
 

        מפתחותמפתחותמפתחותמפתחות

  

  :נחלקי� לחמישה חלקי� , המפתחות בכר	 זה

  . מפתח התורה� חלק ראשו�

  .ס" מפתח הש� חלק שני

  .�" מפתח הרמב� חלק שלישי

  .�" מפתח הרמב� חלק רביעי

  . מפתח כללי� חלק רביעי

בחלק נכבד מ� . במפתח התורה כלולי� הפניות לפסוקי� או לפרשני� על אתר

במפתח מצויי� ג� . שו� הפסוק עצמו ללא הפניה למקורמופיע בשיעורי� ל, ההפניות

  .המקור ממנו נלקח הפסוק

צויינו , לבד מה�.  הפניות למסכתות הבבלי� בראש ובראשונה �ס כולל "מפתח הש

, לאחר ההפניות מ� הבבלי, בכל מסכת.  על פי המשניות�מסכתות שאי� עליה� בבלי 

ראשוני� שכתבו על סדר הדפי� או . מופיעות ההפניות מ� התוספתא ומ� הירושלמי

  .ס"ממופתחי� א� ה� במפתח הש, על סדר המשנה

את ההפניות לספר , � עצמו"� כולל את הלכותיו של הרמב"מפתח הרמב

במפתח זה נית� למצוא . � על הד�"ואת נושאי הכלי� המעטרי� את הרמב, המצוות

שיעורי� לקונטרס � הוכנסו ההפניות מה"במפתח הרמב. ד"ג� את השגותיו של הראב

  .על פי העימוד שבספר זה, דינא דגרמי

 מדרשי �קרי . במפתח הכללי מצויות כל ההפניות שלא נכללו במפתחות הקודמי�

ושאר דברי� , אחרוני� למיניה�, )ש"כמו הרא(ראשוני� שאינ� על סדר הד� , הלכה

, המפתוח במפתח הזה. שקשה לשבצ� בצורה עקבית באחד מ� המפתחות שלעיל

  .ת"� בי"מסודר לפי אותיות האל
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מפתח התורהמפתח התורהמפתח התורהמפתח התורה

        בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

        83838383        ����""""כט רמבכט רמבכט רמבכט רמב' ' ' ' בראשית אבראשית אבראשית אבראשית א

        175175175175        ����""""ד יג רמבד יג רמבד יג רמבד יג רמב""""בראשית לבראשית לבראשית לבראשית ל

        

        שמותשמותשמותשמות

�ה ה ה ה ' ' ' ' שמות כשמות כשמות כשמות כ����        172172172172         לא תשתחוה לה� לא תשתחוה לה� לא תשתחוה לה� לא תשתחוה לה

�א כט א כט א כט א כט """"שמות כשמות כשמות כשמות כ���        177177177177         ולא ישמרנו ולא ישמרנו ולא ישמרנו ולא ישמרנו

�א כט א כט א כט א כט """"שמות כשמות כשמות כשמות כ���        176176176176         וג� בעליו יומת וג� בעליו יומת וג� בעליו יומת וג� בעליו יומת

�א לג א לג א לג א לג """"שמות כשמות כשמות כשמות כ���        177177177177         ולא יכסנו ולא יכסנו ולא יכסנו ולא יכסנו

        

        ויקראויקראויקראויקרא

        83838383        ����""""ז יא רמבז יא רמבז יא רמבז יא רמב""""ויקרא יויקרא יויקרא יויקרא י

�ט יג ט יג ט יג ט יג """"ויקרא יויקרא יויקרא יויקרא י���        178178178178         ולא תגזל ולא תגזל ולא תגזל ולא תגזל

         טז טז טז טזטטטט""""ויקרא יויקרא יויקרא יויקרא י

        179179179179        לא תעמד על ד� רע$לא תעמד על ד� רע$לא תעמד על ד� רע$לא תעמד על ד� רע$

�ה לו ה לו ה לו ה לו """"ויקרא כויקרא כויקרא כויקרא כ���        174174174174         וחי אחי$ עמ$ וחי אחי$ עמ$ וחי אחי$ עמ$ וחי אחי$ עמ$

        ט ידט ידט ידט יד""""ויקרא יויקרא יויקרא יויקרא י

�172172172172        ולפני עור לא תת� מכשלולפני עור לא תת� מכשלולפני עור לא תת� מכשלולפני עור לא תת� מכשל���175175175175        

        ט יחט יחט יחט יח""""ויקרא יויקרא יויקרא יויקרא י

�172172172172        ואהבת לרע$ כמו$ואהבת לרע$ כמו$ואהבת לרע$ כמו$ואהבת לרע$ כמו$���173173173173        

        ט יטט יטט יטט יט""""ויקרא יויקרא יויקרא יויקרא י

        163163163163        ובגד כלאי� שעטנז לא יעלה עלי$ובגד כלאי� שעטנז לא יעלה עלי$ובגד כלאי� שעטנז לא יעלה עלי$ובגד כלאי� שעטנז לא יעלה עלי$

        ד יחד יחד יחד יח""""ויקרא כויקרא כויקרא כויקרא כ

        83838383        ומכה נפש בהמה ישלמנהומכה נפש בהמה ישלמנהומכה נפש בהמה ישלמנהומכה נפש בהמה ישלמנה

        ד כאד כאד כאד כא""""ויקרא כויקרא כויקרא כויקרא כ

        70,870,870,870,83333        ומכה בהמה ישלמנהומכה בהמה ישלמנהומכה בהמה ישלמנהומכה בהמה ישלמנה

�        דברי�דברי�דברי�דברי

�טז טז טז טז ' ' ' ' דברי� אדברי� אדברי� אדברי� א���        178178178178         ושפטת� צדק ושפטת� צדק ושפטת� צדק ושפטת� צדק

�ט ט ט ט ' ' ' ' דברי� הדברי� הדברי� הדברי� ה����        172172172172         לא תשתחוה לה� לא תשתחוה לה� לא תשתחוה לה� לא תשתחוה לה

�יח יח יח יח ' ' ' ' דברי� ודברי� ודברי� ודברי� ו���        174174174174         ועשית הישר והטוב ועשית הישר והטוב ועשית הישר והטוב ועשית הישר והטוב

�יט יט יט יט ' ' ' ' דברי� כדברי� כדברי� כדברי� כ���        171171171171         לא תשחית לא תשחית לא תשחית לא תשחית

�ב ג ב ג ב ג ב ג """"דברי� כדברי� כדברי� כדברי� כ���        179179179179         לכל אבדת אחי$ לכל אבדת אחי$ לכל אבדת אחי$ לכל אבדת אחי$

        ב יאב יאב יאב יא""""דברי� כדברי� כדברי� כדברי� כ

        162162162162        לא תלבש שעטנז צמר ופשתי� יחדולא תלבש שעטנז צמר ופשתי� יחדולא תלבש שעטנז צמר ופשתי� יחדולא תלבש שעטנז צמר ופשתי� יחדו
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סססס""""מפתח השמפתח השמפתח השמפתח הש

        ברכותברכותברכותברכות

        164164164164        ....ברכות כבברכות כבברכות כבברכות כב

        

�        כלאיי�כלאיי�כלאיי�כלאיי

        17,2617,2617,2617,26        וווו""""ה מה מה מה מ""""� פ� פ� פ� פכלאייכלאייכלאייכלאיי

        14,2114,2114,2114,21        דדדד""""ז מז מז מז מ""""כלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פ

�דדדד""""ז מז מז מז מ""""כלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פ���        59595959        הההה""""ממממ

�דדדד""""ז מז מז מז מ""""כלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פ���        160160160160        שששש""""ה רה רה רה ר""""ממממ

�דדדד""""ז מז מז מז מ""""כלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פ���        186186186186        ה שנות אליהוה שנות אליהוה שנות אליהוה שנות אליהו""""ממממ

�17,16517,16517,16517,165        זזזז""""ז מז מז מז מ""""כלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פ���167167167167        

        166166166166        ה אי�ה אי�ה אי�ה אי�""""ר דר דר דר ד""""ז משנז משנז משנז משנ""""ז מז מז מז מ""""כלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פ

        166166166166        חחחח""""ז מז מז מז מ""""כלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פכלאיי� פ

        14141414        דדדד""""ג הג הג הג ה""""כלאיי� תוספתא פכלאיי� תוספתא פכלאיי� תוספתא פכלאיי� תוספתא פ

        16,26,5916,26,5916,26,5916,26,59        גגגג""""ז הז הז הז ה""""כלאיי� ירושלמי פכלאיי� ירושלמי פכלאיי� ירושלמי פכלאיי� ירושלמי פ

        104,165104,165104,165104,165        

        163163163163        בבבב""""ח הח הח הח ה""""כלאיי� ירושלמי פכלאיי� ירושלמי פכלאיי� ירושלמי פכלאיי� ירושלמי פ

        

        חלהחלהחלהחלה

        68686868        דדדד""""א מא מא מא מ""""חלה פחלה פחלה פחלה פ

        

        שבתשבתשבתשבת

        148148148148        ::::שבת יזשבת יזשבת יזשבת יז

        148148148148        ה אי� פורסי�ה אי� פורסי�ה אי� פורסי�ה אי� פורסי�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : שבת יזשבת יזשבת יזשבת יז

        55555555        ::::שבת קכשבת קכשבת קכשבת קכ

        

�        פסחי�פסחי�פסחי�פסחי

        136,141136,141136,141136,141        ::::פסחי� הפסחי� הפסחי� הפסחי� ה

�::::פסחי� הפסחי� הפסחי� הפסחי� ה����135,137135,137135,137135,137        ....וווו���138,141138,141138,141138,141        

        138138138138        ....פסחי� ופסחי� ופסחי� ופסחי� ו

        137137137137        ה הואילה הואילה הואילה הואיל""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . פסחי� ופסחי� ופסחי� ופסחי� ו

        67,16067,16067,16067,160        ::::פסחי� יחפסחי� יחפסחי� יחפסחי� יח

        175175175175        ::::פסחי� כבפסחי� כבפסחי� כבפסחי� כב

        123,16123,16123,16123,165555        ....פסחי� כהפסחי� כהפסחי� כהפסחי� כה

        167167167167        ה עיקר�ה עיקר�ה עיקר�ה עיקר�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . פסחי� כהפסחי� כהפסחי� כהפסחי� כה

        164,167164,167164,167164,167        ::::פסחי� כופסחי� כופסחי� כופסחי� כו

�....פסחי� כטפסחי� כטפסחי� כטפסחי� כט����127127127127        ::::כטכטכטכט���128128128128        

�....פסחי� כטפסחי� כטפסחי� כטפסחי� כט���        128128128128        יייי""""רשרשרשרש: : : : כטכטכטכט

        20202020        ::::פסחי� כטפסחי� כטפסחי� כטפסחי� כט

        68686868        ....פסחי� לזפסחי� לזפסחי� לזפסחי� לז

        142142142142        בבבב""""ב הב הב הב ה""""פסחי� ירושלמי פפסחי� ירושלמי פפסחי� ירושלמי פפסחי� ירושלמי פ

        

        סוכהסוכהסוכהסוכה

        15151515        ::::סוכה לסוכה לסוכה לסוכה ל

        

        יבמותיבמותיבמותיבמות

        163163163163        ::::יבמות דיבמות דיבמות דיבמות ד

        173173173173        ....יבמות כדיבמות כדיבמות כדיבמות כד

        

        כתובותכתובותכתובותכתובות

        19191919        ....כתובות לדכתובות לדכתובות לדכתובות לד

        198198198198        ה וסברה וסברה וסברה וסבר""""� ד� ד� ד� ד""""רמברמברמברמב. . . . כתובות לדכתובות לדכתובות לדכתובות לד

        167167167167        ....פפפפכתובות כתובות כתובות כתובות 

        95959595        תתתרצזתתתרצזתתתרצזתתתרצז' ' ' ' ק עמק עמק עמק עמ""""שטמשטמשטמשטמ: : : : כתובות פהכתובות פהכתובות פהכתובות פה

        

        גיטי�גיטי�גיטי�גיטי�

        30,36,11230,36,11230,36,11230,36,112        ::::גיטי� מגיטי� מגיטי� מגיטי� מ

        30303030        ....גיטי� מאגיטי� מאגיטי� מאגיטי� מא
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        50,72,9150,72,9150,72,9150,72,91        ::::גיטי� מדגיטי� מדגיטי� מדגיטי� מד

