ� גוי וחסד לאומי� חטאת

"" �י:קבלת צדקה מעכו"

"" ח:שינוי מעות של צדקה מיעוד אחד לאחר

"" ט:שכר הרגיל במצות הצדקה

משד	מסכתנושא

(1) רבית

"" פו:ב"בהקדמת תשלו� שכירות ופחיתה מדמיה (2)

כללים

משד	מסכתנושא

(8) כללי פסיקה

"" קו:ב"באי אמרינ� הדר דינא או ק� דינא (2)

"" קל:אי� פוסקי� הלכה מלימוד או ממקרה

"" קל:הוראת הלכה מדימוי מילתא למילתא
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"" קיד.ב"בהלכה כרב יוס	 בשדה,  עני� ומחצה (1)

"" קמג:הלכה כרב יוס	 בשדה,  עני� ומחצה (2)

"" קכד:הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו (5)

"" קעד.הלכה כרשב"ג בכל מקו� ששנה במשנתנו (5)

"" קכב:סת� משנה ואח"כ מחלוקת (2)

משד	מסכתנושא

(20) כללים הלכתיים

"" (7) �יד:ב"באי אמרינ� אפשר לצמצ

"" (4) �מט:אי אפשי בתקנת חכמי

"" (2) �קלח:אי דורשי� ל' יתרה של אד

"" כז:אי יש ברירה (18)

"" ס:אי� גוזרי� על הציבור אא"כ הרוב יכול לעמוד בה (2)

"" (2) �קמד.דברי� שתקנו חכמי� כהלכה בלא טע

"" (1) �עה.המלגלג על דברי חכמי

"" פא:הראוי לבילה אי� בילה מעכבת בו וההיפ� (4)

"" כט.חכמי� לא נתנו דבריה� לשיעורי� (7)

"" קמ:טומטו� אי הוי בריה בפני עצמו או ספק זכר ונקבה (4)

"" צ.כהני� זריזי� ה� (9)

"" (3) �נט.כופי� על מדת סדו

"" (4) �קסח.כופי� על מדת סדו

"" ס:מוטב יהיו שוגגי� ואל יהיו מזידי� (3)

"" (3) �מח.מצוה לשמוע דברי חכמי

"" מח:עשה שלא כהוג� לפיכ� עשו בו שלא כהוג� (3)

"" קלד:פלגינ� דיבורא (2)

"" צד:קנס היתר משו� איסור (2)

"" קכט:תו� כדי דבור אי כדבור דמי (4)

"" קה.תפוס ל' ראשו� או א	 בגמר דבריו אד� נתפס (6)

משד	מסכתנושא

(5) כללים הלכתיים-כללי ממון

"" צב:ב"באי הולכי� בממו� אחר הרוב (3)

"" צג.אי הולכי� בממו� אחר חזקה

"" �יב:אימתי כופי� על מדת סדו

"" נד:דינא דמלכותא דינא (4)

"" צד.נתחייב לחברו ביותר מכדי שיעור מחילה אי חייב בכל

משד	מסכתנושא

(1) מידות ושיעורין

"" צ.ב"באי� מוסיפי� על מידות ומטבע יותר משתות מלבר (1)

משד	מסכתנושא

(3) ספקות

"" קכז.ב"בהתייחסות התורה לספק (5)

"" נז:ספק ממו� להקל וספק איסור להחמיר

"" כג:רוב וקרוב

מועדים

משד	מסכתנושא

(1)

"" קכא.ב"ביוה"כ וט"ו באב ימי� טובי� לישראל (2)

משד	מסכתנושא

(1) ראש השנה

"" י.ב"במזונות אד� וחסרונו קצובי� לו מר"ה לכל השנה (2)

משד	מסכתנושא

(1) תענית

"" צא.ב"בהתרעה על בצורת ורעב (2)

משד	מסכתנושא

(2) תענית-ט' באב-חורבן בהמ"ק

"" ס:ב"בגזירות חכמי� בעקבות חורב� בהמ"ק (3)

"" ס:המתאבל על ירושלי� זוכה ורואה בשמחתה (2)

פניני הש"ס

משד	מסכתנושא

(8) ביטויים

"" טז:ב"באו חברא כחברי דאיוב או מיתותא (2)

"" קכב.אטו בשופטני עסקינ�? (5)

"" ז.וכי בשופטני עסקינ�? (4)

"" טו:טול קיס� מבי� שיני�,  טול קורה מבי� עיני� (1)

"" מח.כופי� אותו עד שיאמר רוצה אני (4)

"" יב:כסומא בארובה (1)

"" לט.מילתא דלא רמיא עליה דאיניש אמר לה ולאו אדעתיה (1)

"" כא.שבשתא כיו� דעל על (2)

משד	מסכתנושא

(4) דברי חכמה

"" קעד:ב"בבתר עניא אזלא עניותא (2)

"" קמא.הולדת ב� או בת איזה מה� עדי	

"" טז:הולדת בת אי הוי ברכה

"" צח:משיב דבר בטר� ישמע אולת היא לו וכלמה (משלי יח)

משד	מסכתנושא

(3) דברי מוסר

"" טז.ב"בחברותא כלפי שמיא (3)

"" �קט:טוב להדבק בטובי

קי.נטוש נבילתא בשוקא ושקול אגרא,  ולא תימא גברא רבא אנא וזילא בי מילתא ""

משד	מסכתנושא

(5) דרך ארץ

"" קכ.ב"בהושבת חכ� או זק� בראש ישיבה ומסיבה

"" נח.הנחת דברי� תחת המיטה

"" קי.מוטב להתעסק בכל מלאכה מלהבטל (2)

