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בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמא

אבן העזר

רמד	מסכתנושא

(1) איסורי ביאה

"" מ:ב"קשור הרובע אי משל� כופר

רמד	מסכתנושא

(1) אישות

"" קיא.ב"קטב למיתב ט� דו מלמיתב ארמלו (5)

רמד	מסכתנושא

(2) כתובה

"" פט.ב"קאסור לאד� שישהא אשתו בלא כתובה (2)

"" פט.אשה שמכרה כתובתה טובת הנאה לה ולא לבעל

רמד	מסכתנושא

(2) כתובה-תנאי כתובה

"" פח:ב"קאשה שמכרה נכסי מלוג אי בעלה מוציא מהלקוחות (3)

"" פט:המוכרת כתובתה לא הפסידה כתובת בני� דכרי�

רמד	מסכתנושא

(2) קידושין-דרכי קנין אשה-קידושי כסף

"" צט.ב"קהמקדש במלוה (4)

"" צט.המקדש במלוה ופרוטה (3)

אגדה, מחשבה ומוסר

רמד	מסכתנושא

(1) אגדתא

"" צג.ב"קקללת הדיוט (3)

רמד	מסכתנושא

(2) אגדתא-תנ"ך-דמויות בתנ"ך

"" יז.ב"קהספד חזקיהו המל#

"" צב.תפילת משה רבינו על יהודה (2)

רמד	מסכתנושא

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

"" צב.ב"קדרשת אברה� ושרה ואבימל#

רמד	מסכתנושא

(1) אגדתא-תנ"ך-דמויות בתנ"ך-דוד המלך

"" ס:ב"קויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מי�

רמד	מסכתנושא

(1) אמונה ומחשבה

"" פה.ב"קניתנה רשות לרופא לרפאות (2)

רמד	מסכתנושא

(1) ארץ ישראל

"" פ:ב"קכותבי� שטר על קרקע בא"י אפי' בשבת ע"י נכרי (2)

רמד	מסכתנושא

(2) ארץ ישראל-ירושלים

"" פב:ב"קי' דברי� נאמרו בירושלי�

"" פב:ירושלי� אי נתחלקה לשבטי� (4)

רמד	מסכתנושא

(2) מדרש

"" לח.ב"קאיסור מלחמה בעמו� ומואב

"" נד:'טוב' מופיע בדברות אחרונות ולא בראשונות

רמד	מסכתנושא

(2) מוסר

"" ל.ב"קהרוצה להיות חסיד

"" צג.לעול� יהא אד� מ� הנרדפי� ולא מ� הרודפי�

רמד	מסכתנושא

(3) מוסר-בין אדם לחברו

"" צב.ב"קהמבייש חברו צרי# לפייסו מלבד תשלו� הבושת

"" צב.המבקש מחילה מחברו ראוי שיסלח לו

"" צג.המוסר די� חברו לשמי� (3)

רמד	מסכתנושא

(1) מוסר-צניעות וענוה

"" צב:ב"קאל לאד� הענו להתבייש מלבקש דבר הצרי# לו

רמד	מסכתנושא

(5) מוסר-שכר ועונש

"" לח:ב"קאי� הקב"ה מקפח שכר כל בריה (3) אפי' שיחה נאה

"" פ:דלת הננעלת לא במהרה תפתח

"" פ:המריעי� לו לא במהרה מטיבי� לו

"" נ.כל האומר הקב"ה ותר� הוא יותרו חייו

"" נב.כשהקב"ה כועס על ישראל מעוור את מנהיגיה�

רמד	מסכתנושא

(2) צדיק /  רשע

"" ס.ב"קבשעה שנית� רשות למשחית אינו מבחי� בי� צדיק לרשע

"" ס.פורענות באה לעול� בגלל הרשעי� ומתחלת בצדיקי�

רמד	מסכתנושא

(2) צדיק /  רשע-צדיק

"" נ.ב"קאי� זרעו של צדיק נכשל בדבר שנצטער בו (2)

"" נ.הקב"ה מדקדק ע� הצדיקי� (3)

רמד	מסכתנושא

(1) תשובה

"" צב:ב"קהמוכיח חברו ולא קיבל יניחנו ליפול ברשעו

אורח חיים

רמד	מסכתנושא

(1) והיה מחניך קדוש

"" פב:ב"קטבילת בעל קרי לדברי תורה
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רמד	מסכתנושא

(1) קריאת התורה

"" פב.ב"קתקנת קה"ת בב' וה' ומנחה בשבת

רמד	מסכתנושא

(1) תפילה

"" צב.ב"קהמבקש רחמי� על חברו והוא צרי# לדבר נענה תחילה

זרעים

רמד	מסכתנושא

(2) כלאים-כלאי בהמה

"" נה.ב"קכלאי� במיני עופות ודגי�

"" עז:מבקר וצא� אי� יוצא כלאי�

רמד	מסכתנושא

(2) שמיטה ויובל-שמיטה

"" קב.ב"קהנאה המותרת מפירות שביעית (2)

"" קא:קדושת שביעית בעצי� (2)

רמד	מסכתנושא

(1) שמיטה ויובל-שמיטה-שמיטת כספים

"" לו:ב"קיתומי� פטורי� מכתיבת פרוזבול (2)

רמד	מסכתנושא

(1) תרומות ומעשרות

"" קטו:ב"קהפרשת תו"מ מ� הטמא על הטמא

חושן המשפט

רמד	מסכתנושא

(16) גבית חוב

"" ח:ב"קבע"ח הבא לגבות מלקוח שקנה מלקוח (2)

"" ח:בע"ח הבא לגבות ממשועבדי�,  החייב חשוב בעל דינו (2)

"" לד.בע"ח מאוחר שקד� וגבה אי מוציאי� מידו (3)

"" צה:בעלי חוב החייבי� להחזיר השבח ומעלי� אות� בדמי� (1)

"" ז:גבית נזיקי� בע"ח ואשה כשאי� עידית בינונית וזיבורית

"" ח:גבית נזיקי� בע"ח ואשה מלקוח שקנה מלקוח

"" ח.גבית נזיקי� בע"ח ואשה מלקוחות שקנו כא' או בזא"ז

"" יא:גבית עבד או שור שעשא� אפותיקי ומכר� בחובו

"" יא:גבית עבד בחובו מיד יתומי�

"" צ.הקדש חמ( ושחרור מפקיעי� מידי שעבוד (6)

"" קיח.השבת גזילה,  מלוה או פקדו� במדבר

"" צה:זכות בעל חוב לגבות משבח שהשביח הלוקח

"" צז:חייב לחברו ס# ממטבע מסויי� והוסיפו עליו

"" צז.חייב לחברו ס# ממטבע מסויי� ונפסל המטבע

"" ז:שומא לנזיקי� לר"ע ע"פ עידית המזיק או דעלמא

"" מ:שעבודא דר' נת� (6)

רמד	מסכתנושא

(96) גזילה

"" עט:ב"קאיסור גידול בהמה דקה בא"י

"" קיח:איסור קנית דברי� שיש בה� חשש גזל (1)

"" קיט:איסור קנית דברי� שיש בה� חשש גזל (2)

"" סב.בי� גזל� לחמס�

"" עט:גדר גנב לעומת גזל� לחיוב בכפל וד' וה'

"" יא.גזילה שנפסדה ביד גנב או גזל� אי שמי� אותה לבעלי�

"" קח:גזל אביו ונשבע ומת האב

"" צו:גזל בהמה או עבדי� והזקינו

"" צו:גזל בהמה והכחישה כחש החוזר לברייתו

"" קיג.גזל גוי (1)

"" קיא:גזל ובא אחר ואכלו

"" קיא:גזל והאכיל לבניו או הניח לפניה�

"" קג.גזל חברו ונשבע חייב להשיב לידו אפי' למדי

"" ס:גזל חברו ע"מ לשל�

"" צח:גזל חמ( ועבר עליו הפסח

"" צו:גזל כלי ועשה בו מלאכה אי משל� שכרו (1)

"" צז.גזל כלי ועשה בו מלאכה אי משל� שכרו (2)

"" קג:גזל מה' או לקח ולא שיל� ואי� יודע למי נתחייב (2)

"" צז.גזל מטבע ונסדק או נפסל וכיו"ב

"" צח:גזל פירות והרקיבו

"" קא.גזל צמר וסמני� וצבע בה� הצמר והוזל צמר צבוע

"" קטז:גזל שדה חברו ונטלוה מסיקי�

"" קיז:גזל שדה חברו ושטפה נהר

"" צה.גזל� אי משל� כשעת הגזילה או חוזרת בעינה (2)

"" צו.גזל� ישראל שמכר לגוי והשביחה ומכרה לישראל

"" צג:גזל� משל� כשעת הגזילה (1)

"" צו.גזל� שהשביח ואח"כ מכר או הוריש

"" קה.גזל� שהשיב הגזילה והותיר בידו פחות משו"פ

"" צו.גזל� שמכר והשביח הלוקח

"" קה.גזל� שנתחייב להשיב שו"פ והוזל

"" סח.גנב שור או שה ומכר לפני או אחרי יאוש

"" קטו.גנב שמכר והוכר אי תובע את הגנב או את הקונה

"" קיג.הברחה מ� המכס

"" קיט.הגוזל את חברו שו"פ כאילו נוטל נשמתו

"" קיב.הוצאת גזילה בעי� מיד יתומי� קטני�

"" קיג:הטעית גוי במקח כשאי� חשש לחילול הש� מותרת

"" קיד:המוציא גזילה מיד לקוח נות� דמיה מפני תקנת השוק

"" סו.המקור לשינוי שקונה בגניבה מהתורה

"" קיג.הנאה ממעות שביד מוכסי� וגבאי�

"" קיד:הרואה כליו ביד חברו וטוע� שנגנבו מידו

"" קיח.השבת גזילה לרשות בעליה שלא לדעת�

"" סו.והשיב את הגזילה * אשר גזל (1)