        16,21,7416,21,7416,21,7416,21,74        ::::גיטי� נבגיטי� נבגיטי� נבגיטי� נב

        21,24,28,49,74,19921,24,28,49,74,19921,24,28,49,74,19921,24,28,49,74,199        ....גיטי� נגגיטי� נגגיטי� נגגיטי� נג

        50505050        דדדד""""רירירירי' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . גיטי� נגגיטי� נגגיטי� נגגיטי� נג

�16161616        ::::גיטי� נגגיטי� נגגיטי� נגגיטי� נג���17,21,69,71,75,15917,21,69,71,75,15917,21,69,71,75,15917,21,69,71,75,159        

        75,8275,8275,8275,82        ה תיובתאה תיובתאה תיובתאה תיובתא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : גיטי� נגגיטי� נגגיטי� נגגיטי� נג

        75757575        סססס""""א גליו� השא גליו� השא גליו� השא גליו� הש""""רעקרעקרעקרעק: : : : גיטי� נגגיטי� נגגיטי� נגגיטי� נג

        

        קידושי�קידושי�קידושי�קידושי�

        34343434        ::::קידושי� כדקידושי� כדקידושי� כדקידושי� כד

        164164164164        ....קידושי� לטקידושי� לטקידושי� לטקידושי� לט

        

        בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמא

        קקקק""""שטמשטמשטמשטמ. . . . בבא קמא בבבא קמא בבבא קמא בבבא קמא ב

        176176176176        ]]]]עמוד חעמוד חעמוד חעמוד ח[[[[ה הצד ה הצד ה הצד ה הצד """"דדדד

�175175175175        ה אבלה אבלה אבלה אבל""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : : בבא קמא בבבא קמא בבבא קמא בבבא קמא ב���176176176176        

        50,63,68,85,90,10450,63,68,85,90,10450,63,68,85,90,10450,63,68,85,90,104        ....בבא קמא הבבא קמא הבבא קמא הבבא קמא ה

        91919191        ה מטמאה מטמאה מטמאה מטמא""""ד דד דד דד ד""""ראבראבראבראב. . . . בבא קמא הבבא קמא הבבא קמא הבבא קמא ה

        63636363        ה למעוטיה למעוטיה למעוטיה למעוטי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא הבבא קמא הבבא קמא הבבא קמא ה

        38383838        ....בבא קמא ובבא קמא ובבא קמא ובבא קמא ו

        42424242        ::::בבא קמא יזבבא קמא יזבבא קמא יזבבא קמא יז

�....בבא קמא כבבבא קמא כבבבא קמא כבבבא קמא כב���        156156156156        ....גגגגככככ

        30,34,11530,34,11530,34,11530,34,115        ::::בבא קמא כבבבא קמא כבבבא קמא כבבבא קמא כב

        116116116116        ה בריה בריה בריה ברי""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא קמא כבבבא קמא כבבבא קמא כבבבא קמא כב

        108108108108        ....בבא קמא כגבבא קמא כגבבא קמא כגבבא קמא כג

        30,3530,3530,3530,35        ::::בבא קמא כגבבא קמא כגבבא קמא כגבבא קמא כג

        21,15221,15221,15221,152        ....בבא קמא כובבא קמא כובבא קמא כובבא קמא כו

        30,34,77,96,11330,34,77,96,11330,34,77,96,11330,34,77,96,113        ::::בבא קמא כובבא קמא כובבא קמא כובבא קמא כו

        113113113113        ה קד�ה קד�ה קד�ה קד�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא כובבא קמא כובבא קמא כובבא קמא כו

        103103103103        ה ושמואלה ושמואלה ושמואלה ושמואל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא כזבבא קמא כזבבא קמא כזבבא קמא כז

        30,3730,3730,3730,37        ::::בבא קמא כחבבא קמא כחבבא קמא כחבבא קמא כח

        103103103103        ה ואונסה ואונסה ואונסה ואונס""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא כחבבא קמא כחבבא קמא כחבבא קמא כח

        37373737        :::: כט כט כט כטבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמא

�....בבא קמא לבבא קמא לבבא קמא לבבא קמא ל���        194194194194        ::::לללל

        185185185185        ....בבא קמא לבבבא קמא לבבבא קמא לבבבא קמא לב

        39393939        ::::בבא קמא לבבבא קמא לבבבא קמא לבבבא קמא לב

        30,3630,3630,3630,36        ::::בבא קמא לגבבא קמא לגבבא קמא לגבבא קמא לג

        30303030        ....בבא קמא מזבבא קמא מזבבא קמא מזבבא קמא מז

        33333333        ::::בבא קמא מזבבא קמא מזבבא קמא מזבבא קמא מז

        187187187187        ....בבא קמא מחבבא קמא מחבבא קמא מחבבא קמא מח

        17,30,35,4317,30,35,4317,30,35,4317,30,35,43        ::::בבא קמא מחבבא קמא מחבבא קמא מחבבא קמא מח

        179179179179        ....בבא קמא נאבבא קמא נאבבא קמא נאבבא קמא נא

        102102102102        ....בבא קמא נבבבא קמא נבבבא קמא נבבבא קמא נב

        198198198198        ....בבא קמא נדבבא קמא נדבבא קמא נדבבא קמא נד

        51,19851,19851,19851,198        ה חמורה חמורה חמורה חמור""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא נדבבא קמא נדבבא קמא נדבבא קמא נד

        31,34,42,18731,34,42,18731,34,42,18731,34,42,187        ::::בבא קמא נהבבא קמא נהבבא קמא נהבבא קמא נה

�::::מא נהמא נהמא נהמא נהבבא קבבא קבבא קבבא ק���        30303030        ....נונונונו

�31313131        ....בבא קמא נובבא קמא נובבא קמא נובבא קמא נו���32,34,10832,34,10832,34,10832,34,108        

        82,12582,12582,12582,125        ה פשיטאה פשיטאה פשיטאה פשיטא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא נובבא קמא נובבא קמא נובבא קמא נו

        154154154154        

�30,3830,3830,3830,38        ....בבא קמא סבבא קמא סבבא קמא סבבא קמא ס���39,97,100,10939,97,100,10939,97,100,10939,97,100,109        

        145145145145����146146146146        

        55555555        ה ליבהה ליבהה ליבהה ליבה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא סבבא קמא סבבא קמא סבבא קמא ס

        41,10241,10241,10241,102        ::::בבא קמא סבבא קמא סבבא קמא סבבא קמא ס

        102102102102        ה ויצילהה ויצילהה ויצילהה ויצילה""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא קמא סבבא קמא סבבא קמא סבבא קמא ס

        63636363        ....בבא קמא סבבבא קמא סבבבא קמא סבבבא קמא סב

        51515151        ה עשוה עשוה עשוה עשו""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . בבא קמא סבבבא קמא סבבבא קמא סבבבא קמא סב

        40,18540,18540,18540,185        ::::בבא קמא סבבבא קמא סבבבא קמא סבבבא קמא סב

        132132132132        ....בבא קמא עאבבא קמא עאבבא קמא עאבבא קמא עא

        19,13219,13219,13219,132        ::::בבא קמא עאבבא קמא עאבבא קמא עאבבא קמא עא

        51,13351,13351,13351,133        ה וסברה וסברה וסברה וסבר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא עאבבא קמא עאבבא קמא עאבבא קמא עא

        19191919        ....בבא קמא עדבבא קמא עדבבא קמא עדבבא קמא עד

        139139139139        ::::בבא קמא עדבבא קמא עדבבא קמא עדבבא קמא עד

        139139139139        ....בבא קמא עובבא קמא עובבא קמא עובבא קמא עו

        139139139139        ....בבא קמא עטבבא קמא עטבבא קמא עטבבא קמא עט

        139139139139        ה גנבה גנבה גנבה גנב""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא עטבבא קמא עטבבא קמא עטבבא קמא עט

        25,11225,11225,11225,112        ::::בבא קמא פהבבא קמא פהבבא קמא פהבבא קמא פה



206  ל בדינא דגרמי"שיעורי הרא    

        34343434        ....בבא קמא צאבבא קמא צאבבא קמא צאבבא קמא צא

        171171171171        ::::בבא קמא צאבבא קמא צאבבא קמא צאבבא קמא צא

�21212121        ::::בבא קמא צובבא קמא צובבא קמא צובבא קמא צו���22,25,35,7722,25,35,7722,25,35,7722,25,35,77����78,8278,8278,8278,82        

        29,7829,7829,7829,78        ....בבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צז

�27272727        ....בבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צח���28,61,77,8028,61,77,8028,61,77,8028,61,77,80����81,8681,8681,8681,86        

        88,13388,13388,13388,133        

        132132132132        ה והשתאה והשתאה והשתאה והשתא""""ד דד דד דד ד""""ראבראבראבראב. . . . בבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צח

        99999999        ה מיהוה מיהוה מיהוה מיהו""""ד דד דד דד ד""""ראבראבראבראב. . . . בבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צח

        81818181    ח חסורי חסריהח חסורי חסריהח חסורי חסריהח חסורי חסריה""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . בבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צח

        אאאא""""רשברשברשברשב. . . . בבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צח

        82828282        ה אמר רבה הצור�ה אמר רבה הצור�ה אמר רבה הצור�ה אמר רבה הצור�""""דדדד

        אאאא""""רשברשברשברשב. . . . בבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צח

        81818181        ה אמר רבה הש-ה אמר רבה הש-ה אמר רבה הש-ה אמר רבה הש-""""דדדד

        78787878        ה הש-ה הש-ה הש-ה הש-""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צח

�19191919        :::: צח צח צח צחבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמא���20,22,25,51,6120,22,25,51,6120,22,25,51,6120,22,25,51,61        

        133,185133,185133,185133,185        

        50505050        ה כי כשוראה כי כשוראה כי כשוראה כי כשורא""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צחבבא קמא צח

        16,27,3616,27,3616,27,3616,27,36        ::::בבא קמא צטבבא קמא צטבבא קמא צטבבא קמא צט

        14,17,22,36,59,64,6614,17,22,36,59,64,6614,17,22,36,59,64,6614,17,22,36,59,64,66        ....בבא קמא קבבא קמא קבבא קמא קבבא קמא ק

        117117117117        ה טיהרה טיהרה טיהרה טיהר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא קבבא קמא קבבא קמא קבבא קמא ק

        123123123123        ה אומרה אומרה אומרה אומר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא קבבא קמא קבבא קמא קבבא קמא ק

        17171717        ה נתייאשה נתייאשה נתייאשה נתייאש""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא קבבא קמא קבבא קמא קבבא קמא ק

        20202020        ::::בבא קמא קהבבא קמא קהבבא קמא קהבבא קמא קה

        65656565        ה דאחויה דאחויה דאחויה דאחוי""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא קמא קטזבבא קמא קטזבבא קמא קטזבבא קמא קטז

�15151515        ::::קמא קטזקמא קטזקמא קטזקמא קטזבבא בבא בבא בבא ���16,23,35,6316,23,35,6316,23,35,6316,23,35,63����66666666        

        64646464        ה לאה לאה לאה לא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא קטזבבא קמא קטזבבא קמא קטזבבא קמא קטז

�::::בבא קמא קטזבבא קמא קטזבבא קמא קטזבבא קמא קטז���        58,66,9058,66,9058,66,9058,66,90        ....קיזקיזקיזקיז

�15,24,28,3515,24,28,3515,24,28,3515,24,28,35        ....בבא קמא קיזבבא קמא קיזבבא קמא קיזבבא קמא קיז���36,53,65,10136,53,65,10136,53,65,10136,53,65,101        

�::::בבא קמא קיזבבא קמא קיזבבא קמא קיזבבא קמא קיז���        15151515        ....קיחקיחקיחקיח

        

        בבא מציעאבבא מציעאבבא מציעאבבא מציעא

        31313131        ::::בבא מציעא כבבבא מציעא כבבבא מציעא כבבבא מציעא כב

        179179179179        ....בבא מציעא לאבבא מציעא לאבבא מציעא לאבבא מציעא לא

        143143143143        ::::בבא מציעא לגבבא מציעא לגבבא מציעא לגבבא מציעא לג

        143143143143        ....בבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לד

        קקקק""""שטמשטמשטמשטמ. . . . בבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לד

        144144144144        ]]]]ד תעזד תעזד תעזד תעזעמועמועמועמו[[[[ה נעשה ה נעשה ה נעשה ה נעשה """"דדדד

