




מפתח התורהמפתח התורהמפתח התורהמפתח התורה

        בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

        75757575        לאלאלאלא' ' ' ' בראשית לבראשית לבראשית לבראשית ל

        

        שמותשמותשמותשמות

        200200200200        ב וב וב וב ו""""שמות כשמות כשמות כשמות כ

        202202202202        יייי""""ב ו מכילתא דרשבב ו מכילתא דרשבב ו מכילתא דרשבב ו מכילתא דרשב""""שמות כשמות כשמות כשמות כ

        30303030        ����""""ב ו רשבב ו רשבב ו רשבב ו רשב""""שמות כשמות כשמות כשמות כ

        216216216216        ב יג מכילתאב יג מכילתאב יג מכילתאב יג מכילתא""""שמות כשמות כשמות כשמות כ

        96969696        ידידידיד����ב יגב יגב יגב יג""""שמות כשמות כשמות כשמות כ

        26262626        ב ידב ידב ידב יד""""שמות כשמות כשמות כשמות כ

        107107107107        ב יד ספורנוב יד ספורנוב יד ספורנוב יד ספורנו""""שמות כשמות כשמות כשמות כ

        107107107107����108108108108        גגגג""""ב יד רלבב יד רלבב יד רלבב יד רלב""""שמות כשמות כשמות כשמות כ

        26262626        יייי""""ב יד רשב יד רשב יד רשב יד רש""""שמות כשמות כשמות כשמות כ

        

        ויקראויקראויקראויקרא

        245245245245        טוטוטוטו' ' ' ' ויקרא הויקרא הויקרא הויקרא ה

        246246246246        ####""""טו רמבטו רמבטו רמבטו רמב' ' ' ' א הא הא הא הויקרויקרויקרויקר

        242,246242,246242,246242,246        טו תורת כהני�טו תורת כהני�טו תורת כהני�טו תורת כהני�' ' ' ' ויקרא הויקרא הויקרא הויקרא ה

        271271271271        יייי""""לח רשלח רשלח רשלח רש����א לזא לזא לזא לז""""ויקרא יויקרא יויקרא יויקרא י

        50505050        ט יח תורת כהני�ט יח תורת כהני�ט יח תורת כהני�ט יח תורת כהני�""""ויקרא יויקרא יויקרא יויקרא י

        304304304304        ה לזה לזה לזה לז""""ויקרא כויקרא כויקרא כויקרא כ

        במדברבמדברבמדברבמדבר

        275275275275        ח יג ספריח יג ספריח יג ספריח יג ספרי""""במדבר יבמדבר יבמדבר יבמדבר י

        272272272272        ח כו ספריח כו ספריח כו ספריח כו ספרי""""במדבר יבמדבר יבמדבר יבמדבר י

        

        דברי�דברי�דברי�דברי�

        64646464        כוכוכוכו����ב כהב כהב כהב כה""""דברי� כדברי� כדברי� כדברי� כ

        305305305305        כאכאכאכא����ג כג כג כג כ""""דברי� כדברי� כדברי� כדברי� כ
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        סססס""""מפתח השמפתח השמפתח השמפתח הש

        ברכותברכותברכותברכות

        135135135135        ה שלשהה שלשהה שלשהה שלשה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . ברכות מהברכות מהברכות מהברכות מה

        

        תרומותתרומותתרומותתרומות

        268,272268,272268,272268,272        יייי""""א מא מא מא מ""""תרומות פתרומות פתרומות פתרומות פ

        269269269269        ה נגמרהה נגמרהה נגמרהה נגמרה""""ש דש דש דש ד""""י רי רי רי ר""""א מא מא מא מ""""תרומות פתרומות פתרומות פתרומות פ

        291291291291        זזזז""""ט מט מט מט מ""""תרומות פתרומות פתרומות פתרומות פ

        

        מעשר שנימעשר שנימעשר שנימעשר שני

        269269269269        חחחח""""ה מה מה מה מ""""מעשר שני פמעשר שני פמעשר שני פמעשר שני פ

        269269269269        ממממ""""ח פיהח פיהח פיהח פיה""""ה מה מה מה מ""""מעשר שני פמעשר שני פמעשר שני פמעשר שני פ

        270270270270        ה שלאה שלאה שלאה שלא""""ש דש דש דש ד""""ח רח רח רח ר""""ה מה מה מה מ""""מעשר שני פמעשר שני פמעשר שני פמעשר שני פ

        

        ערלהערלהערלהערלה

        294294294294        אאאא""""ג מג מג מג מ""""ערלה פערלה פערלה פערלה פ

        

        ביכורי�ביכורי�ביכורי�ביכורי�

        275275275275        דדדד""""ב מב מב מב מ""""ביכורי� פביכורי� פביכורי� פביכורי� פ

        273273273273        אאאא""""ג מג מג מג מ""""ביכורי� פביכורי� פביכורי� פביכורי� פ

        275275275275        גגגג""""ב הב הב הב ה""""� ירושלמי פ� ירושלמי פ� ירושלמי פ� ירושלמי פביכוריביכוריביכוריביכורי

        273273273273����275275275275        אאאא""""ג הג הג הג ה""""ביכורי� ירושלמי פביכורי� ירושלמי פביכורי� ירושלמי פביכורי� ירושלמי פ

        

        

        שבתשבתשבתשבת

        248248248248        ....שבת כהשבת כהשבת כהשבת כה

        248248248248        ה שכ#ה שכ#ה שכ#ה שכ#""""ד דד דד דד ד""""רירירירי' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . שבת כהשבת כהשבת כהשבת כה

        

        עירובי#עירובי#עירובי#עירובי#

        120120120120����121121121121        ....עירובי# סבעירובי# סבעירובי# סבעירובי# סב

        121121121121        ה ב#ה ב#ה ב#ה ב#""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . עירובי# סבעירובי# סבעירובי# סבעירובי# סב

        120120120120        ....עירובי# סועירובי# סועירובי# סועירובי# סו

        

        פסחי�פסחי�פסחי�פסחי�

        176176176176        ::::פסחי� הפסחי� הפסחי� הפסחי� ה

        176176176176        ה ויש מיה ויש מיה ויש מיה ויש מי""""מאירי דמאירי דמאירי דמאירי ד: : : : פסחי� הפסחי� הפסחי� הפסחי� ה

        16161616        ....פסחי� ופסחי� ופסחי� ופסחי� ו

        16161616        ה הפקידוה הפקידוה הפקידוה הפקידו""""וה דוה דוה דוה ד� חלאו� חלאו� חלאו� חלאו""""מהרמהרמהרמהר. . . . פסחי� ופסחי� ופסחי� ופסחי� ו

        260260260260����261,264261,264261,264261,264        ::::פסחי� כזפסחי� כזפסחי� כזפסחי� כז

        266266266266        ה בעצי שלמי�ה בעצי שלמי�ה בעצי שלמי�ה בעצי שלמי�""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : פסחי� כזפסחי� כזפסחי� כזפסחי� כז

        242,249242,249242,249242,249        ה והלאה והלאה והלאה והלא""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : פסחי� כזפסחי� כזפסחי� כזפסחי� כז

        310310310310        ....פסחי� לגפסחי� לגפסחי� לגפסחי� לג

        310310310310        ה א*ה א*ה א*ה א*""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . פסחי� לגפסחי� לגפסחי� לגפסחי� לג

        272,291272,291272,291272,291        ....פסחי� לדפסחי� לדפסחי� לדפסחי� לד

        272272272272        ה טהרוה טהרוה טהרוה טהרו""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . פסחי� לדפסחי� לדפסחי� לדפסחי� לד

        

        סוכהסוכהסוכהסוכה

        267267267267        ::::סוכה לסוכה לסוכה לסוכה ל

        

        ביצהביצהביצהביצה

        271271271271        ה א� ישה א� ישה א� ישה א� יש""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : ביצה כדביצה כדביצה כדביצה כד

        

        מגילהמגילהמגילהמגילה

        243243243243        יייי""""ב הב הב הב ה""""תוספתא פתוספתא פתוספתא פתוספתא פמגילה מגילה מגילה מגילה 
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        חגיגהחגיגהחגיגהחגיגה

        300300300300        ה עדה עדה עדה עד""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . חגיגה יאחגיגה יאחגיגה יאחגיגה יא

        

        

        יבמותיבמותיבמותיבמות

        143,147143,147143,147143,147        ה קני#ה קני#ה קני#ה קני#""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : יבמות לויבמות לויבמות לויבמות לו

        148148148148        ....יבמות לטיבמות לטיבמות לטיבמות לט

        65656565        ::::יבמות נויבמות נויבמות נויבמות נו

        

        כתובותכתובותכתובותכתובות

        64646464        ....גגגג����::::כתובות בכתובות בכתובות בכתובות ב

        325325325325        ה ואוקיה ואוקיה ואוקיה ואוקי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . כתובות ככתובות ככתובות ככתובות כ

        314314314314        ה זרה זרה זרה זר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : כתובות לכתובות לכתובות לכתובות ל

        190190190190        ::::כתובות לאכתובות לאכתובות לאכתובות לא

        190,210190,210190,210190,210        ה וברשותה וברשותה וברשותה וברשות""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : כתובות לאכתובות לאכתובות לאכתובות לא

        307307307307        ....בבבבכתובות לכתובות לכתובות לכתובות ל

        25252525        ::::כתובות לדכתובות לדכתובות לדכתובות לד

        25252525        ה משתמשי#ה משתמשי#ה משתמשי#ה משתמשי#""""ק דק דק דק ד""""שטמשטמשטמשטמ: : : : כתובות לדכתובות לדכתובות לדכתובות לד

        132132132132����133133133133        ::::כתובות מזכתובות מזכתובות מזכתובות מז

        143143143143        ה הבעלה הבעלה הבעלה הבעל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . כתובות נכתובות נכתובות נכתובות נ

        43434343        ::::כתובות נאכתובות נאכתובות נאכתובות נא

        85858585        ה הריה הריה הריה הרי""""ש דש דש דש ד""""רארארארא' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . כתובות נוכתובות נוכתובות נוכתובות נו

        81,8481,8481,8481,84        ה הריה הריה הריה הרי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : נונונונו����....כתובות נוכתובות נוכתובות נוכתובות נו

        147147147147        ::::עטעטעטעט����....כתובות עטכתובות עטכתובות עטכתובות עט

        145145145145        ....כתובות פכתובות פכתובות פכתובות פ

        145145145145        ::::פפפפ����....כתובות פכתובות פכתובות פכתובות פ

        146146146146        ::::כתובות פכתובות פכתובות פכתובות פ

        111148484848        ....כתובות פגכתובות פגכתובות פגכתובות פג

        169169169169        ה לבעלה לבעלה לבעלה לבעל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . כתובות פוכתובות פוכתובות פוכתובות פו

        336336336336        ::::כתובות פוכתובות פוכתובות פוכתובות פו

        

        

        נדרי�נדרי�נדרי�נדרי�

        158158158158        ::::נדרי� לונדרי� לונדרי� לונדרי� לו

        125125125125        ה ואיכא דמקשוה ואיכא דמקשוה ואיכא דמקשוה ואיכא דמקשו""""# ד# ד# ד# ד""""רררר: : : : נדרי� מהנדרי� מהנדרי� מהנדרי� מה

        

        נזירנזירנזירנזיר

        84848484        ....נזיר יאנזיר יאנזיר יאנזיר יא

        

