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ב

השותפין לעשות מחיצה  /היזק ראיה  /לא במסיפס  /גג הסמוך לחצ׳

ג

הכרם שנפרצה  /דין חלוקה  /מקום שנהגו  /פשיעותא  /הורדוס

ד

נקרינהו לעיניה  /אורו עולם  /דניאל  /הוצא  /חזית  /המקיף חבירו

ה

גלית דעתך  /כותל חצר שנפל  /פרעתיך בתוך זמני  /בחזקת שנתן

ו

תבעו אחר זמן  /במקום חזקה ל״א  /כשורא דמטללתא  /לחצי גגו

ז

איסתריה ואבנייה  /שני אחין שחלקו  /כופין אותו  /אני חומה זו תורה

ח

ארנונא  /רבי פתח אוצרות  /בעינן י״ב חדש  /קופה צדקה  /גבאי צד׳

ט

בודקין במזונות  /אין פוחתין  /שקולה צדקה  /ירמיה  /כל הרגיל

י

טורנוסרופוס  /גדולה צדקה  /תציל ממות  /ממיתה משונה  /או״ה

יא

בנימין הצדיק  /מונבז  /אין חולקין החצר  /ה׳ פתוחות למבוי

יב

בית סתום  /חכם עדיף  /לשוטים  /לתינוקת  /א׳ מצרא

יג

דינא דגוד או אגוד  /בב׳ כריכות חולקין  /מדביק תנ״ך

יד

שיעור ס״ת  /ארון  /שברי לוחות  /יישר כחך  /סדרן נביאים  /כתובים

טו

ומשה כותב בדמע  /שנותיו של איוב  /יעו השטן  /פרוטה מאיוב

טז

מעין עוה״ב  /הוא יצה״ר  /קערה על פיה  /ג׳ הטעימן מעין עוה״ב

יז

לא שלט יצה״ר  /מה״מ  /לא יחפור  /דכותל בור ג״ט  /דבא בידים

יח

הבלא קשה לכותל  /עבודת הכרם  /משרה וירקא  /דבורים וחרדל

יט

מחמצן  /הכא דקתני סלעים  /הזרעים  /מי רגלים  /ממעטין בחלון

כ

דקשו לכותל  /במלח סדומית  /תנור בתוך הבית  /חנות שבחצר

כא

יהושע בן גמלא  /קנאת סופרים  /גריס ולא דייק  /מצודת הדג
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כב