"" סז.והשיב את הגזילה * אשר גזל (2)

"" צד:והשיב את הגזילה * אשר גזל (3)

"" צח:והשיב את הגזילה * אשר גזל (4)

"" קד:והשיב את הגזילה * אשר גזל (5)

"" קיב.והשיב את הגזילה * אשר גזל (6)

"" פא:זכות דייג בימה של טבריה

"" קה.חובת השבת גזילה ליד הנגזל בפחות משו"פ בקר�

"" קיא:חובת יורשי� להחזיר גזל אביה� מפני כבודו (1)

"" קיג.חובת יורשי� להחזיר גזל אביה� מפני כבודו (2)

"" קיב.חובת יורשי� להחזיר רבית שגבה אביה�

"" קה:חומש ואש� גזילות כשהודה בעיקר חיובו וכפר בגזל

"" קה.חומש ואש� גזילות על חמ( שעבר עליו הפסח

"" סו.יאוש אי קונה (2)

"" סז.יאוש אי קונה (3)

"" סז:יאוש אי קונה (4)

"" סח.יאוש אי קונה (5)

"" קיד.יאוש אי קונה (6)

"" קיד.יאוש בעלי� בגניבה ובגזילה כשידוע שנתייאשו
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"" קטו.ב"קיאוש לאחר שינוי רשות אי קונה

"" קיא:יורש אי הוי כלוקח לקנות בשינוי רשות

"" צג:ליבו� אי הוי שינוי לקנות

"" פא.ליקוט עשבי� משדה חברו שלא ברשות

"" נז.לסטי� מזוי� הוי גזל� או גנב

"" קט.מחילה לגזל� שנשבע לשקר על הקר� והחומש

"" קיד.סת� גזילת לסטי� ישראל או עכו"� אי הוי יאוש

"" קיד.סת� גניבה וגזילה אי הוי יאוש בעלי� (2)

"" סח:סת� גניבה יאוש בעלי� (1)

"" פא:עשיית צרכיו בשדה חברו

"" קיט.פחת שמנהג הבעלי� למחול לאומ�

"" מה.פקדו� או גזל שנאסר בהנאה אי אומר הרי של# לפני# (1)

"" צח:פקדו� או גזל שנאסר בהנאה אי אומר הרי של# לפני# (2)

"" פג.פריסת מלכודות ליוני� סמו# לישוב

"" קיד.קבלת ממו� מיד מוכס ולסטי� כנגד ממו� שנטלו מידו

"" פא.קטימת ענ	 מנטיעה של חברו שלא ברשות

"" קיט.קניה מהמוחזק לגזל� כשאי� ידוע א� גזול הוא בידו

"" קיז:קרקע אי נגזלת (2)

"" פא.רעיית בהמה דקה או גסה בחורשי� של אחרי�

"" צה:שבח שע"ג גזילה למי

"" צג:שינוי החוזר לברייתו אי קונה (2)

"" צד:שינוי החוזר לברייתו אי קונה (3)

"" סה:שינוי הש� קונה (2)

"" סו:שינוי הש� קונה (3)

"" צו.שינוי הש� קונה (4)

"" סה:שינוי מעשה אי קונה (2)

"" סז.שינוי מעשה אי קונה (3)

"" סח.שינוי מעשה אי קונה (4)

"" צג:שינוי מעשה אי קונה (5)

"" קב:שינוי מעשה אי קונה (6)

"" צו.שינוי מעשה החשוב לשינוי

"" סח.שינוי רשות אי קונה (2)

"" קיא:שינוי רשות אי קונה (3)

"" קטו.תקנת השוק בגנב שמכר וחזר הקונה ומכר לאחר

"" צד:תקנת רבי שלא לקבל מיד גזלני� ומלוי ברבית

"" קד:תשלו� חומש ע"י יתומי� שגזל אביה� ונשבע ומת

רמד	מסכתנושא

(14) גזילה-גזל הגר

"" קט:ב"קגזל הגיורת וגר קט� אי נית� לכהני�

"" קט:גזל הגר נית� לכהני� שבאותו משמר

"" קי.גזל הגר שאי� בו שו"פ לכל כה� שבאותו משמר

"" קט:גזל הגר שזיכתה התורה לכהני�

"" קי:גזל הגר שמת הגזל� קוד� או אחר שנת� הגזל לכהני�

"" קי.גזל הגר שנשבע לו ומת נית� לכהני�

"" קיא.גזל הגר שנת� את הכס	 ואת האש� לב' משמרות

"" קי.גזל הגר שנתנו לכהני� בלילה או לחצאי�

"" קיא.גזל� הגר שהביא אשמו קוד� שנת� הקר� לכהני�

"" קי:השבת גזל הגר בחמ( שעבר עליו הפסח

"" קיא.חומש אינו מעכב הכפרה באש� גזילות או מעילות

"" קט:כה� שגזל הגר

"" קי:כה� שזכה בי' בהמות גזל הגר אי חייב במעשר בהמה

"" קי:כהני� אי� רשאי� לחלוק גזל הגר כנגד גזל הגר

רמד	מסכתנושא

(22) גזילה-גניבה

"" קיד:ב"קגנב הבא במחתרת פטור (2)

"" עח:גנב שור הקדש וטבחו יכול לשל� לבעליו כבש או עו	

"" סז:הגונב מגנב פטור מכפל

"" קח:הודאת גנב בפני בעלי� אחר ששיל� לו השומר

"" קח:הודאת גנב בפני שומר אחר שנשבע ונפטר

"" קח.חיוב כפל או חומש פעמיי� באד� א'

"" קח.חיוב כפל וחומש בב' אנשי�

"" קו:חיוב שומר שטע� טענת גניבה לשקר על כל הפקדו�

"" עט:טע� לחומרת גנב מגזל� לחיוב בכפל וד' וה'

"" קז:ממו� או שבועה המחייב שומר בכפל מה פוטרו מחומש

"" עה.עדי� אחר הודאה בגניבה או בטביחה ומכירה

"" קו:שומר אבדה שטע� טענת גניבה ונמצא שהוא הגנב

"" קז:שומר שטע� טענת אבדה וחזר וטע� טענת גניבה

"" סג:שומר שטע� טענת גניבה או אבדה בפקדו� לשקר (1)

"" קח:שומר שטע� טענת גניבה או אבדה בפקדו� לשקר (2)

"" סה.שומר שטע� טענת גניבה והודה,  לכפל חומש ואש�

"" קז:שומר שטע� טענת גניבה לשקר אי צרי# שליחות יד

"" עח:שותפי� שגנבו (2) והגונב משותפי�

"" סג.תשלו� כפל בדבר שאינו מסוי�

"" סה.תשלו� כפל וד' וה' כשעת הגניבה או העמדה בדי� (1)

"" סו.תשלו� כפל וד' וה' כשעת הגניבה או העמדה בדי� (2)

"" סב:תשלומי כפל בכל דבר המטלטל וגופו ממו�

רמד	מסכתנושא

(37) גזילה-גניבה-תשלומי ד' וה'

"" עח:ב"קגנב בהמה קטעה ומכרה

"" עו.גנב הקדש וטבחו או מכרו

"" סח:גנב והקדיש הגנב או הבעלי� ואח"כ טבח (1)

"" עו.גנב והקדיש ואח"כ טבח או מכר (2)

"" עח:גנב וטבח או מכר בהמה קטעת,  חיגרת או סומא

"" עט.גנב וטבח או מכר ברשות בעלי�

"" עא:גנב וטבח או מכר משל אביו ומת

"" עח:גנב וטבח ונתנבלה,  נחר או עקר

"" עב.גנב וטבח טריפה או חולי� בעזרה

"" עא:גנב וטבח לע"ז או שור הנסקל (2)

"" עח:גנב ומכר בהמה חו( מעוברה

"" עא.גנב ומכר ביוה"כ

"" ע:גנב ומכר בשבת

"" עח:גנב ומכר חו( מאחד מק' שבו

"" עט.גנב חייב על מכירה ועל כל הדומה לה

"" סה:גנב טלה ונעשה איל,  עגל ונעשה שור וטבחו ומכרו (1)

"" צו:גנב טלה ונעשה איל,  עגל ונעשה שור וטבחו ומכרו (2)

"" עז:גנב כלאי� וטבחו או מכרו

"" עא:גנב משותפי� וטבח והודה לא' מה�

"" עד:גנב ע"פ ב' עדי� וטבח ע"פ ע"א או ע"פ עצמו

"" עא.גנב שטבח או מכר ע"י שליח (3)

"" עח:גנב שטבח או מכר ע"י שליח (4)

"" סח.גנב שמכר ע"מ להחזיר פטור מתשלומי ד' וה'

"" סח:גנב שעמד בדי� ונתחייב וטבח או מכר (1)

"" קו:גנב שעמד בדי� ונתחייב וטבח או מכר (2)