        גיטי#גיטי#גיטי#גיטי#

        213213213213        ה דילמאה דילמאה דילמאה דילמא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . גיטי# כגיטי# כגיטי# כגיטי# כ

        290290290290        ה כתבוה כתבוה כתבוה כתבו""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : : גיטי# כאגיטי# כאגיטי# כאגיטי# כא

        267,282,298267,282,298267,282,298267,282,298        ....גיטי# לטגיטי# לטגיטי# לטגיטי# לט

        283283283283����284284284284        ה הכאה הכאה הכאה הכא""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב. . . . גיטי# לטגיטי# לטגיטי# לטגיטי# לט

        124124124124        ה איבעיאה איבעיאה איבעיאה איבעיא""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : : גיטי# מבגיטי# מבגיטי# מבגיטי# מב

        142,147142,147142,147142,147        ::::גיטי# מזגיטי# מזגיטי# מזגיטי# מז

        204204204204        ה אלאה אלאה אלאה אלא""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : גיטי# נאגיטי# נאגיטי# נאגיטי# נא

        158158158158        ....גיטי# סוגיטי# סוגיטי# סוגיטי# סו

        158158158158        ה הא דתנ#ה הא דתנ#ה הא דתנ#ה הא דתנ#""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב. . . . גיטי# סוגיטי# סוגיטי# סוגיטי# סו

        158158158158        ה כלה כלה כלה כל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . גיטי# סוגיטי# סוגיטי# סוגיטי# סו

        64646464        ....גיטי# עגגיטי# עגגיטי# עגגיטי# עג

        236236236236        ....עהעהעהעה����::::גיטי# עדגיטי# עדגיטי# עדגיטי# עד

        237237237237        ::::גיטי# עחגיטי# עחגיטי# עחגיטי# עח

        135135135135        סססס""""גליו# השגליו# השגליו# השגליו# הש: : : : גיטי# פגיטי# פגיטי# פגיטי# פ

        79797979        ....גיטי# פדגיטי# פדגיטי# פדגיטי# פד

        

        קידושי#קידושי#קידושי#קידושי#

        196196196196        ::::קידושי# וקידושי# וקידושי# וקידושי# ו

        122122122122        ::::קידושי# זקידושי# זקידושי# זקידושי# ז

        20202020        ::::שי# חשי# חשי# חשי# חקידוקידוקידוקידו

        197197197197����198198198198        ה אבלה אבלה אבלה אבל""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב: : : : קידושי# חקידושי# חקידושי# חקידושי# ח

        195195195195        ה הא דתניאה הא דתניאה הא דתניאה הא דתניא""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : : קידושי# חקידושי# חקידושי# חקידושי# ח

        220,236220,236220,236220,236        ....יגיגיגיג����::::קידושי# יבקידושי# יבקידושי# יבקידושי# יב
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        221221221221        ....קידושי# יגקידושי# יגקידושי# יגקידושי# יג

        221,236221,236221,236221,236        ה סבראה סבראה סבראה סברא""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב. . . . קידושי# יגקידושי# יגקידושי# יגקידושי# יג

        222,236222,236222,236222,236        ה סבראה סבראה סבראה סברא""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב. . . . קידושי# יגקידושי# יגקידושי# יגקידושי# יג

        297297297297        ....קידושי# כוקידושי# כוקידושי# כוקידושי# כו

        105105105105        ה נימאה נימאה נימאה נימא""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : קידושי# מבקידושי# מבקידושי# מבקידושי# מב

        106106106106        ה שילחה שילחה שילחה שילח""""ד דד דד דד ד""""רירירירי' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : קידושי# מבקידושי# מבקידושי# מבקידושי# מב

        106,314106,314106,314106,314        ....קידושי# מגקידושי# מגקידושי# מגקידושי# מג

        262,314262,314262,314262,314        ה שלאה שלאה שלאה שלא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . קידושי# מגקידושי# מגקידושי# מגקידושי# מג

        123,128123,128123,128123,128        ::::קידושי# מזקידושי# מזקידושי# מזקידושי# מז

        300300300300        ה האה האה האה הא""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב: : : : קידושי# מזקידושי# מזקידושי# מזקידושי# מז

        239,244,257239,244,257239,244,257239,244,257����258258258258        ::::קידושי# נבקידושי# נבקידושי# נבקידושי# נב

        250,259250,259250,259250,259        ה א*ה א*ה א*ה א*""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : קידושי# נגקידושי# נגקידושי# נגקידושי# נג

        240240240240        ....נדנדנדנד����::::קידושי# נגקידושי# נגקידושי# נגקידושי# נג

        240240240240        גגגג""""ה הה הה הה ה""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב. . . . קידושי# נדקידושי# נדקידושי# נדקידושי# נד

        241241241241        לללל""""ח זח זח זח ז""""ה ורה ורה ורה ור""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב. . . . קידושי# נדקידושי# נדקידושי# נדקידושי# נד

        240,253240,253240,253240,253        ה חזרנוה חזרנוה חזרנוה חזרנו""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . קידושי# נדקידושי# נדקידושי# נדקידושי# נד

        248248248248����249,258249,258249,258249,258����261261261261        ::::קידושי# נדקידושי# נדקידושי# נדקידושי# נד

        262262262262        ה כי אתאה כי אתאה כי אתאה כי אתא""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב: : : : קידושי# נדקידושי# נדקידושי# נדקידושי# נד

        241241241241        ה ולא אמרוה ולא אמרוה ולא אמרוה ולא אמרו""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב: : : : קידושי# נדקידושי# נדקידושי# נדקידושי# נד

        262262262262        ה לאה לאה לאה לא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : קידושי# נדקידושי# נדקידושי# נדקידושי# נד

        263263263263        ....קידושי# נהקידושי# נהקידושי# נהקידושי# נה

        140140140140        ה אי#ה אי#ה אי#ה אי#""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . קידושי# נהקידושי# נהקידושי# נהקידושי# נה

        254,263254,263254,263254,263        ה ורביה ורביה ורביה ורבי""""ד דד דד דד ד""""רירירירי' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . קידושי# נהקידושי# נהקידושי# נהקידושי# נה

        268268268268        ....סבסבסבסבקידושי# קידושי# קידושי# קידושי# 

        272272272272        רררר""""ה תה תה תה ת""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . קידושי# סבקידושי# סבקידושי# סבקידושי# סב

        268268268268        ה אי#ה אי#ה אי#ה אי#""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . קידושי# סבקידושי# סבקידושי# סבקידושי# סב

        288288288288        ה וידי�ה וידי�ה וידי�ה וידי�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . קידושי# סגקידושי# סגקידושי# סגקידושי# סג

        

        בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמא

        70707070        ....בבא קמא גבבא קמא גבבא קמא גבבא קמא ג

        70707070        ה וממונ+ה וממונ+ה וממונ+ה וממונ+""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא גבבא קמא גבבא קמא גבבא קמא ג

        15151515����16,16716,16716,16716,167����168168168168        ::::בבא קמא דבבא קמא דבבא קמא דבבא קמא ד

        15151515        ה שומר חנ�ה שומר חנ�ה שומר חנ�ה שומר חנ�""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא קמא דבבא קמא דבבא קמא דבבא קמא ד

        15,17015,17015,17015,170        ה שומרה שומרה שומרה שומר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא דבבא קמא דבבא קמא דבבא קמא ד

        26262626        ה שלשהה שלשהה שלשהה שלשה"""" ד ד ד ד''''תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא דבבא קמא דבבא קמא דבבא קמא ד

        168168168168        ....בבא קמא הבבא קמא הבבא קמא הבבא קמא ה

        276276276276        ::::בבא קמא ובבא קמא ובבא קמא ובבא קמא ו

        277277277277        ה שור רעהוה שור רעהוה שור רעהוה שור רעהו""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא קמא ובבא קמא ובבא קמא ובבא קמא ו

        168,170168,170168,170168,170        ::::בבא קמא זבבא קמא זבבא קמא זבבא קמא ז

        98989898        ::::בבא קמא חבבא קמא חבבא קמא חבבא קמא ח

        168168168168        ....בבא קמא טבבא קמא טבבא קמא טבבא קמא ט

        169169169169        ה רב הונאה רב הונאה רב הונאה רב הונא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא טבבא קמא טבבא קמא טבבא קמא ט

        38,70,30738,70,30738,70,30738,70,307        ::::בבא קמא טבבא קמא טבבא קמא טבבא קמא ט

        38,7038,7038,7038,70        ה הכשרתיה הכשרתיה הכשרתיה הכשרתי""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא קמא טבבא קמא טבבא קמא טבבא קמא ט

        104,159104,159104,159104,159        ....בבא קמא יבבא קמא יבבא קמא יבבא קמא י

        151515156666        ה כגו#ה כגו#ה כגו#ה כגו#""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא יבבא קמא יבבא קמא יבבא קמא י

        155155155155        ::::בבא קמא יבבא קמא יבבא קמא יבבא קמא י

        20,17120,17120,17120,171����177177177177        ....בבא קמא יאבבא קמא יאבבא קמא יאבבא קמא יא

        171171171171        ה אמר שמואלה אמר שמואלה אמר שמואלה אמר שמואל""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . בבא קמא יאבבא קמא יאבבא קמא יאבבא קמא יא

        171,176171,176171,176171,176        ה אי#ה אי#ה אי#ה אי#""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא יאבבא קמא יאבבא קמא יאבבא קמא יא

        309309309309        ....בבא קמא כבבא קמא כבבא קמא כבבא קמא כ

        318318318318        ....כאכאכאכא����....בבא קמא כבבא קמא כבבא קמא כבבא קמא כ

        311311311311        ה זאת אומרתה זאת אומרתה זאת אומרתה זאת אומרת""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא קמא כבבא קמא כבבא קמא כבבא קמא כ

        311311311311        ....כאכאכאכא����::::בבא קמא כבבא קמא כבבא קמא כבבא קמא כ

        309,318309,318309,318309,318        ....בבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כא

        309309309309        ה אמרה אמרה אמרה אמר""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב. . . . בבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כא

        312312312312        ה כהדיוטה כהדיוטה כהדיוטה כהדיוט""""א דא דא דא ד"""" רשב רשב רשב רשב....בבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כא

        313313313313        ה כהדיוטה כהדיוטה כהדיוטה כהדיוט""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב. . . . בבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כא

        312312312312����313313313313        ה כהדיוטה כהדיוטה כהדיוטה כהדיוט""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כא

        63636363        ::::בבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כא

        63,6663,6663,6663,66        ה כגו#ה כגו#ה כגו#ה כגו#""""ד דד דד דד ד""""ראבראבראבראב: : : : בבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כא

        60606060        ....כבכבכבכב����::::בבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כאבבא קמא כא

        61616161        ה דאפי+ה דאפי+ה דאפי+ה דאפי+""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא כבבבא קמא כבבבא קמא כבבבא קמא כב

        61616161        ....בבא קמא כבבבא קמא כבבבא קמא כבבבא קמא כב

        61616161        ה סת�ה סת�ה סת�ה סת�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא כגבבא קמא כגבבא קמא כגבבא קמא כג

        17,11017,11017,11017,110        אלאלאלאלה ושמוה ושמוה ושמוה ושמו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא כזבבא קמא כזבבא קמא כזבבא קמא כז

        17,11017,11017,11017,110        ה ואונסה ואונסה ואונסה ואונס""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא כחבבא קמא כחבבא קמא כחבבא קמא כח



