
  :בבא בתרא

  שכנים

  שותפי שרצו לעשות מחיצה  ב  א  
  היזק ראיה

  קני� דברי  ג    
  הורדוס

  בנית כותל בגינה ובבקעה  ד    
  רוחות' הקי� את חברו מד

  כותל בי� שכני שנפל  ה    
  חזקה אין אדם פורע תוך זמנו

  חזקת תשמישי�  ו    

  השתתפות במיסי העיר  ז    

  ח פטורי ממיסי"ת  ח    
  

  ט    
   

קה
צד

  

  
  י    
  שיעורי מינימלי לחלוקה  יא    

    יב    

  גוד או אגוד  יג    
  שונא מתנות יחיה

  ך וכותביהן"סדר ספרי התנ  יד    

  נביאי אומות העולם  טו    
  איוב

    טז    

  הרחקת תשמיש שעלול להזיק  יז  ב  

  על הניזק או המזיק להרחיק  יח    

    יט    

  תחת אוצר חברו פתיחת חנות  כ    

  לימוד תורה לתינוקות בחצר  כא    
  מלמד תינוקות

  הרחקת כותל משל חברו  כב    
  גרמא בנזיקי�

  הרחקת שוב� יוני משל חברו  כג    
  רוב וקרוב

  הרחקת איל� וגור� מהעיר  כד    

  הרחקת איל� מבור חברו  כה    

  הרחקת איל� משדה חברו  כו    

    כז    

חזקת 
  קרקעות

  שני' חזקת קרקעות בג  כח  ג  

    כט    

    ל    

  מיגו במקו עדי  לא    
  טוע� וחוזר וטוע�

  שטרא זייפא  לב    

  הדרא ארעא והדרי פירי  לג    

  ל משל"שאימתו�   לד    
  כל דאלי גבר

  מחאה באריס או במשכנתא  לה    

  כלאי ושביעית, חזקה בערלה  לו    
  חזקה בעבדי וגודרות

    לז    

  ארצות לחזקת קרקעות' ג  לח    
  מחאה שלא בפניו

  מחאה בפני כמה  לט    
  שני' צרי� למחות כל ג

  סת קני� לכתיבה עומד  מ    

  חזקה שאי� עמה טענה  מא    
�  מפלניא זבינתה דזבנה מינ

  אלו שאי� לה חזקה  מב    
  חזקת שות�

    מג    

    מד    

  חזקת אומ�  מה    

  חזקת אריס  מו    

  

  

חזקת 
  תקרקעו

  חזקת גזל�  מז    
  מכירה בעל כורחו

  מודעא לביטול מקח  מח    

  חזקת בעל בנכסי אשתו  מט    

  חזקה בנכסי אשת איש  נ    

  חזקת אשה בנכסי בעלה  נא    

  חזקת אב וב� זה בנכסי זה  נב    

  קני� חזקה בקרקע  נג    

  דינא דמלכותא דינא  נד    

  צירו� עדי לעדות חזקה  נה    

  תשמישי�חזקת   נו    

    נז    

    נח    

  היזק ראיה  נט    

  ר"ב לרה"הוצאות זיזי� וכיו  ס    

  מכירה

  הכלול במכירת בית  סא  ד  

    סב    

    סג    

  רעה/ מכירה בעי� יפה   סד    

    סה    

    סו    

בית , הכלול במכירת חצר  סז    
  הבד או מרח 

  הכלול במכירת עיר או שדה  סח    

  מאילנותיה מכר קרקע ושייר  סט    

  פקדון בשטר  ע    

  רעה/ נות� ומקדיש בעי� יפה   עא    

    עב    

  עג  ה  
  הכלול במכירת ספינה

  

  אגדות דרבה בר בר חנה  עד    

  עה    
  

  קני� משיכה בספינה ובבהמה

  כתיבהבאותיות נקנות במסירה או   עו    

  הכלול במכירת קרו� ופרדות  עז    
  דמי מודיעי�

  הכלול במכירת חמור או בור  חע    

  ב"כוורת וכיו, מכר פירות שוב�  עט    

  קנה איל� לקו   פ    

  קנה אילנות אי יש לו קרקע  פא    

    פב    

  ב"מכר ראש בהמה וכיו  פג    

  קנה יי� ונמצא חומ   פד    
  חצר והגבהה, קני� משיכה

  קני� בכליו של לוקח  פה    

  חזרה ממקח בשעת מדידה  פו    

  י מתוו� שאבד"מקח ע  פז    
  שלח מקחו ביד ב� הלוקח

  צידוק המשקלות  פח    

    פט    

    צ    

  רות ובועז, אלימלך ובניו  צא    



  

