
בבא מציעאבבא מציעאבבא מציעאבבא מציעא

אבן העזר

מד	מסכתנושא

(1) איסורי ביאה

"" פז.ב"מאי� שואלי� בשלו� אשה (2)

מד	מסכתנושא

(1) אישות

"" נט.ב"מזהירות בכבוד אשתו

מד	מסכתנושא

(2) גירושין-גיטין

"" יח.ב"מגט שנפל ונמצא אי חיישינ� לשני יוס	 ב� שמעו� (2)

"" נה:המשנה ממטבע שטבעו חכמי� בגיטי� (3)

מד	מסכתנושא

(1) גירושין-גירושין על תנאי

"" סו.ב"מאשה אינה יכולה להטיל תנאי בגט

מד	מסכתנושא

(1) כתובה

"" יז:ב"מכתובה לארוסה שנתאלמנה (4)

מד	מסכתנושא

(2) כתובה-גבית כתובה

"" יז:ב"מגבית כתובה ע"י גט,  כתובה ועדי מיתה (2)

"" יח.קריעת הגט אחר שגבתה בו כתובתה (2)

מד	מסכתנושא

(1) כתובה-תנאי כתובה

"" צו:ב"מאשה שמכרה נכסי מלוג,  בעלה מוציא מהלקוחות (4)

אגדה, מחשבה ומוסר

מד	מסכתנושא

(3) אגדתא

"" מב.ב"מאי� ברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מ� העי� (2)

"" מב.אי� ברכה מצויה בדבר שקול,  מדוד או מנוי (2)

"" נט.תנורו של עכנאי

מד	מסכתנושא

(5) אגדתא-תנ"ך-דמויות בתנ"ך

"" פז.ב"מאברה� ביקש זיקנה ויעקב ואלישע ביקשו חולי ורפואה

"" פד.אי� עי� הרע שולטת בזרעו של יוס	 (3)

"" קיד:אליהו הנביא היה כה�

"" פז.ג' חוליי� שחלה אלישע (2)

"" פו:סעודתו של אברה� אבינו ושלמה המל%

מד	מסכתנושא

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

"" פו:ב"מדרשת פרשת אברה� אבינו והמלאכי� באלוני ממרא

מד	מסכתנושא

(1) אמונה ומחשבה-גלות וגאולה

"" פה:ב"מעל מה אבדה האר& על שלא ברכו בתורה תחילה

מד	מסכתנושא

(3) מדרש

"" קז.ב"מברו% אתה בעיר... בשדה... בבוא%... בצאת%

"" קז:והסיר ה' ממ% כל חולי

"" לט:ויכר יוס	 את אחיו וה� לא הכירוהו (3)

מד	מסכתנושא

(1) מדרש-יציאת מצרים

"" סא:ב"מהזכרת יציאת מצרי� ברבית,  ציצית,  משקלות ושרצי�

מד	מסכתנושא

(2) מוסר

"" מט.ב"מיהא ה� של% צדק ולאו של% צדק

"" קז:קשוט עצמ% ואח"כ קשוט אחרי� (1)

מד	מסכתנושא

(2) מוסר-בין אדם לחברו

"" נח:ב"מהמלבי� פני חברו ברבי� (4)

"" פז.מותר לשנות מפני השלו� (2)

מד	מסכתנושא

(1) מוסר-שכר ועונש

"" נח:ב"מג' יורדי� לגיהנ� ואינ� עולי�

מד	מסכתנושא

(1) צדיק /  רשע

"" פז.ב"מצדיקי� אומרי� מעט ועושי� הרבה (2)

אורח חיים

מד	מסכתנושא

(1) ברכות

"" מב.ב"מברכה בשעת מדידת גורנו (2)

מד	מסכתנושא

(2) תפילה

"" קז.ב"משכר פסיעות לתפילה (2)

"" מב.תפילת שוא (3)

מד	מסכתנושא

(1) תפילה-מעלת התפילה

"" נט.ב"משערי תפילה ננעלו,  שערי דמעה לא ננעלו (2)

מד	מסכתנושא

(1) תפילין

"" קה:ב"מהנחת משא על ראשו בשעה שמניח תפילי�
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זרעים

מד	מסכתנושא

(1) כלאים-כלאי בהמה

"" צא.ב"מהכנסת בהמות ממיני� שוני� לדיר

מד	מסכתנושא

(1) מתנות עניים

"" קה:ב"מעומרי� שנתפזרו בשדה ונתערבו בלקט

מד	מסכתנושא

(1) ערלה ורבעי-ערלה

"" קיט.ב"מענפי� שיצאו מגזע או משורשי� של איל� לערלה

מד	מסכתנושא

(2) שמיטה ויובל-יובל

"" קט.ב"מחכר קרקע עד אחר שנת היובל אי� יוצאת ביובל

"" עט.מכר קרקע עד אחר שנת היובל אי� יוצאת ביובל

מד	מסכתנושא

(1) שמיטה ויובל-שמיטה-שמיטת כספים

"" מח:ב"מהמלוה על המשכו� לעני� שמיטה (1)

מד	מסכתנושא

(5) תרומות ומעשרות

"" פח.ב"ממוכר ולוקח פטורי� מתו"מ מדאו'

"" פז:קביעת חצר,  בית ומקח לתו"מ

"" קא.קיבל שדה אבותיו מנכרי לתו"מ

"" קא.קני� לעכו"� בא"י להפקיע מקדושתה (2)

"" לח.קריאת ש� תו"מ על פירות שהפקיד ביד אחר

מד	מסכתנושא

(12) תרומות ומעשרות-מעשר שני

"" נג.ב"מביטול מע"ש ברוב

"" מה.המרת כס	 מע"ש בכס	 אחר בירושלי� ומחוצה לה

"" נד.חומש אי מעכב במע"ש ובהקדש

"" נד.חומש כקר� להלכות שונות

"" מד:חילול פירות מע"ש על דינרי זהב

"" •נב:חלול מע"ש על מטבע חסר

"" נב:חלול מע"ש שאי� בו שוה פרוטה

"" נג.מע"ש שנטמא נפדה אפי' בירושלי� (2)

"" נג.פדיו� הלקוח בכס	 מע"ש שנטמא (1)

"" נג:פירות מע"ש שנכנסו לירושלי� אינ� נפדי� (1)

"" נג:שיעור מינימלי לפדיו� פירות מע"ש

"" נג:תוספת חומש בפדיו� הקדש ומע"ש מלבר או מלגיו

מד	מסכתנושא

(1) תרומות ומעשרות-תרומה גדולה

"" נו.ב"מהתור� מ� הרע על היפה תרומתו תרומה (2)

חושן המשפט

מד	מסכתנושא

(18) גבית חוב

"" קיד:ב"מאי� חובת השבת משכו� כשמשכנו בשעת הלואתו

"" קיד:אי� חובת השבת משכו� ללוה עשיר

"" •קטו.איסור מישכו� אלמנה

"" •קטו.איסור מישכו� כלי אוכל נפש

"" יד.בע"ח הבא לגבות ממשועבדי�,  החייב חשוב בעל דינו (3)

"" יד:גביה ממשועבדי� בדברי� שאינ� כתובי� או קצובי� (2)

"" טו.זכות בע"ח לגבות משבח שהשביח הלוקח (2)

"" טו.זכות לקוח שגבו ממנו שבח לפיצוי על השבח

"" •קיג.חובת השבת משכו� כסות יו� וכסות לילה ללוה

"" קי.יתומי� ובע"ח המכחישי� זא"ז בזמ� שבח קרקע הלוה

"" •קיג.מישכו� לוה שלא בשעת הלואתו

"" קטו.מישכו� על חוב שכר פועל או דמי שכירות בבית השוכר

"" קטו.מישכו� ערב בביתו

"" קי.מלוה ולוה המכחישי� זא"ז במספר שני משכנתא

"" קיג:סידור ללוה כשאי� לו כדי פרעו� חובו

"" לה.שומא אי הדר

"" קיד:תועלת בנטילת משכו� אע"פ שחייב להשיבו ללוה

"" י.תופס לבע"ח במקו� שחב לאחרי� (3)

מד	מסכתנושא

(12) גזילה

"" ה:ב"מאיסור לא תחמוד כשמשל� דמיו

"" סא:איסור משקלות חסרי�

"" קיא:גזל הגוי (2)

"" •לז.גזל מה' או שהופקד בידו ואי� יודע למי נתחייב (3)

"" •מג:דעת ר"ע לחייב גזל� כשעת התביעה

"" עח.המעביר על דעת בעה"ב נקרא גזל�

"" מ:השבת גזילה לרשות הבעלי� שלא לדעת� (2)