345          מפתחות

        152152152152        ה ואונסה ואונסה ואונסה ואונס""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא כחבבא קמא כחבבא קמא כחבבא קמא כח

        40404040        ::::בבא קמא מהבבא קמא מהבבא קמא מהבבא קמא מה

        319,321319,321319,321319,321        ....בבא קמא מובבא קמא מובבא קמא מובבא קמא מו

        332332332332        ::::מומומומו����....בבא קמא מובבא קמא מובבא קמא מובבא קמא מו

        60606060        ::::נבנבנבנב����....בבא קמא נבבבא קמא נבבבא קמא נבבבא קמא נב

        60,6960,6960,6960,69        ::::בבא קמא נבבבא קמא נבבבא קמא נבבבא קמא נב

        55,6055,6055,6055,60        ה ושכיחיה ושכיחיה ושכיחיה ושכיחי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא נבבבא קמא נבבבא קמא נבבבא קמא נב

        57575757        ה איה איה איה אי""""ת דת דת דת ד""""תלמיד רתלמיד רתלמיד רתלמיד ר: : : : בבא קמא נבבבא קמא נבבבא קמא נבבבא קמא נב

        37373737����39,69,7239,69,7239,69,7239,69,72        ::::בבא קמא נהבבא קמא נהבבא קמא נהבבא קמא נה

        30303030����31,8731,8731,8731,87        ::::בבא קמא נובבא קמא נובבא קמא נובבא קמא נו

        231231231231        ה הכלה הכלה הכלה הכל""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . בבא קמא נזבבא קמא נזבבא קמא נזבבא קמא נז

        18,4518,4518,4518,45        ה כגו#ה כגו#ה כגו#ה כגו#""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא קמא נזבבא קמא נזבבא קמא נזבבא קמא נז

        37,4937,4937,4937,49        ....בבא קמא נחבבא קמא נחבבא קמא נחבבא קמא נח

        105105105105        ::::בבא קמא נטבבא קמא נטבבא קמא נטבבא קמא נט

        36,86,15536,86,15536,86,15536,86,155        ....בבא קמא סבבבא קמא סבבבא קמא סבבבא קמא סב

        12121212        ::::בבא קמא סגבבא קמא סגבבא קמא סגבבא קמא סג

        178178178178����179179179179        ....בבא קמא עבבא קמא עבבא קמא עבבא קמא ע

        180180180180        ה משו�ה משו�ה משו�ה משו�""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . בבא קמא עבבא קמא עבבא קמא עבבא קמא ע

        335335335335        ה וסברה וסברה וסברה וסבר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא עאבבא קמא עאבבא קמא עאבבא קמא עא

        205205205205����206206206206        ....בבא קמא עטבבא קמא עטבבא קמא עטבבא קמא עט

        208208208208        ה תקנוה תקנוה תקנוה תקנו""""ד דד דד דד ד""""ראבראבראבראב. . . . קמא עטקמא עטקמא עטקמא עטבבא בבא בבא בבא 

        206206206206        ה תיקנוה תיקנוה תיקנוה תיקנו""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . בבא קמא עטבבא קמא עטבבא קמא עטבבא קמא עט

        207207207207        ה תקנוה תקנוה תקנוה תקנו""""פ דפ דפ דפ ד""""תורתורתורתור. . . . בבא קמא עטבבא קמא עטבבא קמא עטבבא קמא עט

        149149149149        ה באושאה באושאה באושאה באושא""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא קמא פחבבא קמא פחבבא קמא פחבבא קמא פח

        143143143143        ה באושאה באושאה באושאה באושא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא קמא פחבבא קמא פחבבא קמא פחבבא קמא פח

        147147147147        ....צצצצ����::::בבא קמא פחבבא קמא פחבבא קמא פחבבא קמא פח

        162162162162        ::::בבא קמא צאבבא קמא צאבבא קמא צאבבא קמא צא

        81818181        ....בבא קמא צבבבא קמא צבבבא קמא צבבבא קמא צב

        35,80,91,20035,80,91,20035,80,91,20035,80,91,200        ....בבא קמא צגבבא קמא צגבבא קמא צגבבא קמא צג

        174174174174        ::::בבא קמא צגבבא קמא צגבבא קמא צגבבא קמא צג

        171717175555        ....בבא קמא צדבבא קמא צדבבא קמא צדבבא קמא צד

        267267267267        ::::בבא קמא צובבא קמא צובבא קמא צובבא קמא צו

        316,318316,318316,318316,318        ....בבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צז

        316316316316        ה איניה איניה איניה איני""""ד דד דד דד ד""""ראבראבראבראב. . . . בבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צז

        104,123104,123104,123104,123        ה התוק*ה התוק*ה התוק*ה התוק*""""ד דד דד דד ד""""ראבראבראבראב. . . . בבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צז

        140,174140,174140,174140,174        ה התוק*ה התוק*ה התוק*ה התוק*""""ד דד דד דד ד""""ראבראבראבראב. . . . בבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צז

        312312312312        ה אמרה אמרה אמרה אמר""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב. . . . בבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צז

        316316316316        ה כתבה כתבה כתבה כתב""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב. . . . בבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צזבבא קמא צז

        294294294294        ....בבא קמא קאבבא קמא קאבבא קמא קאבבא קמא קא

        233233233233        ....בבא קמא קגבבא קמא קגבבא קמא קגבבא קמא קג

        235235235235        ....בבא קמא קדבבא קמא קדבבא קמא קדבבא קמא קד

        235235235235        לללל""""ה קה קה קה ק""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב. . . .  קד קד קד קדבבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמא

        19191919����20,19020,19020,19020,190        ::::בבא קמא קהבבא קמא קהבבא קמא קהבבא קמא קה

        202,204202,204202,204202,204����205205205205        ::::בבא קמא קובבא קמא קובבא קמא קובבא קמא קו

        65656565        ....בבא קמא קיזבבא קמא קיזבבא קמא קיזבבא קמא קיז

        231,233231,233231,233231,233        ....בבא קמא קיחבבא קמא קיחבבא קמא קיחבבא קמא קיח

        152152152152        חחחח""""ב הב הב הב ה""""בבא קמא ירושלמי פבבא קמא ירושלמי פבבא קמא ירושלמי פבבא קמא ירושלמי פ

        42424242        טטטט""""ד הד הד הד ה""""בבא קמא ירושלמי פבבא קמא ירושלמי פבבא קמא ירושלמי פבבא קמא ירושלמי פ

        

        בבא מציעאבבא מציעאבבא מציעאבבא מציעא

        319319319319        ....בבא מציעא בבבא מציעא בבבא מציעא בבבא מציעא ב

        321321321321        ה ויחלוקוה ויחלוקוה ויחלוקוה ויחלוקו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא בבבא מציעא בבבא מציעא בבבא מציעא ב

        319319319319        ::::בבא מציעא בבבא מציעא בבבא מציעא בבבא מציעא ב

        224224224224����225225225225        ....בבא מציעא יבבא מציעא יבבא מציעא יבבא מציעא י

        226226226226        ::::בבא מציעא יבבבא מציעא יבבבא מציעא יבבבא מציעא יב

        113113113113        ה היהה היהה היהה היה""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב. . . . בבא מציעא יזבבא מציעא יזבבא מציעא יזבבא מציעא יז

        119119119119        ....בבא מציעא כזבבא מציעא כזבבא מציעא כזבבא מציעא כז

        24,21724,21724,21724,217        ....בבא מציעא כטבבא מציעא כטבבא מציעא כטבבא מציעא כט

        231231231231        ....בבא מציעא לאבבא מציעא לאבבא מציעא לאבבא מציעא לא

        232232232232        ה דאמרה דאמרה דאמרה דאמר""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . בבא מציעא לאבבא מציעא לאבבא מציעא לאבבא מציעא לא

        160160160160        ::::בבא מציעא לגבבא מציעא לגבבא מציעא לגבבא מציעא לג

        152,161,163152,161,163152,161,163152,161,163        ....בבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לד

        129129129129        ה אבלה אבלה אבלה אבל""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : : בבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לד

        127127127127        ה שותפי#ה שותפי#ה שותפי#ה שותפי#""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : : בבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לד

        188188188188        ה של�ה של�ה של�ה של�""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : : בבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לד

        144144144144        ה שאלה שאלה שאלה שאל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לדבבא מציעא לד

        137137137137����138,141138,141138,141138,141        ::::בבא מציעא להבבא מציעא להבבא מציעא להבבא מציעא לה



346      ל בפרק השואל"שיעורי הרא    

        139139139139    ה והשואלה והשואלה והשואלה והשואל""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב: : : : בבא מציעא להבבא מציעא להבבא מציעא להבבא מציעא לה

        141141141141    ה והשואלה והשואלה והשואלה והשואל""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב: : : : בבא מציעא להבבא מציעא להבבא מציעא להבבא מציעא לה

        139139139139        ה מכדיה מכדיה מכדיה מכדי""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב: : : : בבא מציעא להבבא מציעא להבבא מציעא להבבא מציעא לה

        139139139139        ה תחזורה תחזורה תחזורה תחזור""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא להבבא מציעא להבבא מציעא להבבא מציעא לה

        58,23358,23358,23358,233        ....בבא מציעא לובבא מציעא לובבא מציעא לובבא מציעא לו

        55,5855,5855,5855,58        ה אי#ה אי#ה אי#ה אי#""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . יעא לויעא לויעא לויעא לובבא מצבבא מצבבא מצבבא מצ

        19191919        ::::בבא מציעא לובבא מציעא לובבא מציעא לובבא מציעא לו

        58585858����59,6759,6759,6759,67        ה האה האה האה הא""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב: : : : בבא מציעא לובבא מציעא לובבא מציעא לובבא מציעא לו

        19,15419,15419,15419,154        ה מאיה מאיה מאיה מאי""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : : בבא מציעא לובבא מציעא לובבא מציעא לובבא מציעא לו

        176176176176        ה מאיה מאיה מאיה מאי""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : : בבא מציעא לובבא מציעא לובבא מציעא לובבא מציעא לו

        138138138138        ה א*ה א*ה א*ה א*""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . בבא מציעא לזבבא מציעא לזבבא מציעא לזבבא מציעא לז

        112112112112        ::::בבא מציעא מאבבא מציעא מאבבא מציעא מאבבא מציעא מא

        30303030        ה קרנאה קרנאה קרנאה קרנא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא מאבבא מציעא מאבבא מציעא מאבבא מציעא מא

        46464646����47474747        ה ומיהוה ומיהוה ומיהוה ומיהו""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב. . . . בבא מציעא מבבבא מציעא מבבבא מציעא מבבבא מציעא מב

        37,42,47,5537,42,47,5537,42,47,5537,42,47,55        ....בבא מציעא מבבבא מציעא מבבבא מציעא מבבבא מציעא מב

        33,17733,17733,17733,177        ....בבא מציעא מגבבא מציעא מגבבא מציעא מגבבא מציעא מג

        178178178178        ה האה האה האה הא""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב. . . . בבא מציעא מגבבא מציעא מגבבא מציעא מגבבא מציעא מג

        13131313        ::::בבא מציעא מגבבא מציעא מגבבא מציעא מגבבא מציעא מג

        206206206206        ::::בבא מציעא מזבבא מציעא מזבבא מציעא מזבבא מציעא מז

        225225225225        ה והא בעיה והא בעיה והא בעיה והא בעי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא מחבבא מציעא מחבבא מציעא מחבבא מציעא מח