        129129129129        ....בבא מציעא נובבא מציעא נובבא מציעא נובבא מציעא נו

        20,13120,13120,13120,131        ::::בבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נז

        130130130130        ::::בבא מציעא נחבבא מציעא נחבבא מציעא נחבבא מציעא נח

        ����""""רמברמברמברמב: : : : בבא מציעא פבבבא מציעא פבבבא מציעא פבבבא מציעא פב

        103103103103        יהודהיהודהיהודהיהודה' ' ' ' ה ואתא רה ואתא רה ואתא רה ואתא ר""""דדדד

        130130130130        ה רע$ה רע$ה רע$ה רע$""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב: : : : בבא מציעא פזבבא מציעא פזבבא מציעא פזבבא מציעא פז

        41,4441,4441,4441,44        ....בבא מציעא קיזבבא מציעא קיזבבא מציעא קיזבבא מציעא קיז

        

        בבא בתראבבא בתראבבא בתראבבא בתרא

        41414141        ....בבא בתרא בבבא בתרא בבבא בתרא בבבא בתרא ב

        67,16067,16067,16067,160        ה וחייבה וחייבה וחייבה וחייב""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא בתרא בבבא בתרא בבבא בתרא בבבא בתרא ב

        43434343        ....בבא בתרא יזבבא בתרא יזבבא בתרא יזבבא בתרא יז

        43434343        ::::בבא בתרא יזבבא בתרא יזבבא בתרא יזבבא בתרא יז

        43,19543,19543,19543,195        ....בא בתרא יטבא בתרא יטבא בתרא יטבא בתרא יטבבבב

        41,4441,4441,4441,44        ::::בבא בתרא כבבא בתרא כבבא בתרא כבבא בתרא כ

        41414141        ה וא� הזיקה וא� הזיקה וא� הזיקה וא� הזיק""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא בתרא כבבא בתרא כבבא בתרא כבבא בתרא כ

        32323232        ::::בבא בתרא כאבבא בתרא כאבבא בתרא כאבבא בתרא כא

�38,41,43,55,170,19138,41,43,55,170,19138,41,43,55,170,19138,41,43,55,170,191        ::::בבא בתרא כבבבא בתרא כבבבא בתרא כבבבא בתרא כב���192192192192        

        34,5434,5434,5434,54        ה גרמאה גרמאה גרמאה גרמא""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא בתרא כבבבא בתרא כבבבא בתרא כבבבא בתרא כב

        43,19243,19243,19243,192        ה לימאה לימאה לימאה לימא""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא בתרא כבבבא בתרא כבבבא בתרא כבבבא בתרא כב

�52525252        ה זאתה זאתה זאתה זאת""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא בתרא כבבבא בתרא כבבבא בתרא כבבבא בתרא כב���53535353        

        117,183117,183117,183117,183        

        38383838        ::::בבא בתרא כדבבא בתרא כדבבא בתרא כדבבא בתרא כד

        41,19141,19141,19141,191        ::::כהכהכהכהבבא בתרא בבא בתרא בבא בתרא בבא בתרא 

�::::בבא בתרא כהבבא בתרא כהבבא בתרא כהבבא בתרא כה���        197197197197        ....כוכוכוכו

        38,42,14938,42,14938,42,14938,42,149        ....בבא בתרא כובבא בתרא כובבא בתרא כובבא בתרא כו

        148148148148        זזזז""""ה סימ� קה סימ� קה סימ� קה סימ� ק""""יד רמיד רמיד רמיד רמ. . . . בבא בתרא כובבא בתרא כובבא בתרא כובבא בתרא כו

        154154154154����155,172155,172155,172155,172        

        קקקק""""שטמשטמשטמשטמ. . . . בבא בתרא כובבא בתרא כובבא בתרא כובבא בתרא כו



  207          מפתחות

        153153153153        ]]]]עמוד קכדעמוד קכדעמוד קכדעמוד קכד[[[[ה אבל ה אבל ה אבל ה אבל """"דדדד

        קקקק""""שטמשטמשטמשטמ. . . . בבא בתרא כובבא בתרא כובבא בתרא כובבא בתרא כו

        153153153153        ]]]]עמוד קכהעמוד קכהעמוד קכהעמוד קכה[[[[ה וזה ה וזה ה וזה ה וזה """"דדדד

        174174174174        ::::בבא בתרא צבבא בתרא צבבא בתרא צבבא בתרא צ

        36363636        ....בבא בתרא צבבבא בתרא צבבבא בתרא צבבבא בתרא צב

        30,3630,3630,3630,36        ::::בבא בתרא צגבבא בתרא צגבבא בתרא צגבבא בתרא צג

        37373737        בבבב"""" ה ה ה הוווו""""בבא בתרא תוספתא פבבא בתרא תוספתא פבבא בתרא תוספתא פבבא בתרא תוספתא פ

        16161616        וווו""""י הי הי הי ה""""בבא בתרא ירושלמי פבבא בתרא ירושלמי פבבא בתרא ירושלמי פבבא בתרא ירושלמי פ

        

        סנהדרי�סנהדרי�סנהדרי�סנהדרי�

        178178178178        ::::סנהדרי� זסנהדרי� זסנהדרי� זסנהדרי� ז

        178178178178        חחחח""""רררר: : : : סנהדרי� זסנהדרי� זסנהדרי� זסנהדרי� ז

�31313131        ....סנהדרי� לגסנהדרי� לגסנהדרי� לגסנהדרי� לג���32323232        

        175175175175        ::::סנהדרי� נוסנהדרי� נוסנהדרי� נוסנהדרי� נו

        30,3630,3630,3630,36        ::::סנהדרי� עוסנהדרי� עוסנהדרי� עוסנהדרי� עו

        15151515        ....סנהדרי� פוסנהדרי� פוסנהדרי� פוסנהדרי� פו

        138,141138,141138,141138,141        ::::סנהדרי� קיבסנהדרי� קיבסנהדרי� קיבסנהדרי� קיב

        

        מכותמכותמכותמכות

�::::מכות במכות במכות במכות ב���        104104104104        ....גגגג

        33333333        ....מכות גמכות גמכות גמכות ג

        50505050        חחחח""""רררר. . . . מכות גמכות גמכות גמכות ג

        50505050        ה והאה והאה והאה והא""""� ד� ד� ד� ד""""רמברמברמברמב. . . . מכות גמכות גמכות גמכות ג

        184184184184        ::::מכות כאמכות כאמכות כאמכות כא

        

        ותותותותשבועשבועשבועשבוע

        87878787        ה מכבני�ה מכבני�ה מכבני�ה מכבני�""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : שבועות ושבועות ושבועות ושבועות ו

�26,99,12726,99,12726,99,12726,99,127        ....שבועות לבשבועות לבשבועות לבשבועות לב���128128128128        

        200200200200        ה והאה והאה והאה והא""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב: : : : שבועות לגשבועות לגשבועות לגשבועות לג

        20,12920,12920,12920,129        ::::שבועות מבשבועות מבשבועות מבשבועות מב

        51515151        ::::שבועות מדשבועות מדשבועות מדשבועות מד

        32323232        אאאא""""ג הג הג הג ה""""שבועות תוספתא פשבועות תוספתא פשבועות תוספתא פשבועות תוספתא פ

        21,26,33,5821,26,33,5821,26,33,5821,26,33,58        וווו""""ו הו הו הו ה""""שבועות ירושלמי פשבועות ירושלמי פשבועות ירושלמי פשבועות ירושלמי פ

        

        עבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרה

        23232323        ::::עבודה זרה כועבודה זרה כועבודה זרה כועבודה זרה כו

        68686868        ....עבודה זרה עבעבודה זרה עבעבודה זרה עבעבודה זרה עב

        

        אבותאבותאבותאבות

        171717178888        א רבינו יונהא רבינו יונהא רבינו יונהא רבינו יונה""""א מא מא מא מ""""אבות פאבות פאבות פאבות פ

        

�        זבחי�זבחי�זבחי�זבחי

        140140140140        ....זבחי� מהזבחי� מהזבחי� מהזבחי� מה

        177177177177        ....זבחי� סוזבחי� סוזבחי� סוזבחי� סו

        

        מנחותמנחותמנחותמנחות

�....מנחות טומנחות טומנחות טומנחות טו���        165,167,186165,167,186165,167,186165,167,186        ::::טוטוטוטו

        

        חולי�חולי�חולי�חולי�

        160160160160        ::::חולי� לוחולי� לוחולי� לוחולי� לו

        140140140140        ....חולי� קלטחולי� קלטחולי� קלטחולי� קלט

        

        בכורותבכורותבכורותבכורות

        15151515        ....בכורות כחבכורות כחבכורות כחבכורות כח

        15151515        ::::בכורות כחבכורות כחבכורות כחבכורות כח

        28282828        ::::בכורות מטבכורות מטבכורות מטבכורות מט

        



208  ל בדינא דגרמי"שיעורי הרא    

        כריתותכריתותכריתותכריתות

        50,9150,9150,9150,91        ה ומפגלה ומפגלה ומפגלה ומפגל""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : כריתות בכריתות בכריתות בכריתות ב

        

        מעילהמעילהמעילהמעילה

        131131131131        ....מעילה ידמעילה ידמעילה ידמעילה יד

        

        נידהנידהנידהנידה

�::::נידה מונידה מונידה מונידה מו���        69696969        ....מזמזמזמז



  209          מפתחות

�""""מפתח הרמבמפתח הרמבמפתח הרמבמפתח הרמב���

        ר המצוותר המצוותר המצוותר המצוותספספספספ

        179179179179        ספר המצוות לא תעשה רצזספר המצוות לא תעשה רצזספר המצוות לא תעשה רצזספר המצוות לא תעשה רצז

        

        מדעמדעמדעמדע

        172172172172        וווו////� ג� ג� ג� ג""""עכועכועכועכו

        

�        זמני�זמני�זמני�זמני

        147147147147        כבכבכבכב////שבת ישבת ישבת ישבת י

        141141141141        גגגג////חמ/ ומצה דחמ/ ומצה דחמ/ ומצה דחמ/ ומצה ד

        

        קדושהקדושהקדושהקדושה

        49494949        דדדד////מאכלות אסורות טמאכלות אסורות טמאכלות אסורות טמאכלות אסורות ט

        

        הפלאההפלאההפלאההפלאה

        140140140140        חחחח////ערכי� וחרמי� וערכי� וחרמי� וערכי� וחרמי� וערכי� וחרמי� ו

        

�        זרעי�זרעי�זרעי�זרעי

        165165165165        אאאא////כלאיי� הכלאיי� הכלאיי� הכלאיי� ה

        69696969        גגגג////ביכורי� וביכורי� וביכורי� וביכורי� ו

�68686868        דדדד////ביכורי� וביכורי� וביכורי� וביכורי� ו���69696969        

        

        נזיקי�נזיקי�נזיקי�נזיקי�

        125125125125        בבבב////נזקי ממו� דנזקי ממו� דנזקי ממו� דנזקי ממו� ד

        125125125125        דדדד""""ב ראבב ראבב ראבב ראב////נזקי ממו� דנזקי ממו� דנזקי ממו� דנזקי ממו� ד

        175175175175        אאאא////י ממו� הי ממו� הי ממו� הי ממו� הנזקנזקנזקנזק

        97979797        זזזז////נזקי ממו� ידנזקי ממו� ידנזקי ממו� ידנזקי ממו� יד

        150150150150        ז מגיד משנהז מגיד משנהז מגיד משנהז מגיד משנה////נזקי ממו� ידנזקי ממו� ידנזקי ממו� ידנזקי ממו� יד

        97979797        טוטוטוטו////נזקי ממו� ידנזקי ממו� ידנזקי ממו� ידנזקי ממו� יד

        79797979        דדדד////גזילה ואבידה גגזילה ואבידה גגזילה ואבידה גגזילה ואבידה ג

        170170170170        אאאא////חובל ומזיק החובל ומזיק החובל ומזיק החובל ומזיק ה

        171171171171        גגגג////חובל ומזיק החובל ומזיק החובל ומזיק החובל ומזיק ה

        90909090        בבבב////חובל ומזיק זחובל ומזיק זחובל ומזיק זחובל ומזיק ז

        114114114114        דדדד""""ז ראבז ראבז ראבז ראב////חובל ומזיק זחובל ומזיק זחובל ומזיק זחובל ומזיק ז

        97,11397,11397,11397,113        זזזז////חובל ומזיק זחובל ומזיק זחובל ומזיק זחובל ומזיק ז

