
חולי�חולי�חולי�חולי�

אבן העזר

משד	מסכתנושא

(1) אונס ומפתה

"" •כו:חולי�קנס אונס ומפתה בקטנה (4) ובנערה

משד	מסכתנושא

(1) איסורי ביאה

"" יא:חולי�אי� אפוטרופוס לעריות (2)

משד	מסכתנושא

(1) גירושין-מיאון

"" •כו:חולי�מיאו� בנערה

משד	מסכתנושא

(1) סוטה-מגילת סוטה ומי המרים

"" פח:חולי�טע� עפר סוטה (2)

אגדה, מחשבה ומוסר

משד	מסכתנושא

(3) אגדתא

"" קכז.חולי�מה רבו מעשי� ה'

"" �מט.סגולה באכילת ריאה למאור עיניי

"" ס:שעירי ר"ח מכפרי� כביכול על ה' שמיעט את הירח (2)

משד	מסכתנושא

(1) אגדתא-תנ"ך-דמויות בתנ"ך

"" (2) �ז:חולי�אלישע החייה שני מתי

משד	מסכתנושא

(1) אגדתא-תנ"ך-דמויות בתנ"ך-אבות האומה

"" צא.חולי�מאבק יעקב אבינו ע� המלא�

משד	מסכתנושא

(3) אמונה ומחשבה

"" ז:חולי�אי� אד� נוק	 אצבעו למטה אא"כ מכריזי� עליו מלמעלה

"" �ס:הוכחה שהתורה מ� השמי

"" קמב.שורש אפיקורסותו של אחר (3)

משד	מסכתנושא

(1) אמונה ומחשבה-גלות וגאולה

"" (2) �קד:חולי�האומר דבר בש� אומרו מביא גאולה לעול

משד	מסכתנושא

(5) אמונה ומחשבה-מעשה בראשית ומרכבה

"" ס.חולי�אילנות ודשאי� נבראו במעשה בראשית בלי ערבוביא

"" �ס:בריאת ב' המאורות הגדולי

"" �כז:בריאת בהמה,  עופות ודגי� מאדמה ומי

"" ס:דשאי� לא גדלו עד שהתפלל עליה� אד� הראשו�

"" (2) �ס.מעשה בראשית נבראו בקומת�,  לדעת� ובצביונ

משד	מסכתנושא

(1) אמונה ומחשבה-שכינה

"" צא:חולי�שירה שאומרי� ישראל ומלאכי השרת לפני הקב"ה

משד	מסכתנושא

(1) ארץ ישראל

"" �ס:חולי�א"י חביבה על אומות העול

משד	מסכתנושא

(10) מדרש

"" יז.חולי�אכילת בשר נחירה במדבר

"" טז:אכילת בשר תאוה במדבר

"" צא:דרשת פרשת סול� יעקב

"" צב.ובגפ� שלשה שריגי� והיא כפרחת... (בראשית מ)

"" יז.ישראל בכניסת� לאר& הותרו באכילת דבר טמא

"" �צ:ל' גוזמא בתורה,  בנביאי� ובדברי חכמי

"" נז:נמלה... אי� לה קצי� שוטר ומושל (משלי ו,ז)

"" ס:סיחו� טיהרו את חשבו� מעמו� ומואב

"" ס.שור שהקריב אד� הראשו� היה בעל קר� א' (2)

"" פט.תולה אר& על בלימה (איוב כו)

משד	מסכתנושא

(1) מוסר

"" מד:חולי�שונא מתנות יחיה (5)

משד	מסכתנושא

(1) מוסר-צניעות וענוה

"" פט.חולי�ענוותנות� של אברה�,  משה ואהרו� ודוד

משד	מסכתנושא

(2) מוסר-שכר ועונש

"" •קמב.חולי�ממצות שילוח הק� נית� ללמוד על שכר כל המצוות

"" קמב.שכר מצוה בהאי עלמא ליכא (2)

