בבא מציעא
ב

ב׳ אוחזין  /ראיה לא קני  /משום דמורי  /סומכוס  /דררא דממונא

ג

תקנת חכמים  /מונח  /חנוני  /וישבע על השאר  /הודאת פיו  /מעד א׳

ד

ע״י טענה וכפירה  /הוחזק כפרן  /הילך חייב  /שטר שעבוד קרקעות

ה

ד׳ שומרין  /כשנגדו  /חשיד אממונא חשיד אשבועתא

ו

ל״א דחשיד אממונא  /תקפה בפנינו  /קדש  /מסותא  /תקפו כהן

ז

לא עשירי ספק  /מקום ידו מגעת  /ב׳ אדוקין בשטר  /ב׳ אדוקים בטופ׳

ח

מגביה מציאה לחבירו  /רכוב לחודיה  /לשון מוסירה  /ש״מ רכוב קני

ט

משיכה בגמל  /מוסירה  /אדעתא דחבריה  /הגביה בשבת  /היה רוכב

י

מעני לעני  /ראה ונפל  /ד״א אדם  /ידה איתרבאי  /שליחות איתרבאי

יא

ראה ורצין אחר  /חצר משתמרת  /מעשה בספינה  /דעת אחר מקנה

יב

חצר איתרבאי  /מתגלגל  /מציאת בנו  /פועל  /אשתו  /מצא ש״ח

יג

שטרי הקנאה  /כתובים ונמלך  /כשחייב מודה  /אין חייב מודה

יד

חיישינן לפרעון  /לשמעון תרעומת  /נמצאת שאינו שלו  /שבח אין לו

טו

בא נגזל לגבות  /לוקח מגזלן  /מעות חוזרין  /הלכתא יש לו מעות

טז

ניחא דהמנותיה  /סמכא דעתיה  /מעשה ב״ד יחזיר  /ש״ח בשוק

יז

הוחזק כפרן לאותו  /טוען אחר מעשה ב״ד  /אין עמו כתובה

יח

גובה כתובתה  /מצא גיטי נשים  /השיירות מצויות  /דאשתכח בב״ד

יט

טביעות עינא  /סימנין מה״ת  /גיטא לידה  /שחרורי  /דייתיקי  /שכ״מ

כ

מחלו מחול  /מצא איגרות  /תכריך שטרות  /סמפונות

כא

אלו מציאות  /פירות מפורזין  /שומשמין  /יאוש  /סימנא בגויה  /מעות
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כב

ירדן שנטל  /שטף נהר  /יכולין להציל  /תרומה  /כי יותן לדעת  /לדרס

כג

ככרות  /שינוי  /סימן מאליו  /כללא דאבידתא  /מנין  /נפתחו האוצרות

כד

במסכת  /כלי חדש  /רוב ישראל  /בביהכנ״ס  /באשפה  /חייב להכריז

כה

לפניו פירות  /אוגנין  /כמגדלין  /אחר הגפה  /ספק הינוח  /מצא בגל

כו

בתא קתא  /לפני סוחרי  /פונדק  /ש״פ לכ״א  /עד שנתיאשו  /בחנות

כז

השמלה  /סימנין דגופה  /מומצאתה  /סימנין דאור׳  /להשתנות אחר

כח

לעדי נפילה  /עד מתי להכריז  /במקדש א׳  /אבן הטוען  /עושה ואוכל

כט

כשומר שכר  /כמאן דאישתמש  /מצא ספרים  /השואל ס״ת  /כסות

ל

שוטחה לצורכה  /כלי עץ  /חזיר בשדה  /חרבה ירושלים  /אי זו אביד׳

לא

רצה בדרך  /אפי' ק' פעמים  /טעינה דבשכר  /מות יומת  /כפועל בטל

לב

מצאה ברפת  /בבהק״ב  /טעינה בשכר  /צער ב״ח  /איבה

לג

פגיעה ממש  /ואבדת אביו  /רוב חכמתו  /שגגות כזדונות  /המפקיד

לד

הריני משלם  /מקנה ליה כפילא  /אבד המשכון  /סלע הלויתני

לה

זה נשבע וזה  /שומא הדר לעולם  /השוכר פרה  /משלמים כמה פרות

לו

ששניהם בחטאת  /שמסר לשומר  /ע״ד אשתו  /עלתה לראש צוקין

לז

גזלתי לא׳ מכם  /השאר מונח  /שתיקה כהודאה  /ומסתלק

לח

הפסד הרמאי  /המפקיד פירות  /היורד לנכסי שבוי  /נכסי נטושים

לט

זריז ונשכר  /המוציא הוצאות  /שבוי שנשב׳  /מורידין קרוב  /ויכר יוס׳

מ

יוציא חסרונות  /שתות ליין  /שמרים  /מקבל פקטים  /המפקיד חבית

מא

צריך דעת בעלים  /אפילו יחדיו  /הניח עדרו  /שליחות יד צריכה חסרון

מב

המפקיד מעות  /אין הברכה  /שמירה בקרקע  /מקח טעות בספסירא

מג

שולחני  /בצרורין  /השולח יד בפקדון  /שואל שלמ״ד  /חושב לשלוח יד

מד

מחשבה כמעשה  /הזהב קונה  /כספא דחריף  /לגבי פירא טבעא
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מה