        79797979        יאיאיאיא////חובל ומזיק זחובל ומזיק זחובל ומזיק זחובל ומזיק ז

        102102102102        בבבב////חובל ומזיק חחובל ומזיק חחובל ומזיק חחובל ומזיק ח

        179179179179        למל$למל$למל$למל$ב משנה ב משנה ב משנה ב משנה ////רוצח ברוצח ברוצח ברוצח ב

        173173173173        ידידידיד////רוצח יברוצח יברוצח יברוצח יב

        

        קני�קני�קני�קני�

        174174174174        ו ומגיד משנהו ומגיד משנהו ומגיד משנהו ומגיד משנה////מכירה ידמכירה ידמכירה ידמכירה יד

        150150150150        אאאא////שכני� יאשכני� יאשכני� יאשכני� יא

        88888888        דדדד////עבדי� העבדי� העבדי� העבדי� ה

        

�        שופטי�שופטי�שופטי�שופטי

        50505050        ח ולח� משנהח ולח� משנהח ולח� משנהח ולח� משנה////עדות יחעדות יחעדות יחעדות יח

�172172172172        אאאא////אבל ידאבל ידאבל ידאבל יד���173173173173        

        172172172172        כדכדכדכד////אבל ידאבל ידאבל ידאבל יד

        171171171171        ח ומשנה למל$ח ומשנה למל$ח ומשנה למל$ח ומשנה למל$////מלכי� ומלכי� ומלכי� ומלכי� ו

        171171171171        יייי////מלכי� ומלכי� ומלכי� ומלכי� ו

        174174174174        ידידידיד////מלכי� טמלכי� טמלכי� טמלכי� ט



210  ל בדינא דגרמי"שיעורי הרא    

����""""מפתח הרמבמפתח הרמבמפתח הרמבמפתח הרמב

        94,9694,9694,9694,96        � עמודה י� עמודה י� עמודה י� עמודה י""""רמברמברמברמב

�� עמודות יג� עמודות יג� עמודות יג� עמודות יג""""רמברמברמברמב���        131131131131        ידידידיד

        133133133133        � עמודה יד� עמודה יד� עמודה יד� עמודה יד""""רמברמברמברמב

�� עמודות טו� עמודות טו� עמודות טו� עמודות טו""""רמברמברמברמב���        129129129129        טזטזטזטז

�� עמודות יז� עמודות יז� עמודות יז� עמודות יז""""רמברמברמברמב���        198198198198        יחיחיחיח

        59595959        � עמודה יח� עמודה יח� עמודה יח� עמודה יח""""רמברמברמברמב

        50,5850,5850,5850,58        � עמודה כ� עמודה כ� עמודה כ� עמודה כ""""רמברמברמברמב

�67,69,16167,69,16167,69,16167,69,161        � עמודה כג� עמודה כג� עמודה כג� עמודה כג""""רמברמברמברמב���162162162162        

�� עמודות כג� עמודות כג� עמודות כג� עמודות כג""""רמברמברמברמב���        69696969        כדכדכדכד

        161161161161        � עמודה כד� עמודה כד� עמודה כד� עמודה כד""""רמברמברמברמב

        86868686        � עמודה כה� עמודה כה� עמודה כה� עמודה כה""""רמברמברמברמב

�� עמודות כה� עמודות כה� עמודות כה� עמודות כה""""רמברמברמברמב���        100100100100        כוכוכוכו

        110110110110        � עמודה כו� עמודה כו� עמודה כו� עמודה כו""""רמברמברמברמב

        101101101101        � עמודה כז� עמודה כז� עמודה כז� עמודה כז""""רמברמברמברמב

�� עמודות כז� עמודות כז� עמודות כז� עמודות כז""""רמברמברמברמב���        60606060        כחכחכחכח

        99999999        � עמודה כח� עמודה כח� עמודה כח� עמודה כח""""רמברמברמברמב

        102102102102        � עמודה ל� עמודה ל� עמודה ל� עמודה ל""""רמברמברמברמב

�� עמודות לו� עמודות לו� עמודות לו� עמודות לו""""רמברמברמברמב���        115115115115        לזלזלזלז

        118,122118,122118,122118,122        � עמודה לז� עמודה לז� עמודה לז� עמודה לז""""רמברמברמברמב

�� עמודות לז� עמודות לז� עמודות לז� עמודות לז""""רמברמברמברמב���        124124124124        לחלחלחלח

        120,125120,125120,125120,125        � עמודה לח� עמודה לח� עמודה לח� עמודה לח""""רמברמברמברמב

�� עמודות לח� עמודות לח� עמודות לח� עמודות לח""""רמברמברמברמב���        109109109109        לטלטלטלט

        110110110110        � עמודה מ� עמודה מ� עמודה מ� עמודה מ""""רמברמברמברמב

�� עמודות מ� עמודות מ� עמודות מ� עמודות מ""""רמברמברמברמב���        109109109109        מאמאמאמא

        104,121104,121104,121104,121        � עמודה מא� עמודה מא� עמודה מא� עמודה מא""""רמברמברמברמב

�� עמודות מא� עמודות מא� עמודות מא� עמודות מא""""רמברמברמברמב���        121121121121        מבמבמבמב

        54545454        � עמודה מד� עמודה מד� עמודה מד� עמודה מד""""רמברמברמברמב

        84,9484,9484,9484,94        � עמודה מה� עמודה מה� עמודה מה� עמודה מה""""רמברמברמברמב

        94,9694,9694,9694,96        � עמודה מו� עמודה מו� עמודה מו� עמודה מו""""רמברמברמברמב

�� עמודות מו� עמודות מו� עמודות מו� עמודות מו""""רמברמברמברמב���        102,119102,119102,119102,119        מזמזמזמז

        126126126126        � עמודה מז� עמודה מז� עמודה מז� עמודה מז""""רמברמברמברמב

�150150150150        � עמודה נב� עמודה נב� עמודה נב� עמודה נב""""רמברמברמברמב���151151151151        

�� עמודות נב� עמודות נב� עמודות נב� עמודות נב""""רמברמברמברמב���        151151151151        נגנגנגנג

�� עמודות נד� עמודות נד� עמודות נד� עמודות נד""""רמברמברמברמב���        156156156156        נהנהנהנה

�181181181181        � עמודה נז� עמודה נז� עמודה נז� עמודה נז""""רמברמברמברמב���182182182182        

�183183183183        � עמודה נח� עמודה נח� עמודה נח� עמודה נח""""רמברמברמברמב���184184184184        

�� עמודות נח� עמודות נח� עמודות נח� עמודות נח""""רמברמברמברמב���        109,184109,184109,184109,184        נטנטנטנט

�ודות נטודות נטודות נטודות נט� עמ� עמ� עמ� עמ""""רמברמברמברמב���        187187187187        סססס

        108,188108,188108,188108,188        � עמודה ס� עמודה ס� עמודה ס� עמודה ס""""רמברמברמברמב

        194194194194        � עמודה סא� עמודה סא� עמודה סא� עמודה סא""""רמברמברמברמב

        194194194194        � עמודה סב� עמודה סב� עמודה סב� עמודה סב""""רמברמברמברמב

�� עמודות סב� עמודות סב� עמודות סב� עמודות סב""""רמברמברמברמב���        195195195195        סגסגסגסג

�195195195195        � עמודה סג� עמודה סג� עמודה סג� עמודה סג""""רמברמברמברמב���196196196196        

        



  211          מפתחות

מפתח כללימפתח כללימפתח כללימפתח כללי

        141141141141        גגגג////אור שמח הלכות חמ/ ומצה דאור שמח הלכות חמ/ ומצה דאור שמח הלכות חמ/ ומצה דאור שמח הלכות חמ/ ומצה ד

        128128128128        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס: : : : מ פסחי� זמ פסחי� זמ פסחי� זמ פסחי� ז""""בעהבעהבעהבעה

        113113113113        251251251251עמוד עמוד עמוד עמוד ' ' ' ' בעלי התוספותבעלי התוספותבעלי התוספותבעלי התוספות''''

�261261261261' ' ' ' עמעמעמעמ' ' ' ' בעלי התוספותבעלי התוספותבעלי התוספותבעלי התוספות''''���271271271271        199199199199        

        177177177177        ''''ק סימ� בק סימ� בק סימ� בק סימ� ב""""אל באל באל באל בברכת שמוברכת שמוברכת שמוברכת שמו

        82828282        טו טו טו טו ////ח הלכות גזילה ואבידה בח הלכות גזילה ואבידה בח הלכות גזילה ואבידה בח הלכות גזילה ואבידה ב""""גרגרגרגר

        140140140140        הההה////ח הלכות מעילה בח הלכות מעילה בח הלכות מעילה בח הלכות מעילה ב""""גרגרגרגר

        130130130130        אאאא////ח הלכות מעילה חח הלכות מעילה חח הלכות מעילה חח הלכות מעילה ח""""גרגרגרגר

        97979797        אאאא////ח הלכות שכני� יאח הלכות שכני� יאח הלכות שכני� יאח הלכות שכני� יא""""גרגרגרגר

הרב גוסטמא� קונטרסי שיעורי� למסכת הרב גוסטמא� קונטרסי שיעורי� למסכת הרב גוסטמא� קונטרסי שיעורי� למסכת הרב גוסטמא� קונטרסי שיעורי� למסכת 

        178178178178        אות יחאות יחאות יחאות יח' ' ' ' בבא קמא שיעור אבבא קמא שיעור אבבא קמא שיעור אבבא קמא שיעור א

        185185185185        א א א א ////חזו� איש אמונה וביטחו� גחזו� איש אמונה וביטחו� גחזו� איש אמונה וביטחו� גחזו� איש אמונה וביטחו� ג

        179179179179        חחחח""""מ ריש סימ� שעמ ריש סימ� שעמ ריש סימ� שעמ ריש סימ� שע""""טור חוטור חוטור חוטור חו

        54545454        וווו""""ב סימ� לב סימ� לב סימ� לב סימ� ל"""" פ פ פ פקקקק""""ש בש בש בש ב""""ישישישיש

        80,8780,8780,8780,87        זזזז""""ט סימ� יט סימ� יט סימ� יט סימ� י""""ק פק פק פק פ""""ש בש בש בש ב""""ישישישיש

        54545454        טטטט""""ט סימ� יט סימ� יט סימ� יט סימ� י""""ק פק פק פק פ""""ש בש בש בש ב""""ישישישיש

        51515151        ''''י סימ� ני סימ� ני סימ� ני סימ� נ""""ק פק פק פק פ""""ש בש בש בש ב""""ישישישיש

        172172172172        גגגג""""י סימ� כי סימ� כי סימ� כי סימ� כ""""ק פק פק פק פ""""ש בש בש בש ב""""ישישישיש

        147147147147        אאאא""""כלבו סימ� לכלבו סימ� לכלבו סימ� לכלבו סימ� ל

        131131131131        ]]]]קיקיקיקי[[[[אות אות אות אות . . . . כנסת ראשוני� מעילה יגכנסת ראשוני� מעילה יגכנסת ראשוני� מעילה יגכנסת ראשוני� מעילה יג

        103103103103        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . ק מגק מגק מגק מג""""מלחמות במלחמות במלחמות במלחמות ב

�....מלחמות סנהדרי� יאמלחמות סנהדרי� יאמלחמות סנהדרי� יאמלחמות סנהדרי� יא���        103103103103        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס: : : : יאיאיאיא

        מנחת חינו$ מוס$ השבתמנחת חינו$ מוס$ השבתמנחת חינו$ מוס$ השבתמנחת חינו$ מוס$ השבת

        148148148148        גגגג""""ח סקח סקח סקח סק""""ב אות כב אות כב אות כב אות כ""""וה לוה לוה לוה למצומצומצומצו

        180180180180        ג אות הג אות הג אות הג אות ה""""מנחת חינו$ מצוה נמנחת חינו$ מצוה נמנחת חינו$ מצוה נמנחת חינו$ מצוה נ

        175175175175        ''''ב אות אב אות אב אות אב אות א""""מנחת חינו$ מצוה רלמנחת חינו$ מצוה רלמנחת חינו$ מצוה רלמנחת חינו$ מצוה רל

        173173173173        ''''ב אות הב אות הב אות הב אות ה""""מנחת חינו$ מצוה רלמנחת חינו$ מצוה רלמנחת חינו$ מצוה רלמנחת חינו$ מצוה רל