"" קא.ירד לשדה או לחורבת חברו ורוצה ליטול עציו או אבניו

"" קא.ירד לשדה חברו ונטעה שלא ברשות

"" מג:שבח גזילה למי

"" צט:שומת גזילה ומעילה ע"פ מחיר חנווני או סיטונאי

"" מג.תשלו� גזל� כשהגזילה הוקרה ואכלה או שאבדה (2)

מד	מסכתנושא

(4) גזילה-גניבה

"" סא:ב"מגניבה אסורה אפי' ע"מ לשל� כפל

"" מא:שומר שטע� טענת גניבה אי� מתחייב אא"כ נשבע (2)

"" ח.שותפי� שגנבו (3)

"" •נז:תשלומי כפל בכל דבר המטלטל וגופו ממו� (2)

מד	מסכתנושא

(3) דיינים

"" קי.ב"מאי� מטריחי� ב"ד פעמיי� לחינ� (2)

"" קיח.זמ� ב"ד ל' יו�

"" נה.שיעור מינימלי לתביעה בב"ד

מד	מסכתנושא

(13) הלואה

"" עה:ב"מאיסור הלואה שלא בעדי�

"" עה:איסור 'לא תהיה לו כנושה'

"" פב.בע"ח אי קונה משכו� (4)

"" יג.גבית חוב ע"פ שטר שאי� בו אחריות נכסי�

"" •פא:הלוה לחברו על המשכו� אי הוי ש"ח או ש"ש

"" כ.המוכר שט"ח לחברו וחזר ומחלו (4)

"" עז:הפורע מלוה לחברו מעט מעט

"" •פב:השכרת משכו� לפחות מדמי החוב
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"" יב:ב"מכותבי� שטר ללוה אע"פ שאי� מלוה עמו (1)

"" לה.ללוה אמו� במלוה יותר משלמלוה בלוה

"" פב.מלוה שאיבד המשכו� אי מפסיד כל חובו (1)

"" מח:משכו� כנגדו או כנגד כולו הוא קונה (1)

"" עא.עניי עיר% קודמי� לעניי עיר אחרת להלואה

מד	מסכתנושא

(89) השבת אבדה

"" כא.ב"מאבדה מדעת

"" לא.אבדת קרקע

"" כח:אב� הטוע� שהיתה בירושלי�

"" כח.אופ� ההכרזה ברגלי�

"" כח:אופ� ההכרזה על אבדה

"" •ל:אי זו היא אבדה

"" •כח:אמר את האבדה ולא אמר סימניה

"" כח:הכרזה על אבדה אחר חורב� בהמ"ק ומשרבו האנסי�

"" •כו:הלוקח פירות מחברו ומצא בה� מעות

"" כד.המציל מזוטו של יו� ושלוליתו של נהר וכיו"ב (2)

"" ל.הנאה מאבדה תו% כדי טיפול בה

"" •ל.הפטורי� מהשבת אבדה

"" •כח:השבת אבדה לחשוד כרמאי

"" לא.השבת אבדה לרשות הבעלי� שלא לדעת� (2)

"" כג:השבת אבדה לת"ח ע"פ טביעות עי�

"" כז.השבת אבדה פחות משוה פרוטה

"" כז.השבת אבדת חמור בסימני או עדי אוכ	

"" ל:זק� ואינה לפי כבודו שהחל בהשבת אבדה

"" •לא.חובת השבת אבדה אפי' ק' פעמי�

"" •לא.חמור ופרה אימתי הוו אבדה

"" •כח:טיפול באבדת בע"ח

"" •ל.טיפול באבדת כלי�

"" •כט:טיפול באבדת כסות

"" •כט:טיפול באבדת ספרי�

"" כט:טיפול באבדת תפילי�

"" כז:טע� לתקנת השבת אבדה ע"פ סימני�

"" כג.יאוש המועיל לקני� אבדה

"" כא:יאוש שלא מדעת

"" •לב.כה� פטור מהשבת אבדה בבית הקברות

"" כח.לא הטריחו רבנ� באבדה יותר מדאי

"" כג:מני�,  מידה ומשקל אי הוו סימ� (2)

"" •כה:מצא אבדה בגל או בכותל

"" כד.מצא אבדה במקו� שהרבי� מצויי� ש�

"" •כה:מצא אבדה דר% הנחה

"" כו:מצא אבדה לפני שנתייאשו הבעלי�

"" •כה:מצא אבדה מוטמנת

"" כה:מצא אבדה ספק הינוח

"" •כ.מצא אגרות שו�,  מזו�,  שטרי חליצה,  מיאוני� ובירורי�

"" •כ:מצא ג' שט"ח שש� הלוה או המלוה זהי�

"" •יח.מצא גיטי נשי�

"" כה.מצא דבר שאי� בו סימ� בצד דבר שיש בו סימ�

"" •כג.מצא דבר שיש בו שינוי

"" כג:מצא חביות או כדי� של יי� ושמ�

"" כד:מצא חבית יי� בעיר שרובה כנעני�

"" •כג:מצא חתיכות של בשר

"" •כג.מצא ככרות של נחתו� או של בעה"ב

"" •כג:מצא כלי אנפוריא

"" •כב:מצא כריכות או אלומות ברה"ר או ברה"י

"" •יט.מצא כתב דייתיקי ומתנה

"" •כג:מצא מחרוזות של דגי�

"" כה:מצא מטבע שיש בו סימני�

"" כו:מצא מעות בחול וראה המאבד טורח אחר אבדתו

"" •כו:מצא מעות בחנות או לפני שולחני

"" טז:מצא מעשה ב"ד (1)

"" •כ.מצא מעשה ב"ד (2)

"" •כא.מצא פירות מפוזרי�

"" •יט:מצא שובר כתובה

"" •יט.מצא שחרורי עבדי�

"" ז:מצא שט"ח (1)

"" •יב:מצא שט"ח (2)

"" טז:מצא שט"ח (3)

"" יז.מצא שט"ח שזמנו בו ביו�

"" •כ:מצא שטר בי� שטרותיו ואינו יודע מה טיבו

"" טז:מצא שטר הקנאה

"" ז:מצא שטר כתובה

"" •כ:מצא שטרות ע� סימ�

"" •כא.מציאות שה� של מוצא�

"" •כד:מציאות שחייב להכריז (1)

"" •כז.מציאות שחייב להכריז (2)

"" כב:מקו� אי הוי סימ� (1)

"" כג:מקו� אי הוי סימ� (2)

"" כח.סדר עדיפות בסימני� או בעדי�

"" כג.סימ� הבא מאליו

"" כב:סימ� העשוי לידרס

"" כז:סימ� מובהק מועיל מדאו'

"" כז:סימני� בכלי אי חיישינ� לשאלה (2)

"" כז.סימני� דאו' או דרבנ� (2)

"" •כח.עד מתי חייב להכריז

"" •לא:פיצוי משיב האבדה על ביטול ממלאכתו

"" •כה.צבורי מעות שחייב להכריז

"" •לג.קדימות בהשבת אבדה,  פריקה וטעינה ופדיו� שבויי�

"" כו.ראה מטבע שנפל מב' או מג'

"" כט.שומר אבדה אי הוי כש"ח או כש"ש (2)

"" פב.שומר אבדה אי הוי כש"ח או כש"ש (3)

"" ז:שט"ח שאבד ונמצא אי חיישינ� לפרעו� (1)

"" יג.שט"ח שאבד ונמצא אי חיישינ� לפרעו� (2)

"" טז:שט"ח שאבד ונמצא אי חיישינ� לפרעו� (3)

"" •כח:שימוש בדמי אבדה שמכרה וחיוב באחריות�

"" כח.שני� שהביאו סימני� או עדי�

מד	מסכתנושא

(3) זכיה ומתנה

"" יב.ב"מזכיה לקט� (4)

"" סג:לוה מחברו ומצא יותר מס% הלואתו

"" טו:קידש אחותו המעות חוזרי� או מתנה (2)

מד	מסכתנושא

(1) חזקת קרקעות

"" לט.ב"מאי� מחזיקי� בנכסי קט� אפי' הגדיל (2)

מד	מסכתנושא

(22) טוען ונטען

"" ז.ב"מאופ� החלוקה בשני� אוחזי� בטלית

"" לז:ברי ושמא להוציא מחזקת ממו� (3)
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"" צז:ב"מברי ושמא להוציא מחזקת ממו� (4)

"" קטז:ברי ושמא להוציא מחזקת ממו� (5)

