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ב

דיני ממונות בג׳  /סמיכת  /דיני נפשות בכ״ג  /בע״א  /גזילות וחבילות

ג

לא בעינן דו״ח  /בג׳ מומחין  /ג׳ מנלן  /ב״ד נוטה  /גמר דין בג׳

ד

בן רועץ  /יש אם למקרא  /דשני קרא ממסורת  /דכי הדדי נינהו

ה

מומחה  /קיבלוך עלייהו  /דן וטעה  /מי ביצים  /רשות מרבו  /פשרה

ו

טעה בשיקול  /ביצוע בג׳  /משפט וצדקה  /אסור לבצוע להיכן הדין

ז

מצוה  /רשות  /מעשה עגל  /תחילתו דינו  /דין אמת  /מתונין בדין

ח

פסילנא לך  /נענש משה  /בנות צלפחד  /מקושש /נפשות בכ״ג

ט

שכר הניטפל  /א׳ קרוב עדותן בטל  /דאיתכחוש בבדיקות

י

מפלגינן בדיבורא  /מכות בג׳  /עיבור החודש  /כנגד ברכת כהנים

יא

מעברין במזומנין  /נסתלקה רוה״ק  /הלל  /על ג׳ מעברין השנ׳  /ביום

יב

אין מעברין  /ר״ע בבא״ס  /מפני טומאה  /חזקיה  /טומאה דחויה

יג

דכוליה חג בתקופת חדשה  /סמיכת זקנים  /נשתכחו דיני קנסות

יד

עשאוהו ככברה  /סמיכה בחו״ל  /לבית עלי  /עריפת עגלה  /הקדשו׳

טו

הערכין  /הקרקעות  /דיני נפשות  /שור הנסקל  /הארי והזאב

טז

שבט שהודח  /נביא שקר  /דוד עומד  /מוסיפין על העיר  /עיר הנדחת

יז

טלו פיתקיכם  /אלדד ומידד  /גוג ומגוג  /רבותינו בבבל  /עי י׳ דברים

יח

כ״ג דן ודנין  /עובר על עשה  /מעיד ומעידין  /מלך  /חולץ וחולצין

יט

מקדשתו לא יצא  /מלכי ב״ד דן  /פלטי בן ליש  /נעמי  /תוקפו יוסף

כ

ענוותנותו פלטי  /נענש אבנר  /מלחמת רשות  /מלך והדיות ומלך

כא

ירבה נשים  /מעשה דמיכל  /ד׳ מאות לדוד  /תמר ואמנון  /סוסים
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כב

אשורית  /אין רוכבין  /אבישג  /תקנתו קלקלתו  /פרועי ראש  /לוליינו׳

כג

דיני ממונות בג׳  /מאי בורר  /ערער דמאי  /עדים ראשונים

כד

ר״ל בבמ״ד  /ת״ח בא״י  /נאמן אבא  /כמחול  /גמר דין  /הן הפסולין

כה

יש אומנות  /מלוה ברבית  /מפריחי יונים  /אימתי חזרתן  /הגבאין

כו

אוספי שביעית  /נחשדו כהנים  /קשר רשעים  /שבנא  /גנב

כז

עד זומם למפרע  /מומר  /אלו הן הקרובין  /מעשה אבותיהן בידיהן

כח

קרובי האם  /חתן כדור אחר  /אשה כבעלה  /כ״ש חורגו  /אנא ופנחס

כט

השונא  /כיצד בודקין  /שאני מסית  /כל המוסיף  /להשביע עצמו

ל

דב״ד חצוף  /דברי חלומות  /היו מכניסין  /חצי עדות  /עדות מכחשת

לא

נחלקה עדותן  /ראיה סותר  /שיסתתם טענותו  /למקום הוועד  /כופין

לב

בדרישה והחקירה  /דיני ממונות  /דין מרובה  /טעונה קרובה  /מסיעין

לג

טעה  /ה״ד שיקול הדעת  /בדבר משנה א״ח  /מחזירין אותו

לד

א׳ מהתלמידים  /הלנת דין  /מזבח מקדש  /דנין ביום

לה

ד״מ גומרין ביום  /כל תענית  /ולאחותו  /לא רציחה דוחה שבת

לו

דתורה וגדולה במ״א  /מתחילין מן הצד  /לאתויי ממזר  /כחצי גורן

לז

כיצד מאיימין  /המאביד נפש א׳  /מפרפר  /קין בהבל  /גלות מכפרת

לח

ונושנתם  /פרצופיהן  /אדה״ר  /י״ב שעות  /בשעה שבקש הקב"ה

לט

שפחה לשמשו  /א״ל כופר  /איזבל  /עובדיה  /קצף גדול  /שרה

מ

בודקין בז׳ חקירות  /ודרשת וחקרת  /אדם טועה  /התראה מה״ת

מא

אשה חבירה  /סייף וארירן  /שנותיו של ריב״ז  /בב׳ בשיפורא ל״א טעי

מב

כל המברך  /מלחמתה תורה  /נזדקן הדין  /נגמר הדין  /בית הסקילה

מג

מצאו זכות  /כרוז  /רוח נשברה  /רחוק מבהס״ק  /עכן  /על הנסתרו׳

מד

מ״ט איענוש  /כדי לרדותן  /פלילות  /תפלה לצרה  /מפשיטין בגדיו
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מה