        171171171171        ''''ט אות בט אות בט אות בט אות ב""""מנחת חינו$ מצוה תקכמנחת חינו$ מצוה תקכמנחת חינו$ מצוה תקכמנחת חינו$ מצוה תקכ

�ק סימני� צק סימני� צק סימני� צק סימני� צ""""מרדכי במרדכי במרדכי במרדכי ב���        50505050        צאצאצאצא

        111111111111        ק סימ� קידק סימ� קידק סימ� קידק סימ� קיד""""מרדכי במרדכי במרדכי במרדכי ב

        108,199108,199108,199108,199        ק סימ� קיטק סימ� קיטק סימ� קיטק סימ� קיט""""מרדכי במרדכי במרדכי במרדכי ב

        147147147147        כבכבכבכב////מרכבת המשנה הלכות שבת ימרכבת המשנה הלכות שבת ימרכבת המשנה הלכות שבת ימרכבת המשנה הלכות שבת י

        147147147147        יייי""""ז סקז סקז סקז סק""""ח סימ� שטח סימ� שטח סימ� שטח סימ� שט""""ב אוב אוב אוב או""""משנמשנמשנמשנ

        111111111111        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס: : : : ק חק חק חק ח""""נימוקי יוס- בנימוקי יוס- בנימוקי יוס- בנימוקי יוס- ב

        96969696        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . ק כאק כאק כאק כא""""נימוקי יוס- בנימוקי יוס- בנימוקי יוס- בנימוקי יוס- ב

�189189189189        חחחח""""ה סקיה סקיה סקיה סקי""""נתיבות סימ� קננתיבות סימ� קננתיבות סימ� קננתיבות סימ� קנ���190190190190        

        174174174174        גגגג""""א סקמא סקמא סקמא סקמ""""מ סימ� רלמ סימ� רלמ סימ� רלמ סימ� רל""""ע חוע חוע חוע חו""""סמסמסמסמ

        175175175175        בבבב""""ספר החינו$ מצוה רלספר החינו$ מצוה רלספר החינו$ מצוה רלספר החינו$ מצוה רל

        142142142142        לללל""""המעלות לשלמה מאמרו של הראהמעלות לשלמה מאמרו של הראהמעלות לשלמה מאמרו של הראהמעלות לשלמה מאמרו של הרא

        37373737        וווו""""ספר המקח שער מספר המקח שער מספר המקח שער מספר המקח שער מ

        52525252        טטטט""""ספר התרומה שער כספר התרומה שער כספר התרומה שער כספר התרומה שער כ

        98989898        ''''ו אות חו אות חו אות חו אות ח""""א חא חא חא ח""""ומה שער נומה שער נומה שער נומה שער נספר התרספר התרספר התרספר התר

        178178178178        זזזז""""ספרי דברי� פיסקה טספרי דברי� פיסקה טספרי דברי� פיסקה טספרי דברי� פיסקה ט

        141141141141        ::::פני יהושע פסחי� הפני יהושע פסחי� הפני יהושע פסחי� הפני יהושע פסחי� ה

        137137137137    ה דגזל קרב�     ה דגזל קרב�     ה דגזל קרב�     ה דגזל קרב�     """"דדדד: : : : ק סוק סוק סוק סו""""פני יהושע בפני יהושע בפני יהושע בפני יהושע ב

        141141141141        ה הנהה הנהה הנהה הנה""""דדדד: : : : ח פסחי� הח פסחי� הח פסחי� הח פסחי� ה""""צלצלצלצל

            141141141141        ה עלה עלה עלה על""""דדדד: : : : ח פסחי� הח פסחי� הח פסחי� הח פסחי� ה""""צלצלצלצל

        178178178178        ''''קהלות יעקב בבא קמא סימ� אקהלות יעקב בבא קמא סימ� אקהלות יעקב בבא קמא סימ� אקהלות יעקב בבא קמא סימ� א

        140140140140        ''''קהלות יעקב מעילה סימ� אקהלות יעקב מעילה סימ� אקהלות יעקב מעילה סימ� אקהלות יעקב מעילה סימ� א

        84848484        ק אות קידק אות קידק אות קידק אות קיד""""קוב/ שיעורי� בקוב/ שיעורי� בקוב/ שיעורי� בקוב/ שיעורי� ב

        109109109109        ב אות יגב אות יגב אות יגב אות יג""""וב/ שיעורי� בוב/ שיעורי� בוב/ שיעורי� בוב/ שיעורי� בקקקק

�50505050        אאאא""""ח סקח סקח סקח סק""""קצות החוש� סימ� לקצות החוש� סימ� לקצות החוש� סימ� לקצות החוש� סימ� ל���51515151        

        52525252        בבבב""""ז סקלז סקלז סקלז סקל""""קצות החוש� סימ� פקצות החוש� סימ� פקצות החוש� סימ� פקצות החוש� סימ� פ

        185185185185        אאאא""""ג סקג סקג סקג סק""""קצות החוש� סימ� שסקצות החוש� סימ� שסקצות החוש� סימ� שסקצות החוש� סימ� שס

        112112112112        גגגג""""ג סקג סקג סקג סק""""קצות החוש� סימ� שסקצות החוש� סימ� שסקצות החוש� סימ� שסקצות החוש� סימ� שס

        128128128128        זזזז""""ו סקו סקו סקו סק""""קצות החוש� סימ� שפקצות החוש� סימ� שפקצות החוש� סימ� שפקצות החוש� סימ� שפ

        135135135135����136,138136,138136,138136,138        

�79797979        אאאא""""ו סקיו סקיו סקיו סקי""""קצות החוש� סימ� שפקצות החוש� סימ� שפקצות החוש� סימ� שפקצות החוש� סימ� שפ���80808080        

        51515151        אאאא""""ח סקיח סקיח סקיח סקי""""קצות החוש� סימ� שפקצות החוש� סימ� שפקצות החוש� סימ� שפקצות החוש� סימ� שפ

        163163163163        ''''ש הלכות כלאיי� סימ� זש הלכות כלאיי� סימ� זש הלכות כלאיי� סימ� זש הלכות כלאיי� סימ� ז""""רארארארא
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        144144144144        ''''א סימ� דא סימ� דא סימ� דא סימ� ד""""ש פסחי� פש פסחי� פש פסחי� פש פסחי� פ""""רארארארא

        110,117,123110,117,123110,117,123110,117,123        גגגג""""ט סימ� יט סימ� יט סימ� יט סימ� י""""ק פק פק פק פ""""ש בש בש בש ב""""רארארארא

        87878787        ::::� בבא קמא עמוד קצב� בבא קמא עמוד קצב� בבא קמא עמוד קצב� בבא קמא עמוד קצב""""ראבראבראבראב

        186186186186        גגגג""""� סימ� נ� סימ� נ� סימ� נ� סימ� נ""""ראבראבראבראב

        163163163163        גגגג""""א סימ� קצא סימ� קצא סימ� קצא סימ� קצ""""ה חה חה חה ח""""ראביראביראביראבי

        101101101101        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . ק מגק מגק מגק מג""""רבינו אפרי� ברבינו אפרי� ברבינו אפרי� ברבינו אפרי� ב

�::::ק יאק יאק יאק יא""""- ב- ב- ב- ב""""רירירירי���        113113113113        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . יביביביב

        27,10127,10127,10127,101        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . - בבא קמא מג- בבא קמא מג- בבא קמא מג- בבא קמא מג""""רירירירי

        27272727        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס: : : : י� יבי� יבי� יבי� יב- סנהדר- סנהדר- סנהדר- סנהדר""""רירירירי

        147147147147        ''''ז סעי- בז סעי- בז סעי- בז סעי- ב""""ח סימ� שטח סימ� שטח סימ� שטח סימ� שט""""א אוא אוא אוא או""""רמרמרמרמ

        174174174174        הההה""""א סעי- כא סעי- כא סעי- כא סעי- כ""""מ סימ� רלמ סימ� רלמ סימ� רלמ סימ� רל""""ע חוע חוע חוע חו""""שושושושו

        163163163163        ''''סעי- דסעי- דסעי- דסעי- ד' ' ' ' ד סימ� שד סימ� שד סימ� שד סימ� ש""""ע יוע יוע יוע יו""""שושושושו

        50505050        אאאא""""ח סקח סקח סקח סק""""מ סימ� למ סימ� למ סימ� למ סימ� ל""""$ חו$ חו$ חו$ חו""""שששש

        50505050        גגגג""""ה סקה סקה סקה סק""""מ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפ""""$ חו$ חו$ חו$ חו""""שששש

�57575757        אאאא""""ו סקו סקו סקו סק""""מ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפ""""$ חו$ חו$ חו$ חו""""שששש���58585858        

        100100100100        גגגג""""ו סקו סקו סקו סק""""מ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפ""""$ חו$ חו$ חו$ חו""""שששש

        54545454        דדדד""""ו סקו סקו סקו סק""""מ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפ""""$ חו$ חו$ חו$ חו""""שששש

        103103103103        וווו""""ו סקו סקו סקו סק""""מ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפ""""$ חו$ חו$ חו$ חו""""שששש

        87878787        זזזז""""ו סקו סקו סקו סק""""מ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפ""""$ חו$ חו$ חו$ חו""""שששש

        50505050        וווו""""ח סקטח סקטח סקטח סקט""""מ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפ""""$ חו$ חו$ חו$ חו""""שששש

        51515151        אאאא""""ח סקנח סקנח סקנח סקנ""""מ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפמ סימ� שפ""""$ חו$ חו$ חו$ חו""""שששש

        101101101101        אאאא""""ו סקו סקו סקו סק""""מ סימ� שצמ סימ� שצמ סימ� שצמ סימ� שצ""""$ חו$ חו$ חו$ חו""""שששש

        55,15055,15055,15055,150        דדדד""""ח סקח סקח סקח סק""""מ סימ� תימ סימ� תימ סימ� תימ סימ� תי""""$ חו$ חו$ חו$ חו""""שששש

        49494949        דדדד""""ז סקז סקז סקז סק""""ד סימ� פד סימ� פד סימ� פד סימ� פ""""$ יו$ יו$ יו$ יו""""שששש

שיעורי הרב אהר� ליכטנשטיי� למסכת שיעורי הרב אהר� ליכטנשטיי� למסכת שיעורי הרב אהר� ליכטנשטיי� למסכת שיעורי הרב אהר� ליכטנשטיי� למסכת 

 ��149149149149זבחי� עמודי� זבחי� עמודי� זבחי� עמודי� זבחי� עמודי���151151151151        138138138138        

ב אהר� ליכטנשטיי� למסכת ב אהר� ליכטנשטיי� למסכת ב אהר� ליכטנשטיי� למסכת ב אהר� ליכטנשטיי� למסכת שיעורי הרשיעורי הרשיעורי הרשיעורי הר

 ��49494949טהרות עמודי� טהרות עמודי� טהרות עמודי� טהרות עמודי���50505050        160160160160        

�....ק כאק כאק כאק כא""""שלטי הגיבורי� בשלטי הגיבורי� בשלטי הגיבורי� בשלטי הגיבורי� ב���        98989898        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס: : : : כאכאכאכא

        178178178178        ''''אות דאות דאות דאות ד' ' ' ' ש� דר$ סימ� אש� דר$ סימ� אש� דר$ סימ� אש� דר$ סימ� א



 

        

        מפתח ענייני�מפתח ענייני�מפתח ענייני�מפתח ענייני�
  

  

בחלק הראשו� מופיעה רשימה . מורכב משני חלקי�, מפתח הענייני� שלפנינו

כאשר הערכי� , בחלק השני מופיע המפתח עצמו. אלפביתית של הערכי� הראשיי�

  .והערכי� המשניי� פרוסי� מתחתיה�, הראשיי� מובאי� באות מודגשת

  

נודה ללומדי� על כל . י�אנו מקווי� שמפתחות אלו יהיו לעזר לציבור הקורא

וכלה בהערות ,  החל מהערות טכניות על שגיאות�הערה הנוגעת לטיבו של המפתח 

  .מבניות או תוכניות שעשויות לשפר את עריכת המפתח
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        רשימת הערכי�רשימת הערכי�רשימת הערכי�רשימת הערכי�
  

  אבות נזיקי�

  אבידה

  אד� המזיק

  אונאה

  אונס

  איל�

  אי� אד� אוסר דבר שאינו שלו

  אי� עונשי� מ� הדי�

  לדבר עבירהאי� שליח 

  איסור היזק

  אש

  בור

  בל תשחית

  ברי היזיקא

  בשר בחלב

  גזל�

  גיריה דיליה

  גנב

  גרמא

  גרמי

   הגדרתו�גרמי 

   מקור לגרמי�גרמי 

  גרמי באונס

  גרמי בבהמה

  גרמי בגור� דגור�

  גרמי בשוגג

  דבר הגור� לממו�

   הגדרתו�דבר הגור� לממו� 

  דבר שלא בא לעול�

  ד� את הדי�

  הוצאת ממו�

  ניכרהיזק 

  היזק שאינו ניכר

  היזיקא דמינכרא ודלא מינכרא

  הלכה

  המוציא מחבירו עליו הראיה

  הקדש

  הרחקת נזיקי�

  הרי של! לפני!