        14,22714,22714,22714,227����230230230230        ....בבא מציעא מטבבא מציעא מטבבא מציעא מטבבא מציעא מט

        230230230230        ה כיו#ה כיו#ה כיו#ה כיו#""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . בבא מציעא מטבבא מציעא מטבבא מציעא מטבבא מציעא מט

        229229229229        ה אלאה אלאה אלאה אלא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא מטבבא מציעא מטבבא מציעא מטבבא מציעא מט

        121121121121        ....בבא מציעא נהבבא מציעא נהבבא מציעא נהבבא מציעא נה

        16161616        ....בבא מציעא נובבא מציעא נובבא מציעא נובבא מציעא נו

        248248248248        ה הקדשה הקדשה הקדשה הקדש""""ד דד דד דד ד""""רירירירי' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נז

        254254254254        ה הקדשה הקדשה הקדשה הקדש""""ד דד דד דד ד""""רירירירי' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נז

        258258258258        ה הקדשה הקדשה הקדשה הקדש""""ד דד דד דד ד""""רירירירי' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נז

        286286286286        ::::בבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נז

        14141414        ה הא דתנ#ה הא דתנ#ה הא דתנ#ה הא דתנ#""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב: : : : בבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נז

        128,196128,196128,196128,196        ה לספקה לספקה לספקה לספק""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נז

        13,1613,1613,1613,16        ה שומרה שומרה שומרה שומר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נזבבא מציעא נז

        91919191����94949494        ....בבא מציעא נחבבא מציעא נחבבא מציעא נחבבא מציעא נח

        93939393        ה אמרה אמרה אמרה אמר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא נחבבא מציעא נחבבא מציעא נחבבא מציעא נח

        304304304304        ::::בבא מציעא סבבא מציעא סבבא מציעא סבבא מציעא ס

        305305305305        ה למהה למהה למהה למה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא סבבא מציעא סבבא מציעא סבבא מציעא ס

        267267267267        ה אלאה אלאה אלאה אלא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא סאבבא מציעא סאבבא מציעא סאבבא מציעא סא

        305305305305        ::::בבא מציעא סדבבא מציעא סדבבא מציעא סדבבא מציעא סד

        306306306306        ה א*ה א*ה א*ה א*""""מאירי דמאירי דמאירי דמאירי ד: : : : בבא מציעא סדבבא מציעא סדבבא מציעא סדבבא מציעא סד

        79797979        ....בבא מציעא סזבבא מציעא סזבבא מציעא סזבבא מציעא סז

        128128128128        ה מצאוה מצאוה מצאוה מצאו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא עאבבא מציעא עאבבא מציעא עאבבא מציעא עא

        97979797        ::::בבא מציעא עהבבא מציעא עהבבא מציעא עהבבא מציעא עה

        225225225225        ה להביאה להביאה להביאה להביא""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב: : : : בבא מציעא עהבבא מציעא עהבבא מציעא עהבבא מציעא עה

        97979797        ה האה האה האה הא""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב: : : : בבא מציעא עובבא מציעא עובבא מציעא עובבא מציעא עו

        225225225225        ....בבא מציעא עזבבא מציעא עזבבא מציעא עזבבא מציעא עז

        226226226226        ::::בבא מציעא עזבבא מציעא עזבבא מציעא עזבבא מציעא עז

        58585858����59,6659,6659,6659,66����67,73,16467,73,16467,73,16467,73,164        ....בבא מציעא עחבבא מציעא עחבבא מציעא עחבבא מציעא עח

        67676767        ה וא�ה וא�ה וא�ה וא�""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . בבא מציעא עחבבא מציעא עחבבא מציעא עחבבא מציעא עח

        55555555����56565656        ה הוחמהה הוחמהה הוחמהה הוחמה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא עחבבא מציעא עחבבא מציעא עחבבא מציעא עח

        66666666        ה הוחמהה הוחמהה הוחמהה הוחמה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא עחבבא מציעא עחבבא מציעא עחבבא מציעא עח

        23,27,74,101,18623,27,74,101,18623,27,74,101,18623,27,74,101,186����187187187187        ::::בבא מציעא פבבא מציעא פבבא מציעא פבבא מציעא פ

        213,217,227,230213,217,227,230213,217,227,230213,217,227,230        ::::בא מציעא פבא מציעא פבא מציעא פבא מציעא פבבבב

        31313131        ה כיצד משל�ה כיצד משל�ה כיצד משל�ה כיצד משל�""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא מציעא פבבא מציעא פבבא מציעא פבבא מציעא פ

        29292929        ה לימאה לימאה לימאה לימא""""ק דק דק דק ד""""שטמשטמשטמשטמ: : : : בבא מציעא פבבא מציעא פבבא מציעא פבבא מציעא פ

        187187187187        ה מתניתי#ה מתניתי#ה מתניתי#ה מתניתי#""""ק דק דק דק ד""""שטמשטמשטמשטמ: : : : בבא מציעא פבבא מציעא פבבא מציעא פבבא מציעא פ

        28282828        ה נימאה נימאה נימאה נימא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא פבבא מציעא פבבא מציעא פבבא מציעא פ

        25,32,10125,32,10125,32,10125,32,101        ....בבא מציעא פאבבא מציעא פאבבא מציעא פאבבא מציעא פא

        110110110110        ה ואתאה ואתאה ואתאה ואתא""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב: : : : בבא מציעא פבבבא מציעא פבבבא מציעא פבבבא מציעא פב

        152152152152        ה ואתאה ואתאה ואתאה ואתא""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב: : : : בבא מציעא פבבבא מציעא פבבבא מציעא פבבבא מציעא פב

        159159159159        ....עא פגעא פגעא פגעא פגבבא מציבבא מציבבא מציבבא מצי

        200200200200        ::::בבא מציעא פזבבא מציעא פזבבא מציעא פזבבא מציעא פז

        11,1511,1511,1511,15����17,2617,2617,2617,26        ....בבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צג

        37,4837,4837,4837,48����49,56,67,23449,56,67,23449,56,67,23449,56,67,234        ::::בבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צג

        18,4818,4818,4818,48        ה אתאה אתאה אתאה אתא""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב: : : : בבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צג

        234234234234        ה איה איה איה אי""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב: : : : בבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צג

        67,23467,23467,23467,234        ה איה איה איה אי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צג

        50505050        ה איבעיה איבעיה איבעיה איבעי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צגבבא מציעא צג

        12,78,9112,78,9112,78,9112,78,91����94949494        ....בבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צד



347          מפתחות

        88888888        ה אפילוה אפילוה אפילוה אפילו""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . דדדדבבא מציעא צבבא מציעא צבבא מציעא צבבא מציעא צ

        83838383        ה אפילוה אפילוה אפילוה אפילו""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . בבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צד

        87878787        ה וזה לשו#ה וזה לשו#ה וזה לשו#ה וזה לשו#""""ק דק דק דק ד""""שטמשטמשטמשטמ. . . . בבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צד

        79797979        ה מתניתי#ה מתניתי#ה מתניתי#ה מתניתי#""""ק דק דק דק ד""""שטמשטמשטמשטמ. . . . בבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צד

        96969696        ::::צדצדצדצד����....בבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צד

        17,26,4317,26,4317,26,4317,26,43����44444444        ::::בבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צד

        97979797        ה ובעלי�ה ובעלי�ה ובעלי�ה ובעלי�""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צד

        97979797        ה עמהה עמהה עמהה עמה""""ק דק דק דק ד""""שטמשטמשטמשטמ: : : : בבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צד

        12121212        ה שומרה שומרה שומרה שומר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צדבבא מציעא צד

        108108108108        ....בבא מציעא צהבבא מציעא צהבבא מציעא צהבבא מציעא צה

        103103103103����104,116104,116104,116104,116        ::::בבא מציעא צהבבא מציעא צהבבא מציעא צהבבא מציעא צה

        115,117115,117115,117115,117����122,125,142122,125,142122,125,142122,125,142        ....בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        119119119119        ה שאלהה שאלהה שאלהה שאלה""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        116116116116        ה מהוה מהוה מהוה מהו""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        121121121121        ה שאלה שאלה שאלה שאל""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        144144144144        ה שאלה שאלה שאלה שאל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        144144144144        ה שאלה שאלה שאלה שאל""""ש דש דש דש ד""""רארארארא' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        144144144144        ה שאלה שאלה שאלה שאל""""ד דד דד דד ד""""רירירירי' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . .  מציעא צו מציעא צו מציעא צו מציעא צובבאבבאבבאבבא

        131131131131        ::::צוצוצוצו����....בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        24,13524,13524,13524,135����137,142,152137,142,152137,142,152137,142,152        ::::בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        156,167,228156,167,228156,167,228156,167,228        ::::בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        228228228228        אאאא""""הגהות הגרהגהות הגרהגהות הגרהגהות הגר: : : : בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        153153153153        ה והאה והאה והאה והא""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב: : : : בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        153153153153        ה אמרה אמרה אמרה אמר""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : : בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        132132132132        ה ואליבאה ואליבאה ואליבאה ואליבא""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        160160160160        ה וכ#ה וכ#ה וכ#ה וכ#""""ק דק דק דק ד""""שטמשטמשטמשטמ: : : : בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        134134134134        ה אמרה אמרה אמרה אמר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        24,42,22824,42,22824,42,22824,42,228        ה בעלה בעלה בעלה בעל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        171171171171        ה זילה זילה זילה זיל""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . צזצזצזצז����::::בבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צובבא מציעא צו

        97979797����103,113103,113103,113103,113        ....בבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צז

        100100100100        ה כשאלהה כשאלהה כשאלהה כשאלה""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . בבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צז

        101101101101        ה וזהה וזהה וזהה וזה""""ק דק דק דק ד""""שטמשטמשטמשטמ. . . . בבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צז

        329329329329        ::::צזצזצזצז����....בבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צז

        324324324324        ::::בבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צז

        165165165165        ממממ""""ה שה שה שה ש""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב: : : : ציעא צזציעא צזציעא צזציעא צזבבא מבבא מבבא מבבא מ

        165165165165        ה שמעתה שמעתה שמעתה שמעת""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב: : : : בבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צז

        329329329329����331331331331        ה לימאה לימאה לימאה לימא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צז

        331331331331        ש לימאש לימאש לימאש לימא""""רארארארא' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צז

        331331331331        ה לימאה לימאה לימאה לימא""""פ דפ דפ דפ ד""""תורתורתורתור: : : : בבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צזבבא מציעא צז

        135135135135����136,185,205,329136,185,205,329136,185,205,329136,185,205,329        ::::בבא מציעא צחבבא מציעא צחבבא מציעא צחבבא מציעא צח

        136136136136        ה שאלהה שאלהה שאלהה שאלה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא צחבבא מציעא צחבבא מציעא צחבבא מציעא צח

        185,214185,214185,214185,214        ....צטצטצטצט����::::בבא מציעא צחבבא מציעא צחבבא מציעא צחבבא מציעא צח

        128,187128,187128,187128,187����189,205189,205189,205189,205        ....בא מציעא צטבא מציעא צטבא מציעא צטבא מציעא צטבבבב