אותה בכסותה  /מיתה יפה  /גובה ב׳ קומות  /מות יומת מכ״מ  /נתל׳

מו

למעוטי בסורו״מ  /ב׳ ביום א׳  /כיצד תולין  /קבורה מה״ת  /יקרא דחיי

מז

סימן יפה למת  /רשע אצל צדיק  /נהרג ברשעו  /כפרה מתי  /קבר חד׳

מח

הזמנא מילתא  /נפש שבנאו  /כבוד אביו  /מותר המת  /שקילל דוד

מט

עמשא  /עשאל רודף  /יואב  /ד׳ מיתות לב״ד  /סקילה חמורה

נ

חמורה מסייף  /מחנק  /ב״כ שזינתה  /כח המדיח  /נשואה לשריפה

נא

אשתריא שבת  /ב״כ לישראל  /סירכא בעלמא  /דרוש וקבל  /בת ובת

נב

מצות הנשרפין  /נו״א  /מצות הנהרגין  /מצות הנחנקין  /שאין רושם

נג

ליגמרו מא״א  /אלו הנסקלין  /אשת אביו  /משום ב׳ ערות

נד

אזהרה מנין  /ערות אביך  /על הזכור  /אזהרה לנשכב  /קטן כגדול

נה

שלא כדרכה  /המערה בזכור  /בעצמו  /עכו״ם בבהמה  /בת ג׳  /מגדף

נו

בשם מנהגי  /הכינוי׳  /ז׳ מצות ב״נ  /לאמר  /י׳ מצות במרה  /אדה״ר

נז

השחתה  /סירוס  /פחות מש״פ  /להצילו בא׳  /כותים על עריות

נח

שנעשים בשר א׳  /יוכבד  /עולם חסד  /עכו״ם שהכה  /עכו״ם ששב׳

נט

עכו״ם בתורה  /אבר מן החי  /נשנית הסיני  /בשר היורד משמים

ס

כלאים  /שם בן ד׳ אותיות  /קריעה  /העובד עכו״ם  /עבודת פנים

סא

דרך כיבוד  /בואו ועבדוני  /מאהבה ומיראה  /המן מיראה

סב

אבות זיבוח  /תולדות  /חומר בשבת  /באומר מותר  /המתעסק

סג

בהעלם א׳  /ג׳ השתחואות  /לא תזכירו  /ליצנותא  /להתיר עריות

סד

נבקעה כריסו  /יצרא דע״ז  /זה עבודתו  /זרעו למולך  /ג׳ כריתות

סה

אוב וידעוני  /אין מעשה  /טורנוסרופוס  /בס׳ יצירה  /המחשב עתים

סו

המחלל שבת  /המקלל אביו  /על נערה המאורסה  /בתולה  /שניהן

סז

המסית  /מרים מגדלא  /המדיח  /מכשפה  /רחב״ד  /צפרדע א׳
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סח