רוכלין המחזירין  /כותלו סמול לכותל  /דוושא  /הסולם מן השובך

כג

גרמא בנזיקין  /מרחיקין השובך  /טוענין לוקח  /ניפול הנמצא  /רובא

כד

רוב ומצוי  /חבית בנהר  /מרחיקין האילן  /קוצץ  /מרחיקין הגורן

כה

מרחיקין הנבלות  /רוח צפונית  /השכינה  /מרחיקין האילן מן הבור

כו

אילן סמוך לשדה  /אילן לגפנים  /בתר אילן אזלינן  /בגידולין

כז

בעיגולא  /י״ו אמה  /מקצת בחו״ל  /ברירה  /אילן נוטה  /נוטה לרה״ר

כח

חזקת הבתים  /שור המועד  /עמה טענה  /בפניו  /קדיח ואכלה

כט

תלת קפיד  /אכלן רצופות  /גברא מוברה  /עיטרא  /המעה״ר

ל

נכסי בר סיסין  /זבנתיה ואכלתיה  /הב׳ נוח לי הא׳ קשה הימנו

לא

של אבותי  /טוען וחוזר וטוען  /עדות מוכחשת  /זילותא ב״ד לא חיי׳

לב

ערער תרי  /בלצרף עדות  /חספא בעלמא  /הערבא ללוה

לג

ליפרע מנכסי יתומים  /קריבנא טפי  /לא חציף איניש  /חטף נסכא

לד

אמר מיחטף חטפה  /ארבא מינצו  /כל דאלים גבר  /של אבותי

לה

שודא דדייני  /המחליף וילדה  /דררא דממונא  /הבא מחמת עכו״ם

לו

אחזיק מגודא דערודי  /מוטל בעריסה  /ניר חזקה  /דקל נערה

לז

החזיק באילנות  /שייר אילנות  /מוכר בעין יפה  /אכלן רצופין

לח

כורכמא דרישקא  /ג׳ ארצות לחזקה  /מחאה של״ב  /ה״ד מחאה

לט

מחאה בפני ב׳  /לישנא בישא  /גלויי מילתא בעינן  /ערער וחזר

מ

מודעא בפני ב׳  /כבישנא לשטר  /מתנתא טמירתא  /מוכחא מילתא

מא

שאין טענה  /שקל בידקא  /בארעיה דחבריה  /דר בקשתא בעיליתא

מב

אפסידו אנפשייהו  /האומנין והשותפין  /שותף כיורד ברשות

מג

דין ודברים  /שנגנב ס״ת  /תנו מנה לעניי  /דקיץ להו  /שאחריותו עליו

מד

יאוש ושינוי רשות  /שלא באחאיות אין מעיד לו עליה  /לית ליה קלא
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מה