        214214214214����215,227215,227215,227215,227        ....בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        14141414        ה זהה זהה זהה זה""""מאירי דמאירי דמאירי דמאירי ד. . . . בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        123123123123        ה אלאה אלאה אלאה אלא""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        301301301301        ה אמרה אמרה אמרה אמר""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        192192192192����197197197197        ה רבה רבה רבה רב""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        215215215215        ה רבה רבה רבה רב""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        215215215215        ה באומרה באומרה באומרה באומר""""# ד# ד# ד# ד""""רררר. . . . בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        140140140140        ה וחבירוה וחבירוה וחבירוה וחבירו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . ציעא צטציעא צטציעא צטציעא צטבבא מבבא מבבא מבבא מ

        254254254254        ה וחבירוה וחבירוה וחבירוה וחבירו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        189189189189����192192192192        ה כיו#ה כיו#ה כיו#ה כיו#""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        210210210210        ה כיו#ה כיו#ה כיו#ה כיו#""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        186,188186,188186,188186,188        ה כ+ה כ+ה כ+ה כ+""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        216216216216����217217217217        ה כ+ה כ+ה כ+ה כ+""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        177,181,303,308177,181,303,308177,181,303,308177,181,303,308        ::::בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        303303303303        ה מהה מהה מהה מה""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב: : : : בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        303303303303        ה מהה מהה מהה מה""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        308308308308        קקקק""""שטמשטמשטמשטמ: : : : בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        304304304304        ה פרטה פרטה פרטה פרט""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צטבבא מציעא צט

        267,319,322,324267,319,322,324267,319,322,324267,319,322,324        ....בבא מציעא קבבא מציעא קבבא מציעא קבבא מציעא ק

        329,334329,334329,334329,334        אאאא""""הגהות הגרהגהות הגרהגהות הגרהגהות הגר. . . . בבא מציעא קבבא מציעא קבבא מציעא קבבא מציעא ק

        323323323323        ה כ+ה כ+ה כ+ה כ+""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . בבא מציעא קבבא מציעא קבבא מציעא קבבא מציעא ק

        323323323323����324324324324        ה האה האה האה הא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא קבבא מציעא קבבא מציעא קבבא מציעא ק

        180180180180        ה פרדיסיה פרדיסיה פרדיסיה פרדיסי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא מציעא קגבבא מציעא קגבבא מציעא קגבבא מציעא קג

        158158158158        ....יעא קזיעא קזיעא קזיעא קזבבא מצבבא מצבבא מצבבא מצ

        158158158158        ה אי#ה אי#ה אי#ה אי#""""י די די די ד""""רשרשרשרש. . . . בבא מציעא קזבבא מציעא קזבבא מציעא קזבבא מציעא קז



348      ל בפרק השואל"שיעורי הרא    

        117117117117        אאאא""""ד הד הד הד ה""""בבא מציעא תוספתא פבבא מציעא תוספתא פבבא מציעא תוספתא פבבא מציעא תוספתא פ

        232232232232        זזזז""""ח הח הח הח ה""""בבא מציעא תוספתא פבבא מציעא תוספתא פבבא מציעא תוספתא פבבא מציעא תוספתא פ

        

        בבא בתראבבא בתראבבא בתראבבא בתרא

        308308308308        פפפפ""""ה אעה אעה אעה אע""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא בתרא הבבא בתרא הבבא בתרא הבבא בתרא ה

        335335335335        ה זאתה זאתה זאתה זאת""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא בתרא כבבבא בתרא כבבבא בתרא כבבבא בתרא כב

        113113113113        ה הויה הויה הויה הוי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא בתרא לדבבא בתרא לדבבא בתרא לדבבא בתרא לד

        335335335335        ה ההואה ההואה ההואה ההוא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא בתרא לדבבא בתרא לדבבא בתרא לדבבא בתרא לד

        320320320320        ....להלהלהלה����::::בבא בתרא לדבבא בתרא לדבבא בתרא לדבבא בתרא לד

        320,329320,329320,329320,329        .... בתרא לה בתרא לה בתרא לה בתרא להבבאבבאבבאבבא

        329329329329        ה ומאיה ומאיה ומאיה ומאי""""ה דה דה דה ד""""יד רמיד רמיד רמיד רמ. . . . בבא בתרא להבבא בתרא להבבא בתרא להבבא בתרא לה

        98989898        ....בבא בתרא מגבבא בתרא מגבבא בתרא מגבבא בתרא מג

        99999999        ה מפניה מפניה מפניה מפני""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בבא בתרא מגבבא בתרא מגבבא בתרא מגבבא בתרא מג

        133133133133        ה כדרבה כדרבה כדרבה כדרב""""� ד� ד� ד� ד""""רשברשברשברשב. . . . בבא בתרא מטבבא בתרא מטבבא בתרא מטבבא בתרא מט

        133133133133        ה יכולהה יכולהה יכולהה יכולה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא בתרא מטבבא בתרא מטבבא בתרא מטבבא בתרא מט

        145145145145        ה קסברה קסברה קסברה קסבר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : ננננ����....בבא בתרא נבבא בתרא נבבא בתרא נבבא בתרא נ

        180180180180        ה ארעתאה ארעתאה ארעתאה ארעתא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : בבא בתרא סאבבא בתרא סאבבא בתרא סאבבא בתרא סא

        332332332332        ....בבא בתרא סגבבא בתרא סגבבא בתרא סגבבא בתרא סג

        332332332332        ה תנו חלקה תנו חלקה תנו חלקה תנו חלק""""� ד� ד� ד� ד"""" רשב רשב רשב רשב....בבא בתרא סגבבא בתרא סגבבא בתרא סגבבא בתרא סג

        278,285278,285278,285278,285        ....בבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עט

        285,287285,287285,287285,287        ה בורה בורה בורה בור""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב. . . . בבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עט

        285285285285        ה והאה והאה והאה והא""""# ד# ד# ד# ד""""רמברמברמברמב. . . . בבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עט

        285285285285        ה הכיה הכיה הכיה הכי""""� ד� ד� ד� ד""""רשברשברשברשב. . . . בבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עט

        279279279279        ה ובמהה ובמהה ובמהה ובמה""""� ד� ד� ד� ד""""רשברשברשברשב. . . . בבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עט

        300300300300        ה ובמהה ובמהה ובמהה ובמה""""� ד� ד� ד� ד""""רשברשברשברשב. . . . בבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עט

        279279279279        ה מועלי#ה מועלי#ה מועלי#ה מועלי#""""� ד� ד� ד� ד""""רשברשברשברשב. . . . בבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עטבבא בתרא עט

        192192192192        ::::בבא בתרא פדבבא בתרא פדבבא בתרא פדבבא בתרא פד

        209209209209����210210210210        ....בבא בתרא פובבא בתרא פובבא בתרא פובבא בתרא פו

        332332332332        ה לשחיטהה לשחיטהה לשחיטהה לשחיטה""""� ד� ד� ד� ד""""רשברשברשברשב. . . . בבא בתרא צבבבא בתרא צבבבא בתרא צבבבא בתרא צב

        328328328328        ה תיקוה תיקוה תיקוה תיקו""""� ד� ד� ד� ד""""רשברשברשברשב: : : : בבא בתרא קסובבא בתרא קסובבא בתרא קסובבא בתרא קסו

        332332332332        ה תיקוה תיקוה תיקוה תיקו""""� ד� ד� ד� ד""""רשברשברשברשב: : : : בבא בתרא קסובבא בתרא קסובבא בתרא קסובבא בתרא קסו

        124124124124        אאאא""""ג הג הג הג ה""""בבא בתרא ירושלמי פבבא בתרא ירושלמי פבבא בתרא ירושלמי פבבא בתרא ירושלמי פ

        

        סנהדרי#סנהדרי#סנהדרי#סנהדרי#

        267267267267        ....סנהדרי# טוסנהדרי# טוסנהדרי# טוסנהדרי# טו

        282282282282        חחחח""""רררר. . . . סנהדרי# טוסנהדרי# טוסנהדרי# טוסנהדרי# טו

        170170170170        ....סנהדרי# לאסנהדרי# לאסנהדרי# לאסנהדרי# לא

        120120120120        ....סנהדרי# נזסנהדרי# נזסנהדרי# נזסנהדרי# נז

        255255255255        ....סנהדרי# עבסנהדרי# עבסנהדרי# עבסנהדרי# עב

        

        מכותמכותמכותמכות

        89898989        ::::מכות גמכות גמכות גמכות ג

        89898989        ה אמר רב ענ#ה אמר רב ענ#ה אמר רב ענ#ה אמר רב ענ#""""א דא דא דא ד""""ריטבריטבריטבריטב: : : : מכות גמכות גמכות גמכות ג

        

        שבועותשבועותשבועותשבועות

        91919191        ::::שבועות לושבועות לושבועות לושבועות לו

        118118118118        ::::שבועות לחשבועות לחשבועות לחשבועות לח

        118118118118        ה מהה מהה מהה מה""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : שבועות לטשבועות לטשבועות לטשבועות לט

        118118118118        ג מהג מהג מהג מה""""ה הה הה הה ה""""א דא דא דא ד""""רשברשברשברשב: : : : שבועות לטשבועות לטשבועות לטשבועות לט

        118118118118        ::::שבועות משבועות משבועות משבועות מ

        113113113113        ה ומא#ה ומא#ה ומא#ה ומא#""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . שבועות מאשבועות מאשבועות מאשבועות מא

        12,20312,20312,20312,203        ....שבועות מבשבועות מבשבועות מבשבועות מב

        127127127127        אאאא""""ה הה הה הה ה""""שבועות ירושלמי פשבועות ירושלמי פשבועות ירושלמי פשבועות ירושלמי פ

        118118118118        אאאא""""ו הו הו הו ה""""שבועות ירושלמי פשבועות ירושלמי פשבועות ירושלמי פשבועות ירושלמי פ

        27,37,47,11327,37,47,11327,37,47,11327,37,47,113        אאאא""""ח הח הח הח ה""""ירושלמי פירושלמי פירושלמי פירושלמי פשבועות שבועות שבועות שבועות 

        206,210,215206,210,215206,210,215206,210,215        אאאא""""ח הח הח הח ה""""שבועות ירושלמי פשבועות ירושלמי פשבועות ירושלמי פשבועות ירושלמי פ

        

        עבודה זרהעבודה זרהעבודה זרהעבודה זרה

        266266266266        ....עבודה זרה מהעבודה זרה מהעבודה זרה מהעבודה זרה מה

        292292292292        ::::עבודה זרה מזעבודה זרה מזעבודה זרה מזעבודה זרה מז

        291,296291,296291,296291,296        ה גדעוה גדעוה גדעוה גדעו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . עבודה זרה מחעבודה זרה מחעבודה זרה מחעבודה זרה מח

        256,258256,258256,258256,258        ::::עבודה זרה נבעבודה זרה נבעבודה זרה נבעבודה זרה נב
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        זבחי�זבחי�זבחי�זבחי�

        38,7038,7038,7038,70        ....זבחי� סוזבחי� סוזבחי� סוזבחי� סו

        מנחותמנחותמנחותמנחות

        266266266266        ה גזרוה גזרוה גזרוה גזרו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . מנחות נבמנחות נבמנחות נבמנחות נב

        271271271271        ::::מנחות קאמנחות קאמנחות קאמנחות קא

        

        חולי#חולי#חולי#חולי#

        289289289289        ::::ווווחולי# טחולי# טחולי# טחולי# ט

        290290290290        ה וזה ביאורה וזה ביאורה וזה ביאורה וזה ביאור""""מאירי דמאירי דמאירי דמאירי ד: : : : חולי# טוחולי# טוחולי# טוחולי# טו