"" •ק.החלי	 פרה בחמור או מכר שפחתו וילדו

"" יז.הטוע� אחר מעשה ב"ד לא אמר כלו�

"" לד:הלוה על המשכו� ואבד ונחלקו בשוויו (1)

"" יז.המוחזק כפר� לממו� ולשבועה

"" לט:חובת הראיה על גברא אלימא אפי' כשהוא המוחזק (2)

"" ז:חלוקת טלית או שטר ששני� אוחזי� בו בדמי�

"" צח:טענו חיטי� והודה בשעורי� (2)

"" ק.טענו חיטי� והודה בשעורי� (3)

"" טז:טענת פרעתי אחר פסק ב"ד

"" ב:ממו� המוטל בספק (4)

"" לז.ממו� המוטל בספק (5)

"" צח:ממו� המוטל בספק (6)

"" ק.ממו� המוטל בספק (7)

"" צח.מתו% שאינו יכול להשבע משל� (1)

"" קטז:מתו% שאינו יכול להשבע משל� (2)

"" ז.שני� אדוקי� בשטר

"" •ב.שני� אוחזי� בטלית וטועני� לבעלות עליה

"" ו.תק	 טלית חברו בפנינו

מד	מסכתנושא

(5) טוען ונטען-ראיות-חזקה

"" ג.ב"מחזקה אי� אד� מעיז פניו בפני בעל חובו (4)

"" קב:חזקה אי� אד� פורע תו% זמנו (1)

"" קו:חזקה בב' או בג' פעמי� (5)

"" קטז.חזקה בדברי� העשויי� להשאיל ולהשכיר (1)

"" ק.חזקת מרא קמא במטלטלי�

מד	מסכתנושא

(2) טוען ונטען-ראיות-מיגו

"" פא:ב"ממיגו במקו� עדי� (2)

"" קטז.נאמנות במיגו לתופס ממו� חברו עד כדי דמיו (1)

מד	מסכתנושא

(1) ירושה

"" לז:ב"מירושת א� וב� כשאי� ידוע מי מת קוד� (1)

מד	מסכתנושא

(34) מכירה

"" טז:ב"מאמר לחברו שדה זו קנויה ל% לכשאקחנה

"" מ:הוכחה על מקח ע"פ הדמי� (1)

"" מח:החוזר ממקח אחר מת� מעות מקבל עליו מי שפרע

"" מח.החוזר ממשאו ומתנו בדברי� (1)

"" מט.החוזר ממשאו ומתנו בדברי� (2)

"" טו:הכיר בשדה שאינה של המוכר ולקחה הימנו

"" מ:המשתכר אל ישתכר יותר על שתות

"" •מ:הפחתה משיעור מכירת יי� כנגד שמרי�

"" מט.חזר ממקח אחר מת� מעות והודיע ללוקח ליקח המעות

"" קח:ישראל שמכר קרקע לגוי הסמוכה לקרקע ישראל (2)

"" יד.לקוח הרוצה לחזור ממקח קרקע שיצאו עליה עסיקי� (3)

"" טו:מכר או נת� קרקע שגזלה וחזר ולקחה מיד הנגזל

"" עז:מכר לחברו ומחזר אחר התשלו� ורוצה לחזור בו

"" טז.מכר לחברו מה שעתיד לירש או לצוד

"" סו:מכר פירות דקל לחברו (2)

"" פ.מכר פרה או שפחה לחברו ומנה את מומיה

"" טז.מכר קרקע שגזלה וירשה או קיבלה במתנה או בחובו

"" טז.מכר קרקע שגזלה ומסרה לאחר ולקחה מיד הנגזל

"" יד:מכר שדה ונמצאת שאינה שלו אי זכאי הלוקח לשבח

"" סח.מלוה על שדה משכו� קוד� לקנותה כבר מצרא (1)

"" קח:מלוה על שדה משכו� קוד� לקנותה כבר מצרא (2)

"" קח:מקרי� שאי� נוהג בה� דינא דבר מצרא

"" פ:משקל המקובל לנשיאה בסוגי ספינות שונות

"" סה:מתחייב שהטיל תנאי בעסקה לחובת עצמו מיוזמתו

"" מט:נת� מעות ורוצה לחזור בו משו� הפסד המקח

"" מח:נת� מעות קרקע או מטלטלי� אי קנה כול� או כנגד� (1)

"" עז:נת� מעות קרקע אי קנה כול� או כנגד� (2)

"" קח:סדר קדימות למכירת קרקע כשאינ� בני מצרא

"" מב:סרסור שקנה ומכר מקח פגו� שלא בידיעתו

"" מ:עירוב שמרי� ביי� לפני מכירת�

"" קח.קדימות בר מצרא לקניית קרקע

"" טו:ראשו� מוכר לשני כל זכות שתבוא לידו (3)

"" סז.שליח שהשיב למוכר 'את ונוולא אחי'

"" קח.תשלו� בר מצרא ללקוח שקנה השדה בפחות או ביותר

מד	מסכתנושא

(31) מכירה-אונאה

"" נו:ב"מאונאה בדבר שבמדה,  במשקל ובמני� בכלשהו (2)

"" נז.אונאה בהקדש בפחות מכדי אונאה

"" •נא.אונאה בי� בלוקח ובי� במוכר

"" •נח:אונאה במכירת ס"ת,  מרגלית או בהמה

"" •נא:אונאה במעות שחסרו ממשקל�

"" •נו.אונאה בקרקעות (2),  עבדי�,  שטרות והקדש

"" קח.אונאה בקרקעות (3)

"" נז.אונאה בקרקעות והקדשות ביותר מכדי אונאה

"" נו:אונאה בשכירות

"" נ:אונאה יותר משתות עד מתי חוזרי� בה�

"" נח:אונאה לכלי מלחמה בשעת מלחמה

"" •נא.אונאה לתגר

"" נ.אונאה פחות משתות מאימתי הוי מחילה

"" נט.אונאת גוי מותרת

"" •נח:אונאת דברי�

"" נא.הלוקח מבעה"ב אי� לו עליו אונאה

"" נט:המאנה או הלוח& את הגר

"" •ס.השתדלות המותרת והאסורה לקידו� מכירות

"" נט.חומר איסור אונאה

"" נח:חומרת אונאת דברי� מממו�

"" •ס.מכירת יי� שנתערב בו מי�

"" נא.מכר לחברו ע"מ שאי� לו עליו או בו אונאה

"" מט:נתאנה כשיעור שתות אי יכול לחזור בו (1)

"" נ:נתאנה כשיעור שתות אי יכול לחזור בו (2)

"" •נא.נתאנה כשיעור שתות אי יכול לחזור בו (3)

"" •נ:עד מתי המתאנה יכול לחזור בו מהמקח

"" •נט:עירוב פירות בפירות,  יי� ביי� או שמרי� ביי� ומכירת�

"" נא:פירש האונאה ומכר לחברו ע"מ שאי� לו עליו אונאה

"" נב.קיו� מטבע שחסר ממשקלו

"" •מט:שיעור אונאה במקח

"" •נה.שיעור מינימלי לאונאה

מד	מסכתנושא

(1) נזיקין

"" קיז.ב"מעל הניזק או על המזיק להרחיק את עצמו (1)
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מד	מסכתנושא

(2) נזיקין-נזקי אדם

"" קיז.ב"ממעזיבת תקרה שנפחתה על מי לתקנה

"" פב:נתקל אי הוי פושע (2)

מד	מסכתנושא

(5) נזיקין-נזקי ממון

"" קיח:ב"מאחריות העוסקי� במלאכת בניה בנזקיה

"" קיח:המזיק ברשות חכמי� (2)

"" •קיז:כותל ואיל� שנפלו מרה"י לרה"ר והזיקו

"" •קיז:כותל שנפל לרשות חברו ואמר לו הגיעו%

"" •קיח:שימוש ברה"ר לצור% מלאכת זיבול או בניה

מד	מסכתנושא

(3) עדות

"" ה:ב"מהכופר במלוה או בפקדו� לעדות (1)

"" כח:חזרת עדי� מעדות� כשניכר שלכ% היתה כוונת�

"" ה:רועה הפסול לעדות ולשבועה

מד	מסכתנושא

(1) עונשין

"" צא.ב"מקי� ליה בדרבה מיניה (9)

מד	מסכתנושא

(2) עונשין-מלקות

"" קטו:ב"מלאו שבכללות (3)

"" צ:עקימת שפתיי� אי הוי מעשה לחיוב מלקות (1)