דינר בדינר  /הפורט מ״ש  /כסף שני  /ישהה עליותיו  /נעשה חליפין

מו

אין נקנה בחליפין  /כאומר הלויני  /שור בפרה  /נשרפו חטיך בעלייה

מז

בועז נתן לגואל  /אסימון  /המעות קונות  /הנקנה מיד ליד  /מי שפרע

מח

מי שפרע  /מחסרא משיכה  /מילט לייטינן  /אסמכתא קניא

מט

אינו משמט  /מחסורי אמנה  /פסק מזונות  /משיכה  /האונאה

נ

פחות משתןת לאלתר מחילה  /הלכתא

נא

מבעל הבית  /אין אונאה לתגר  /ע״מ שאין אונאה  /הסלע חסירה

נב

הסלע חסירה  /יקבנה ויתלנה  /פחתה סלע  /שיראה לשולחני

נג

מ״ש בטיל ברובא  /נטמא שפודין  /מ״ש שאין ש״פ  /חומשא מלבר

נד

חומש מעכב  /חיישינן לפשיעותא  /צרת כסף  /חומש כתחילת הקדש

נה

באמצע הקדש  /זימנא האונאה  /לפרוטות  /חמשה חומשין

נו

מחללין בדוחק  /הסיטון  /שאין אונאה  /אין לפרוטות  /שכירות

נז

ביטול מקח  /אינן בתורת אונאה  /אין אונאה בהקדש  /כפל  /נשבע

נח

קדשים יש אונאה  /תורמין על האבוד  /ס״ת אין קץ  /אונאה בדברים

נט

דוד  /אונאת אשתו  /שערי דמעות  /בעצת אשתו  /נצחוני בני

ס

פירות בפירו׳  /שמרים אמש  /קליות ואגוזים  /בשר במים  /איזהו נשך

סא

לרב׳ כל דבר  /יצ״מ ברבית  /איזהו תרבית  /רבית קצוצה  /אבק רבית

סב

וחי אחיך  /הניח אביהן רבית  /המלוה וכו׳  /כללא הוא  /ערמת רבית

סג

חטין לי  /שער עכשיו  /אמנה בפירות  /צד א׳ ברבית  /כל אגר נטר ליה

סד

בעישורייתא וחומשייתא  /ההולך לחלוב  /קרוב לשכר  /בחצרו חנם

סה

מיחזי כרבית  /מרבין על השכר  /טרשא  /מקצת דמים  /מי אוכל פירו׳

סו

פטומי מילי בעלמא  /אסמכתא קניא  /מחילה בטעות

סז

איילונית  /בנכייתא  /קיצותא  /משכנתא דסורא  /אכלי בנכייתא
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סח