        289289289289        ::::טזטזטזטז����::::חולי# טוחולי# טוחולי# טוחולי# טו

        289289289289        ::::חולי# טזחולי# טזחולי# טזחולי# טז

        290290290290        ה לעני#ה לעני#ה לעני#ה לעני#""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : חולי# טזחולי# טזחולי# טזחולי# טז

        

        בכורותבכורותבכורותבכורות

        328328328328        אאאא""""ה דאמר רה דאמר רה דאמר רה דאמר ר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . בכורות מחבכורות מחבכורות מחבכורות מח

        

        ערכי#ערכי#ערכי#ערכי#

            298,300298,300298,300298,300        ....ערכי# כאערכי# כאערכי# כאערכי# כא

        

        תמורהתמורהתמורהתמורה

        266266266266        ה לאה לאה לאה לא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . תמורה גתמורה גתמורה גתמורה ג

        287287287287        ::::תמורה יזתמורה יזתמורה יזתמורה יז

        286286286286        ::::תמורה לאתמורה לאתמורה לאתמורה לא

        282828286666        ''''ה ואפיה ואפיה ואפיה ואפי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : תמורה לאתמורה לאתמורה לאתמורה לא

        

        

        

        כריתותכריתותכריתותכריתות

        264264264264        ....כריתות זכריתות זכריתות זכריתות ז

        315315315315        ה אש�ה אש�ה אש�ה אש�""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס: : : : כריתות יגכריתות יגכריתות יגכריתות יג

        

        מעילהמעילהמעילהמעילה

        248248248248        ::::מעילה במעילה במעילה במעילה ב

        266266266266        ::::יביביביב����....מעילה יבמעילה יבמעילה יבמעילה יב

        278278278278����279,283279,283279,283279,283����284284284284        ....מעילה יגמעילה יגמעילה יגמעילה יג

        243,314243,314243,314243,314        ....מעילה טומעילה טומעילה טומעילה טו

        262,310262,310262,310262,310        ה קדשיה קדשיה קדשיה קדשי""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . מעילה טומעילה טומעילה טומעילה טו

        242,316242,316242,316242,316        ....מעילה יחמעילה יחמעילה יחמעילה יח

        315315315315        ]]]]לגלגלגלג[[[[ק אות ק אות ק אות ק אות """"שטמשטמשטמשטמ. . . . מעילה יחמעילה יחמעילה יחמעילה יח

        242,315242,315242,315242,315        ה אי#ה אי#ה אי#ה אי#""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . מעילה יחמעילה יחמעילה יחמעילה יח

        222265,26765,26765,26765,267        ::::מעילה יחמעילה יחמעילה יחמעילה יח

        268,270268,270268,270268,270        ה ובתלושה ובתלושה ובתלושה ובתלוש""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : מעילה יחמעילה יחמעילה יחמעילה יח

        272272272272        ה ובתלושה ובתלושה ובתלושה ובתלוש""""י די די די ד""""רשרשרשרש: : : : מעילה יחמעילה יחמעילה יחמעילה יח

        242242242242����243,311,315243,311,315243,311,315243,311,315        ::::מעילה יטמעילה יטמעילה יטמעילה יט

        291,300291,300291,300291,300        ....ככככ����::::מעילה יטמעילה יטמעילה יטמעילה יט

        292,295292,295292,295292,295����296296296296        ....מעילה כמעילה כמעילה כמעילה כ

        292292292292����293293293293        ה הדרה הדרה הדרה הדר""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . מעילה כמעילה כמעילה כמעילה כ

        292292292292        ה לימאה לימאה לימאה לימא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . מעילה כמעילה כמעילה כמעילה כ

        119,194119,194119,194119,194        ....מעילה כאמעילה כאמעילה כאמעילה כא

        

        מידותמידותמידותמידות

        256256256256        וווו""""א מא מא מא מ""""מידות פמידות פמידות פמידות פ

        

        נידהנידהנידהנידה

        271271271271        ::::נידה ננידה ננידה ננידה נ

271271271271        ....נידה נאנידה נאנידה נאנידה נא
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����""""מפתח הרמבמפתח הרמבמפתח הרמבמפתח הרמב

        מדעמדעמדעמדע

            295295295295        דדדד////עבודת כוכבי� חעבודת כוכבי� חעבודת כוכבי� חעבודת כוכבי� ח

        

        זמני�זמני�זמני�זמני�

        121121121121        יביביביב////עירובי# בעירובי# בעירובי# בעירובי# ב

        

        נשי�נשי�נשי�נשי�

        110110110110        טטטט////אישות כאאישות כאאישות כאאישות כא

        110110110110        דדדד""""ט השגת הראבט השגת הראבט השגת הראבט השגת הראב////אישות כאאישות כאאישות כאאישות כא

        146146146146        בבבב////אישות כבאישות כבאישות כבאישות כב

        148148148148        זזזז////אישות כבאישות כבאישות כבאישות כב

        148148148148        ז מגיד משנהז מגיד משנהז מגיד משנהז מגיד משנה////אישות כבאישות כבאישות כבאישות כב

        

        הפלאההפלאההפלאההפלאה

        121121121121        טזטזטזטז////שבועות זשבועות זשבועות זשבועות ז

        299299299299����300300300300        לללל////ערכי# וחרמי# וערכי# וחרמי# וערכי# וחרמי# וערכי# וחרמי# ו

        

        זרעי�זרעי�זרעי�זרעי�

        271271271271        בבבב////תרומות בתרומות בתרומות בתרומות ב

        272272272272        טטטט//// ה ה ה התרומותתרומותתרומותתרומות

        270270270270        יייי////מעשר שני ונטע רבעי יאמעשר שני ונטע רבעי יאמעשר שני ונטע רבעי יאמעשר שני ונטע רבעי יא

        

        עבודהעבודהעבודהעבודה

        243243243243        טוטוטוטו////בית הבחירה אבית הבחירה אבית הבחירה אבית הבחירה א

        120120120120        ג משנה למל+ג משנה למל+ג משנה למל+ג משנה למל+////מעילה אמעילה אמעילה אמעילה א

        295,300295,300295,300295,300        הההה////מעילה המעילה המעילה המעילה ה

        247247247247        גגגג////מעילה ומעילה ומעילה ומעילה ו

        242242242242        הההה����גגגג////מעילה ומעילה ומעילה ומעילה ו

        254254254254        ד משנה למל+ד משנה למל+ד משנה למל+ד משנה למל+////מעילה ומעילה ומעילה ומעילה ו

        315315315315        טטטט////מעילה ומעילה ומעילה ומעילה ו

        

        טהרהטהרהטהרהטהרה

        271271271271        גגגג////טומאת אוכלי# גטומאת אוכלי# גטומאת אוכלי# גטומאת אוכלי# ג

        

        נזיקי#נזיקי#נזיקי#נזיקי#

        38,7038,7038,7038,70        אאאא////נזקי ממו# אנזקי ממו# אנזקי ממו# אנזקי ממו# א

        38383838        דדדד////נזקי ממו# חנזקי ממו# חנזקי ממו# חנזקי ממו# ח

        120120120120        בבבב////גניבה אגניבה אגניבה אגניבה א

        174174174174        טוטוטוטו////גניבה אגניבה אגניבה אגניבה א

        211211211211        בבבב////גניבה גגניבה גגניבה גגניבה ג

        204204204204        טטטט////גניבה דגניבה דגניבה דגניבה ד

        120120120120        בבבב////גזילה ואבידה אגזילה ואבידה אגזילה ואבידה אגזילה ואבידה א

        190190190190        בבבב////גזילה ואבידה בגזילה ואבידה בגזילה ואבידה בגזילה ואבידה ב

        174174174174        טוטוטוטו////גזילה ואבידה בגזילה ואבידה בגזילה ואבידה בגזילה ואבידה ב

        112112112112        אאאא////חובל ומזיק וחובל ומזיק וחובל ומזיק וחובל ומזיק ו

        112112112112        דדדד////חובל ומזיק וחובל ומזיק וחובל ומזיק וחובל ומזיק ו

        112112112112        ד מגיד משנהד מגיד משנהד מגיד משנהד מגיד משנה////חובל ומזיק וחובל ומזיק וחובל ומזיק וחובל ומזיק ו

        

        קני#קני#קני#קני#

        170170170170        דדדד////מכירה המכירה המכירה המכירה ה

        170170170170        דדדד""""ד השגת הראבד השגת הראבד השגת הראבד השגת הראב////מכירה המכירה המכירה המכירה ה

        196196196196        טוטוטוטו////מכירה יאמכירה יאמכירה יאמכירה יא

        329,33329,33329,33329,333333        יייי////מכירה כמכירה כמכירה כמכירה כ

        329,333329,333329,333329,333        יאיאיאיא////מכירה כמכירה כמכירה כמכירה כ

        333333333333        יא משנה למל+יא משנה למל+יא משנה למל+יא משנה למל+////מכירה כמכירה כמכירה כמכירה כ

        301301301301        אאאא////מכירה כגמכירה כגמכירה כגמכירה כג

        146146146146        דדדד////מכירה למכירה למכירה למכירה ל
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        משפטי�משפטי�משפטי�משפטי�

        27272727        גגגג////שכירות אשכירות אשכירות אשכירות א

        12121212        גגגג////שכירות בשכירות בשכירות בשכירות ב

        13,10913,10913,10913,109        דדדד""""ג השגת הראבג השגת הראבג השגת הראבג השגת הראב////שכירות בשכירות בשכירות בשכירות ב

        203203203203        זזזז////שכירות בשכירות בשכירות בשכירות ב

        203203203203        דדדד""""ז השגת הראבז השגת הראבז השגת הראבז השגת הראב////שכירות בשכירות בשכירות בשכירות ב

        187187187187        ח מגיד משנהח מגיד משנהח מגיד משנהח מגיד משנה////שכירות בשכירות בשכירות בשכירות ב

        83,9183,9183,9183,91        טטטט////שכירות בשכירות בשכירות בשכירות ב

        181181181181        גגגג////שכירות גשכירות גשכירות גשכירות ג

        181181181181        משנהמשנהמשנהמשנהג מגיד ג מגיד ג מגיד ג מגיד ////שכירות גשכירות גשכירות גשכירות ג

        73737373        חחחח////שכירות גשכירות גשכירות גשכירות ג

        73737373        יייי////שכירות גשכירות גשכירות גשכירות ג

        73737373        אאאא////שכירות דשכירות דשכירות דשכירות ד

        102102102102        בבבב////שכירות ישכירות ישכירות ישכירות י

        36363636        זזזז////שכירות יגשכירות יגשכירות יגשכירות יג

        153,157153,157153,157153,157        אאאא////שאלה ופיקדו# אשאלה ופיקדו# אשאלה ופיקדו# אשאלה ופיקדו# א

        160160160160        בבבב////שאלה ופיקדו# אשאלה ופיקדו# אשאלה ופיקדו# אשאלה ופיקדו# א

        301301301301        דדדד////שאלה ופיקדו# אשאלה ופיקדו# אשאלה ופיקדו# אשאלה ופיקדו# א

        123123123123        הההה////שאלה ופיקדו# אשאלה ופיקדו# אשאלה ופיקדו# אשאלה ופיקדו# א

        100100100100        גגגג////שאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# ב

        100100100100        ג משנה למל+ג משנה למל+ג משנה למל+ג משנה למל+////שאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# ב

        125,162125,162125,162125,162        חחחח////שאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# ב