"" עז:גנב שפטור על טביחה אי מתחייב על מכירה

"" סח.הגונב מגנב לאחר שטבח או מכר

"" עה:הודה שגנב ובאו עדי� שטבח או מכר

"" ע.טביחה או מכירה שחייב עליה תשלומי ד' וה'
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"" עד:ב"קטביחה או מכירה שפטור עליה מתשלומי ד' וה'

"" עט:טע� לחיוב ה' בשור וד' בשה

"" סז:טע� לתשלומי ד' וה' בטבח ומכר

"" עב:עדי גניבה ו/או טביחה ומכירה שהוזמו

"" סב:שומר שטע� טענת גנב וטבח ומכר משל� ד' וה' (1)

"" קו:שומר שטע� טענת גנב וטבח ומכר משל� ד' וה' (2)

"" סז:תשלומי ד' וה' אינ� אלא בשור ושה בלבד

"" ע.תשלומי כפל וד' וה' ע"פ ב' כיתות עדי�

רמד	מסכתנושא

(4) גזילה-מסור

"" קיט.ב"קהיתר איבוד ממונו של מוסר

"" קיז.הריגת הבא למסור ממו� חברו לעכו"�

"" קטז:מוסר ממו� חברו

"" סב.מסור אי נאמ� להשבע וליטול

רמד	מסכתנושא

(14) דיינים

"" קיג.ב"קאי� מזמני� בע"ד לדי� בשעת כינוס לת"ת

"" פט:אי� מטריחי� ב"ד לחינ� (1)

"" טו:גבית קנסות בבבל (2)

"" קיג.זימו� בע"ד לדי� ג' פעמי� קוד� שינדוהו

"" קיג.זמ� הראוי לקביעת דיו� בב"ד

"" מו:נזקקי� לתובע תחילה

"" קיב:נתבע המשתמט מלבוא לדי�

"" פד:סמכות ב"ד שאינ� סמוכי� לדו� (2)

"" צ:עד אי נעשה דיי� (4)

"" קיג.עיוות די� לטובת ישראל כשישראל וגוי באי� לדי�

"" פב.קביעות ב"ד לדו� בב' וה'

"" קיג.קריעת שטר נידוי שנכתב על מי שלא בא או ציית לדי�

"" קיב:שליח ב"ד נאמ� להעיד על בע"ד שמסרב לבוא לדי�

"" יד:תביעת נזיקי� בפני ב"ד מומחי� ולא בפני הדיוטות

רמד	מסכתנושא

(1) הלואה

"" פט.ב"קהמוכר שט"ח לחברו וחזר ומחלו (3)

רמד	מסכתנושא

(11) השבת אבדה

"" קיג:ב"קאבדת נכרי (1)

"" קיד:החזיק בנחיל של דבורי� שיצא מרשות חברו

"" פא:היזק ממו� עצמו להצלת ממו� חברו ע"מ ליטול נזקו (1)

"" קיד:היזק ממו� עצמו להצלת ממו� חברו ע"מ ליטול נזקו (2)

"" קטו.היזק ממו� עצמו להצלת ממו� חברו ע"מ ליטול נזקו (3)

"" קיד.המציל ממו� חברו מ� הנהר,  מ� הגייס או מלסטי� (1)

"" קטז.הפקיר ממונו להציל ממו� חברו וניצל א	 שלו

"" נז.השבת אבדה לרשות הבעלי� שלא לדעת� (1)

"" פא:השבת אבדת גופו של חברו (1)

"" קטז.התנה להציל ממו� חברו בתשלו� נזקו ולא עלתה בידו

"" נו:שומר אבדה אי הוי כש"ח או כש"ש (1)

רמד	מסכתנושא

(2) זכיה ומתנה

"" מט:ב"קמחזיק בשטרות גר שמת ואי� לו יורשי�

"" מט:משכו� ישראל ביד גר שמת ואי� לו יורשי� וההיפ#

רמד	מסכתנושא

(10) טוען ונטען

"" צו:ב"קברי ושמא להוציא מחזקת ממו� (2)

"" קיח.ברי ושמא להוציא מחזקת ממו� (3)

"" צו:החלי	 פרה בחמור או מכר שפחתו וילדו (1)

"" קיח.הטוע� איני יודע א� פרעתי# או א� הלויתני

"" מו:המקור להמע"ה

"" לה:טענו חיטי� ושעורי� והודה בשעורי� (2)

"" קטז.טענת משטה אני ב# כשהתחייב במקו� שאינו חייב (2)

"" לה:ממו� המוטל בספק (2)

"" מו.ממו� המוטל בספק (3)

"" קו.נשבע שהוא פטור ובאו עדי� שחייב אי חייב לשל�

רמד	מסכתנושא

(1) טוען ונטען-ראיות-חזקה

"" קז.ב"קחזקה אי� אד� מעיז פניו בפני בעל חובו (3)

רמד	מסכתנושא

(3) ירושה

"" ט.ב"קאחי� שחלקו כיורשי� או כלקוחות (2)

"" ט.יורשי� שחלקו וגבה בע"ח מא' מה� את חלקו

"" יא:שומת בגדי אחי� הבאי� לחלוק ירושת�

רמד	מסכתנושא

(16) כללי ממון

"" מו:ב"קאי הולכי� בממו� אחר הרוב (2)

"" קיז.אי למדי� קנס מקנס (2)

"" כז:אי עביד איניש דינא לנפשיה

"" כז.אי� הולכי� בממו� אחר הרוב (1)

"" עא:דבר הגור� לממו� אי כממו� דמי (4)

"" עו.דבר הגור� לממו� אי כממו� דמי (5)

"" צח:דבר הגור� לממו� אי כממו� דמי (6)

"" קה:דבר הגור� לממו� אי כממו� דמי (7)

"" קיג:דינא דמלכותא דינא (3)

"" כ.זה נהנה וזה לא חסר (1)

"" נח.מבריח ארי מנכסי חברו (1)

"" קטו:ממו� העומד לאיבוד אי רואי� אותו כקיי�

"" כא:תחילתו בפשיעה וסופו באונס (1)

"" נב:תחילתו בפשיעה וסופו באונס (2)

"" נו.תחילתו בפשיעה וסופו באונס (3)

"" נח.תחילתו בפשיעה וסופו באונס (4)

רמד	מסכתנושא

(6) מכירה

"" סב.ב"קאנסוהו למכור ומכר (1)

"" כז.הבחנה בי� כד לחבית למקח וממכר

"" קיד.ישראל שמכר קרקע לגוי הסמוכה לקרקע ישראל

"" ח:לקוח הרוצה לחזור ממקח קרקע שיצאו עליה עסיקי� (2)

"" קב:לקח שדה בשביל עצמו בש� ריש גלותא

"" מו.מכר שור נגח� לחברו שלא מדעתו

רמד	מסכתנושא

(9) מכירה-קניינים

"" יא:ב"קדרכי קני� בהמה גסה ודקה (2)

"" יב.חצר מהלכת אינה קונה (3)
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"" פח:ב"קכתב נכסיו לבנו לאחר מותו (2)

"" נא:מסר מפתח וכיו"ב לחברו כאומר ל# חזק וקנה

"" קב:מקנה שטועה ואינו יודע למי הוא מקנה

"" מט:קני� חצר (2)

"" פח:קני� פירות אי הוי כקני� הגו	 (4)

"" צ.קני� פירות אי הוי כקני� הגו	 (5)

"" עט.שכירות קרקע נקנית כקרקע

רמד	מסכתנושא

(40) נזיקין

"" טו:ב"קאבות נזיקי� התמי� והמועדי� מתחילת�

"" צא.אומד� הניזק והמזיק לנזיקי�

"" נח:אומד� נזק במחובר לקרקע אגב השדה או בפני עצמו

"" כג:אי חייב ניזק לגדור את רשותו לשומרה מנזיקי�

"" ב.ארבעה אבות נזיקי�

"" לג.ב' שוורי� או ב' אנשי� או אד� ושור שהזיקו זא"ז

"" פד.גבית נזיקי� בבבל

"" יד:גבית נזיקי� מיתומי�

"" ט.דעת רב הונא שתשלו� נזיקי� מכס	 או מעידית

"" לד:הבדלי� בי� נזקי גופו לנזקי ממונו

"" י.הכשיר מקצת נזקו חייב כהכשר כל נזקו

"" יג:הפקר שהזיק וזכה בו אחר

"" פא:התועה בדר# יכול לעבור בכר� חברו אפי' הוא מזיק

"" פד.זכות אב למחול על פיצוי נזקי בנו קט� שהוזק

"" ז:זכות ניזק לגבות שלא מעידית ובע"ח שלא מבינונית

"" ט:חומר שבכל אב נזיקי�

"" יא.טורח הוצאת הנבלה מהבור על מי

"" ה.טע� להזכרת כל אבות הנזיקי� בתורה

"" כ.כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור (1)

"" כד:כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור (2)

"" ט:כל שחב בשמירתו הכשיר את נזקו

"" ג:מבעה

"" ד:מני� אבות נזיקי� לר' אושעיא ולר' חייא

"" ו:ניזק גובה מעידית (2)

"" נט.ניכוי הוצאות שנמנעו בעקבות נזק מתשלו� הנזק

"" טו.נשי� בכלל נזיקי�

"" י:פחת נבלה על הניזק (1)

"" טו.פחת נבלה על הניזק (2)

"" יד:קיזוז נזק תחת נזק

"" לד:שבח נבלה למזיק או לניזק

"" מז.שומת נזיקי� אגב אמ�

"" ו:שומת עידית לנזיקי� ע"פ נכסי המזיק או הניזק (2)