סתם משכנתא  /אין מושיבין חנוני  /שכר עמלו ומזוגו

סט

קוצץ לו דינר  /טיפולה מרובה  /טבי ותקולי  /שמין פרה  /אגרה ופגרא

ע

מעות יתומין  /מדת כל אדם  /צאן ברזל מישראל  /אונסא וזולא

עא

ענייך קודמין  /הכל מלוה ברבית  /מעותיו נכרי  /שליחות לנכרי

עב

זקפן ונתגייר  /המאוחרין כשרין  /ניתן ליכתב  /פוסקין על הפירות

עג

אונסא דאורחא  /דיהיב טסקא ליכול  /למיזבן ופשע

עד

ענבים  /זיתים  /ביצים  /סיד  /זבל  /כשער הגבוה  /אריסיו חיטין

עה

הלויני בכור  /נכש עמי  /מוקדמת  /להקדים שלום  /השוכר האומנין

עו

הטעו זא״ז  /אדיבורא דידיה  /תרעומת  /כיצד מטען  /כפועל בטל

עז

סיירא לארעיה מאורתא  /אכלושי דמחוזא  /שמת לו מת  /כל החוזר

עח

השוכר חמור  /אוירא דהר  /דעת בעה״ב  /אדעתא דפורים  /הבריקה

עט

מתה בחצי הדרך  /למכור לס׳ שנה  /ספינה סתם  /רפסתא דספינתא

פ

השוכר הפרה  /מקח טעות  /השוכר החמור  /יוסיף  /האומנין ש״ש

פא

טול את שלך  /נאנסו בהליכה  /פשיעה בבעלים  /שאלה  /הנח סתמ׳

פב

הלוהו פירות ש״ש  /בע״ח קונה משכון  /המעביר חבית  /נתקל פושע

פג

ראיה ויפטר  /במקום מדרון  /שוכר הפועלים  /פועל בכניסתו  /עוה״ב

פד

ריב״י וראב״ש  /שופריה דר״י  /רשב״ל  /יסורי ראב״ש  /יסורי רבי

פה

יסורי ראב״ש  /יסורי רבי  /בן דראב״ש  /תורה מחזרת  /מעשה חיי׳

פו

רבה ערק  /טהור  /ספדוהו  /רשב״ח  /כמנהג  /סעודתא דאברהם

פז

צדיקים  /שרה  /גדול שלום  /קלסטר  /זקינה  /אוכלין מה״ת  /מכר׳

פח

שיראה פני הבית  /כנפשך  /אדם בתלוש  /חסימתו  /שור במוחבר

פט

גידולי קרקע  /לא נגמרה מלאכתו  /לטבל  /ביטול מלאכה  /ספיתא

צ

תחסום  /נכרי  /הושיב קוץ בפיה  /רשאי להרעיב פרתו  /בשעת דישה
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צא

החוסם לוקה  /הרגל עבירה  /בידיו וברגליו  /עושה בתאנים  /מהלך

צב

קישות בדינר  /מלמדין  /של שמים אוכל  /מיחזי כמקח  /מעלה מזונו׳

צג

קוצץ אדם  /משמר לאו כמעשה  /ד׳ שומרין  /נטירותא יתירתא  /זאב

צד

מתנה ש״ח  /תנאו בטל  /השואל הפרה  /עמה ממש  /שבויה בשואל

צה

גניבה בשואל  /ליסטים מזויין  /שוכר כיצד משלם  /באותה מלאכה

צו

שאלה עדיפא  /שאלה לרבעה  /כקנין הגוף דמי  /שואל משלם לשוכר

צז

סהדי דלא שנית ואיפטר  /שאלה חצי יום  /ש״מ מנה לי בידך

צח

רישא בב' וסיפא בג’  /שאלה מתה  /שכירה בשאלה מישך שייכי

צט

יד עבדו  /הכישה במקל ותבא  /בקע בו קנאו  /משיכה בשומרים

ק

המחליף פר׳  /המע״ה  /ברי  /כמטלטלים דמי  /ברשותי  /המוכר זית׳

קא

שטף נהר זיתיו  /חורבתו ובנאה  /בימות הגשמים  /חייב בדלת

קב

על השוכר מזוזה  /חצרו קונה של״מ  /נתעברה לשוכר  /יחלוקו החד׳

קג

שכיר במנו נשבע  /משכיר בית ונפל  /מקבל שדה  /מקבל בית השלח׳

קד

מיתקרי  /המקבל והובירה  /דורש לשון הדיוט  /מנכי כחשא דארעא

קה

פלג׳ רווחא  /לא רצה לנכש  /מקבל ולא עשתה  /אכלה חגב

קו

שלו בירקון  /אשתדוף רובא דבאגא  /נותן לו מתוכה  /לזרעה שעורים

קז

לא יזרענה קטנית  /אילן על המיצר  /עין רעה  /פת שחרית  /קשוט

קח

המסתפקות ממעין א׳  /דינא בר מצרא  /עכו״ם  /שכיני העיר קודם

קט

לא יזרענה פשתן  /בקורות שקמה  /ושקיל שבחא  /הבו לי שבחאי

קי

מלוה אמר ג׳  /בחזקת אוכליהן  /אביכם השביח  /שדה לשבוע  /תלין

קיא

שכרכם עלי  /כל הכובש  /עשוק  /משום ביומו  /גר תושב

קיב

כאילו נוטל נפשו  /בזמו שטבעו  /אומן קונה  /תקנת קבועות שנו

קיג

ימשכננו בב״ד  /שליח ב״ד כמלוה  /לא ימשכננו אוכל נפש  /איצטלא
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קיד

שיסדרו בב״ח  /אין מסדרין הקדש  /נידון בכבודו  /משכנו ומת

קטו

נכנס לביתו  /אלמנה אין ממשכינן  /החובל הריחים  /לאו שבכללות

קטז

בקום צלי  /כלי וכל נפש  /העשויין להשאיל  /הבית והעלייה  /נפחתה

קיז

תחתון נותן תקרה  /הניזק להרחיק  /שיהנה מממון חבירו  /בית הבד

קיח

זורע חציו  /הבטה הפקר קני  /זבל לרה״ר  /האחרון חייב  /ב׳ גנות

קיט

היוצא מן הגזע חייב בערלה  /אפריון לר״ש
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