לוה רשע  /אומן אין חזקה  /המפקיד בעדים  /עבר זמנו

מו

נתחלפו כלים בכלים  /טלית סתם  /אריס מעיד

מז

קבלן כערב דמי  /אתי בטענתא דאבא  /לקח מסיקריקון  /תליוהו וזבין

מח

מפקעת מיד בעלה  /אגב אונסיה גמר  /אשה כשדה זו  /אפקעינהו

מט

מודעא דברינו  /שטרא מרעא לשטרא  /עודה ארוסה  /איני ניזונת ואיני

נ

יחד בכתובתה  /המוכר עבדו ופסק  /דין יום או יומים  /חזקה לנזיקין

נא

לגלויי זוזי בעינא  /בשטר כיצד  /לוה מן העבד  /הבעל אוכל פירות

נב

יעשה לו סגולה  /אב בנכסי הבן  /א׳ מהאחין  /עמה טענה

נג

בעין יפה  /השלימו לי׳  /מצר א׳ ביניהן  /החזיק במצר  /כיצד חזקה

נד

פילי דארעא דגר  /אדעתא דארעא  /שדה המסויימת  /רפיק  /טסקא

נה

מקום מכושי  /לכרגא לא  /מפסיקין לפאה  /ספק ביאה טהור

נו

פיסלא  /חצובא מפסיק  /ב׳ שאכלה וזוממים  /חצי דבר  /חיטי לשערי

נז

נפיק ריבעא  /שיש חזקה  /שותפין שנדרו  /בשעת כביס׳  /חלוק ת״ח

נח

ר׳ בנאה מציין  /מערתא דאברהם  /שופריה  /כל דיין  /המרזב

נט

המזחילה  /סולם המצרי  /חלון  /הזיז  /חלונותיו לחצר  /יגע וסתום

ס

פתח כנגד פתח  /בלעם  /חלל תחת רה״ר  /כשחרב הבית בשניה

סא

המוכר הבית  /יציע  /עומקא ורומא  /המוכר שד׳  /שיורי שייר  /זיהרא

סב

מצר א׳ ארוך  /שיורי שייר  /כמין גאם  /מבלע קונה  /ריכבא דדיקלא

סג

תן חלק לפלוני  /ע״מ שדיוטא העליונה  /עומקא ורומא

סד

גבוה י״ט  /לא את הבור  /הבור בחפירה  /ליקח לו דרך  /מוכר עין יפה

סה

הלכה כר״ע  /זה לפנים  /הדלת  /מפתח  /המחובר לקרקע  /שחקקו

סו

כוורת כקרקע  /דף נחתומין  /האיצטרובלין

סז

המוכר חצר  /כחצר המשכן  /החזיק בחולסית  /בית הבד  /המרחץ

בבא בתרא!109

סח

העיר  /הסנטר  /באגי  /אנקולמוס  /השדה

סט

מאי אבנים  /הקנים  /התבואה  /השומירה  /חרוב  /שעולין בחבל

ע

כל שאין העול כובשו הוי שיור  /ואמר לו החזרתים לך  /א״ל נאנסו

עא

לא את הבור  /מתנה בעין יפה  /עקור אילנך

עב

הקדיש ג׳ אילנות  /מקדיש בעין יפה  /ראויה שדה אחוזה  /תורת אילן

עג

המוכר ספינה  /גלא דמטבע לספינה  /הורמין  /רבב״ח  /מתי מדבר

עד

הר סיני  /מופר לך  /בלועי דקרח  /אזלינן בספינתא  /לויתן

עה

לויתן  /עתיד הקב״ה  /חופה לפי כבודו  /ירושלים לע״ל  /צדיקים

עו

ואותיות במסירה  /כאן ברה״ר  /שישכור מקומה  /מזבין שטרא

עז

אותיות נקנות במסירה  /ג׳ שטרות הן  /מכר הקרון  /בדמים ראיה

עח

המוכר החמור  /העיר  /הכרם  /מכר הסיח  /יאמרו המושלים

עט

הפורש מד״ת  /הקדיש בור  /גידולי הקדש  /בשדה ואילן  /מכר מימיו

פ

הלוקח פירות  /חלות הדבש  /דבש בכוורת  /אילן לקוץ  /צדיק כתמר

פא

הקונה ב׳ אילנות  /מביא ואינו קורא  /ספוקי מספקא ליה  /מע״ר

פב

הגדילו לא ישפה  /אין גזע לבעל דקל  /כמלוא אורה וסלו  /נוטע כרם

פג

כמלא בקר וכליו  /המבריך ג׳ גפנים  /כשורה  /המוכר ראש בהמה

פד

יפות ונמצאו רעות  /יין ונמצא חומץ  /המוכר פירות  /סימטא

פה

ד׳ מדות במוכרין  /ברשות המוכר  /קלתה תלויה בה  /לתוך בית

פו

פירקן והכניסן  /שדרכן להגביה  /בשליפי רברבי  /בהמה דסרכא

פז

תלש כל שהוא  /המוכר יין  /סרסור ביניהן  /בנו אצל חנוני  /צלוחית

פח

קיצי דמיה  /בלבו לקנות  /סיטון מקנח  /עונשן של מדות  /גזל הדיוט

פט

איפה שלמה  /מעמידין אגרדמין  /שוקל ליטרא  /מחק  /פושעים יכש׳

צ

עוכלא  /אין מוסיפין יותר משתות  /אצר פירות  /בארץ ישראל
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צא