"" נג:שור ואד� שדחפו לבור לנזיקי� ושאר תשלומי�

"" י:שמי� הנבלה לניזק בנזקו

"" יג.תשלו� נזיקי� מב' שהזיקו כשלא נית� לגבות מא' (1)

"" כח:תשלו� נזיקי� מב' שהזיקו כשלא נית� לגבות מא' (2)

"" נג.תשלו� נזיקי� מב' שהזיקו כשלא נית� לגבות מא' (3)

"" ז.תשלו� נזיקי� ממטלטלי� כל דהו

"" יב:תשלו� נזיקי� על נכסי הקדש

"" יג:תשלו� נזיקי� על נכסי עכו"�

רמד	מסכתנושא

(26) נזיקין-נזקי אדם

"" כו:ב"קאב� המונחת בחיקו של אד� לנזיקי�,  לשבת ולגלות

"" כו.אד� מועד לעול�

"" לב.ב' המהלכי� או רצי� ברה"ר והזיקו זא"ז

"" לא.ב' קדרי� המהלכי� זא"ז ונתקל הראשו� והוזק בו השני

"" לב:ביקע עצי� והזיק

"" צח:גזל חמ( ובא אחר ושרפו במועד או לאחריו

"" י:ה' היושבי� על ספסל ובא אחר וישב ושברו

"" צא:הזיק ממו� חברו וטוע� שעשה כ� על פיו

"" סב.הזיק ממו� חברו על דעת ער# נמו# ונמצא שווה יותר

"" קיד:היתר להזיק ממו� חברו ולשל� כדי להציל את ממונו

"" כז.הניח גחלת על חברו,  ממונו,  עבדו או שורו

"" כט.הפקיר נזקיו אי חייב

"" לא:התנגשות בעל חבית ובעל קורה ברה"ר

"" יז:זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו (1)

"" כו:זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו (2)

"" כו:זרק כלי ע"ג כרי� וכסתות וסלק� הוא או אחר

"" צב.חבל או הזיק ממו� חברו בשליחות אחר

"" צג.חבל או הזיק ממו� ע"פ בקשת הניזק

"" פז.חש"ו,  עבד ואשה פגיעת� רעה

"" כח.מילא חצר חברו כלי� שלו ושבר� בעה"ב

"" ס:מציל עצמו בממו� חברו (1)

"" קיז:מציל עצמו בממו� חברו (2)

"" כט.נתקל אי הוי פושע (1)

"" לא.קדרי� המהלכי� זא"ז ונתקל ב' בא' וג' בב' והוזקו זב"ז

"" סב.שומר שקיבל זהב על דעת שהוא כס	 והזיקו או פשע בו

"" כח.שור שעלה ע"ג שורו להורגו והצילו בעליו ומת המזיק

רמד	מסכתנושא

(14) נזיקין-נזקי אדם-גרמא בנזיקין

"" מח:ב"קגרמא בנזיקי� פטור (1)

"" ס.גרמא בנזיקי� פטור (2)

"" נה:דברי� שפטור עליה� מדיני אד� וחייב בדיני שמי�

"" סב.דינא דגרמי (2)

"" ק.דינא דגרמי (3)

"" קיז:דינא דגרמי (4)

"" לג:המזיק שעבודו של חברו

"" צח.זרק מטבע חברו לי�

"" מז:נת� ס� מוות לפני בהמת חברו ואכלתו

"" צח.צר� אוז� פרת חברו או עשה מלאכה בפ"א של חברו

"" כג:שיסה כלב או נחש שאינ� שלו בחברו (1)

"" כד:שיסה כלב או נחש שאינ� שלו בחברו (2)

"" צח.ש	 מטבע של חברו

"" צח.שר	 שטר חוב של חברו

רמד	מסכתנושא

(29) נזיקין-נזקי אדם-חובל

"" פז.ב"קאד� חייב בה' תשלומי� ובדמי ולדות ושור פטור

"" צא.אי רשאי אד� לחבול בעצמו או להזיק את ממונו

"" פט:אשה שחבלה בבעלה לא הפסידה כתובתה

"" פה.ד' תשלומי חובל משתלמי� אפי' כשחייב בנזקו

"" לב.הזיק אשתו בשעת תשמיש

"" פז.החובל בב� או בבת שלו או של אחרי�

"" פז.החובל בחברו ביוה"כ או בשבת לתשלומי�

"" כו.החובל בחברו בשוגג חייב בנזק ופטור מד' דברי�

"" פג:החובל בחברו חייב בה' תשלומי�

"" פח.החובל בעבד כנעני שלו או של חברו

"" פו.החובל בעבד עברי של חברו (1)

"" פז.החובל בעבד עברי שלו או של חברו (2)

"" פו.החריש חברו ודאי עשה בו חבורה (1)
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"" צח.ב"קהחריש חברו ודאי עשה בו חבורה (2)

"" פה:החריש חברו נות� לו דמי כולו בנזקו

"" פז.הכה אביו ואמו ע� או בלי חבורה לתשלומי�

"" פה:הכה יד חברו וצמתה וסופה לחזור

"" פה.חובל הרוצה לרפאותו בעצמו או ע"י רופא חינ�

"" פה.נחבל הרוצה לקבל דמי ריפוי ולרפאות עצמו

"" צא.נחבל שאמדו דמי שבתו וריפויו ונתרפא בזמ� שונה

"" לב:נכנס לחנותו של נגר והוזק או מת

"" מח.נכנס לחצר חברו שלא ברשות והזיקו בעה"ב בכוונה

"" כו:נתכוו� לזרוק ב' וזרק ד' או ד' וזרק ח' לנזיקי�

"" פג:עי� תחת עי� * ממו�

"" פה:קטע יד חברו,  שיבר רגלו,  סימאו ולבסו	 חירשו

"" פה.שומת צער במקו� נזק

"" פה:שומת שבת במקו� נזק

"" פד:תשלו� צער כשהכה חברו ללא חבלה

"" פה.תשלו� ריפוי ושבת לחובל בחברו

רמד	מסכתנושא

(18) נזיקין-נזקי אדם-חובל-בושת

"" פו:ב"קבייש את היש� ומת

"" פו:בייש את הסומא

"" פו:בייש חרש,  קט� או שוטה

"" פו:בייש ערו� או בבית המרח( או את היש�

"" כז.חבל בחברו בלא כוונה פטור מבושת (1)

"" פו:חבל בחברו בלא כוונה פטור מבושת (2)

"" כז.חובל בחברו בכוונה להזיק ולא לבייש חייב בבושת

"" פו:יש� שבייש

"" צא.נתינת זמ� לחובל או המבייש לתשלומי נזקו

"" פו.נתכוו� לבייש פלוני ובייש אחר

"" פו.נתכוו� לקט� ובייש גדול או לעבד ובייש ב� חורי�

"" פו.סומא שבייש

"" כז:קנסות למכה ומבייש חברו

"" צא.רקק על חברו או על בגדו או ביישו בדברי�

"" לו:תשלו� בושת  לתוקע לחברו (1)

"" פו.תשלו� בושת לפי המבייש והמתבייש (1)

"" צא.תשלו� בושת לפי כבודו של המתבייש (2)

"" צ.תשלו� בושת לתוקע או לסוטר לחברו וכיו"ב (2)

רמד	מסכתנושא

(6) נזיקין-נזקי אדם-חובל-דמי ולדות

"" מח:ב"קאד� שהכה אשה הרה ויצאו ילדיה

"" מט.אד� שהכה אשה הרה שבח הולדות באשה למי

"" מט.אד� שהכה אשת גר שמת ואי� לו יורשי� ויצאו ילדיה

"" מג.בועל אשה זכאי בדמי ולדות אפי' אינו בעלה

"" מב.שור שנג	 אשה הרה ויצאו ילדיה (1)

"" מח:שור שנג	 אשה הרה ויצאו ילדיה (2)

רמד	מסכתנושא

(29) נזיקין-נזקי ממון

"" טז:ב"קארי שדרס או טר	 ואכל ברה"ר

"" י.ה' השומרי� על שור ופשע א' בשמירתו והזיק

"" מז:הכניס ממונו לחצר חברו ברשות והוזק ע"י אחר

"" מז.הכניס ממונו לרשות חברו ברשות או שלא ברשות והוזק או הזיק 

"" נט:הכניס ממונו לרשות חברו ברשות או שלא ברשות והוזק או הזיק 

"" מז:הכניס פירות לרשות אחר ואכלה בהמת בעה"ב והוזקה

"" מח:הכניס שורו לחצר חברו ונפל לבור והבאיש מימיו

"" מח.הכניס שורו לחצר חברו שלא ברשות וחפר השור בור

"" נו.הניח בהמתו בחמה וגדר בפניה ויצאה והזיקה

"" טו:חובת סילוק היזק מרשותו של אד� (2)

"" מו.חובת סילוק היזק מרשותו של אד� (3)

"" טז.חיות רעות המועדות להזיק מתחילת�

"" ל.טיפול בממונו למנוע היזק

"" ג.ממונו שהזיק ברה"ר הוי תולדה של בור או של שור (1)

"" ו.ממונו שהזיק ברה"ר הוי תולדה של בור או של שור (2)

"" כח:ממונו שהזיק ברה"ר הוי תולדה של בור או של שור (3)

"" כח:ממונו של אד� שהזיק באונס פטור

"" יג:נזקי ממו� ברשות המזיק

"" נו:רועה שקיבל בהמה לשמור חייב בנזקיה (2)