        125125125125        ח משנה למל+ח משנה למל+ח משנה למל+ח משנה למל+////דו# בדו# בדו# בדו# בשאלה ופיקשאלה ופיקשאלה ופיקשאלה ופיק

        116116116116        טטטט////שאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# ב

        116,121116,121116,121116,121        ט לח� משנהט לח� משנהט לח� משנהט לח� משנה////שאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# ב

        116116116116        ט מגיד משנהט מגיד משנהט מגיד משנהט מגיד משנה////שאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# ב

        228228228228        יאיאיאיא////שאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# בשאלה ופיקדו# ב

        50505050        גגגג////שאלה ופיקדו# דשאלה ופיקדו# דשאלה ופיקדו# דשאלה ופיקדו# ד

        73737373����74747474        וווו////שאלה ופיקדו# דשאלה ופיקדו# דשאלה ופיקדו# דשאלה ופיקדו# ד

        305305305305        אאאא////מלווה ולווה דמלווה ולווה דמלווה ולווה דמלווה ולווה ד

        182182182182        בבבב////טוע# ונטע# הטוע# ונטע# הטוע# ונטע# הטוע# ונטע# ה

        182182182182        דדדד""""ב השגת הראבב השגת הראבב השגת הראבב השגת הראב////טוע# ונטע# הטוע# ונטע# הטוע# ונטע# הטוע# ונטע# ה

        203203203203        טטטט////טוע# ונטע# הטוע# ונטע# הטוע# ונטע# הטוע# ונטע# ה

        334334334334        זזזז////טוע# ונטע# טטוע# ונטע# טטוע# ונטע# טטוע# ונטע# ט
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מפתח כללימפתח כללימפתח כללימפתח כללי

        ראשוני�ראשוני�ראשוני�ראשוני�

        313313313313        ''''אור זרוע בבא קמא סימ# גאור זרוע בבא קמא סימ# גאור זרוע בבא קמא סימ# גאור זרוע בבא קמא סימ# ג

        80808080����81818181        זזזז""""אור זרוע בבא מציעא סימ# רצאור זרוע בבא מציעא סימ# רצאור זרוע בבא מציעא סימ# רצאור זרוע בבא מציעא סימ# רצ

        100100100100        גגגג""""אור זרוע בבא מציעא סימ# שאור זרוע בבא מציעא סימ# שאור זרוע בבא מציעא סימ# שאור זרוע בבא מציעא סימ# ש

        145145145145        חחחח""""אור זרוע בבא מציעא סימ# שאור זרוע בבא מציעא סימ# שאור זרוע בבא מציעא סימ# שאור זרוע בבא מציעא סימ# ש

        69696969        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס: : : : מ בבא קמא כבמ בבא קמא כבמ בבא קמא כבמ בבא קמא כב""""בעהבעהבעהבעה

        72727272        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . כגכגכגכג����::::מ בבא קמא כבמ בבא קמא כבמ בבא קמא כבמ בבא קמא כב""""בעהבעהבעהבעה

        233233233233        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס: : : : מ בבא קמא מדמ בבא קמא מדמ בבא קמא מדמ בבא קמא מד""""בעהבעהבעהבעה

        255255255255        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . מ סנהדרי# יזמ סנהדרי# יזמ סנהדרי# יזמ סנהדרי# יז""""בעהבעהבעהבעה

        73737373        ]]]]אאאא[[[[ד אות ד אות ד אות ד אות """"מ שכירות פמ שכירות פמ שכירות פמ שכירות פ""""הגההגההגההגה

        73737373        ]]]]טטטט[[[[ד אות ד אות ד אות ד אות """"מ שאלה ופיקדו# פמ שאלה ופיקדו# פמ שאלה ופיקדו# פמ שאלה ופיקדו# פ""""הגההגההגההגה

        335335335335        ]]]]זזזז[[[[ט אות ט אות ט אות ט אות """"מ טוע# ונטע# פמ טוע# ונטע# פמ טוע# ונטע# פמ טוע# ונטע# פ""""הגההגההגההגה

        332332332332        חחחח""""ב סב סב סב ס""""י בבא מציעא פי בבא מציעא פי בבא מציעא פי בבא מציעא פ""""הגהות אשרהגהות אשרהגהות אשרהגהות אשר

        146146146146        כגכגכגכג////השלמה בבא בתרא גהשלמה בבא בתרא גהשלמה בבא בתרא גהשלמה בבא בתרא ג

        169169169169        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . ק בק בק בק ב""""חידושי אנשי ש� בחידושי אנשי ש� בחידושי אנשי ש� בחידושי אנשי ש� ב

        107107107107        ''''חינו+ מצווה סחינו+ מצווה סחינו+ מצווה סחינו+ מצווה ס

        247247247247        זזזז""""חינו+ מצווה קכחינו+ מצווה קכחינו+ מצווה קכחינו+ מצווה קכ

        312312312312        גגגג""""טור חוש# משפט סימ# שסטור חוש# משפט סימ# שסטור חוש# משפט סימ# שסטור חוש# משפט סימ# שס

        255255255255        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . מלחמות סנהדרי# יזמלחמות סנהדרי# יזמלחמות סנהדרי# יזמלחמות סנהדרי# יז

        257257257257        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס: : : : כדכדכדכד����....מלחמות עבודה זרה כדמלחמות עבודה זרה כדמלחמות עבודה זרה כדמלחמות עבודה זרה כד

        312312312312        זזזז""""ב סימ# טב סימ# טב סימ# טב סימ# ט""""מרדכי בבא קמא פמרדכי בבא קמא פמרדכי בבא קמא פמרדכי בבא קמא פ

        36363636        זזזז""""מרדכי בבא קמא סימ# רמרדכי בבא קמא סימ# רמרדכי בבא קמא סימ# רמרדכי בבא קמא סימ# ר

        169169169169        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . י בבא קמא בי בבא קמא בי בבא קמא בי בבא קמא ב""""נימוקנימוקנימוקנימוק

        165165165165        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . י בבא קמא לטי בבא קמא לטי בבא קמא לטי בבא קמא לט""""נימוקנימוקנימוקנימוק

        125,132125,132125,132125,132        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . י בבא מציעא נהי בבא מציעא נהי בבא מציעא נהי בבא מציעא נה""""נימוקנימוקנימוקנימוק

        332332332332        ''''ג עשי# עג עשי# עג עשי# עג עשי# ע""""סמסמסמסמ

        282282282282        זזזז""""ת סימ# קלת סימ# קלת סימ# קלת סימ# קל""""ספר הישר לרספר הישר לרספר הישר לרספר הישר לר

        160160160160        דדדד""""ת סימ# תקצת סימ# תקצת סימ# תקצת סימ# תקצ""""ספר הישר לרספר הישר לרספר הישר לרספר הישר לר

        169169169169        דדדד""""ת סימ# תרת סימ# תרת סימ# תרת סימ# תר""""ספר הישר לרספר הישר לרספר הישר לרספר הישר לר

        128128128128        אאאא////ספר התרומות מדספר התרומות מדספר התרומות מדספר התרומות מד

        206,212206,212206,212206,212        וווו""""ז מז מז מז מ""""מ בבא קמא פמ בבא קמא פמ בבא קמא פמ בבא קמא פ""""פיהפיהפיהפיה

        27272727        טטטט""""ז מז מז מז מ""""מ בבא מציעא פמ בבא מציעא פמ בבא מציעא פמ בבא מציעא פ""""פיהפיהפיהפיה

        248248248248        מ הקדמה לזבחי�מ הקדמה לזבחי�מ הקדמה לזבחי�מ הקדמה לזבחי�""""פיהפיהפיהפיה

        246246246246        בבבב""""ו מו מו מו מ""""מ מעילה פמ מעילה פמ מעילה פמ מעילה פ""""פיהפיהפיהפיה

        121121121121        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס: : : : # קידושי# ג# קידושי# ג# קידושי# ג# קידושי# ג""""רררר

        148148148148        זזזזיייי////ש כתובות דש כתובות דש כתובות דש כתובות ד""""רארארארא

        306306306306        יזיזיזיז����טזטזטזטז////ש בבא מציעא הש בבא מציעא הש בבא מציעא הש בבא מציעא ה""""רארארארא

        180180180180        טטטט""""# סימ# ע# סימ# ע# סימ# ע# סימ# ע""""ראבראבראבראב

        325325325325        תתתת""""# חלק השו# חלק השו# חלק השו# חלק השו""""ראבראבראבראב

        168168168168        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . * בבא קמא ב* בבא קמא ב* בבא קמא ב* בבא קמא ב""""רירירירי

        56565656        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . * בבא מציעא כ* בבא מציעא כ* בבא מציעא כ* בבא מציעא כ""""רירירירי

        164164164164        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס: : : : * בבא מציעא נא* בבא מציעא נא* בבא מציעא נא* בבא מציעא נא""""רירירירי

        125125125125        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . * בבא מציעא נה* בבא מציעא נה* בבא מציעא נה* בבא מציעא נה""""רירירירי

        181181181181        באלפסבאלפסבאלפסבאלפס. . . . * בבא מציעא נז* בבא מציעא נז* בבא מציעא נז* בבא מציעא נז""""רירירירי

        111111111111        # קונטרס דינא דגרמי עמודה כ# קונטרס דינא דגרמי עמודה כ# קונטרס דינא דגרמי עמודה כ# קונטרס דינא דגרמי עמודה כ""""רמברמברמברמב

        78787878        בבבב""""� מרוטנבורג תשל� מרוטנבורג תשל� מרוטנבורג תשל� מרוטנבורג תשל""""ת מהרת מהרת מהרת מהר""""שושושושו

        

        אחרוני�אחרוני�אחרוני�אחרוני�

        148148148148        יגיגיגיג����יאיאיאיא////אבני מילואי� צאבני מילואי� צאבני מילואי� צאבני מילואי� צ

        325325325325        כדכדכדכד////אגרות משה דאגרות משה דאגרות משה דאגרות משה ד

        282282282282        יייי////אור שמח מעילה האור שמח מעילה האור שמח מעילה האור שמח מעילה ה

        315315315315        טטטט////אור שמח מעילה ואור שמח מעילה ואור שמח מעילה ואור שמח מעילה ו
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        323,334323,334323,334323,334        זזזז////א חוש# משפט רכגא חוש# משפט רכגא חוש# משפט רכגא חוש# משפט רכג""""ביאורי הגרביאורי הגרביאורי הגרביאורי הגר

        215215215215        בית יוס* חוש# משפט שזבית יוס* חוש# משפט שזבית יוס* חוש# משפט שזבית יוס* חוש# משפט שז

        163163163163        לללל""""הראהראהראהרא, , , , בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק

        306306306306        ברית יהודהברית יהודהברית יהודהברית יהודה

        233233233233        יאיאיאיא////ח נזקי ממו# דח נזקי ממו# דח נזקי ממו# דח נזקי ממו# ד""""גרגרגרגר

        174174174174        טוטוטוטו////ח גניבה אח גניבה אח גניבה אח גניבה א""""גרגרגרגר

        174174174174����175175175175        טוטוטוטו////ח גזילה ואבידה בח גזילה ואבידה בח גזילה ואבידה בח גזילה ואבידה ב""""גרגרגרגר

        182182182182        בבבב////ח טוע# ונטע# הח טוע# ונטע# הח טוע# ונטע# הח טוע# ונטע# ה""""גרגרגרגר