משתכרים בא״י  /אלימלך  /בועז  /סאין בסלע יוצאין  /מחלון וכליון

צב

המוכר פירות  /נמצא נגחן  /לנכסתא או לרדיא  /נתאלמנה  /נמצא גנ׳

צג

עוברה בצדה  /גמל האחור  /לא אזלינן בתר רובא  /מקבל רובע טנופת

צד

רובע קטנית לסאה שעורים  /לא קנסינן התירא אטו איסורא

צה

שתות  /י׳ קוססות למאה  /למקפה  /יין שכולו יפה

צו

ריחיה חלא וטעמיה חמרא  /והחמיצה  /מברך שהכל נהיה בדברו

צז

בכדי מדתו  /שנתמד מאליו  /קידוש  /למעוטי מגולה  /המוכר והחמיץ

צח

בקנקנים דלוקח  /למקפה  /מזלא דמריה  /מוכר מקום  /בית חתנות

צט

כרובים בנס  /בור לפנים מביתו  /גינה לפנים גניתו  /דרך הרבים

ק

רבים שבררו דרך  /הילוכו  /ז׳ מעמדות למת  /המוכר לעשות קבר

קא

חצר הקבר  /קבורת חמורים  /ה״נ בנפלי

קב

שכונת קברות  /בדק באלכסון  /כרם הנטוע  /בית כור עפר מוכר לך

קג

שדה מכל מקום  /טרשים  /בית כור עפר  /בית רובע מחזיר

קד

פחות כל שהוא ינכה  /ליפות כחו מוכר  /מדה בחבל אני מוכר

קה

יחלוקו חדש העיבור  /אחר פחות שבלשונות  /תפוס לשון אחרון

קו

בסימניו  /שתות כפחות משתות  /אחין שחלקו  /בטלה מחלוקת

קז

נוטל רביע בקרקע  /ג׳ שירדו לשום  /חצי שדה מוכר  /מקבל מקום גד׳

קח

חיה קופצת  /יש נוחלין  /האב קודם לאחין

קט

האב קודם לאחי  /והעברתם  /מעשה מנשה  /לעולם ידבק  /פינחס

קי

מיוסף  /נושא אשה  /הבנים את האב  /האחין מן האב  /איש את אמו

קיא

בן קודם לבת  /דיו  /איש את אשתו  /ממטה למטה  /נשא פנחס וירש׳

קיב

נשא יאיר וירשה  /שכבר הוסבה  /בסבת הבן

קיג

בסיבת הבעל מדבר  /בני אחות  /מקיש ירושה לירושה  /נחלות בליל׳
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קיד

עד אימתי חוזר  /כ״ז שעוסקין באותו ענין  /האשה את בנה

קטו

דריש מטות  /סדר נחלות  /בן הבן  /צדוקין אומרים הבן עם הבת

קטז

דין גרמיה דעשיראה  /קשה עניות  /חולה בביתו  /בנות צלפחד נטלו

קיז

מתים יורשין חיין  /יהושע וכלב נטלו חלקם מתלוננים

קיח

אמאי צווחן  /צווחן בני יוסף  /עינא בישא  /כלב ויהושע  /מתלונני׳

קיט

בנוצל״פ נטלו ד׳  /ע״י זכאי  /מקושש  /חכמניות הן  /נס כיוכבד

קכ

נולדו סימני נערות  /שקולות  /הותרו להנשא לכל  /ראשי המטות

קכא

מועדי ד׳ צריכין מומחין  /ט״ו באב  /ז׳ קפלו כהעו׳  /כל״ו איש

קכב

דעתידה שתתחלק לי״ג  /חלוקה של עוה״ב  /הבן נוטל פי ב׳

קכג

הבכורה ליוסף  /קדמתה לאה  /ע׳ חסר א׳  /יוכבד  /זערו של עשו

קכד

פ״ש בשבח  /אחד מצרא  /שבח אחר מיתת אביהן  /פ״ש במלוה

קכה

קרקע שבק אבוהון  /אין נוטל בראוי כמוחזק

קכו

מלוה שעמו  /דמי היזק ענביו  /ויתר בכל הנכסים  /בני בכור  /מוחזקי

קכז

זכר משעת לידה  /הרשאה זל״ז  /משמשו כעבד  /עבדי גנבתי

קכח

גובין מן העבדים  /עדות קרקע  /תינוק בין הבנים

קכט

מתנה בתחלה  /תנו שקל לבני  /כב׳ שדות וב׳ ב״א  /בתור כדי דיבור

קל

יירשני במקום בת  /מי שראוי ליורשו  /הלכה למעשה  /דמויי מדמינן

קלא

בנין דכרין  /בלשון ירתון  /הבנות יזונו  /נכסיו לאשתו  /אפוטרופא

קלב

תקרע כתובתה  /אבדה כתובתה  /עשאה שותף בין הבנים

קלג

נחתא לדיקלא  /בעתה אחישנה  /נכסיו לאחרים  /בניו נוהגין כשורה

קלד

אביו מודר הנאה  /פ׳ תלמידים להלל  /האומר זה בני  /גרשתי אשתי

קלה

חזיא לכהנא  /אחונא הוא  /דייתיקו קשורה  /שכ״מ שאמר

קלו

נכסיו לבניו  /בהקנאה  /הכותב לאחר מותו  /קנין פירות  /מביא וקור׳
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קלז