  מכירה

  מכר זרעי ולא צמחו  צב  ו  
  הליכה בממון אחר רוב

  שיעור פסולת במקח  צג    

    צד    

    צה    

    צו    

  מכר יי� והחמי   צז    

  שיעור בית למכר  צח    

  צט    
  ארון הקודש והכרובים

  דר� הרבי שבתו� שדהו

  שיעורי דרכי שונות  ק    
  שיעור בית קברות למכר

    אק    

  מכר בית כור עפר  קב  ז  

  מכר קרקע וטעו במידתה  קג    

    קד    

    קה    

  ב"אחים שחלקו ובא אח נוסף וכיו  קו    

  מכר לחברו חצי שדה בסת  קז    

  שהירו

  הנוחלי� ומנחילי�  קח  ח

    קט  

  ב� קוד לבת  קי  

  ב� ובת יורשי את אמ  קיא  
  בעל יורש את אשתו

    קיב  

  בעל אינו יורש בראוי כבמוחזק  קיג  

  ירושת א את בנה  קיד  

  סדר נחלות  קטו  

  אב קוד לכל יוצאי ירכו  קטז  
  נחלת בנות צלפחד

 י ליוצאי מצרי או"חלוקת א  קיז  
  באי האר ל

    קיח  

  בנות צלפחד  קיט  

  הסבת נחלה משבט לשבט  קכ  

  גזירת מתי מדבר  קכא  

  בכור נוטל פי שני  קכב  

  רחל ולאה  קכג  

  חלק בכור בשבח ובמלוה  קכד  

  נכסי לפלוני ואחריו ליורשי  קכה  

  המתנה על ירושה מ� התורה  קכו  

  עדות על בנו שהוא בכור  קכז  

    קכח  

  ירושה' נת� נכסיו לאחר בל  קכט  

  מיורשיו' נת� כל נכסיו לא  קל  
  והלכה למעשה ,הלכה

    קלא  

    קלב  

    קלג  

  קלד  
  תלמידי הלל הזקן

  עדות על אחר שהוא בנו

  שטר מתנה שנמצא אחר מיתה  הקל      

 

מתנת 
  שכיב מרע

  מ שכתב נכסיו לאחר מותו"שכ  וקל    

י או מ קונה מחי"מתנת שכ  קלז    
  אחר מיתה

    קלח    

  נכסי מועטי לירושה ומזונות  קלט  ט  

    קמ    

  ברך את אברהם בכל' וה  קמא    

  'את וחמור'קנה   קמב    

  שבח בנכסי תפוסת הבית  קמג    

  מתנת שושבינות  קמד    

    קמה    

  החזר סבלונות בביטול נשואי�  קמו    
  מ וחזרה ממנה"מתנת שכ

    קמז    

    קמח    

  מ שמכר נכסיו ונתרפא"שכ  קמט    

    קנ    

  מ ככתובי� וכמסורי�"דברי שכ  קנא    

  מ בקני�"מתנת שכ  קנב    

    קנג    

    קנד    

  י יורש קט�"מכירת קרקע ע  קנה    

    קנו    

  נפל הבית עליו ועל אביו  קנז    

נפל הבית עליו ועל אשתו   קנח    
  או עליו ועל אמו

    קנט    

  שטרות

  גט פשוט ומקושר  קס  י  
  מקו חתימת העדי במקושר

  אי� למדי� משיטה אחרונה  קסא    

  מקו חתימת העדי בפשוט  קסב    

  שטר ועדי בשורה אחת  קסג    

  גט מקושר שעדיו מתוכו  קסד    

מעוטן בעריות וכולם , רובן בגזל  קסה    
  באבק לשון הרע

  יד בעל השטר על התחתונה  קסו    

  'טר במעמד צד אכתיבת ש  קסז    

  תשלו שכר הסופר על מי  קסח    
  שטר העומד להמחק או נקרע

  כתיבת שובר  קסט    

    קע    

  שטר מוקד או מאוחר  קעא    

  יוס� ב� שמעו� בשטרות' ב  קעב    
  'לויתי ממ� מנה'שטר 

  משטרותיו פרוע' הודה שא  קעג    
  ערב וקבל�

  ערב וקבל� לכתובת אשה  קעד    

  פ וכתב ידו"ע, ה בשטרמלו  קעה    
  שעבודא דאורייתא

  ערב אחר חיתו שטרות  קעו    

 :בבא בתרא
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