  ואהבת לרע! כמו!

  זה נהנה וזה לא חסר

  חובל

  חמ"

  טומאת אוכלי� וטומאת משקי�

  יודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו

  יורשי�

  כופ# קמתו של חבירו

  כופר

  כלאיי�

  די�כלאי בג

  כלאי בהמה

  כלאי הכר�

  לפני עור לא תת� מכשול

  מדומע

  מזיק

  מטמא מדמע ומנס!

  מכה אביו

  מלקות

  ממו� שאי� לו תובעי�

  מניח כיס חבירו ברשות הרבי�
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  מנס!

  מסור

  מסלק כרי� וכסתות

  מעילה

  מראה דינר לשולחני

  נולד

  סות� פי עידי חבירו

  עבד

  עדי� זוממי�

  עיר הנידחת

  חבירופור" גדר בפני בהמת 

  צור� אוז� פרתו של חבירו

  צרורות

  קדשי בדק הבית

  קדשי מזבח

  קדשי� שחייב באחריות�

  קנס

  קר�

  קשיא

  ריבית

  ריפוי

  רקתא

  שבועת הפיקדו�

  שבועת העדות

  שבע מצוות בני נח

  ַשָ&ת

  ֶשֶבת

  שומרי�

  שור הנסקל

  שור# שטרותיו של חבירו

  שטר

  שינוי החוזר לברייתו

  שיסה בו את הנחש

  שכני�

  מטבע של חבירוש# 

  תיובתא

  תכונות החומר

  תפסת מרובה לא תפסת

  תקנות דרבנ�

  תקנת נגזל

  תרנגולת שמרדה
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�מפתח ערכי� מפתח ערכי� מפתח ערכי� מפתח ערכי� ���         לפי נושאי� לפי נושאי� לפי נושאי� לפי נושאי�
  

        

  אבות נזיקי�אבות נזיקי�אבות נזיקי�אבות נזיקי�

�חייא' מניינא דר  ����������������������������������������������������������������85,90  

�)לעניי� תשלומי�(תולדותיה� לאו כיוצא בה�   �������������������������������177  

  אבידהאבידהאבידהאבידה

�באבידת קרקע  ���������������������������������������������������������������178�179  

�בפחות משווה פרוטה  �����������������������������������������������������������179  

�ולא כחיוב ממוני, שבתה כחיוב איסוריחיוב ה  �����������������������������109

�כמקור לאיסור היזק  �������������������������������������������������������������178  

  אד� המזיקאד� המזיקאד� המזיקאד� המזיק

�חיובו באונס גמור מדי� אד� מועד לעול�  ����������������������������������103  

�טיב המחייב שבו  �����������������������������������������������������������������103  

�טיב המחייב שבו בנזק ישיר לעומת גרמי  �����������������������������������104  

  אונאהאונאהאונאהאונאה

�בהקדשות  ��������������������������������������������������������������������������129  

�בקדשי� שחייב באחריות�  ������������������������������������������������������129  

  אונסאונסאונסאונס

�חיוב תשלומי� באונס מיתה  ����������������������������������������������������102  

�גור� פוטר בשורשי איל�כ  ������������������������������������������������������186  

  איל�איל�איל�איל�

�די� ממונו שהזיק לגביו  ����������������������������������������������������������186  

�כגור� פוטר בהיזקו, דיני שכני�  ����������������������������������������������190  

�השוואת שורשיו שהזיקו לצרורות  ��������������������������������������������187  

�השוואתו לגדר שנפרצה בלילה  ������������������������������������������������188  

�יוסי בו' שיטת ר  ������������������������������������������������������������������191  

�אי� אד� אוסר דבר שאינו שלואי� אד� אוסר דבר שאינו שלואי� אד� אוסר דבר שאינו שלואי� אד� אוסר דבר שאינו שלו����������������������������������������������59,165,168  

�אי� עונשי� מ� הדי�אי� עונשי� מ� הדי�אי� עונשי� מ� הדי�אי� עונשי� מ� הדי������������������������������������������������������������������������176  

�)ונשי� מ� הדי�ע(בדיני ממונות   ������������������������������������������������176  

�אי� שליח לדבר עבירהאי� שליח לדבר עבירהאי� שליח לדבר עבירהאי� שליח לדבר עבירה������������������������������������������������������������������179  
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�באיסורי דרבנ�  ���������������������������������������������������������������������180  

�איסור היזקאיסור היזקאיסור היזקאיסור היזק���������������������������������������������������������������������������169�180  

�)מדאורייתא או מדרבנ�(רובד האיסור   ����������������������������������179�180  

�בחובל  ��������������������������������������������������������������������������170�172  

�חובל בעצמו ובזולת    ������������������������������������������������������170  

�מלקות דווקא בחובל בחבירו    �������������������������������������������171  

�מלקות דווקא כשהיתה חבלה    ������������������������������������������171  

�מקורות כלליי�  ��������������������������������������������������������������172�175  

�רע! כמו!ואהבת ל    ���������������������������������������������������������173  

�וחי אחי! עמ!    ��������������������������������������������������������������174  

�ועשית הישר והטוב    �������������������������������������������������������174  

�לפני עור    ���������������������������������������������������������������������173  

�)שבע מצוות בני נח(מצוות דיני�     ��������������������������������174�175  

�מצוות שנצטוו במרה    �����������������������������������������������������175  

�מקורות נקודתיי�  �����������������������������������������������������������175�180  

�במכילתא    ��������������������������������������������������������������������177  

��"בשיטת הרמב    �����������������������������������������������������������175  

�א"בשיטת הרשב    ������������������������������������������������������175�176  

�י"בשיטת רש    ����������������������������������������������������������������177  

�יסור ממונו שהזיקולא, לאיסור אד� המזיק    �������������������������177  

�מדי� השבת אבידה    ��������������������������������������������������������178  

�מדי� ולא יכסנו    �������������������������������������������������������������177  

�מדי� ולא ישמרנו    ����������������������������������������������������������177  

�מדי� ושפטת� צדק    ��������������������������������������������������������178  

�מדי� לא תגזול    ��������������������������������������������������������������178  

�מדי� לא תעמוד על ד� רע!    ���������������������������������������������179  

�        אשאשאשאש����������������������������������������������������������������������������������145�157  

�באבנו סכינו ומשאו  ���������������������������������������������������������156�157  

�בג" היוצא מתחת הפטיש  �������������������������������������������������������151  

�)שלא על ידי רוח(בהתפשטות טבעית   ���������������������������������������155  

�ובמדליק שלא בתו! שלו, במדליק בתו! שלו  ��������������������������154�155  

�במקו� שמירה ובמקו� פשיעה  �������������������������������������������153�154  

�בניחא ליה דליזיל ובלא ניחא ליה דליזיל  �������������������������������154�155  
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�חיובה בכוח אחר מעורב בו  ������������������������������������������147,153,197  

�מדי� ממונו שהזיק, חיובה לריש לקיש  ���������������������������������������116  

�חיובה על פי כיוו� פעולת האד�  �����������������������������������������156�157  

�ייחסה לגרמ  �����������������������������������������������������������������������145  

�יחסה להלכות שבת  ��������������������������������������������������������������146  

�ליבה וליבתה הרוח  ��������������������������������������������������������������145  

�מדי� חיציו או מדי� ממונו  ������������������������������������������������������156  

�כיסוד מחייב בה, ניחותא  �������������������������������������������������������155  

�פטור טמו� באש  �������������������������������������������������������������108�109  

�רוח כיוצרת מזיק ברקתא  ������������������������������������������������������153  

�או כמובילה בלבד, רוח כיוצרת מזיק  �����������������������������������152,197  

�ה בה"שיטת הרמ  ������������������������������������������������������������155�156  

  בורבורבורבור

�איש בור ולא שור בור  �����������������������������������������������������������187  

�מדי� מקלקל את רשות הרבי�, ברשות הרבי�בור   �����������������������180  

�בור השותפי�  ����������������������������������������������������������������������179  

�בור ושורשי איל�  ������������������������������������������������������������186�188  

�בנפל מקול הכרייה, פטורו  ������������������������������������������������������102  

  בל תשחיתבל תשחיתבל תשחיתבל תשחית

�בקורע בגדי� על המת  �����������������������������������������������������������172  

�בקציצת אילני מאכל  ������������������������������������������������������������171  

�בשאר השחתות  �������������������������������������������������������������������171  

�מדאורייתא ומדרבנ�  �������������������������������������������������������������171  

� ברי היזיקאברי היזיקאברי היזיקאברי היזיקא���������������������������������������������������������������������������115�117  

�במונע עדי� מלהעיד  �������������������������������������������������������121,125  

�במניח כיס חבירו ברשות הרבי�  ����������������������������������������������120  

�במסור  �������������������������������������������������������������������������120�121  

�בפור" גדר לפני בהמת חבירו  ���������������������������������������������124�125  

�ל"לדעת ר, כטע� לחייב את המוסר גחלת לחרש שוטה וקט�  ����������115  

��"בדברי הרמב, כמאפיי� להגדרת גרמי  ���������������������������������������115  

�יוחנ� וריש לקיש בהגדרתו' מחלוקת ר  ��������������������������������������116  

  בשר בחלבבשר בחלבבשר בחלבבשר בחלב

�איסורו בדבר שאינו שלו  ����������������������������������������������������������59  
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� אופי איסורו�בחלב עו#   ������������������������������������������������������49,66  

� איסורו בהנאה ובבישול�עו# בחלב   �������������������������������������������49  

� איסורו מדאורייתא או מדרבנ��עו# בחלב   �����������������������������������49  

  גזל�גזל�גזל�גזל�

�איסורו בגזילת קרקע  ��������������������������������������������������������������65  

�בגוזל על מנת לאבד  ��������������������������������������������������������������101  

�במטבע ונפסל, במטבע ונסדק  �����������������������������������������������78�79  

�כמקור לדי� גרמי, גוזל שדה מחבירו  ������������������������������������63�64,66  

�שאינו ניכרהראיה ממנו לאופי די� היזק   ������������������������������69�70,75  

�חובת השבה בגוזל קרקע  ���������������������������������������������������������65  

�חיובו בשמירת נזקי�  ��������������������������������������������������������125,154  

�כמקור לאיסור היזק  ��������������������������������������������������������������178  

  גיריה דיליהגיריה דיליהגיריה דיליהגיריה דיליה

�הגדרתו  ������������������������������������������������������������������������������151  

�הרחקת נזיקי� בו  �������������������������������������������������������������150,190  

�חיוב תשלומי� בו  ������������������������������������������������������������193�195  

�מחלוקת חכמי צרפת וחכמי ספרד ביחס אליו  ������������������151,191�193  

  גנבגנבגנבגנב

�' וה' חיובו בכפל או בד�גנב והקדיש   �����������������������������������������139  

  גרמאגרמאגרמאגרמא

�איסורו  ��������������������������������������������������������������������������54,170  

�בסות� פי עידי חבירו  ������������������������������������������������������������122  

�בשבת ובמחיקת הש�  �������������������������������������������������������������55  

�בשבת  �������������������������������������������������������������������������������112  

�הגדרתו  ��������������������������������������������������������������������������������55  

��"ההבדל בינו לבי� גרמי לפי שיטת הראב  �������������������������������������55  

��"ההבדל בינו לבי� גרמי לפי שיטת הרמב  ������������������������������������55  

�י"ההבדל בינו לבי� גרמי לפי שיטת רש  ������������������������������������54�55  

�חיוב הרחקת נזיקי� בו  ��������������������������������������������������55,194�195  

�י"מ לפי שיטת רש"ובו לרחי  ������������������������������������������������������54  