"" מה.שומר שקיבל בהמה לשמור חייב בנזקיה (1)

"" יג:שור הפקר או של הקדש שהזיק

"" נג:שור פסולי המוקדשי� שהוזק ע"י שור או בור

"" מה:שור פקדו� שהזיק

"" נג.שור שדח	 שור אחר לבור

"" כו.שור שהזיק אד� פטור מד' דברי� (1)

"" לג.שור שהזיק אד� פטור מד' דברי� (2)

"" כג:שחיטת בהמה שהתרו בבעליה שהיא חוזרת ומזיקה

"" נה:שמירה כראוי מנזקי בור ואש

"" נו.שמר בהמתו כראוי והוציאוה ליסטי� והזיקה

רמד	מסכתנושא

(15) נזיקין-נזקי ממון-אש

"" ג:ב"קאש ותולדותיה

"" כב.אש משו� חציו או משו� ממונו

"" מג:אש שהרגה אד� שלא בכוונה

"" סא.אש שעברה גדר,  דר# הרבי� או נהר

"" סא:אש ששרפה גדי כפות ועבד או עבד כפות וגדי

"" נט:ב' השותפי� להבערת אש האחרו� חייב

"" כב.גמל טעו� פשת� שנדלק בנר חנווני והדליק הבירה (1)

"" סב:גמל טעו� פשת� שנדלק בנר חנווני והדליק הבירה (2)

"" ס.דברי� שחייב עליה� בנזקי אש

"" י.הוסי	 עצי� לאש שהדליק אחר והזיקה

"" ס.ליבה אש וליבתה הרוח

"" סא:מרחק התפשטות האש לחייב בנזקיה

"" סא:נזקי טמו� באש

"" סב.ניזק הזכאי בנזקי טמו� באש נשבע ונוטל

"" נט:שילח אש ביד חש"ו או ביד פקח

רמד	מסכתנושא

(43) נזיקין-נזקי ממון-בור

"" נג:ב"קאד� או כלי� שמתו או הוזקו בבור

"" נ:איסור לסקל אבני שדהו לרה"ר

"" כט:בור ברה"ר עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו לחייבו

"" יט:בור המתגלגל

"" נא.בור השותפי� לנזיקי�

"" נא:בור השותפי� שהשתמש בו הראשו� ואחריו השני

"" נב.בור השותפי� שכסהו א' ובא ב' ומצאו מגולה

"" ג.בור ותולדותיו

"" נא:בור ח' וב' טפחי� תחתוני� מלאי� מי�

"" נב.בור שכסהו כראוי או שלא כראוי

"" נב.בור שכסהו כראוי לשוורי� ולא לגמלי�

"" נב:בור שכסהו כראוי לשוורי� ולא לגמלי� והתליע מתוכו

"" נא:בור שעומקו כרוחבו
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"" ל.ב"קהוציא תבנו וקשו לרה"ר לזבלי� והוזק בה� אחר

"" כז.הניח כד ברה"ר ונתקל בו אחר ושברו או הוזק בו

"" ל:הניח נזקיו ברה"ר אי קנסו לזכות בגופ� אטו שבח�

"" כט:הפ# גלל של אחר ברה"ר והוזק בו אחר (1)

"" ל.הפ# גלל של אחר ברה"ר והוזק בו אחר (2)

"" ל.הצניע קו( וכיו"ב בכותל חברו וסתר אותו בעל הכותל

"" ל.הצניע קו( וכיו"ב בכותל חצרו והוזק בו אחר

"" נא:הרחיב בור קיי�

"" נ:חבטה בנפילה לפחות מי' טפחי� למיתה

"" נ:חיוב בור * להבלו או לחבטו (1)

"" נג.חיוב בור * להבלו או לחבטו (2)

"" נ.חפירת בור תחת רה"ר כשפיתחו ברשותו

"" כט:חפר בור  ברה"ר (1)

"" מט:חפר בור ברה"י או ברה"ר (2)

"" נ.חפר בור ברה"ר ומסרו לרבי�

"" נא:חפר בור ט' ואחר הקי	 הבור והשלימו לי'

"" י.חפר בור ט' ואחר השלימו לי' (1)

"" נא.חפר בור ט' ואחר השלימו לי' (2)

"" נא:חפר בור ט' ואחר השלימו לי' ושוב סתר מעשיו

"" נא.חפר בור י' ואחר השלימו לכ'

"" נא.חפר בור י' ואחר סיידו וכיירו

"" כט:כיסה או מילא בור של אחר וחזר וגילהו או חפרו

"" ל.כיסה בורו בכלי חברו ובא חברו ונטל הכלי

"" כח.נשברה כדו ברה"ר והוזק אחר במי� או בחרס

"" נד.שור פקח שנפל לבור ביו� פטור

"" נב:שור שנפל לבור לפניו או לאחריו

"" נג.שור שנפל לבור מקול כרייה

"" נג.שור שנתקל באב� ונפל לבור

"" נ:שיעור בור לחיוב במיתה ובנזיקי�

"" ל.שפ# מי� ברה"ר והוזק בה� אחר

רמד	מסכתנושא

(14) נזיקין-נזקי ממון-קרן

"" טז:ב"קבי� ת� למועד

"" כו.המקור לחיוב קר� ברה"ר

"" ב:קר� ותולדותיה

"" לז:שור הקדש שנגח או שנגחוהו

"" נג:שור ושור הקדש שנגחו שור אחר

"" יג:שור פקדו� שהוזק ע"י שור השומר או שהזיקו

"" לט.שור פקח שנגח שור חש"ו וההיפ#

"" מד:שור שהזיק שלא בכוונה

"" לח:שור של ישראל שנגח שור של כותי וההיפ#

"" לח.שור של ישראל שנגח שור של כנעני וההיפ#

"" מו.שור שנגח פרה מעוברת ונמצא עוברה בצידה

"" מט.שור שנג	 שפחה ויצאו ילדיה

"" לט:שמירת שור ת� ולמועד (1)

"" מה:שמירת שור ת� ולמועד (2)

רמד	מסכתנושא

(13) נזיקין-נזקי ממון-קרן-העדאה

"" לט.ב"קאי מעמידי� אפוטרופוס לחש"ו להעיד בשור� שנגח

"" כג:אימתי שור נעשה מועד ואימתי חוזר לתמותו

"" כד:העדאה בבעלי� ששורו נגח ואי� מכירי� השור (1)

"" מא.העדאה בבעלי� ששורו נגח ואי� מכירי� השור (2)

"" כד.העדאה היא לשור או לבעלי�

"" לז:העדאת שור להפלגה או למעשה

"" לז.העדאת שור לסירוגי�

"" לז.העדאת שור ממי� אחד למי� אחר

"" מ:שאל שור ת� והועד בבית השואל והחזירו לבעלי�

"" מה:שור המועד לקר� ימי� אי מועד לקר� שמאל

"" לט.שור מועד של חש"ו שנעשו בני דעת

"" לט:שינוי רשות אי משנה מעמד שור מועד לת� (1)

"" מ:שינוי רשות אי משנה מעמד שור מועד לת� (2)

רמד	מסכתנושא

(19) נזיקין-נזקי ממון-קרן-הרג אדם

"" מה.ב"קגמר דינו של שור הנסקל שלא בפניו

"" מח:הכניס שורו לחצר חברו ונפל לבור והרג אד� שבתוכו

"" מא.כיצד שור נעשה מועד להריגת אד�

"" מד:כמיתת בעלי� כ# מיתת השור (1)

"" מה.כמיתת בעלי� כ# מיתת השור (2)

"" מ:שור האצטדי� שהרג אד� למיתה ולמזבח

"" מד:שור הנסקל שהקדישו,  מכרו או שחטו

"" מד:שור הפקר,  הקדש או של יתומי� שהרג אד�

"" מג.שור מועד שהרג עבד שלא בכוונה לתשלו� ל' שקלי�

"" מה.שור פקדו� שהרג אד� ונתחייב סקילה

"" מה.שור פקדו� שהרג אד� לסקילה,  לכופר ולהשבה

"" כג:שור שהרג אד� אפי' ברשות המזיק נידו� בסקילה

"" מד.שור שהרג אד� שלא בכוונה

"" מג:שור שהרג או הזיק קט�

"" מא.שור שנגח אד� והרגו

"" מא.שור שנגח עבד או שפחה

"" מד:שור שנתכוו� להרוג אד� פלוני והרג אחר

"" צ:שור ת� או מועד שהמית אד� והזיק

"" מב.שור ת� שהרג עבד

רמד	מסכתנושא

(11) נזיקין-נזקי ממון-קרן-הרג אדם-תשלום כופר

"" מ.ב"קמישכו� החייב כופר בגי� שורו המועד שהרג אד�

"" מג.שור מועד שהרג אד� שלא בכוונה לתשלו� כופר

"" מ.שור מועד של ב' שותפי� שהרג אד� לתשלו� כופר

"" מ.שור מועד של חש"ו שהרג אי משל� כופר

"" טו.תשלו� חצי כופר בשור ת� שנגח אד� (2)

"" כו.תשלו� חצי כופר בשור ת� שנגח אד� (3)

"" מא:תשלו� חצי כופר בשור ת� שנגח אד� (4)

"" מב:תשלו� כופר או נזק על נזקי אשה כשמתה

"" מ.תשלו� כופר בשור שנגח אד� * כפרה או ממו� (1)