מד	מסכתנושא

(38) פועלים

"" •פ:ב"מאומ� אי הוי ש"ח או ש"ש

"" קיב.אומ� אי קונה בשבח כלי (3)

"" •פ:אומ� לאחר שסיי� מלאכתו אי הוי ש"ח או ש"ש

"" קיא.אי� איסור הלנת שכר כשהמנהג לשל� ביו� השוק

"" קי:איסור הלנת שכר אחר עונה ראשונה

"" קיב.איסור הלנת שכר בהסכ� קבלנות

"" •קיא.איסור הלנת שכר גר תושב

"" •קיב.איסור הלנת שכר כשלא תבעו,  כשאי� לו או כשהמחהו

"" קיא.בי� עושק לגזל

"" •קיח.בעה"ב שאמר לשכירו טול מה שעשית בשכר%

"" קט.בעלי אומנויות שמסתלקי� בלא התראה א� הפסידו (1)

"" קיב.הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו

"" קיא:הלנת שכר פועל גוי מותרת

"" •פב:העביר חבית חברו ממקו� למקו� ושברה

"" •עה:השוכר את האומני� והטעו זה את זה

"" •קי:זמ� תשלו� שכר שכיר

"" קיא.זמ� תשלו� שכר שכיר שעות

"" י.מציאת פועל (1)

"" יב:מציאת פועל (2)

"" קיח.מציאת פועל (3)

"" קיא.עושק שכר שכיר עובר בה' לאוי� ועשה

"" י.פועל יכול לחזור בו אפי' בחצי היו� (2)

"" עז.פועל שחזר בו ממלאכתו מחמת אונס

"" פ:פועל שנשכר לנשיאת משא והעמיסו עליו משקל עוד	

"" •פו.פועלי� שפסק לה� מזונות במקו� שהמנהג לזו�

"" פ.פועלי� ששברו מחרשה מי משל�

"" קיא:קדימות תשלו� שכר שכיר כשאי� לו לכל פועליו

"" פז.שכר פועל ואמר לו כשכר בני העיר

"" עו.שכר פועל לעשות בשלו והראהו בשל חברו (1)

"" קיא.שכר פועל לעשות בשלו והראהו בשל חברו (2)

"" קיח.שכר פועל לעשות בשלו והראהו בשל חברו (3)

"" •עח.שכר פועלי� וחזרו בה� בדבר האבד

"" עז.שכר פועלי� וסיימו עבודת� קוד� הזמ� שסוכ�

"" עז.שכר פועלי� להשקות ובא גש� ולא נזקק לה�

"" עז.שכר פועלי� להשקות ופסק מקור ההשקיה באמצע

"" קי:שכר פועלי� ע"י שליח אי� עובר על איסור בל תלי�

"" עו.שליח בעה"ב שהטעה פועלי� בשכר�

"" •פג.תנאי העסקת פועלי� כמנהג המדינה

מד	מסכתנושא

(22) פועלים-אכילת פועל

"" פח:ב"מבעה"ב שמנע פועל שלו מלאכול פטור

"" •צב.הגבלת פועל באכילתו משדה בעה"ב

"" פח:היתר אכילת אד� ושור במחובר ובתלוש

"" •פז.זכות פועל לאכול בשעת מלאכתו

"" •פט.זכות פועל לאכול דוקא בגידולי קרקע

"" •פט.זכות פועל לאכול דוקא בשעת גמר מלאכה

"" •פט.זכות פועל לאכול דוקא כשלא נגמרה מלאכתו למעשר

"" •צא:פועל אוכל ממי� שבו הוא עובד ולא ממי� אחר

"" פט.פועל אי רשאי להבהב הפירות באור ולאכול

"" פט:פועל אי רשאי לספות במלח ולאכול

"" פז:פועל אסור באכילה בשדה הקדש

"" פז:פועל בשדה נכרי מותר לית� לכליו

"" צב:פועל הנשכר לעבוד בנטע רבעי או בחביות שנפתחו (1)

"" •צג.פועל הנשכר לעבוד בנטע רבעי או בחביות שנפתחו (2)

"" צא:פועל העובד בגפ� זו אי אוכל מגפ� אחרת

"" •צא:פועל העושה מלאכה רק בידיו או רגליו אי זכאי לאכול

"" צב.פועל משלו או משל שמי� הוא אוכל

"" צג.פועל קוד� גמר מלאכה אי אוכל מהלכות מדינה

"" פט.פועל רשאי להכשיר עצמו לאכילה רבה מפירות בעה"ב

"" •צג.פועל שומר פירות אוכל מהלכות מדינה

"" צב:תנאי ע� פועל שלא יאכל הוא,  אשתו,  בניו ועבדיו (1)

"" •צג.תנאי ע� פועל שלא יאכל הוא,  אשתו,  בניו ועבדיו (2)

מד	מסכתנושא

(10) פועלים-אכילת פועל-לא תחסום

"" •צב.ב"מבהמה אוכלת ממשאוי שעל גבה

"" צ:דישה בבהמה החסומה מאליה

"" צ:האכלת בהמה קוד� או בשעת דישה לחוסמה מ� הדיש

"" צ.חסימת בהמה הדשה בתרומה ובמעשר

"" צ.חסימת בהמה הדשה כשהמאכל מזיק לה

"" צ:חסימת בהמה קוד� כניסתה לדיש

"" צ.חסימת בהמת נכרי או של ישראל ע"י נכרי

"" צ:חס� בהמתו או הנהיג בכלאי� בקולו

"" צ:חס� בהמתו ודש בה אחר והמנהיג בכלאי� למלקות

"" צא.תשלומי� לבהמה שחסמה בשעת דישה

מד	מסכתנושא

(16) קניינים

"" סו.ב"מאסמכתא אי קניא (2)

©www.NetivotHashas.org.il



256256256256

"" עג:ב"מאסמכתא אי קניא (3)

"" עז:אסמכתא אי קניא (4)

"" קד:אסמכתא אי קניא (5)

"" קט.אסמכתא אי קניא (6)

"" •מט:דעת ר"ש שלוקח שנת� מעות אי� יכול לחזור בו (1)

"" עד:דעת ר"ש שלוקח שנת� מעות אי� יכול לחזור בו (2)

"" •מד.חלות קני� מטלטלי� שלא יוכלו לחזור בה�

"" סו:מחילה בטעות (1)

"" מד.מטבע החשוב כפירות ביחס למטבע אחר

"" מו:נת� מעות לקנות בה� בלי להקפיד על מניינ�

"" טז:קני� דבר שלא בא לעול� (7)

"" לג:קני� דבר שלא בא לעול� (8)

"" סו:קני� דבר שלא בא לעול� (9)

"" צו.קני� פירות אי הוי כקני� הגו	 (6)

"" צט:שכירות קרקע נקנית כקרקע (2)

מד	מסכתנושא

(2) קניינים-דרכי קנין

"" •מז:ב"ממעות אינ� קונות מטלטלי� כנגד�

"" עד.קני� סיטומתא

מד	מסכתנושא

(10) קניינים-דרכי קנין-חליפין

"" מז:ב"מאיסורי הנאה אי� קוני� בקני� סודר

"" מז.החלי	 פרה וטלה בחמור ומש% רק את הפרה

"" מה:מטבע אי קונה או נקנה בחליפי� (2)

"" •מז:מעשה קני� באסימו� קונה את המטבע

"" מז.נוסח שטר קני� סודר

"" •מד.קני� חליפי� (2)

"" מז.קני� חליפי� כשהקפידו לשו� דמיה�

"" מז.קני� סודר בכלי או בפירות

"" מז.קני� סודר בכלי שאי� בו שוה פרוטה

"" מז.קני� סודר בכליו של קונה או של מקנה

מד	מסכתנושא

(13) קניינים-דרכי קנין-קנייני מציאה

"" ט.ב"מא' רכוב ע"ג בהמה וא' תופס במוסירה

"" •ח.ב' רוכבי� ע"ג בהמה או א' רוכב וא' מנהיג

"" י.ד' אמות של אד� קונות לו מתקנת חכמי�

"" ח.המגביה מציאה לחברו אי קנה חברו (2)

"" ט:המגביה מציאה לחברו אי קנה חברו (3)

"" ח.חרש ופקח או ב' חרשי� שהגביהו מציאה כאחד

"" •יב.מציאת אשה לבעלה וב� ובת קטני� לאביה�

"" •יב:מציאת אשתו המגורשת ואינה מגורשת

"" ב.קני� מציאה בראיה (1)

"" קיח.קני� מציאה בראיה (2)