�פטורו בניזקי�  �����������������������������������������������������������146,148�149  

  גרמיגרמיגרמיגרמי

� כדינא או כקנסא�אופיו   ����������������������������������������������������������58  
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�'לשיטת התוס,  כדינא�אופיו     ���������������������������������������������63  

��"לשיטת הרמב,  כדינא�אופיו     �������������������������������������������66  

��"בשיטת הרמב, גור� כעושה  �����������������������������������������������97�98  

�חיוב תשלומיו מעידית  ������������������������������������������������������������50  

� כחיובי נזיקי� הרגילי��חיובו   �������������������������������71,79,114,133,182  

� כנובע מעצ� ההפסד לניזק�חיובו   ��������������������������70�71,83,114,183  

�חיובו במשל� על פי עצמו  ���������������������������������������������������50�51  

�'וה' ולא בד, חיובו בקר�  ��������������������������������������������������������133  

�'וה' חיובו בד  ����������������������������������������������������������������������134  

�חיובו כקנס או כמזיק מדרבנ�  ���������������������������������������������������52  

�חיובו ליורשי�  ������������������������������������������������������������������50,72  

�חיוב שבועת מודה במקצת בגרמי  ����������������������������������������������52  

�יישומו בעול� המודרני  ���������������������������������������������������������199  

�הגור� לממו�היחס בינו לבי� דבר   ���������������������������������������131�133  

�זדוניות כיסוד מחייב בגרמי  ������������������������������������������������������95  

�במסלק כרי� וכסתות, כחיסרו� במעשה ההיזק  ������������������������������62  

�בשור# שטרותיו של חבירו, כחיסרו� בתוצאת היזק  ������������������������62  

�)י"בשיטת הנימוק(כיוצר מזיק או כיוצר היזק   ���������������������������96�97  

�כיצירת היזק או כדירבו� מערכת היזקית  ������������������������������������119  

�פטורו במניעת רווח  ��������������������������������������������������������������110  

�טורו במקרי� של היזק שאינו ניכרפ  �����������������������������������69,85�86  

�קיומו כקטגוריה עצמאית  ���������������������������������������������������������47  

�)דאורייתא או דרבנ�(רובד חיובו   �������������������������������48,57�58,66,71  

�חיובו מדרבנ� לרוב הראשוני�    ���������������������������������������51,57  

��"חיובו מדאורייתא לשיטת הרמב    ����������������������������57,197�198  

�שיטת הירושלמי בגרמי  ��������������������������������������������58�62,104�105  

�גרמי גרמי גרמי גרמי ���� הגדרתו הגדרתו הגדרתו הגדרתו�����������������������������������������������������������������������107�126  

�באש  ���������������������������������������������������������������������������������145  

�)טיהר את הטמא(בד� את הדי�   �����������������������������������������������117  

�ביודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו  �������������������������������������������108  

�בכופ# קמתו של חבירו  �����������������������������������������������������108�109  

�כשלא נוצרה זהות חדשה, בכלאי הכר�  �������������������������������������166  

�במניח כיס חבירו ברשות הרבי�  �����������������������������������������119�120  
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�במסור  ��������������������������������������������������������������������������118�122  

�במקרע שטרותיו של חבירו  �����������������������������������������������������121  

�בסות� פי עידי חבירו  ������������������������������������������������������������121  

� בהמת חבירובפור" גדר לפני  ��������������������������������������������������120  

�בשיסה בו את הנחש  �������������������������������������������������������������119  

�)דקות החילוקי�(בעייתיות הגדרתו   ������������������������������������������108  

�הצור! בהגדרתו  �����������������������������������������������������������������48�54  

�)בשעה שגר� בא ההיזק(על פי גור� הזמ�   ����������������������������������117  

�על פי הגור� של ברי היזיקא  ���������������������������������������������������115  

�גרמי גרמי גרמי גרמי ���   מקור לגרמי מקור לגרמי מקור לגרמי מקור לגרמי

�ממשנת הגוזל שדה מחבירו  ����������������������������������������������63�64,66  

�בפרשת אמור, מקור מדאורייתא  ������������������������������������������������83  

�באונסבאונסבאונסבאונסגרמי גרמי גרמי גרמי ���������������������������������������������������������������������������101�104  

��"לשיטת הרמב, חיובו  �����������������������������������������������������������101  

��"לשיטת הרמב, פטורו  �����������������������������������������������������102�103  

�גרמי בבהמהגרמי בבהמהגרמי בבהמהגרמי בבהמה�������������������������������������������������������������������������48,94�98  

��"בשיטת הרמב  ��������������������������������������������������������������������97  

�חיובו לסוברי� שגרמי מדי� קנס  ������������������������������������������������98  

�חיובו מדי� אש  ����������������������������������������������������������������������98  

�חיובו מחמת התפיסה של גור� כעושה  ����������������������������������������94  

�חילוק בי� סוגי� שוני� של מקרי�  ���������������������������������������������96  

�סברה לפטור בו  ���������������������������������������������������������������������84  

�התפיסה של הפסד הבעלי�פטורו לפי   ����������������������������������������94  

�בשור שנפל לבור והבאיש את מימיו מריחו, פטורו  ���������������������95,98  

�לפי הדרישה של זדוניות כגור� מחייב בגרמי, פטורו  �����������������������95  

��"לפי שיטת הרמב, פטורו  �����������������������������������������������������94,96  

        

�גרמי בגור� דגור�גרמי בגור� דגור�גרמי בגור� דגור�גרמי בגור� דגור�����������������������������������������������������������������72,98�101  

�ובשילוב סוגי�, בסוג אחד של גורמי�  ����������������������������������100�101  

�י�בשרשראות ארוכות של כמה גורמ  ����������������������������������������100  

�חיובו לפי התפיסה שגור� כעושה  ��������������������������������������������100  

��"לשיטת הרמב, חיובו  �������������������������������������������������������������99  

�מתו! ההבנה שגרמי מדי� קנס, !"פטורו לש  ��������������������������������101  
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�ד"לשיטת הראב, פטורו  �������������������������������������������������������98�99  

�גרמי בשוגגגרמי בשוגגגרמי בשוגגגרמי בשוגג������������������������������������������������������������������������������50,72  

�פטורו בשוגג  �������������������������������������������������������������������������53  

�דבר הגור� לממו�דבר הגור� לממו�דבר הגור� לממו�דבר הגור� לממו��������������������������������������������������������������������127�144  

�לשיטת הפני יהושע, אפילו כשהחפ" בעי�  ����������������������������������137  

�י בסנהדרי�"טת רשלשי, אפילו כשהחפ" בעי�  ������������������������������138  

�לשיטת הפני יהושע, אפילו לעניי� מכירה  �����������������������������������138  

�בדיני שומרי�  ���������������������������������������������������������������������131  

�דווקא כשהחפ" אבד או נגנב  ���������������������������������������������136�138  

�החילוק שבי� קדשי מזבח לבי� קדשי בדק הבית  ���������������������������141  

�היחס בינו לבי� גרמי  ��������������������������������������������������������131�133  

�היחס שבינו לבי� בל ימצא  ������������������������������������������������136�137  

�כוחו לחייב בבל יראה ובל ימצא  ����������������������������������������������136  

�'וה' כמחייב בתשלומי ד  ���������������������������������������������������������134  

�ריבוב המשמעות במושג זה  ����������������������������������������������������129  

�שיטת הקצות בדבר הגור� לממו�  ���������������������������������������135�138  

�דבר הגור� לממו� דבר הגור� לממו� דבר הגור� לממו� דבר הגור� לממו� ���   הגדרתו הגדרתו הגדרתו הגדרתו

�בחמ" של הקדש  ������������������������������������������������������������������128  

�בעד אחד בממונות  ���������������������������������������������������������������127  

  דבר שלא בא לעול�דבר שלא בא לעול�דבר שלא בא לעול�דבר שלא בא לעול�

�בהקנאת כפל לשומר  ������������������������������������������������������������143  

�ד� את הדי�ד� את הדי�ד� את הדי�ד� את הדי����������������������������������������������������������������������������117�118  

�בדיבורו איתעביד מעשה  ��������������������������������������������������������117  

�הגדרתו כגרמי  ���������������������������������������������������������������������126  

�הקדמת חלותו לשעת הפסיקה של הדיי�  �������������������������������118,122  

�טיהר את הטמא  �������������������������������������������������������������117�118  

  הוצאת ממו�הוצאת ממו�הוצאת ממו�הוצאת ממו�

�חומרא לתובע וקולא לנתבע  ���������������������������������������������������176  

  היזק ניכרהיזק ניכרהיזק ניכרהיזק ניכר

�בטומאת אוכלי� ובטומאת משקי�  ����������������������������������������������67  

�י"לשיטת הר, בכלאי הכר�  �������������������������������������������������������67  

��"לשיטת הרמב, בכלאי הכר�  �����������������������������������������������67�68  

�בשבת  ��������������������������������������������������������������������������110,112  
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  היזק שאינו ניכרהיזק שאינו ניכרהיזק שאינו ניכרהיזק שאינו ניכר

�'ק לשו� הגמ על פי דיו�אופיו   ����������������������������������������������������80  

�בבהמה  ��������������������������������������������������������������������������������84  

�בהכאה על כלי כס# וכלי זהב  ����������������������������������������������������87  

�בהכאה על מטבע בלבד  �����������������������������������������������������������87  

�בכלאי הכר�  �������������������������������������������������������������������������69  

�במטמא מדמע ומנס!  ��������������������������������������������������������������69  

�במקרי� שאינ� מטמא מדמע ומנס!  �������������������������������������������90  

�בצור� אוז� פרתו של חבירו  ������������������������������������������������������81  

�ברמות שונות של היכר  ������������������������������������������������������81,161  

�בשוגג ובמזיד  ��������������������������������������������������������������������72,74  

�נ�יוח' פטורו בשוגג ובמזיד לדעת ר    ��������������������������������������74  

�יוחנ�' קנסו במזיד לשיטת ר    �������������������������������������������89�90  

�חיובו בשוגג ובמזיד לדעת חזקיה    ����������������������������������������74  

�חיובו לחזקיה כנובע מעצ� ההפסד של הבעלי�    ���������������������83  

�גבייתו בבבל  �������������������������������������������������������������������������92  

�הגדרתו כשינוי מעמד הלכתי או שינוי מעמד משפטי  ���������������75,78,86  

�הגדרתו כשינוי מצב אסתטי  ��������������������������������������������������86�87  

�ולא מינכראהיחס בינו לבי� המושגי� של מינכרא   ��������������������������68  

�חיובו במזיד בתורת קנס  ����������������������������������������������������������57  

�או כמזיק מדרבנ�, חיובו כקנס  �����������������������������������������������49�50  

�חיובו ליורשי�  ������������������������������������������������������������������50,91  

�חפיפה בי� אופיו לבי� היקפו  �������������������������������������������������91�92  

�כחיסרו� בתוצאת הנזק  ��������������������������������������������������������69�70  

�הוכחה לכ! מגזל�    ����������������������������������������������������69�70,75  

�פטורו בשוגג להלכה  ���������������������������������������������������������������57  

�פטורו מדי� גרמי  ������������������������������������������������������������69,85�86  

�חיובו לשל� ממיטב  ������������������������������������������������������������50,91  

�היזיקא דמינכרא והיזיקא דלא מינכראהיזיקא דמינכרא והיזיקא דלא מינכראהיזיקא דמינכרא והיזיקא דלא מינכראהיזיקא דמינכרא והיזיקא דלא מינכרא������������������������������������������������85  

�היחס בינו לבי� המושג של היזק שאינו ניכר  ���������������������������������68  

  הלכההלכההלכההלכה

�כקובעת את המוסר  ��������������������������������������������������������������185  

�המוציא מחבירו עליו הראיההמוציא מחבירו עליו הראיההמוציא מחבירו עליו הראיההמוציא מחבירו עליו הראיה�����������������������������������������������������������176  
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  הקדשהקדשהקדשהקדש

�לעומת מיעוטי נכרי, אופי מיעוטיו  �������������������������������������������141  

�אונאה וחיוב קנס, הפקעתו משבועה  ����������������������������������������129  

�הקדש עילוי  ������������������������������������������������������������������������140  

�כדי� בבעלי� או כדי� בחפצא  ��������������������������������������������������130  

�ממו� הדיוט שיש בו קדושה  ����������������������������������������������������131  

�ממו� הקדש שאי� בו קדושה  ���������������������������������������������������131  

�הרחקת נזיקי�הרחקת נזיקי�הרחקת נזיקי�הרחקת נזיקי�������������������������������������������������������������������������181�199  

�באיל� ובור  �������������������������������������������������������������������������191  

�בגיריה דיליה  �����������������������������������������������������������������150,190  

�בחרדל ודבורי�  �������������������������������������������������������������������189  

�בכירה  �������������������������������������������������������������������������������184  

�במחיצת הכר�  ��������������������������������������������������������������������184  

�במתונא ובהבלא  ������������������������������������������������������������������195  

�בסול� ושוב!  ����������������������������������������������������������������������191  

�ברקתא  ������������������������������������������������������������������������149�150  

�בתכונה עצמית של החפ"  ������������������������������������������������������195  

�מאיר' לשיטת ר, ק להרחיק את עצמוחובת הניז  ��������������������������182  

�כשעל הניזק להרחיק את עצמו, חובת תשלומי�  ���������������������������183  

  הרי של! לפני!הרי של! לפני!הרי של! לפני!הרי של! לפני!