"" כז.תשלו� כופר בשור שנגח אד� * לפי מזיק או ניזק (1)

"" מ.תשלו� כופר בשור שנגח אד� * לפי מזיק או ניזק (2)

רמד	מסכתנושא

(5) נזיקין-נזקי ממון-קרן-נזק בשינוי

"" כ.ב"קבהמה מהלכת שבעטה בבהמה רבוצה ברה"ר (1)

"" כד:בהמה מהלכת שבעטה בבהמה רבוצה ברה"ר (2)

"" לב.בהמה מהלכת שבעטה בבהמה רבוצה ברה"ר (3)

"" טז.בהמה שרבצה ע"ג כלי� חייב משו� תולדת קר�

"" יט:כשכשה בזנבה או באמתה

רמד	מסכתנושא

(18) נזיקין-נזקי ממון-קרן-שור  תם

"" לו.ב"קב' שוורי� תמי� שהזיקו ואבד א' מה�

"" לג:בע"ח שגבה שור ת� שנגח מיד המזיק
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"" כד:ב"קגובה חיוב שור ת� ברשות הניזק

"" לג.גובה חיוב שור ת� שהזיק אד�

"" לה.המע"ה בספק נזקי קר�

"" לד.ומכרו את השור החי וחצו את כספו וג�... המת יחצו�

"" מז.פרה מעוברת או תרנגולת וביצתה תמי� שהזיקו

"" מו:פרה מעוברת שנגחה ולא ידוע אימתי ילדה

"" לד.שור שוה ר' שנגח שור שוה ר'

"" יג.שור שלמי� או תודה ת� שהזיק שור הדיוט

"" לג.שור ת� שוה ק' שנגח שור שוה ר'

"" לג.שור ת� שמכרו או הקדישו המזיק או הניזק וכיו"ב

"" לד.שור ת� שנגח והשביח השור המזיק או הניזק או כחש

"" לו.שור ת� שנגח כמה שוורי� זא"ז

"" טו.תשלו� חצי נזק בשור ת� * קנס או ממו� (2)

"" לג.תשלו� חצי נזק בשור ת� מגופו * חוב או שותפות (1)

"" לו.תשלו� חצי נזק בשור ת� מגופו * חוב או שותפות (2)

"" לו.תשלו� חצי נזק בשור ת� מגופו * חוב או שותפות (3)

רמד	מסכתנושא

(6) נזיקין-נזקי ממון-קרן-שור מועד

"" יח.ב"קדעת ר"י בשור מועד שצד תמות במקומה עומדת (1)

"" לט:דעת ר"י בשור מועד שצד תמות במקומה עומדת (2)

"" מה:דעת ר"י בשור מועד שצד תמות במקומה עומדת (3)

"" מג.הודה ששורו המועד המית אד�,  עבד או הזיק

"" כג:מאיזו נגיחה מתחייב שור מועד בנזק של�

"" מ.שאל שור בחזקת ת� ונמצא מועד והזיק

רמד	מסכתנושא

(25) נזיקין-נזקי ממון-שן ורגל

"" כא.ב"קבהמה העומדת ברה"ר שאכלה מרשות הניזק

"" כ.בהמה שאכלה ברה"ר מעל גבי חברתה

"" כ.בהמה שאכלה ברה"ר משלמת מה שנהנית

"" כ.בהמה שאכלה דבר שאי� ראוי לה

"" כ.בהמה שאכלה דבר שנתגלגל מרשות הניזק לרה"ר

"" נח.בהמה שנכנסה לרשות הניזק והזיקה במי לידה

"" נז:בהמה שנפלה לרשות הניזק באונס והזיקה

"" כו.המקור לחיוב ש� ורגל ברשות הניזק נזק של�

"" כה:המקור לפטור ש� ורגל ברה"ר

"" נו:העמיד בהמת חברו על קמת חברו ואכלה

"" כא.הקצה מקו� מרשותו לרה"ר וניזק מש�

"" כא:כלב וגדי שקפצו מראש גג ושברו כלי�

"" יח.כלב שנטל חררה והדליק גדיש (1)

"" כג.כלב שנטל חררה והדליק גדיש (2)

"" יד.נזקי ש� ורגל ברה"י שאינה של המזיק או הניזק (1)

"" כג.נזקי ש� ורגל ברה"י שאינה של המזיק או הניזק (2)

"" מח.נזקי ש� ורגל ברה"י שאינה של המזיק או הניזק (3)

"" יג:נזקי ש� ורגל ברשות משותפת לניזק ולמזיק

"" כג.פי פרה כחצר הניזק או המזיק

"" יז.רגל מועדת לשבר דר# הילוכה

"" נה:שמירת בהמתו מנזקי ש� ורגל

"" ג.ש� ורגל ותולדותיה�

"" יט:ש� מועדת לאכול את הראוי לה

"" כו.תשלו� כופר בשור שהרג אד� דר# הילוכו (1)

"" מא.תשלו� כופר בשור שהרג אד� דר# הילוכו (2)

רמד	מסכתנושא

(12) נזיקין-נזקי ממון-שן ורגל-צרורות

"" יט.ב"קבהמה ברה"ר שהתיזה צרורות לרשות הניזק

"" יח:בהמה שהטילה גללי� לעיסה

"" יח:בע"ח ששיבר כלי� ע"י השמעת קול

"" יח:העדאה לצרורות

"" יח.ח"נ צרורות לרבנ� משל� מגופו או מעלייה

"" יט.כח כוחו לדעת סומכוס

"" ג:נזק צרורות (1)

"" יז:נזק צרורות (2)

"" יט.צרורות ברה"ר

"" יט.צרורות בשינוי אי משל� רביע נזק

"" יז:תחילתו מגופו וסופו מכוחו הוי רגל או צרורות

"" יט:תרנגול שהזיק בדליל הקשור ברגליו

רמד	מסכתנושא

(9) עדות

"" קיד:ב"קעדות אשה וקט� על בעלות נחיל דבורי�

"" קיד:עדות מסיח לפי תומו (7)

"" ע.עדות על חצי דבר (1)

"" עה:עדות שאי אתה יכול להזימה (1)

"" עג.עדות שבטלה מקצתה אי בטלה כולה (2)

"" פח.פסול עבד כנעני לעדות

"" קיב.קבלת עדות כנגד בעל די� קט�

"" קיב:קבלת עדות שלא בפני בע"ד

"" יד:תביעת נזיקי� ע"פ עדי� כשרי�

רמד	מסכתנושא

(1) עדות-ע"א

"" קיג:ב"קעדות ע"א לגוי כנגד ישראל לפני ערכאות של עכו"�

רמד	מסכתנושא

(3) עדות-עדים זוממים

"" כד.ב"קהזמת ג' כיתות עדי� המעידי� על שור נגח

"" עג:הכחשה אי הוי תחילת הזמה (2)

"" עב:עד זומ� נפסל למפרע או מכא� ולהבא (1)

רמד	מסכתנושא

(13) עונשין

"" עא.ב"קדעת ר"מ בנתחייב מיתה ותשלומי� (2)

"" סד:מודה בקנס פטור (3),  וכשבאו עדי� אחר הודאתו

"" עד:מודה בקנס פטור (4),  וכשבאו עדי� אחר הודאתו

"" עא.נתחייב מלקות ותשלומי� (2)

"" לד:קי� ליה בדרבה מיניה (3)

"" סא:קי� ליה בדרבה מיניה (4)

"" ע:קי� ליה בדרבה מיניה (5)

"" פז.קי� ליה בדרבה מיניה (6)

"" קיד:קי� ליה בדרבה מיניה (7)

"" קיז:קי� ליה בדרבה מיניה (8)

"" לה.קי� ליה בדרבה מיניה בשוגג (2)

"" כב:קי� ליה בדרבה מיניה כשחייב מיתה לא' וממו� לא' (1)

"" עא.קי� ליה בדרבה מיניה,  חשוב כנתחייב בשניה� (2)
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רמד	מסכתנושא

(1) עונשין-מלקות

"" עד:ב"קלאו שנית� לאזהרת מיתת ב"ד (3)

רמד	מסכתנושא

(9) פועלים

"" צח:ב"קאומ� אי קונה בשבח כלי (2)

"" צח:אומ� שקלקל חייב

"" ק:אומ� ששינה במלאכתו

"" צט.איסור בל תלי� בשכיר קבל�

"" צט:טבח אומ� שקלקל

"" קטז:פועל יכול לחזור בו אפי' בחצי היו� (1)

"" צט:שולחני שבדק מטבע ולבסו	 נמצא רע

"" צט.שכירות אי ישנה מתחילה ועד סו	 (3)

"" קטז.שכר פועל לצור# מסוי� וקיי� שליחותו ובטל הצור#

רמד	מסכתנושא

(10) רוצח וערי מקלט

"" כו.ב"קאד� שהרג חברו אי� משל� כופר

"" צ:אומד� לחיוב רוצח ע"פ עדי� או ע"פ ב"ד

"" לג.זרק אב� והוציא אחר את ראשו וקיבלה (1)

"" כו:זרק תינוק ובא אחר וקבלו בסיי	 או שור בקרניו

"" י:י' שהיכו אחר בבת אחת או בזא"ז ומת (1)

"" כו:י' שהיכו אחר בבת אחת או בזא"ז ומת (2)

"" פו:סומא שהרג בשוגג אי גולה (2)