"" •ח:קני� רוכב,  מנהיג ותופס במוסרה במציאה

"" •ט:ראה מציאה ואמר לחברו להגביהה עבורו

"" •י.ראה מציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה

מד	מסכתנושא

(8) קניינים-דרכי קנין-קנין חצר

"" •יא.ב"מזכיה במציאה בקני� חצר

"" ט:חצר מהלכת אינה קונה (4)

"" יא.חצרו של אד� קונה לו שלא מדעתו (2)

"" קב.חצרו של אד� קונה לו שלא מדעתו (3)

"" קיח.חצרו של אד� קונה לו שלא מדעתו (4)

"" י:קני� חצר וד' אמות לקט� ולקטנה בגט ובמציאה

"" י:קני� חצר משו� שליחות או משו� יד (2)

"" יב.קני� חצר משו� שליחות או משו� יד (3)

מד	מסכתנושא

(1) קניינים-הפקר

"" ל:ב"מהפקר לעניי� בלבד או חו& מאד� אחד

מד	מסכתנושא

(17) שאלה ושכירות

"" •צח:ב"מאחריות אונסי� בדר% בי� השואל למשאיל

"" פ:אחריות שואל אחר תו� ימי שאלתו כש"ש

"" •צז.המע"ה בספק שאלה ושכירות

"" קג.לשונות שאלה

"" צט.משאיל עד מתי יכול לחזור בו (2)

"" צו:פטור שואל במתה מחמת מלאכה או כחשה

"" צח:שאל בבעלי� ושכר השאלה שלא בבעלי� וכיו"ב

"" צו.שאל בהמה לרבעה אי חייב באחריותה

"" צז.שאל חתול והרגוהו עכברי� או מת מאכילת עכברי�

"" צו.שאל להנאה פחות משוה פרוטה וכיו"ב

"" קג.שאל מחברו בטובו

"" צו.שאל שאלה להראות בה אי חייב באחריותה

"" פא:שאלה בבעלי� שלא מדעת חייב

"" כט:שואל ושוכר אי� רשאי� להשאיל או להשכיר לאחר (2)

"" מא.שואל שלא מדעת אי הוי גזל� (1)

"" מג:שואל שלא מדעת אי הוי גזל� (2)

"" צו:שואל שנפסד הפקדו� בידו אי שמי� אותו לבעלי� (2)

מד	מסכתנושא

(27) שאלה ושכירות-שכירות

"" •קא:ב"מאחריות תחזוקה בהסכ� שכירות בית

"" •קיא.איסור הלנת שכר בהמה וכלי�

"" סד:דר בחצר חברו שלא מדעתו אי צרי% להעלות שכר (3)

"" קא:העדפת שוכר מסוי� על פני שוכר אחר

"" •קג.השכיר בית לחברו ונפל

"" •קא:זמ� הודעה מראש על הפסקת הסכ� שכירות

"" •קב.חודש העיבור לשוכר או למשכיר

"" עט.כילוי הקר� לקיו� הסכ� שכירות

"" קג.משכיר הטוע� שחלק מהשכירות עברה ושוכר מכחישו

"" קב:שוכר הטוע� ששיל� דמי השכירות והמשכיר מכחישו

"" פ:שוכר כש"ח או כש"ש (3)

"" צג.שוכר כש"ח או כש"ש (4)

"" צה:שוכר כש"ח או כש"ש (5)

"" סה.שכירות אינה משתלמת אלא לבסו	 (1)

"" עג.שכירות אינה משתלמת אלא לבסו	 (2)

"" קי:שכירות אינה משתלמת אלא לבסו	 (3)

"" עט:שכר חמור והתנה עמו לנשיאת איש או אשה

"" עט.שכר חמור ומת בחצי הדר%

"" •עח:שכר חמור ונסתמא וכיו"ב

"" •עח:שכר חמור ונעשית אנגריא

"" •עח.שכר חמור להוליכו בהר או בבקעה ושינה

"" •פ.שכר חמור למשא ושינה במשקל או בנפח

"" עט:שכר חמור מה מניחי� עליו השוכר והחמר לדר%

"" עט.שכר ספינה וטבעה היא וסחורתו בחצי הדר%

"" עט:שכר ספינה ופרקה בחצי הדר%
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"" •קטז:ב"משכר עליה ונפחתה

"" •פ.שכר פרה לחרוש בהר או בבקעה וכיו"ב ושינה

מד	מסכתנושא

(21) שאלה ושכירות-שכירות-חכירת קרקע

"" •קג.ב"מהסכ� חכירה וקבלנות כמנהג המדינה

"" •קט.חכר שדה מחברו אי זכאי לזרוע פשת� ולקצו& שקמה

"" •קה:חכר שדה מחברו ואכלה חגב או נשדפה

"" •קו:חכר שדה מחברו והיו גידוליה רעי� או יפי� ביותר

"" קו.חכר שדה מחברו ולא זרעה ואכל חגב שאר השדות

"" •קה.חכר שדה מחברו ולא רוצה לנכש

"" קו:חכר שדה מחברו ונשדפה עד מתי חייב לזורעה

"" קו.חכר שדה מחברו ונשדפה ע� כל שדות המחכיר/החוכר

"" קט.חכר שדה מחברו כשמסתלק אי שמי� לו שבח

"" •קו:חכר שדה מחברו לזורעה אי יכול לזרוע מי� אחר

"" קו.חכר שדה מחברו לזרוע חיטי� וזרעה שעורי� ונשדפה

"" קג:חלוקת הוצאות בהסכ� חכירת קרקע

"" קי.מחכיר וחוכר שדה המכחישי� זא"ז בגובה דמי החכירה

"" קג:ניכוי מדמי חכירת קרקע בעקבות מכת מדינה

"" קד:קיבל שדה חברו לזרוע שומשומי� וזרעה חיטי�

"" •קד.קיבל שדה מחברו והובירה

"" קד:קיבל שדה מחברו והובירה וקנס עצמו דר% גוזמה

"" •קה.קיבל שדה מחברו ולא עשתה אי חייב לטפל בה

"" קט:קיבל שדה מחברו לאכול פירות אילנותיה ויבשו

"" •קג:שדה חכירה שהיה בה מעי� ויבש או איל� ונקצ&

"" •קי:שנת שמיטה על החוכר או על המחכיר

מד	מסכתנושא

(11) שבועות ב"ד

"" ד.ב"מהודה במקצת ואמר היל% לשבועה

"" ד:הודה במקצת ויש על המקצת שטר פטור משבועה

"" ה:החשוד על ממו� אי חשוד על שבועה

"" ה.היפו% שבועת מודה במקצת ושבועת היסת בגזל�

"" ג.טע� לשבועת מודה במקצת (4)

"" ג.טע� לשבועת שני� אוחזי� בטלית (1)

"" ה:טע� לשבועת שני� אוחזי� בטלית (2)

"" •ה:נוסח השבועה בשני� אוחזי� בטלית

"" ג.שבועה לכופר בכל ועדי� מעידי� שחייב במקצת

"" ד:שט"ח שכתוב בו מטבע סת� ללא סכו� ומודה במקצת

"" •קיב:שכיר בזמנו נשבע ונוטל (1)

מד	מסכתנושא

(50) שומרים

"" •צג:ב"מאונסי� שש"ש פטור בה�

"" מג.אחריות על מעות פקדו� שמותר לו להשתמש בה�

"" צג.אחריות ש"ש בגניבה ואבדה כששמר כדר% השומרי�

"" צט.אי תקנו משיכה בשומרי� (2)

"" •פא:אמר לחברו שמור לי ואמר לו הנח

"" •פא.אמר לחברו שמור לי ואשמור ל% הוו ש"ש

"" •לז.ב' שהפקידו אצל א' ואינו יודע ממי ק' וממי ר'

"" לו:בהמה שהעלה או עלתה לראשי צוקי� ונפלה (1)

"" •צג:בהמה שהעלה או עלתה לראשי צוקי� ונפלה (2)

"" מט:ביקש להפקיד ביד חברו ונת� לו רשות להניח בביתו

"" ו.ג' שבועות שחייב שומר להשבע כדי להפטר (2)

"" •מ.הפחתת חסרונות מפקדו� יי� ושמ�

"" •מ.הפחתת חסרונות מפקדו� תבואה וקטניות

"" לה:השכיר פרתו וחזר ושאלה מהשוכר כמה פעמי�

"" •צד.התניה על חיובי ד' השומרי�

"" •מ:חבית פקדו� שטלטלה השומר ואח"כ נשברה

"" צג:חובת ש"ח או ש"ש לעשות די� כשהוכר הגנב (2)