כשחלה ר״א  /בן סורר ומורה  /ע״ש סופו נהרג  /לאיש בן ולא לבן בן

סט

ויזד יעקב  /ג׳ חדש  /בת ג׳ שנים  /שנותיו דואג  /אולדה הרן  /בצלאל

ע

תרטימר  /יין  /נח  /חטה היה  /חזר שלמה והודה  /סריקין  /מצוה

עא

סובא וזולל  /גנב מאביו  /בעינן שוין  /דרוש וקבל שכר  /א׳ גידם  /ברח

עב

ימות זכאי  /הבא במחתרת  /ברור כשמש  /גגו חצירו  /התראה

עג

מצילין בנשפן  /דם רעך  /למעוטי שבת  /אפיגמה קפיד  /גמר ביאה

עד

בא׳ מאבריו  /מע״ז וג״ע וש״ד  /וחי בהם  /שמד  /אסתר בפרהסיא

עה

שנתן עיניו  /מים גנובים  /הנשרפין  /למטה כלמעלה  /אף באזהרה

עו

אשת בנך  /בין בתו לכלתו  /אל תחלל  /בתו לזקן  /אלו הנהרגין

עז

כפתו ומת  /פיסקיה גיריה  /כח שני גרמא בעלמא

עח

קירב מיתתו  /גוסס  /המכה חבירו  /חובשין אותו  /נתכוין להרוג

עט

לראובן מיכוונא  /אף כאן ממון  /רוצח שנתערב

פ

וולדה מותר  /ולד נוגחת  /זו״ז גורם  /מותרה לקל  /הנסקלין בנשרפין

פא

ב׳ מיתות  /דרש ראב״ח  /לקה ושנה  /שלא בעדים  /הגונב הקסוה

פב

קנאין פוגעין בו  /נשג״א  /פינחס  /פלילות  /שימש בטומאה

פג

אזהרה ליוצק  /האוכל טבל  /זר ששימש  /פרועי ראש

פד

ערל  /אונן  /אלו הנחנקין  /מכה אביו  /כל מכה נפש  /לרפואה פטור

פה

שליח לאביו  /הכאה שבש״פ  /שיעשה חבורה  /הגונב נפש

פו

לאפוקי עבדים  /להלקותו באנו  /עידי מכירה  /זקן ממרא

פז

בהמ״ק גבוה מא״י  /א״י גבוה  /חייב על  /פלוגתא  /זיבה  /ממונות

פח

פלוגתא  /מפי השמועה  /כשתי תורות  /חומרי מד״ס  /בעוה״ב

פט

מיתין ברגל  /וכל העם  /נביא שקר  /סיגנון א׳  /דבריו שטן  /ישמעאל

צ

עוקר הגוף  /לבטל מקצת  /מתנבא לעקור  /כל ישראל  /תמ״מ מה״ת
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צא

תמ״מ  /גביהא בן פסיסא  /גוף ונשמה  /נשמה מתי  /תמ״מ מה״ת

צב

תורה בעוה"ז  /פרנס  /דעה  /פת  /שהחיה יחזקאל  /נבוכדנצר

צג

חנניה מישאל ועזריה  /שמתברכין בו׳ ברכות  /מילי דעזרא נחמיה

צד

חזקיה משיח  /גנאי למשה  /ויחד יתרו  /סנחריב  /נעץ חרב

צה

עונה נוב  /איזוטר בעיניה  /אבישי בן צרויה  /ויצא מלאך ה' ויכה

צו

קטלוהו  /ד׳ פסיעות  /נבוזרדן  /דזכריה  /תשובה  /עמון ומואב

צז

דור שב״ד בא  /אין ב״ד בא  /שית אלפי  /ל״ו צדיקי  /קשות כהמן

צח

מועדים וחצי  /קץ מגולה  /ב״ד עד  /אחישנה  /היום  /חבלו  /שמו

צט

ימות המשיח  /עין לא ראתה  /אפיקורוס  /בתורה לשמה  /המלמד

ק

אפקירותא  /גיחזי  /עתיד הקב"ה  /כל המשחיר  /אשה טובה

קא

הקורא פסוק  /הלוחש  /הקורא פסוק  /לא אשים  /יסורין  /ירבעם

קב

אחיה שילוני  /מזומנת לפורענות  /ירבעם  /אחאב  /מנשה  /תשוב׳

קג

מנשה  /אבשלום  /אחז  /אמון  /יהויקים  /מיכה  /פלגש בגבעה

קד

בשכר לחם  /יהונתן לדוד  /לקו באיכה  /מעשה  /ט’ באב  /מי מנאן

קה

חזרו בתשוב׳  /ספר כריתות  /בלעם  /דעת עליון  /רות  /יעל  /קלל׳

קו

בלעם  /איעצך  /פיעור  /שטים  /הרגו בחרב  /דואג  /ואחיתופל

קז

נסיון  /דהע״ה  /נצטער  /מחול לי  /גחזי  /אלישע  /יש"ו  /דור המב׳

קח

דור המבול  /נח נחתך  /מוכיח בהם  /מימי המבול  /נחום איש גם

קט

מעפרא דא״א  /דור הפלגה  /סדום  /אליעזר  /מרגלים  /קרח  /און

קי

איתתיה דקרח  /ר״נ מיוחדים  /החולק  /דור המדבר  /י׳ השבטים

קיא

א׳ מעיר  /יציאתן לביאת׳  /חבל על דאבדין  /אף לרשעים  /עיר נדח׳

קיב

היכי עבדינן  /הגמלת העוברת  /שללה  /ההקדשות  /בכור  /תרומות

קיג

כתבי הקדש  /יריחו  /חיאל  /אליהו  /ג׳ מפתחות  /רשעים בעולם
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