"" לג.פועל שנכנס לרשות בעה"ב ליטול שכרו ומת

"" קיז:רוד	 או נרד	 ששיברו כלי�

"" לב:רוצח בשוגג קרוב למזיד אינו גולה

רמד	מסכתנושא

(1) שבועות ב"ד

"" קז.ב"קטע� לשבועת מודה במקצת (3)

רמד	מסכתנושא

(15) שומרים

"" עט.ב"קאי תקנו משיכה בשומרי� (1)

"" קח:בהמת פקדו� שנגנבה באונס והחזירה ומתה בפשיעה

"" קז:ג' שבועות שחייב שומר חינ� להשבע כדי להפטר (1)

"" קח:חובת שומר חינ� או שכר לעשות די� כשהוכר הגנב

"" קז.חיוב בשבועת השומרי� כשכופר בכל

"" קה:כפר בפקדו� נעשה עליו גזל� לחיוב אונסי�

"" מז:נת� רשות להכניס ממו� לחצרו אי קיבל שמירתו (1)

"" מח:נת� רשות להכניס ממו� לחצרו אי קיבל שמירתו (2)

"" קו:קט� שהפקיד אי� מחייב את השומר בשבועה או בכפל

"" מה:שוכר כש"ח או כש"ש (1)

"" נז:שוכר כש"ח או כש"ש (2)

"" קח.שומר חינ� שנשבע ונפטר וחזר ושיל� אי זוכה בכפל

"" צג.שומר מעות צדקה שפשע בשמירת�

"" יא:שומר שמסר לשומר (1)

"" נו:שומר שמסר לשומר (2)

רמד	מסכתנושא

(5) שומרים-שאלה ושכירות

"" כ.ב"קדר בחצר חברו שלא מדעתו אי צרי# להעלות שכר (1)

"" צז.דר בחצר חברו שלא מדעתו אי צרי# להעלות שכר (2)

"" קיב.יתומי� שירשו בהמה שאולה (2)

"" קיב.שואל מתחייב באונסי� משעת שאלה או האונס (2)

"" יא.שואל שנפסד הפקדו� בידו אי שמי� אותו לבעלי�

רמד	מסכתנושא

(6) שותפות

"" קטז:ב"קביטוח חמרי� וספני�

"" קטז:גייס שעמד על שיירא והציל א' מבני השיירא

"" קטז:חישוב פיצוי בספינה שעמדה לטבוע והקלו ממשאה

"" פא:מעי� הנובע ברשות היחיד שיי# לציבור

"" קטז:שות	 החולק שלא לדעת חברו

"" קטז:תשלו� לגייס שעמד על שיירא לטורפה או לתייר

רמד	מסכתנושא

(1) שטרות

"" קיב:ב"קקיו� שטר שלא בפני בע"ד או כשעומד וצווח מזוי	

רמד	מסכתנושא

(9) שליחות

"" קד:ב"קהשבת ממו� ליד שליח ע"פ כתב דיוקני של המשלח

"" קד.השבת ממו� ליד שליח שמינהו הזכאי בפני עדי�

"" ע.כתיבת הרשאה על מטלטלי�

"" ע.נוסח כתב הרשאה

"" נא.שליח לדבר עבירה (3)

"" עא.שליח לדבר עבירה (4)

"" עט.שליח לדבר עבירה (5)

"" צב.שליח לדבר עבירה (6)

"" קב.שליח לעיסקא ששינה

רמד	מסכתנושא

(1) שליחות-אפוטרופוס

"" לט.ב"קשור חש"ו שהעידו באפוטרופוס ונגח מי משל�

טהרות

רמד	מסכתנושא

(1)

"" עט:ב"קאיסור גידול תרנגולי� בירושלי� או ע"י כהני� בכל א"י

רמד	מסכתנושא

(3) טומאת אשה-זב/זבה

"" כד.ב"קטומאת זב תלויה בראיות ושל זבה בימי�

"" סו:טומאת משכב ומושב במשכב גזול

"" כה.טומאת קרי של זב במגע ובמשא

רמד	מסכתנושא

(2) טומאת אשה-יולדת

"" יא.ב"קאי יש מקצת שליא בלא ולד (1)

"" יא.שליא שיצאה מקצתה היו� ומקצתה למחר

רמד	מסכתנושא

(1) טומאת כלים

"" כה:ב"קטומאת מפ( בשר( ובמת
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רמד	מסכתנושא

(1) טומאת מת

"" קה.ב"קסתימה חלקית של חור בכלי לטומאה

רמד	מסכתנושא

(1) טומאת מת-פרה אדומה

"" עז.ב"קפ"א מטמאה טומאת אוכלי�

רמד	מסכתנושא

(2) מקואות

"" פב.ב"קחפיפת שער קוד� טבילה

"" סז.פסול מי� שאובי� במקוה דרבנ� (1)

רמד	מסכתנושא

(1) תשמיש

"" פב.ב"קאכילת שו� בע"ש משו� עונה

יורה דעה

רמד	מסכתנושא

(2) אבלות

"" פב:ב"קאי� מליני� המת בירושלי�

"" צא:הקורע על מת יותר מדי עובר על בל תשחית

רמד	מסכתנושא

(1) אבלות-מת מצוה

"" פא:ב"קמת מצוה קונה מקומו (2)

רמד	מסכתנושא

(3) איסור והיתר-מאכלות אסורות

"" עב.ב"קאיסור הנאה בחולי� שנשחטו בעזרה דאו' או דרבנ� (3)

"" עח.אכילת כלאי� מטהורה שנתעברה מטמא

"" מא.הנאה בבשר ועור שור הנסקל (3)

רמד	מסכתנושא

(1) גירות

"" לח:ב"קכותי� גרי אריות או גרי אמת (2)

רמד	מסכתנושא

(8) הלכה -  כללי

"" פג.ב"קגידול כלב בביתו

"" קא.חזותא אי מילתא היא

"" פ:י' תנאי� שהתנה יהושע ב� נו� בכניסת ישראל לא"י

"" פב.י' תקנות שתיק� עזרא

"" קי:כ"ד מתנות כהונה:  י' במקדש ד' בירושלי� י' בגבולי� (1)

"" פב:לימוד חכמה יוונית (2)

"" צא:ע( פרי שאי� בקציצתו איסור בל תשחית

"" קא.שבח סמני� בצמר אי מילתא היא

רמד	מסכתנושא

(2) מעקה

"" נא.ב"קחובת מעקה לגג הנמו# מרה"ר

"" נא.שיעור גובה בית לחיוב גגו במעקה

רמד	מסכתנושא

(2) נדרים ושבועות-נדרים

"" קיג.ב"קנדר להרגי�,  לחרמי� ולמוכסי� (2)

"" פ.נדר ליקח בית בא"י או אשה יכול להמתי� לראוי לו

רמד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-נדרים-מודר הנאה

"" קח:ב"קהדיר הנאה את בנו בחייו ובמותו

רמד	מסכתנושא

(2) נדרים ושבועות-נדרים-נדרי הקדש

"" סט.ב"קהקדש דבר שאינו שלו או שאינו ברשותו (1)

"" קט:שדה אחוזה הקדש שגאלה כה� שאינו הבעלי�

רמד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-נזיר

"" צא:ב"קנזיר הוי חוטא (5)

רמד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-נזיר-תגלחת נזיר

"" קה.ב"קנזיר שגילח ושייר ב' שערות ונשרה א' מה� (2)

רמד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-שבועות

"" קה:ב"קחיוב ע"א שנשבע שבועת העדות לשקר

רמד	מסכתנושא

(9) עבדים-עבד כנעני

"" עד:ב"קאדו� שהודה שסימא עי� עבדו או הפיל שינו פטור

"" עד.אדו� שסימא את עי� עבדו והפיל את שינו וההיפ#

"" פט:בעל או אשה שהפילו ש� ועי� של עבדי מלוג

"" צ.יציאת חציו עבד וחציו ב� חורי� או של שותפי� בש� ועי�

"" פח.מעמד עבד כנעני כאח לישראל

"" יב.עבד כמטלטלי� או כקרקע לפרוזבול ולקני� אגב

"" צו:עבד כמטלטלי� או כקרקע לקני� גזילה בשינוי ולשבועה

"" מט.עבד כנעני דומה לחמור (4)

"" צז.תק	 עבד חברו ועשה בו מלאכה

רמד	מסכתנושא

(1) עבדים-עבד עברי

"" קיג:ב"קעבד עברי גופו קנוי (3)

רמד	מסכתנושא

(1) צדקה וגמילות חסדים

"" לו:ב"קאמר לחברו לית� את חובו לעניי� אי� יכול לחזור בו

רמד	מסכתנושא

(1) קידוש השם

"" קיג:ב"קחילול הש� (2)

רמד	מסכתנושא

(3) שחיטה

"" עב.ב"קשחיטה אי ישנה מתחילה ועד סו	 (2)

"" עא.שחיטה שאינה ראויה אי שמה שחיטה (5)

"" עו.שחיטה שאינה ראויה אי שמה שחיטה (6)
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כללים

רמד	מסכתנושא

(9) כללי פסיקה

"" קב.ב"קאי אמרינ� אי� סדר למשנה (1)

"" עג.הלכה כאביי ביע"ל קג"� (3)

"" קטז.הלכה כדברי המכריע (4)

"" כד.הלכה כר' יוסי,  שנימוקו עמו (4)

"" סט.הלכה כרשב"ג בכל מקו� ששנה במשנתנו (4)

"" צט:חכ� שטמא או אסר אי� חברו רשאי לטהר או להתיר (2)