"" •צג.חיובי ד' השומרי�

"" •לח.טיפול בפקדו� האבד

"" פא.לקח כלי מאומ� לשגרו לבית חמיו ונאנס (2)

"" לו:פשע בשמירת בהמה ויצאה לאג� ומתה כדרכה

"" לד.ש"ח שרצה להשבע וחזר והתחייב לשל� וההיפ% לכפל

"" •לג:ש"ח ששיל� ולא רצה להשבע זוכה בכפל ובד' וה'

"" לו:ש"ח ששיל� ולא רצה להשבע לדעת ר' יוסי

"" •מב.ש"ח ששמר שלא כדר% השומרי� חייב

"" צג:שומר אי חייב להציל ע"י רועי� ומקלות

"" נח.שומר הקדש שקנו מידו לשל� א� יאבד

"" פג.שומר נשבע ונפטר רק כשאי� יכול להביא ראיה

"" •נז:שומר פטור משבועה ותשלו� בקרקעות וכיו"ב והקדש

"" לה.שומר שאינו יודע היכ� הניח הפקדו� חייב (1)

"" מב.שומר שאינו יודע היכ� הניח הפקדו� חייב (2)

"" לד.שומר שהודה שחייב אי זוכה בכפל

"" לד.שומר שהתחייב לשל� וטר� שיל� אי זוכה בכפל

"" לד:שומר שהתחייב לשל� ומת המפקיד וכיו"ב לכפל

"" •מג:שומר שחשב לשלוח יד בפקדו�

"" לו.שומר שמסר לשומר (3)

"" מב.שומר שמסר פקדו� לבני ביתו ולא הודיע� ופשעו בו

"" לד:שומר שמשל� חייב להשבע שאינה ברשותו

"" •מד.שומר ששלח ידו בחבית יי� פקדו� ונשברה

"" •מג.שומר ששלח ידו בפקדו� והוקר או הוזל

"" צט:שומת פקדו� שנתחייב באחריותו ע"פ מחיר יו� השוק

"" כט.שימוש במעות אבדה או פקדו� (1)

"" •מג.שימוש במעות פקדו� (2)

"" כט:שימוש המותר בס"ת שאול או שהופקד בידו

"" •לה:שכר פרה והשאילה לאחר ומתה כדרכה

"" נח.שכר ש"ש שפקדו� הקדש נגנב או אבד ממנו

"" מא.שליחות יד בפקדו� אי צריכה חסרו� (1)

"" מג:שליחות יד בפקדו� אי צריכה חסרו� (2)

"" מד.שליחות יד בפקדו� ע"י שליח

"" מב.שמירת מעות פקדו� (2)

מד	מסכתנושא

(12) שומרים-שמירה בבעלים

"" צז.ב"מאומני� החשובי� שאולי� לציבור לפטור בבעלי�

"" צה:אימתי צרי% שישאל הבעלי� בפטור בבעלי�

"" צו.בעל בנכסי אשתו לעני� שמירה בבעלי�

"" צד:המקור לחיובי ד' השומרי�

"" צה.המקור לפטור ש"ש ושואל בבעלי�

"" צה:פטור בבעלי� בנשאל למלאכה אחרת

"" צה.פטור ד' שומרי� בפשיעה בבעלי�

"" •צד.שאלה או שכירות בבעלי� פטור

"" מא:שומר ששלח יד בפקדו� בבעלי� חייב

"" צו.שמירה בבעלי� בנכסי מלוג ע"י האשה ובעלה

"" צו.שמירה בבעלי� בשותפי� ששאלו או השאילו

"" צו.שמירה בבעלי� ע"י שליח או עבד כנעני

מד	מסכתנושא

(12) שותפות

"" •קיז.ב"מבית ועליה שנפלו ובעל הבית אי� רוצה לבנותו
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"" קיז:ב"מבית ועליה שנפלו וכשבאו לבנותו רוצה א' מה� לשנות

"" קיח:בעלות על היוצא מגזע או משורשי� של איל�

"" •ק:זיתי� שגדלו בשדה חברו שלא מדעתו

"" •קטז:חלוקה בבית ועליה של שותפי� שנפלו

"" קיז:חלוקת קרקע של בית ועליה שנפלו ואי� רוצי� לבנותו

"" קז:קציצת אילנותיו הנוטות לשפת נהר של רבי�

"" לא:שות	 החולק שלא לדעת חברו (2)

"" סט.שות	 החולק שלא לדעת חברו (3)

"" קה.שותפי� לעסקא שא' רוצה לחלוק קוד� זמנה

"" קא.שט	 נהר את זיתיו לשדה חברו ורוצה ליטל�

"" סט.ש� בהמה לחברו עד מתי מטפל בה ובולדות

מד	מסכתנושא

(9) שטרות

"" ז.ב"ממודה בשטר שכתבו אי צרי% לקיימו (3)

"" עב:מודה בשטר שכתבו אי צרי% לקיימו (4)

"" טו.נוסח אחריות בשטר מכירה

"" כ:שובר היוצא מתחת יד מלוה פסול

"" כא.שובר היוצא מתחת ידי שליש או אחר חיתו� שטרות

"" יז.שט"ח שפרעו אי� חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו

"" סב.שטר העומד לגבות אי כגבוי דמי (5)

"" עב.שטר מכר או הלואה פסול אי גובה על פיו ממשועבדי�

"" יד.שטר שאי� בו אחריות אי הוי טעות סופר (3)

מד	מסכתנושא

(4) שכנים

"" קז.ב"מבעלות על פירות איל� העומד על המיצר

"" •קיז:גינה שע"ג בית בד שנפחת

"" •קיח:ירק הגדל בכותל שבי� ב' גינות אחת ע"ג השניה

"" קח.סיוע בעלי שדות זל"ז בתיקו� מעיי� או דרכי ניקוז

מד	מסכתנושא

(10) שליחות

"" יב.ב"מזכי� לאד� שלא בפניו ואי� חבי� אלא בפניו (6)

"" קח.לתקוני שדרתי% ולא לעוותי (5)

"" צו.שלוחו של אד� כמותו (5)

"" י:שליח לדבר עבירה (8)

"" מד.שליח לדבר עבירה (9)

"" עד.שליח לכמה אנשי� שקנה עבור א' מה�

"" עג:שליח שקיבל לקנות עבור חברו ופשע ולא קנה

"" עו.שליח ששינה אי סומ% על דברו או על דבר משלחו (2)

"" מב:שליח ששינה וההנה וקלקל למשלחו

"" עא:שליחות וזכיה לגוי

מד	מסכתנושא

(4) שליחות-אפוטרופוס

"" לט.ב"מהורדת קט� לנכסי שבוי

"" לט.הורדת קרוב לנכסי קט�

"" לח:הורדת קרוב לנכסי שבוי

"" ע.טיפול במעות יתומי�

מד	מסכתנושא

(4) תנאים

"" נא.ב"ממתנה על מה שכתוב בתורה (6)

"" •צד.מתנה על מה שכתוב בתורה (7)

"" •צד.תנאי שא"א לקיימו (2)

"" •צד.תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראוב� (4)

יורה דעה

מד	מסכתנושא

(1) איסור והיתר-בשר בחלב

"" צא.ב"מפת בשרית או חלבית (3)

מד	מסכתנושא

(5) הלכה -  כללי

"" •נה.ב"מהלכות ששיעור� בפרוטה

"" צא.הרבעת בהמה ע"י מעשה בידי�

"" נו:זרעי� בקרקע לפני השרשה כמטלטלי� או כקרקע

"" •נה:חיוב חומש בהלכות שונות

"" צ.סירוס בהמת נכרי או של ישראל ע"י נכרי

מד	מסכתנושא

(1) כיבוד אב ואם

"" •לב.ב"מאב המצווה את בנו לעבור על מצוות התורה

מד	מסכתנושא

(2) מזוזה

"" קב.ב"מהסרת מזוזה ע"י השוכר בתו� תקופת השכירות

"" קא:חובת מזוזה על השוכר (2)

מד	מסכתנושא

(7) נדרים ושבועות-נדרים-נדרי הקדש

"" נד:ב"מהפודה הקדש שני פטור מחומש

"" ו.הקדיש טלית שביד חברו שטוע� שהיא שלו

"" ז.הקדש דבר שאינו שלו או שאינו ברשותו (2)