"" קכג.רמאות כנגד רמאי (2)

"" �יב:שובע ויי� מיישב דעתו של אד

משד	מסכתנושא

(2) מטבעות לשון

"" קכז.ב"בדברי� שאמרתי לכ� טעות ה� בידי (4)

"" קל:מעשה רב (3)

משד	מסכתנושא

(7) פתגמים

"" יב.ב"באי� אלו אלא דברי נביאות (2)

"" טז:אשרי מי שאומנותו בוסמי אוי למי שאומנותו בורסי (3)

"" �קמא.בת תחלה סימ� יפה לבני

"" צ.זב� וזבי� תגרא איקרי? (2)

"" (1) ?�קטז.לא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלכ
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"" קלב.ב"בנמצאת קרחת מכא� ומכא� (2)

"" כד:קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא (2)

משד	מסכתנושא

(10) שונות

"" (3) �כה.ב"בד' רוחות השמי

"" (4) �קמז.ד' רוחות השמי

"" קיח.זהירות מעי� רעה

"" נז:חלוק,  טלית ושולחנו של ת"ח

"" קא:מדת אלכסו� ריבוע (4)

"" פ:מיני ע* ארז (2)

"" נח:מעלת יי� לרפואה

"" פד.צבע השמש

"" קטז.קשה עניות מנ' מכות

"" כז.שטח עיגול (5)

משד	מסכתנושא

(10) תולדות תנאים ואמוראים

"" קנח:ב"בב� עזאי תלמיד חבר של ר"ע

"" יב:בת רב חסדא נישאה לרמי בר חמא ואחר מותו לרבא

"" קסה:החזרת ר' ירמיה לבית המדרש אחר שסלקוהו

"" נח.חכמתו של ר' בנאה

"" קלד.מעלות תלמידי הלל הזק� (2)

"" כב.נסיבות מותו של רב אדא בר אבא

"" כג:סילוק ר' ירמיה מבית המדרש

"" פט.קרנא יצאה לו קר� בי� עיניו (2)

"" מב.רב תנא הוא ופליג (4)

"" (2) �נח.תנאי� ואמוראי� שהיו ידועי� ביופיי

קדשים

משד	מסכתנושא

(1)

"" קלג:ב"באמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט (3)

משד	מסכתנושא

(1) מעילה

"" עט.ב"במעילה במי בור שהקדישו מלא או שנתמלא וכיו"ב

משד	מסכתנושא

(3) משכן ומקדש

"" צט.ב"באופ� עמידת הכרובי� שבנה שלומו בבהמ"ק

"" צט.ארו� הקודש בנס היה עומד (3)

"" ד.בני� בהמ"ק ע"י הורדוס (2)

משד	מסכתנושא

(4) משכן ומקדש-כלי המקדש

"" יד.ב"בארו� ששלחו פלשתי� הונח בצד ארו� העדות בקה"ק

"" יד:לוחות הברית ושברי הלוחות היו מונחי� בארו�

"" יד.מידות ארו� העדות ומקו� הנחת ס"ת בקה"ק

"" יד.שיעור אמה במקדש ובכליו (3)

שבת

משד	מסכתנושא

(2) פיקוח נפש

"" יא.ב"בהמקיי� נפש אחת מישראל כאילו קיי� עול� מלא (1)

"" נ:ספק נפשות להקל (5)

משד	מסכתנושא

(1) קידוש והבדלה-קידוש

"" צז.ב"ביי� הראוי לקידוש ולניסו� ע"ג מזבח

תורה

משד	מסכתנושא

(5)

"" כה:ב"בהרוצה שיחכי� ושיעשיר

"" •קעה:הרוצה שיחכי� יעסוק בדיני ממונות (2)

"" �יד:כותבי מזמורי ספר תהלי

"" טו.מי כתב ח' פסוקי� אחרוני� שבתורה

"" יד:סדר ספרי התנ"� ומי כתב�

משד	מסכתנושא

(3) מידות שהתורה נדרשת בהן

"" יד.ב"באי� מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (4)

"" קיא:גורעי� ומוסיפי� ודורשי� (3)

"" קיא.דיו לבא מ� הדי� להיות כנידו� (6)

משד	מסכתנושא

(1) מצוות

"" י:ב"בקיו� מצוות שלא לשמ� (7)

משד	מסכתנושא

(12) תלמוד תורה

"" קיט:ב"באי חולקי� כבוד לתלמיד בפני רבו

"" י:אשרי מי שבא לכא� ותלמודו בידו (4)

"" טז.ברא הקב"ה יצה"ר ברא לו תורה תבלי� (2)

"" כא.מספר תלמידי� למינוי מלמד תינוקות

"" קמה:מעלות שונות בלימוד תורה

"" ח:מעלת מלמדי תינוקות

"" כא.סילוק מלמד תינוקות למינוי מלמד טוב ממנו

"" כא.עדיפות בי� מלמד תינוקות גורס או מדייק

"" כא.קנאת סופרי� תרבה חכמה (1)

"" כב.קנאת סופרי� תרבה חכמה (2)

"" קכא:תוספת לימוד בלילה החל מט"ו באב (2)

"" כא.תקנת הושבת מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר

משד	מסכתנושא

(1) תלמיד חכם

"" (2) �כב.ב"בת"ח קוד� למכירת סחורתו לכל אד

משד	מסכתנושא

(2) תלמיד חכם-עם הארץ

"" ח.ב"באי� פורענות בא לעול� אלא בשביל עמי האר*

"" ח.רבי לא רצה לפרנס עמי האר* בשנת בצורת
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