מתנת שכ״מ  /קנין פירות  /ע״מ לחזיר  /שור מתנה הקדישו

קלח

צווח מעיקרא  /תנו לבני בכור  /מנה אצל פלוני  /האב תולש

קלט

הניח גדולים וקטנים  /גדולות וקטנות  /אלמנה ובת  /הניח בנים ובנו׳

קמ

יתומין שקדמו  /שתמעט בנכסים  /בת אשתו  /בע״ח  /הניח טומטום

קמא

בתו עדיפא  /סימן לבנים  /עינא בישא  /בכל שמה  /המבשרני

קמב

המזכה לעובר לא קנה  /גר שמת  /חולק לטליא במקום בניא

קמג

תורם על הרע  /נכריות מקודשות  /בני בנים  /השביחו גדולים

קמד

המשיא אשה לבנו  /אחין השותפין  /בידי שמים  /מקצתן שושבינות

קמה תנו לי בעלי  /קידושין לטיבועין  /ה׳ דברים בשושבינות  /עשה בפומבי
קמו

השולח סבלונות  /בעשוין ליבלות  /שכ״מ שכתב  /אומדנא דמוכח

קמז

שכ״מ מה״ת  /ג׳ צוה אחיתופל  /צופין לעשן  /עשאוה כשל תורה

קמח תנו הלואתי לפלוני  /הוי שיור  /הקדיש כל נכסיו  /הפקיר כל נכסיו
קמט

עמד אינו חוזר  /כירושה שויוה  /קרקע כדי פרנסתו  /מטלטלין

קנ

כל שהוא  /מטלטלא דלא נייד  /ה׳ עד שיכתבו כל נכסיהם  /ג׳ שטרות

קנא

נכסי  /ס״ת  /כתבתינהו לנכסה  /מצוה מחמת מיתה לא בעיא קנין

קנב

אין כותבין ונותנין שמא לא גמר להקנותו  /זיכה לזה  /ראשון קנה

קנג

בחיים ובמות  /לא כתב שכ״מ  /ספינה שרובן לאבד  /ראיה שכ״מ

קנד

ראיה בקיום השטר  /קטן היה  /לקוחות מערערי  /מבשאצל״ק

קנה

י״ח מוכר בנכסי אביו  /סימני סריס  /בטיב משא ומתן  /מתנתו מתנה

קנו

בודקין לקדושין  /מחלק על פיו  /יקנה ע״ג קרקע  /בשבת דבריו קיימין

קנז

נפל הבית עליו  /דאיקני קנה ומכר  /מדשבל״ע  /גובה חצי שבח

קנח

נפל ועל אשתו  /נפל ועל אמו  /אוירא דא״י מחכים

קנט

מכח אבוה דאבא קאתינא  /קשה בדיני ממונות  /נכסי דבר סיסין
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קס

גט פשוט  /ב׳ לפשוט ג׳ למקושר  /היכן עדים חותמין  /שריר וקיים

קסא

כנגד הכתב מבחוץ  /כתב עד  /שמיה דאבוה חתם  /שיטה אחרונה

קסב

אין למדין משיטה אחרונה  /שיטה ומחצה  /מ״ה עדים חתומין

קסג

הן ואוירן  /אטיוטא דחתימי  /לאשרתא  /עדים שלמעלה

קסד

נמחק ב״פ  /נמחק ב׳ ימים  /מנהגה של אומה  /פנטיגון  /ג׳ עבירות

קסה

מנהג המדינה  /מקושר ב׳ עדים  /לא מצטרפי  /כתוב זוזין מאה

קסו

פריטי דדהבא  /ספק ה׳ זיבות  /תחתון מן העליון  /חיישינן לזבוב

קסז

איסתרי  /השטר על התחתונה  /כותבין גט לאיש  /בלבד מכירן

קסח

דשטרי בירורין  /פרע מקצת  /אסמכתא  /נמחק ש״ח  /נקרע  /נתקרע

קסט

מתנה והחזיר  /טירפא  /אדרכתא  /אחריות ט״ס  /אותיות נקנות

קע

נמצא א׳ קרוב  /מודה בשטר  /פרעתיך בפני פלוני  /מי שפרע מקצת

קעא

כותבין שטר אחר  /בשטר מאוחר  /שובר  /המוקדמים  /אדכרתון זמנ׳

קעב

שטרי אקניאתא  /ב׳ אחין  /גרשתיה היום  /לנפילה דרבים חיישינן

קעג

אותיות  /שאני אחין  /נמצא בין שטרותיו  /האומר לבנו  /ע״י ערב

קעד

לשון ערבות  /ערבא דיתמי  /שמתוהו ומת  /חייש לצררי  /ערב דכתוב׳

קעה

פסקא אבוהון  /משטה בשעת מיתה  /שעבודא דאורייתא

קעו

חיתום שטרות  /שאילת שלום  /בחנוק הלכה  /ערב בעי קנין
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