"" נז.חילול הקדש שוה מנה בשוה פרוטה

"" קיד.סידור לנודר להקדש כשאי� לו כדי פרעו� חובו

"" נז:שבועת שליח להביא שקלי� למקדש שנגנבו מידו

"" נד:תוספת חומש על חומשו בגזל,  תרומה,  מע"ש והקדש

מד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-שבועות

"" לו.ב"משומר שנשבע לשקר בלא כפירת ממו�

מד	מסכתנושא

(1) עבדים

"" עא.ב"מאשה לקני� עבד עברי או כנעני

מד	מסכתנושא

(2) עבדים-עבד כנעני

"" ק:ב"מעבד כמטלטלי� או כקרקע לשבועה ולקני� גזילה בשינוי

"" סד:תק	 עבד חברו ועשה בו מלאכה (2)

מד	מסכתנושא

(4) עבדים-עבד עברי

"" עא.ב"מגר לקני� ולמכירה לעבד עברי

"" •יב:מציאת עבד ואמה עבריי�

"" צט.עבד עברי אי� גופו קנוי (4)

"" עג:שעבוד בישראל אחר בעל כורחו
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מד	מסכתנושא

(3) צדקה וגמילות חסדים

"" ל:ב"מהמבקר את החולה נוטל א' מששי� בחוליו (2)

"" ל:הפטורי� ממצות פריקה וטעינה

"" עח:נדר לית� לעני מעות לקנות דבר לא יקנה דבר אחר

מד	מסכתנושא

(4) צדקה וגמילות חסדים-פריקה וטעינה

"" •לב.ב"ממצות פריקה וטעינה

"" לג.מרחק המחייב במצות פריקה וטעינה ועד היכ� מלוהו

"" לב:פגע באוהבו לפרוק ובשונאו לטעו�

"" לב:פריקה וטעינה לעכו"� ולבהמתו

מד	מסכתנושא

(69) רבית

"" •ס:ב"מאיסור נש% ותרבית

"" סז.אכילת פירות שדה משכנתא לסוגיה השוני�

"" עג.דחיית תשלו� שכירות והוספה על דמיה

"" עה.הלואה ברבית בי� תלמידי חכמי�

"" עה.הלואה ברבית לבני ביתו

"" •עא.הלואה ברבית לגר תושב וממנו

"" •ע:הלואה ברבית לעכו"� וממנו

"" עב:הלואת מעות או פירות על שער שבשוק

"" עב:הלואת מעות או פירות על שער שבשוק במקו� אחר

"" ע.הלואת מעות של יתומי� ברבית

"" עד:הלואת סאה באופ� המותר

"" מד:הלואת סאה בסאה (2)

"" מו.הלואת סאה בסאה (3)

"" •עה.הלואת סאה בסאה (4)

"" עג.הלואת תבואה לאריס לזריעה

"" •עד:הלואת תבואה לאריס שלו לזריעה

"" ס:הלוה ברבית וירד ער% המטבע וההיפ%

"" •סד:הלוה לחברו לא ידור בחצרו חינ� או ישכור בפחות

"" •סו.הלוה על שדה והתנה שא� לא יפרענו עד זמ� יטלנה

"" קד:הלכות עסקא . חציה מלוה וחציה פקדו�

"" עא.המלוה ברבית ככופר באלקי ישראל

"" עא.המלוה ברבית נכסיו מתמוטטי�

"" סב.העוברי� על איסור רבית (1)

"" •עה:העוברי� על איסור רבית (2)

"" סב:הערמת רבית (2)

"" סז:התנה לשנות ממנהג המקו� בסילוק מלוה ממשכנתא

"" סב.חובת יורשי� להחזיר רבית שגבה אביה� (2)

"" סה.חישוב החזר הרבית כשיוצאה בדייני�

"" סא.טע� לציווי התורה על רבית,  גזל,  אונאה,  עושק וגניבה

"" עא.ישראל אי נעשה ערב לעכו"� המלוה לישראל ברבית

"" סג:כלל רבית . כל אגר נטר אסור

"" סט:לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה

"" סה:מכר שדה לחברו והתנו שיוכל לפדותה בדמיה

"" סד.מקח כשאחריות חלקית נשארת על המוכר

"" ע:מרבה הונו בנש% ותרבית לחונ� דלי� יקבצנו

"" •סה.מרבי� על השכר ואי� מרבי� על המכר

"" סה:משכ� שדה למלוה והתנו שא� מוכרה ימכרנה לו

"" עב.נכרי שלוה או הלוה ברבית ונתגייר

"" סז:סילוק מלוה משדה משכנתא באתרא דמסלקי

"" •סח.עסקא למחצית שכר האסורה והמותרת (1)

"" סט:עסקא למחצית שכר האסורה והמותרת (2)

"" •סה:פירות שדה שמכרה וקיבל מקצת דמיה

"" סד.פסיקת מעות בזול על יבול בתחילת גידולו

"" •עד.פסיקת מעות על זבל כשאי� לו

"" סג:פסיקת מעות על פירות בזול לפני שיצא השער

"" •סב:פסיקת מעות על פירות כשיצא השער (1)

"" •עב:פסיקת מעות על פירות כשיצא השער (2)

"" •עד.פסיקת מעות על פירות לפני שיצא השער כשיש לו

"" •עד:פסיקת מעות על פירות לקבל כשער הזול

"" •עד.פסיקת מעות ע� היוצר לספק כלי�

"" נא:פסק מעות על פירות ונתייקרו אי יכול לקבל דמיה� (1)

"" סג.פסק מעות על פירות ונתייקרו אי יכול לקבל דמיה� (2)

"" סג.צד אחד ברבית (2)

"" סה:צד אחד ברבית (3)

"" •ע:קבלת עסקת צא� ברזל מישראל ומעכו"�

"" עג.קניית פירות כל השדה קוד� גמר גידולו בזול

"" נז:רבית בהקדש מותרת

"" •עה.רבית במלאכה

"" •עה:רבית דברי�

"" סב.רבית דרבנ� שאינה יוצאה בדייני�

"" עג:רבית מאוחרת (1)

"" •עה:רבית מוקדמת ורבית מאוחרת (2)

"" סג.רבית ע"מ להחזיר (2)

"" סא:רבית קצוצה ואבק רבית אי יוצאה בדייני�

"" עב.שטר שכתוב בו רבית (2)

"" סט:שכירות מעות ברבית

"" •עא:שליח ישראל לנכרי ללוות או להלוות ברבית לישראל

"" •סט:תוספת תשלו� לשכירות קרקע עבור מלוה להשבחתה

"" סט:תשלו� לשכירות ספינה כשקיבל אונסיה

כללים

מד	מסכתנושא

(3) כללי פסיקה

"" כב:ב"מהלכה כאביי ביע"ל קג"� (4)

"" קי.הלכה כרב נחמ� (3)

"" ס.כל 'באמת אמרו' הלכה היא (2)

מד	מסכתנושא

(24) כללים הלכתיים

"" יב.ב"מאויר שאי� סופו לנוח אי כמונח דמי (1)

"" קב.אויר שאי� סופו לנוח אי כמונח דמי (2)

"" קיח:אי אמרינ� שדי נופו בתר עיקרו (3)

"" ה:אי� אד� חוטא ולא לו (2)

"" צ.אמירה לנכרי שבות באיסורי לאו

"" ס:בתר מעיקרא או בסו	 אזלינ� (5)

"" קד.דרישת לשו� הדיוט

"" ק:העומד ליבצר אי כבצור דמי (2)

"" נה:חכמי� עשו חיזוק לדבריה� כשל תורה (2)

"" קיג:ישראל בני מלכי� ה� (4)

"" לב:לכו	 את יצרו עדי	

"" ה:לפני עור לא תת� מכשול (5)

"" •עה:לפני עור לא תת� מכשול (6)

"" כד:לפני� משורת הדי� (2)

"" ל:לפני� משורת הדי� (3)

"" פג.לפני� משורת הדי� (4)

"" ח.מיגו באיסור והיתר (7)
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"" ט:ב"ממיגו באיסור והיתר (8)

"" לב:צער בע"ח דאו' או דרבנ� (3)

"" עב.קנס היתר משו� איסור (1)

"" ו.שתיקה כהודאה (2)

"" לז:שתיקה כהודאה (3)

"" קב:תפוס ל' ראשו� או א	 בגמר דבריו אד� נתפס (5)

"" ה.תקנתא לתקנתא לא עבדינ� (1)

מד	מסכתנושא

(10) כללים הלכתיים-כללי ממון

"" נח.ב"מדבר הגור� לממו� אי כממו� דמי (8)

"" ג:הודאת בע"ד כמאה עדי� דמי (2)

"" קיז:זה נהנה וזה לא חסר (2)

"" כט:נח לאד� לקיי� מצוה בממונו (2)