�בגזל� לעומת נזיקי�  ����������������������������������������������������77�80,82�84  

�בחפ" שניזוק  ������������������������������������������������������������������������76  

�במסור  ��������������������������������������������������������������������������������65  

�בצור� אוז� פרתו של חבירו  �����������������������������������������������������82  

�גודל השינוי שמונע אמירת הרי של! לפני!  �����������������������������������82  

  ואהבת לרע! כמו!ואהבת לרע! כמו!ואהבת לרע! כמו!ואהבת לרע! כמו!

�זקכמקור לאיסור הי  �������������������������������������������������������������173  

�זה נהנה וזה לא חסרזה נהנה וזה לא חסרזה נהנה וזה לא חסרזה נהנה וזה לא חסר���������������������������������������������������������������111�112  

�ה"לשיטת הרא, חיובו במקרה של זה לא נהנה וזה חסר  �����������������112  

�'לשיטת התוס, פטורו במקרה של זה לא נהנה וזה חסר  �����������������111  

�        חובלחובלחובלחובל����������������������������������������������������������������������������������170�172  

�חובל בעצמו ובזולת  �������������������������������������������������������������170  

�מלקות דווקא בחובל בחבירו  ��������������������������������������������������171  
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�מלקות דווקא כשהיתה חבלה  ��������������������������������������������������171  

  חמ"חמ"חמ"חמ"

�שהפקיד חמ" אצל חבירו בישראל �בל ימצא   ������������������������������144  

� בשומרי� לעומת הקדשות�בל ימצא   �����������������������������������142�143  

�שמעו�'  תלות חיובו בשיטת ר�בל ימצא בחמ" של הקדש   �������������142  

�בל ימצא בחמ" של הקדש ובחמ" של נכרי  ���������������������������������141  

�בל ימצא  �����������������������������������������������������������������������135�136  

�חמ" של גוי שישראל קיבל עליו אחריות  ������������������������������������135  

� הגדרתו כדבר הגור� לממו��חמ" של הקדש   ������������������������������128  

� מעילה בו�חמ" של הקדש   ������������������������������������������������127�128  

�בירושלמי, חמ" של הקדש שקיבל עליו אחריות  ���������������������������142  

  טומאת אוכלי� וטומאת משקי�טומאת אוכלי� וטומאת משקי�טומאת אוכלי� וטומאת משקי�טומאת אוכלי� וטומאת משקי�

�די� הכשר בה�  ��������������������������������������������������������������������160  

�די� הכשר במטמא קדשי�  ������������������������������������������������������160  

�הגדרת� כהיזק ניכר  ����������������������������������������������������������67,160  

  יודע עדות לחבירו ואינו מעיד לויודע עדות לחבירו ואינו מעיד לויודע עדות לחבירו ואינו מעיד לויודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו

�הגדרתו כגרמי  ���������������������������������������������������������������������108  

�חיובו להעיד מדי� גמילות חסדי�  ����������������������������������109,121,125  

  יורשי�יורשי�יורשי�יורשי�

�חלוקה ביורשי� מדי� ושפטת� צדק  �����������������������������������������178  

  כופ# קמתו של חבירוכופ# קמתו של חבירוכופ# קמתו של חבירוכופ# קמתו של חבירו

�הגדרתו כגרמי  ����������������������������������������������������������������108�109  

�משו� דלא עבד מידי, פטורו  ���������������������������������������������������110  

�  כופרכופרכופרכופר����������������������������������������������������������������������������������176�177  

  כלאיי�כלאיי�כלאיי�כלאיי�

�כלאי בגדי�כלאי בגדי�כלאי בגדי�כלאי בגדי����������������������������������������������������������������������������162�164  

�איסור לבישה לעומת איסור הנאה  �������������������������������������������164  

�השוואת� לכלאי בהמה  ���������������������������������������������������������163  

�כדי� בחפצא או בגברא  �����������������������������������������������������163�164  

�רת� בקשר של קיימאקשי  ������������������������������������������������������163  

  כלאי בהמהכלאי בהמהכלאי בהמהכלאי בהמה

�השוואת� לכלאי בגדי�  ���������������������������������������������������������163  

�כלאי הכר�כלאי הכר�כלאי הכר�כלאי הכר����������������������������������������������������������������������������159�168  
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�איסור� בחלקי� שאינ� פרי  ���������������������������������������������������167  

�איסור� בתוספת מאתיי� מדי� ביטול ברוב  ��������������������������������123  

�איסור� בתוספת מאתיי� מדי� תערובת  ������������������������������������123  

�איסור� כמניע לחיוב התשלומי�  ����������������������������������������������185  

�)'כרמ!'מדי� (בעלות כתנאי לחלות איסור�   ��������������������������������168  

�בעצי" נקוב  ������������������������������������������������������������������������166  

�גפ� כאוסרת ותבואה כנאסרת  ��������������������������������������������185�186  

�)עקיבא' לשיטת ר(האיסור לקיימ�   ������������������������������������������184  

�י"לשיטת הר, הגדרת� כהיזק ניכר  �������������������������������67,89,159�160  

��"לשיטת הרמב, הגדרת� כהיזק ניכר  ���������������������������67�68,161�162  

�הגדרת� כהיזק שאינו ניכר  ��������������������������������������������������69,161  

�החיוב לגדור בה�  ����������������������������������������������������������������109  

�ק� משעת היאושהיווצרות� חלות היזי  ��������������������������������122�124  

�זהות כלאיי� בע" או בפירות  ��������������������������������������������������167  

�זורע תבואה בכרמו של חבירו  �������������������������������������������������165  

�זרוע מעיקרו לעומת זרוע ובא  �������������������������������������������������123  

�כאיסור גברא או כאיסור חפצא  ������������������������������������������164�166  

�כזהות ביולוגית חדשה  ����������������������������������������������������������162  

�כשרק אחד מה� נאסר  �����������������������������������������������������165�167  

�מחיצת הכר� שנפרצה  �������������������������������������������������������59,183  

�ל חבירומסכ! גפנו על גבי תבואתו ש  ����������������������������������������165  

�'תוספת מאתיי�'מעמד מה שגדל לפני ה  �������������������������������123�124  

�ניחותא בכלאי הכר�  �����������������������������������������������������59,67,160  

�הצור! בבעלי� בניחותא    ����������������������������������������������59,160  

�יאשיה בה�' שיטת ר  ������������������������������������������������������������164  

�שיעור� לאיסור  �������������������������������������������������������������165�166  

  לפני עור לא תת� מכשוללפני עור לא תת� מכשוללפני עור לא תת� מכשוללפני עור לא תת� מכשול

�בישראל ובבני נח  �����������������������������������������������������������������175  

�במכשול פיסי לפני עור  ����������������������������������������������������������173  

� גדריו  ���������������������������������������������������������������������������173�174  

�ור היזקכמקור לאיס  �������������������������������������������������������������173  

  מדומעמדומעמדומעמדומע

�פטורו מחלה  ���������������������������������������������������������������������68�69  
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  מזיקמזיקמזיקמזיק

�חיוב תשלומי� כשאי� חובת הרחקה  ������������������������������������������194  

�)לשיטת הנתיבות(חיובו מדי� חוסר שמירה   ��������������������������������190  

  מטמא מדמע ומנס!מטמא מדמע ומנס!מטמא מדמע ומנס!מטמא מדמע ומנס!

�הגדרת� כהיזק שאינו ניכר  �������������������������������������������������������69  

  מכה אביומכה אביומכה אביומכה אביו

�חיובו דווקא בחסורי חסריה  �����������������������������������������������������89  

�חיובו דווקא בשעשה בו חבורה  �������������������������������������������������88  

  מלקותמלקותמלקותמלקות

�בגרעי� של הלאו  �������������������������������������������������������������171�172  

�בחובל  ��������������������������������������������������������������������������171�172  

�בקציצת אילני מאכל  �������������������������������������������������������������171  

�רק במה שמפורש בתורה  ��������������������������������������������������������172  

�ממו� שאי� לו תובעי�ממו� שאי� לו תובעי�ממו� שאי� לו תובעי�ממו� שאי� לו תובעי���������������������������������������������������������������������180  

�מניח כיס חבירו ברשות הרבי�מניח כיס חבירו ברשות הרבי�מניח כיס חבירו ברשות הרבי�מניח כיס חבירו ברשות הרבי���������������������������������������������������119�120  

�ברי היזיקא בו  ���������������������������������������������������������������������120  

  מנס!מנס!מנס!מנס!

�איסורו בניצוק  �����������������������������������������������������������������������68  

�  מסורמסורמסורמסור����������������������������������������������������������������������������������118�122  

�ברי היזיקא בו  ����������������������������������������������������������������120�121  

�הגדרתו כגרמי  ���������������������������������������������������������������������122  

�עניי� אונסל, ההבדל בינו לבי� השור# שטרות  ������������������������������103  

�השוואתו לשיסה בו את הנחש  ������������������������������������������������119  

�#"לשיטת הרי, חיובו באונס כשנשא ונת� ביד  ������������������������������101  

�'לשיטת התוס, חיובו למא� דלא דאי� דינא דגרמי  ���������������������������63  

�חיובו מדי� גרמי  ���������������������������������������������������������������������63  

��"לשיטת הרמב, חיובו מדינא דגרמי  ��������������������������������������������64  

�חיובו רק למא� דדאי� דינא דגרמי  �����������������������������������������������64  

�יכולתו לומר הרי של! לפני!  ������������������������������������������������������65  

�כהיזק אקטיבי  ���������������������������������������������������������������������122  

�כעושה מעשה בידיי�  ������������������������������������������������������������102  

�פטורו אפילו למא� דדאי� דינא דגרמי  ������������������������������������������64  

�לשיטת רבינו אפרי�, פטורו באונס אפילו כשנשא ונת� ביד  ������������101  
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�פטורו באונס כאשר הראה בלבד  ����������������������������������������������102  

�בי� המעשה לבי� חלות ההיזק, פער הזמ� שבו  �����������������������������118  

�שלא הוא ביצע את הנזק  �������������������������������������������������������118  

�תקנת נגזל בו  �����������������������������������������������������������������������51  

�מסלק כרי� וכסתותמסלק כרי� וכסתותמסלק כרי� וכסתותמסלק כרי� וכסתות������������������������������������������������������������77,112�114  

�#"לשיטת הרי, חיובו מדי� גרמי  �������������������������������������������������62  

  מעילהמעילהמעילהמעילה

�בחמ" של הקדש  �������������������������������������������������������������127�128  

�בפועל בכר�  �����������������������������������������������������������������������130  

  מראה דינר לשולחנימראה דינר לשולחנימראה דינר לשולחנימראה דינר לשולחני

�הגדרתו כגרמי  ���������������������������������������������������������������������126  

�חיובו בירושלמי מדי� קנס  ��������������������������������������������������������59  

  נולדנולדנולדנולד

�כגור� פוטר בשורשי איל�  ������������������������������������������������������186  

�סות� פי עידי חבירוסות� פי עידי חבירוסות� פי עידי חבירוסות� פי עידי חבירו�����������������������������������������������������������121,125�126  

�ברי היזיקא בו  ����������������������������������������������������������������121,125  

�הגדרתו כגרמא  ��������������������������������������������������������������������122  

�כנזק פסיבי  ������������������������������������������������������������������������122  

  עבדעבדעבדעבד
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