"" קב.יחיד ורבי� הלכה כרבי� (11)

"" קב.נזיקי� חדא מסכתא היא

"" קב.סת� משנה ואח"כ מחלוקת וההיפ# (2)

רמד	מסכתנושא

(18) כללים הלכתיים

"" ח:ב"קאי אפשי בתקנת חכמי� (3)

"" קטו:אי חיישינ� שיבוא לידי תקלה (4)

"" נא:אי יש ברירה (16)

"" סט.אי יש ברירה (17)

"" עט:אי� גוזרי� על הציבור אא"כ הרוב יכול לעמוד בה (1)

"" טו.איש ואשה הושוו לכל עונשי� שבתורה (5)

"" קי.אכילה גסה אי� שמה אכילה (2)

"" כח:אנוס רחמנא פטריה (2)

"" עו:העומד לזרוק אי כזרוק דמי (2)

"" עו:העומד לפדות אי כפדוי דמי (1)

"" לו:כס	 האמור בתורה של צורי ובדבריה� של מדינה (2)

"" צ:כס	 האמור בתורה של צורי ובדבריה� של מדינה (3)

"" לח.לא יהא חוטא נשכר (7)

"" לט.לא יהא חוטא נשכר (8)

"" צט:לפני� משורת הדי� (1)

"" צד.מצוה הבאה בעבירה (3)

"" עח:עובר אי הוי יר# אמו (4)

"" עג.תו# כדי דבור אי כדבור דמי (3)

רמד	מסכתנושא

(1) ספקות

"" מד:ב"קקבוע ופריש (8)

מועדים

רמד	מסכתנושא

(1) חנוכה

"" סב:ב"קגובה מקו� הדלקת נר חנוכה (2)

רמד	מסכתנושא

(1) תעניות

"" פ:ב"קדברי� שמתריעי� עליה� בשבת (2)

רמד	מסכתנושא

(1) תעניות-ט' באב-אגדות החורבן

"" פב:ב"קמלחמת הורקנוס ואריסטובלוס (2)

רמד	מסכתנושא

(1) תעניות-ט' באב-חורבן בהמ"ק

"" פב:ב"קאיסור גידול חזיר בא"י

פניני הש"ס

רמד	מסכתנושא

(7) דברי חכמה

"" צב:ב"קבור ששתית ממנו אל תזרוק בו אב�

"" צב:ברעב אוכלי� מה שיש

"" צב:דבר מגונה שב# הקד� לאומרו

"" צג.הרוצה להתעשר ידבק בעשיר

"" צב:חבר# קריי# חמרא אוכפא לגבי# מוש

"" צב:מצא מי� את מינו

"" צב.עניות הולכת אחר עניי�

רמד	מסכתנושא

(3) דרך ארץ

"" ס:ב"קהתנהגות האד� בשעה שדבר או רעב בעול�

"" צב:מעלת אכילת פת שחרית בכל יו�

"" פב.מעלת אכילת שו�

רמד	מסכתנושא

(8) פתגמים

"" צב.ב"קבהדי הוצא לקי כרבא

"" צב:חמרא למריה טיבותא לשקייה

"" מב.יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא (3)

"" נ.לא נביא אנכי ולא ב� נביא אנכי (5)

"" פא:מהיות טוב אל תקרי רע (2)

"" ס:נמצא קרח מכא� ומכא�

"" צז.עבדא נהו� כריסיה לא שוי (1)

"" פג.שקילי טיבותי# ושדיא אחיזרי (4)

רמד	מסכתנושא

(2) שונות

"" כג:ב"קארס נחש עומד בי� שיניו או מעצמו הוא מקיאו (1)

"" טז.השדרה בגו	 האד� נעשית נחש ז' שני� אחר מותו

רמד	מסכתנושא

(4) תולדות תנאים ואמוראים

"" קיז:ב"קהשואה בי� חכמי א"י לחכמי בבל (2)

"" קג:מעשה בחסיד * ר"י ב� בבא או ר"י בר' אילעאי (1)

"" פ.סדר גדולת� של רב,  שמואל ורב אסי

"" קיז.ר' יוחנ� ורב כהנא

קדשים

רמד	מסכתנושא

(1)

"" יב:ב"קדעת ריה"ג שקדשי� קלי� ממו� בעלי�

רמד	מסכתנושא

(2) איסורי מזבח

"" סו:ב"קגזול פסול לקרב�

"" עז:כלאי� ונדמה פסולי� למזבח
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רמד	מסכתנושא

(1) בכורות-בכור אדם

"" יא:ב"קפדיו� בכור אד� שנטר	 בתו# ל' יו�

רמד	מסכתנושא

(2) מעשה הקרבנות

"" קי.ב"קבשר קרבנות ציבור כשכהני המשמר טמאי�

"" קט:כה� יכול להקריב קרבנות עצמו בכל עת (1)

רמד	מסכתנושא

(1) משכן ומקדש-ביאת מקדש ומשמשיו

"" קי.ב"קכ"ג אונ� שמקריב בראש יכול למנות שליח לעבודה

רמד	מסכתנושא

(1) עבודת המקדש

"" יב:ב"קכהני� ובעלי� זוכי� בחלק� בקרבנות משולח� גבוה (4)

שבת

רמד	מסכתנושא

(1)

"" לב:ב"קקבלת שבת

רמד	מסכתנושא

(1) ל"ט אבות מלאכה

"" עא.ב"קמעשה שבת (2)

רמד	מסכתנושא

(1) ל"ט אבות מלאכה-יא -  אופה

"" עא.ב"קהמבשל בשבת (3)

רמד	מסכתנושא

(2) ל"ט אבות מלאכה-לט -  מוציא מרל"ר

"" כו:ב"קנתכוו� לזרוק ב' וזרק ד' או ד' וזרק ח' (3)

"" ע:קלוטה אי כמי שהונחה (4)

רמד	מסכתנושא

(1) מלאכת מחשבת

"" ס.ב"קמלאכת מחשבת אסרה תורה בשבת לחומרא

רמד	מסכתנושא

(1) מלאכת מחשבת-דבר שאין מתכוון

"" קיג.ב"קדשא"מ * כלאי� (2)

רמד	מסכתנושא

(1) מלאכת מחשבת-מקלקל

"" לד:ב"קמקלקל בחובל (3) ומבעיר (2)

רמד	מסכתנושא

(1) מלאכת נכרי

"" פ:ב"קאמירה לנכרי שבות (4)

רמד	מסכתנושא

(1) עונג שבת

"" פב.ב"קכיבוס בגדי� לכבוד שבת

רמד	מסכתנושא

(2) פיקוח נפש

"" מד:ב"קספק נפשות להקל (3)

"" צ.ספק נפשות להקל (4)

תורה

רמד	מסכתנושא

(1) מדרש הלכה

"" נד:ב"קשור או חמור האמור בתורה * דיבר הכתוב בהווה

רמד	מסכתנושא

(24) מידות שהתורה נדרשת בהן

"" ב:ב"קאי� למדי� דברי תורה מדברי קבלה (2)

"" פו:אי� מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (3)

"" סג:אי� משיבי� על ההיקש (1)

"" קו:אי� משיבי� על ההיקש (2)

"" מה:אי� ריבוי אחר ריבוי אלא למעט (2)

"" כה:דו� מינה ומינה או דו� מינה ואוקי באתרא (2)

"" יח:דיו לבא מ� הדי� להיות כנידו� (2)

"" כד.דיו לבא מ� הדי� להיות כנידו� (3)

"" סג:דיו לבא מ� הדי� להיות כנידו� (4)

"" מא:דרישת כל 'את' שבתורה * את ה' אלקי# תירא (3)

"" כה.המקור ללימוד ק"ו ולדיו לבא מ� הדי� להיות כנידו�

"" קז:וי"ו מוסי	 על עני� ראשו� (4)

"" נד:כלל ופרט המרוחקי� זה מזה (2)

"" פה.כלל ופרט המרוחקי� זה מזה (3)

"" קיז:כלל ופרט וכלל או ריבוי ומיעוט וריבוי (10)

"" נד.כלל ופרט וכלל או ריבוי ומיעוט וריבוי (7)

"" נד:כלל ופרט וכלל או ריבוי ומיעוט וריבוי (8)

"" סב:כלל ופרט וכלל או ריבוי ומיעוט וריבוי (9)

"" סד.כלל ופרט וכלל כשאי� הכללי� דומי� (1)

"" סד:כלל ופרט וכלל כששני הכללי� סמוכי� זל"ז (1)

"" כה:לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (8)

"" פג:לימוד ג"ש באמצעות מילי� דומות ולא זהות (5)

"" קז.עירוב פרשיות כתוב כא� (1)

"" סד:פרשה שנשנית לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה (2)

רמד	מסכתנושא

(6) מצוות

"" לח.ב"קגדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה (2)

"" פז.גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה (3)

"" פז.דעת ר"י שסומא פטור מכל מצוות שבתורה

"" צא:החוט	 מצוה מיד חברו (1)

"" לח:לעול� ישכי� אד� לדבר מצוה

"" ט.שיעור הידור מצוה

רמד	מסכתנושא

(4) תלמוד תורה

"" סא.ב"קהמוסר עצמו על דברי תורה אי� אומרי� הלכה משמו

"" יז.העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת יוס	 ויששכר
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"" לח.ב"קנכרי העוסק בתורה ככ"ג

"" יז.תלמוד גדול שמביא לידי מעשה (3)
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