"" ג.קנס מטע� א"כ מה הפסיד הרמאי (1)

"" •לז.קנס מטע� א"כ מה הפסיד הרמאי (2)

"" לו:תחילתו בפשיעה וסופו באונס (5)

"" מב.תחילתו בפשיעה וסופו באונס (6)

"" צג:תחילתו בפשיעה וסופו באונס (7)

"" קו.תחילתו בפשיעה וסופו באונס (8)

מד	מסכתנושא

(3) כללים הלכתיים-כללי מצוות

"" לב.ב"מאי� עשה דוחה ל"ת ועשה (10)

"" ל.אי� עשה דוחה ל"ת ועשה (9)

"" ל.אי� עשה של ממו� דוחה ל"ת של איסור

מד	מסכתנושא

(2) ספקות

"" ז.ב"מהתייחסות התורה לספק (4)

"" כו.רוב ובתרא (2)

מד	מסכתנושא

(1) תערובות

"" נג.ב"מדבר שיש לו מתירי� אפי' באל	 לא בטל (5)

מועדים

מד	מסכתנושא

(2) פורים

"" עח:ב"ממגבית למתנות לאביוני� אסור לשנותה לדבר אחר (1)

"" קו:מגבית למתנות לאביוני� אסור לשנותה לדבר אחר (2)

פניני הש"ס

מד	מסכתנושא

(14) ביטויים

"" מז.ב"מאטו בשופטני עסקינ�? (3)

"" עו.אל תמנע טוב מבעליו (משלי ג) (2)

"" מ.וכי בשופטני עסקינ�? (2)

"" נא.זבנת קנית... זבי� אוביד

"" פד.חיל% לאורייתא

"" מד:טבי� ותקילי�

"" קא:כאשר עשה כ� יעשה לו גמולו ישוב בראשו (2)

"" סח.כשגגה שיצא מלפני השליט (קהלת י') (4)

"" צב.ל% ל% אמרי� נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב (4)

"" קא:לנקטיה בכובסיה דלשבקיה לגלימא (1)

"" צו:לפו� חורפא שבשתא (1)

"" מא.מא� דמתרג� לי... מובלנא מאניה בתריה לבי מסותא (2)

"" קיח.ממרי רשותי% פארי אפרע

"" סו.פטומי מילי בעלמא

מד	מסכתנושא

(9) דרך ארץ

"" כג.ב"מאי מעבירי� על האוכלי�

"" נט.אי� מריבה מצויה בביתו של אד� אלא על עסקי תבואה

"" נט.הליכה אחר עצת אשתו

"" עה:הצועקי� ואינ� נעני�

"" כט:הרוצה לאבד ממו� שהניח לו אביו

"" מב.לעול� ישליש אד� מעותיו בקרקע,  פרקמטיא ותחת ידו

"" פז.מסרבי� לקט� ואי� מסרבי� לגדול (2)

"" קז:מעלת אכילת פת שחרית בכל יו� (2)

"" כט:סכנה בשתית מי� פושרי�

מד	מסכתנושא

(3) מטבעות לשון

"" נט:ב"מלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבוד% (3

"" צד:מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא (7)

"" צה.ק"ו שאי� עליו תשובה (3)

מד	מסכתנושא

(11) פתגמים

"" לח.ב"מאד� רוצה בקב שלו מתשעה קבי� של חברו

"" יז:אי לאו דדלאי ל% חספא לא משכחת מרגניתא תותה (2)

"" פה:אסתירא בלגינא קיש קיש קריא

"" מ:זבו� וזבי� תגרא איקרי? (1)

"" נט:מו� שב% אל תאמר לחבר%

"" לח:מעיילי� פילא בקופא דמחטא

"" סד.עבדא נהו� כריסיה לא שוי (2)

"" נב.עשיק לגבי% ושוי לכרסי%

"" ס:צדיק מצרה נחל& ויבא אחר תחתיו (משלי יא) (1)

"" פג:קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרונקא (1)

"" סג:שקילא טיבותי% ושדייא אחיזרי (5)

מד	מסכתנושא

(1) שונות

"" קז:ב"מחשש מעי� רעה

מד	מסכתנושא

(22) תולדות תנאים ואמוראים

"" פד.ב"מאחות ר' יוחנ� היתה אשתו של ריש לקיש

"" נט:אחות ר"ג היתה אשתו של ר' אליעזר ב� הורקנוס

"" פד:דמויות הידועות בענוותנות�

"" פה.חזרת� בתשובה של ב� ראב"ש ונכד ר' טרפו�

"" פה:כח ר' חייא ובניו להביא הגאולה

"" פד:מותו וקבורתו של ראב"ש

"" פו.מותו של רבה בר נחמני

"" פג:מינוי ראב"ש לתופס גנבי� מטע� המלכות

"" פד.מנהג ר' יוחנ� ליישב בשערי טבילה (2)

"" פה:מעלת ר' חייא לעומת ר' חנינא (2)

"" פה.עלייתו של ר' זירא לא"י ללמוד את תורת א"י
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"" ה.ב"מר' חייא תנא הוא ופליג

"" פד:ראב"ש ורבי היו תלמידי רשב"ג ור' יהושע ב� קרחה

"" פד:ראב"ש קיבל על עצמו יסורי�

"" לג.רב חסדא תלמיד רב הונא (2)

"" קיד.רבה בר אבוה ואליהו הנביא בבית הקברות

"" פו.רבי ורבי נת� סו	 משנה,  רבינא ורב אשי סו	 הוראה

"" פה.רבי קיבל על עצמו יסורי�

"" פה:רבי רצה לסמו% את שמואל ולא איסתייעא מילתא

"" פד.ריש לקיש נעשה מלסטי� לתלמיד חבר של ר' יוחנ�

"" פד.תנאי� ואמוראי� שהיו בעלי בשר

"" פד.תנאי� ואמוראי� שהיו ידועי� ביופיי�

קדשים

מד	מסכתנושא

(1) בכורות

"" ו:ב"מכה� שתפס ספק פדיו� בכור אד� או ספק בכור בהמה

מד	מסכתנושא

(3) מעילה

"" צט.ב"מהשאיל כלי הקדש מי מעל ומתי

"" צט:מזיק הקדש פטור מחומש

"" מח.מעילה במת� מעות לבעל אומנות

מד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות-אשם

"" מח.ב"מחיוב אש� גזלות דוקא בכופר בממו� בעי�

שבת

מד	מסכתנושא

(1) פיקוח נפש

"" סב.ב"מוחי אחי% עמ% . חיי% קודמי� לחיי חבר%

תורה

מד	מסכתנושא

(1) מדרש הלכה

"" קו:ב"מזרע וקציר וקור וחו� וקי& וחור	

מד	מסכתנושא

(11) מידות שהתורה נדרשת בהן

"" קטו.ב"מאי דרשינ� טעמא דקרא (6)

"" נד:גורעי� ומוסיפי� ודורשי� (2)

"" לא.דברה תורה כל' בני אד� (6)

"" צד:דברה תורה כל' בני אד� (7)

"" צה.דיו לבא מ� הדי� להיות כנידו� (5)

"" לא.דרישת כפל לשו� במקרא

"" צה.וי"ו מוסי	 על עני� ראשו� (5)

"" צד:יחדיו כשלא כתוב 'יחדיו' (2)

"" צה:יחדיו כשלא כתוב 'יחדיו' (3)

"" נז:כלל ופרט וכלל או ריבוי ומיעוט וריבוי (11)

"" צה.מקרא נדרש לפניו ולפני פניו (4)

מד	מסכתנושא

(9) תלמוד תורה

"" פה:ב"מבקיאות עדיפה על סברה (2)

"" פה.המלמד ב� חברו תורה זוכה לישב בישיבה של מעלה

"" פה.המלמד ב� ע"ה תורה הקב"ה מבטל גזירה בשבילו

"" פה:המקטי� ומשי� עצמו כעבד בעוה"ז על דברי תורה

"" •לג.כבוד רבו קוד� לכיבוד אב וא�

"" לג.לימוד מקרא,  משנה וגמרא

"" פה.מי שהוא ובנו וב� בנו ת"ח אי� תורה פוסקת מזרעו

"" לג.רבו לעני� קדימות מצות השבת אבדה

"" לג.שינו� קוד� לעיו� (8)

מד	מסכתנושא

(3) תלמיד חכם

"" פה:ב"מבי� ת"ח ב� ת"ח לת"ח ב� ע"ה

"" קח.גביית מיסי� מת"ח (2)

"" כג:דברי� שת"ח יכול לשנות בדיבורו מהאמת
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