        255,259,314255,259,314255,259,314255,259,314        אאאא////ח מעילה חח מעילה חח מעילה חח מעילה ח""""גרגרגרגר

        255,259,314255,259,314255,259,314255,259,314        גגגג""""ס סימ# שעס סימ# שעס סימ# שעס סימ# שע""""ח על השח על השח על השח על הש""""גרגרגרגר

        296296296296        דדדד////מ עבודת כוכבי� חמ עבודת כוכבי� חמ עבודת כוכבי� חמ עבודת כוכבי� ח""""גרגרגרגר

        297297297297����298298298298        הההה////מ מעילה המ מעילה המ מעילה המ מעילה ה""""גרגרגרגר

        174174174174        ....� סז� סז� סז� סז""""ז על הרמבז על הרמבז על הרמבז על הרמב""""גריגריגריגרי

        264264264264        ....� עט� עט� עט� עט""""ז על הרמבז על הרמבז על הרמבז על הרמב""""גריגריגריגרי

        18181818        היבטי� הלכתיי� בשיטת הבחינותהיבטי� הלכתיי� בשיטת הבחינותהיבטי� הלכתיי� בשיטת הבחינותהיבטי� הלכתיי� בשיטת הבחינות

        176176176176        א בפסחי�א בפסחי�א בפסחי�א בפסחי�""""ר על הריטבר על הריטבר על הריטבר על הריטבהמהדיהמהדיהמהדיהמהדי

        317317317317        א בבא קמאא בבא קמאא בבא קמאא בבא קמא""""המהדיר על הרשבהמהדיר על הרשבהמהדיר על הרשבהמהדיר על הרשב

        248248248248        ]]]]כדכדכדכד[[[[כנסת הראשוני� מעילה אות כנסת הראשוני� מעילה אות כנסת הראשוני� מעילה אות כנסת הראשוני� מעילה אות 

        286286286286        ]]]]קיקיקיקי[[[[אות אות אות אות . . . . כנסת הראשוני� מעילה יגכנסת הראשוני� מעילה יגכנסת הראשוני� מעילה יגכנסת הראשוני� מעילה יג

        252252252252        זזזז""""ק סימ# קסק סימ# קסק סימ# קסק סימ# קס""""מהרימהרימהרימהרי

        277277277277        ::::ל בבא קמא ול בבא קמא ול בבא קמא ול בבא קמא ו""""מהרשמהרשמהרשמהרש

        177177177177        ככככ////ל בבא קמא טל בבא קמא טל בבא קמא טל בבא קמא ט""""מהרשמהרשמהרשמהרש

        117117117117        דדדד""""מחנה אפרי� נדרי� סימ# כמחנה אפרי� נדרי� סימ# כמחנה אפרי� נדרי� סימ# כמחנה אפרי� נדרי� סימ# כ

        181181181181        ''''מחנה אפרי� נזקי ממו# סימ# אמחנה אפרי� נזקי ממו# סימ# אמחנה אפרי� נזקי ממו# סימ# אמחנה אפרי� נזקי ממו# סימ# א

        195195195195        '''' אפרי� ערב סימ# א אפרי� ערב סימ# א אפרי� ערב סימ# א אפרי� ערב סימ# אמחנהמחנהמחנהמחנה

        117117117117        ''''מחנה אפרי� שאלה ופיקדו# סימ# גמחנה אפרי� שאלה ופיקדו# סימ# גמחנה אפרי� שאלה ופיקדו# סימ# גמחנה אפרי� שאלה ופיקדו# סימ# ג

        154154154154        ''''מחנה אפרי� שאלה ופיקדו# סימ# דמחנה אפרי� שאלה ופיקדו# סימ# דמחנה אפרי� שאלה ופיקדו# סימ# דמחנה אפרי� שאלה ופיקדו# סימ# ד

        186,213186,213186,213186,213        ''''מחנה אפרי� שומרי� סימ# זמחנה אפרי� שומרי� סימ# זמחנה אפרי� שומרי� סימ# זמחנה אפרי� שומרי� סימ# ז

        202202202202        ''''מחנה אפרי� שומרי� סימ# ימחנה אפרי� שומרי� סימ# ימחנה אפרי� שומרי� סימ# ימחנה אפרי� שומרי� סימ# י

        222222222222        חחחח""""מחנה אפרי� שומרי� סימ# ימחנה אפרי� שומרי� סימ# ימחנה אפרי� שומרי� סימ# ימחנה אפרי� שומרי� סימ# י

        112112112112        טטטט""""מחנה אפרי� שומרי� סימ# למחנה אפרי� שומרי� סימ# למחנה אפרי� שומרי� סימ# למחנה אפרי� שומרי� סימ# ל

        300300300300        כטכטכטכט////מרכבת המשנה ערכי# וחרמי# ומרכבת המשנה ערכי# וחרמי# ומרכבת המשנה ערכי# וחרמי# ומרכבת המשנה ערכי# וחרמי# ו

        315315315315        בבבב////תיבות כחתיבות כחתיבות כחתיבות כחננננ

        70707070        יחיחיחיח////נתיבות קנהנתיבות קנהנתיבות קנהנתיבות קנה

        106106106106        יייי////ע רצבע רצבע רצבע רצב""""סמסמסמסמ

        337337337337        בבבב////ערו+ השולח# רכגערו+ השולח# רכגערו+ השולח# רכגערו+ השולח# רכג

        155155155155        יביביביב////ערו+ השולח# שמערו+ השולח# שמערו+ השולח# שמערו+ השולח# שמ

        177177177177        בבבב""""קהלות יעקב בבא קמא סימ# יקהלות יעקב בבא קמא סימ# יקהלות יעקב בבא קמא סימ# יקהלות יעקב בבא קמא סימ# י

        61616161        טטטט""""קהלות יעקב בבא קמא סימ# יקהלות יעקב בבא קמא סימ# יקהלות יעקב בבא קמא סימ# יקהלות יעקב בבא קמא סימ# י

        35353535        גגגג""""קהלות יעקב בבא מציעא סימ# לקהלות יעקב בבא מציעא סימ# לקהלות יעקב בבא מציעא סימ# לקהלות יעקב בבא מציעא סימ# ל

        16161616        דדדד""""קהלות יעקב בבא מציעא סימ# לקהלות יעקב בבא מציעא סימ# לקהלות יעקב בבא מציעא סימ# לקהלות יעקב בבא מציעא סימ# ל

        285285285285        וווו""""קהלות יעקב בבא בתרא סימ# לקהלות יעקב בבא בתרא סימ# לקהלות יעקב בבא בתרא סימ# לקהלות יעקב בבא בתרא סימ# ל

        315315315315        ''''ות יעקב מעילה סימ# אות יעקב מעילה סימ# אות יעקב מעילה סימ# אות יעקב מעילה סימ# אקהלקהלקהלקהל

        285285285285        ''''קהלות יעקב מעילה סימ# הקהלות יעקב מעילה סימ# הקהלות יעקב מעילה סימ# הקהלות יעקב מעילה סימ# ה

        272272272272        ''''קהלות יעקב טהרות סימ# סקהלות יעקב טהרות סימ# סקהלות יעקב טהרות סימ# סקהלות יעקב טהרות סימ# ס

        332332332332        אאאא////קונטרס הספיקות אקונטרס הספיקות אקונטרס הספיקות אקונטרס הספיקות א

        328328328328        בבבב����אאאא////קונטרס הספיקות אקונטרס הספיקות אקונטרס הספיקות אקונטרס הספיקות א

        121121121121        בבבב////קונטרס הספיקות דקונטרס הספיקות דקונטרס הספיקות דקונטרס הספיקות ד

        324324324324        גגגג////קונטרס הספיקות זקונטרס הספיקות זקונטרס הספיקות זקונטרס הספיקות ז

        180180180180        בבבב////קצות מבקצות מבקצות מבקצות מב

        148148148148        טטטט////קצות קגקצות קגקצות קגקצות קג

        180180180180        אאאא////קצות קכגקצות קכגקצות קכגקצות קכג

        285285285285        אאאא////קצות רקצות רקצות רקצות ר

        178,211178,211178,211178,211        אאאא////קצות רצאקצות רצאקצות רצאקצות רצא

        36,15536,15536,15536,155        דדדד////ת רצאת רצאת רצאת רצאקצוקצוקצוקצו

        18,4518,4518,4518,45        אאאא////קצות שגקצות שגקצות שגקצות שג

        112112112112        אאאא////קצות שמוקצות שמוקצות שמוקצות שמו

        299299299299        ....קר# אורה מעילה כקר# אורה מעילה כקר# אורה מעילה כקר# אורה מעילה כ

        237237237237        אאאא////א חוש# משפט קכא חוש# משפט קכא חוש# משפט קכא חוש# משפט קכ""""רמרמרמרמ

        120120120120        עחעחעחעח////שדי חמד השדי חמד השדי חמד השדי חמד ה

        213213213213        בבבב////ע חוש# משפט שזע חוש# משפט שזע חוש# משפט שזע חוש# משפט שז""""שושושושו

        120120120120        צצצצ""""א סימ# קא סימ# קא סימ# קא סימ# ק""""ת רעקת רעקת רעקת רעק""""שושושושו

        14,70,9114,70,9114,70,9114,70,91        ל בדינא דגרמיל בדינא דגרמיל בדינא דגרמיל בדינא דגרמי""""שיעורי הראשיעורי הראשיעורי הראשיעורי הרא

        246246246246        ל בזבחי�ל בזבחי�ל בזבחי�ל בזבחי�""""שיעורי הראשיעורי הראשיעורי הראשיעורי הרא

        266266266266        ל בטהרותל בטהרותל בטהרותל בטהרות""""שיעורי הראשיעורי הראשיעורי הראשיעורי הרא

        243,255,304243,255,304243,255,304243,255,304        א דגרמיא דגרמיא דגרמיא דגרמיל בדינל בדינל בדינל בדינ""""שיעורי הראשיעורי הראשיעורי הראשיעורי הרא

        112112112112        קכוקכוקכוקכו////+ סו+ סו+ סו+ סו""""שששש

        94949494        קכטקכטקכטקכט////+ סו+ סו+ סו+ סו""""שששש



354      ל בפרק השואל"שיעורי הרא    

        20,17620,17620,17620,176        טטטט////+ עב+ עב+ עב+ עב""""שששש

        106106106106        דדדד////+ רצב+ רצב+ רצב+ רצב""""שששש

        102102102102        וווו////+ שה+ שה+ שה+ שה""""שששש

        230230230230        בבבב////+ שו+ שו+ שו+ שו""""שששש

        226226226226        ידידידיד////+ שלג+ שלג+ שלג+ שלג""""שששש

        177177177177        זזזז////+ שסג+ שסג+ שסג+ שסג""""שששש

        299299299299        גגגג////שער המל+ אישות גשער המל+ אישות גשער המל+ אישות גשער המל+ אישות ג

        חוקרי�חוקרי�חוקרי�חוקרי�

        135135135135         בעלי התוספות בעלי התוספות בעלי התוספות בעלי התוספות����אורב+ אורב+ אורב+ אורב+ 

        181,268181,268181,268181,268         חכמי צרפת הראשוני� חכמי צרפת הראשוני� חכמי צרפת הראשוני� חכמי צרפת הראשוני�����גרוסמ# גרוסמ# גרוסמ# גרוסמ# 

        181181181181         הרב חבצלת הרב חבצלת הרב חבצלת הרב חבצלת����מוריה מוריה מוריה מוריה 