משד	מסכתנושא

(5) צדיק /  רשע-צדיק

"" ה:חולי�אי� הקב"ה מביא תקלה ע"י צדיקי� או בהמת� (4)

"" ז:גדולי� צדיקי� במיתת� יותר מבחייה�

"" פו.זכות הצדיקי� מגינה על העול� מפורענות

"" �צב.מ"ה צדיקי� שהעול� מתקיי� בה

"" צא.ממו� צדיקי� חביב עליה� מגופ� שאי� פושטי� יד בגזל (3)

אורח חיים

משד	מסכתנושא

(1) ברכות-ברכות המצוות

"" פו:חולי�כיסוי הד� אי הוי הפסק לברכה על שחיטה

משד	מסכתנושא

(1) ברכות-ברכות הנהנין

"" קו.חולי�ב' שאכלו מברכי� ברכה אחרונה לחוד

משד	מסכתנושא

(1) ברכת המזון

"" קו.חולי�אי� מזמני� על אכילת פירות
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משד	מסכתנושא

(17) נטילת ידים

"" קז.חולי�אכילה באמצעות מפה ללא נט"י

"" קז:האוכל בעזרת חברו והמאכיל לנט"י

"" קכב:חזרה אחר מי� לנט"י,  לק"ש ולתפילה (2)

"" קו:חציצה לנט"י

"" קו.טע� לנט"י לחולי�

"" קז.כח גברא לנט"י

"" קז.כלי הכשר לנט"י

"" קו.מי� הפסולי� לנט"י

"" (2) �קה.מי� ראשוני�,  אמצעיי� ואחרוני

"" קז.מי� שנשתנה המראה שלה� לנט"י

"" קה.נט"י אחרוני� ע"ג קרקע

"" קו.נט"י בחמי האור ובחמי טבריה

"" קו.נט"י לפני אכילת פירות

"" קה.נט"י ראשוני� ואחרוני� בחמי�

"" �קו:סמיכה על נט"י פע� א' ביו

"" קו.עד היכ� נט"י

"" קז.שיעור המי� לנט"י

משד	מסכתנושא

(2) ציצית

"" קלו.חולי�חובת ציצית בבגד המשות	 ע� ישראל או ע� גוי

"" פח:טע� לתכלת בציצית (3)

משד	מסכתנושא

(1) תפילה

"" (2) �ס:חולי�הקב"ה מתאוה לתפילת� של צדיקי

משד	מסכתנושא

(1) תפילה-נשיאת כפיים

"" �מט.חולי�ברכת כהני� לישראל ולכהני

זרעים

משד	מסכתנושא

(1) ביכורים

"" קלו.חולי�ביכורי� ביבול המשות	 ע� ישראל או ע� גוי

משד	מסכתנושא

(3) חלה

"" קד.חולי�אכילת חלה לכה� ע� ע"ה על שולח� א'

"" קלד.הפרשת חלה מעיסה שספק א� נתחייבה

"" קלה:חלה בעיסה המשותפת ע� ישראל או ע� גוי

משד	מסכתנושא

(1) כלאים

"" �ס.חולי�כלאי� במיני דשאי

משד	מסכתנושא

(2) כלאים-כלאי בהמה

"" עט.חולי�סימני פרד לדעת מה אמו

"" עט.פרד אי מותר בפרדה ובמי� אמו

משד	מסכתנושא

(1) כלאים-כלאי הכרם

"" קטז.חולי�איסור כלאי הכר� מעיקר� (2)

משד	מסכתנושא

(5) מתנות עניים

"" �קלד:חולי�מתנות עניי� כשאי� עניי� באותו מקו

"" קלז.מתנות עניי� מיבול שנקט	 ולא נקצר

"" קלד.ספק מתנות עניי� למי

"" קלא:עני חייב במתנות עניי� ובמעשר עני

"" קלז:שיעור מצות פאה

חושן המשפט

משד	מסכתנושא

(2) גזילה

"" �קמא:חולי�א	 קט� מצווה על גזל מפני דרכי שלו

"" פט.קשה גזל הנאכל

משד	מסכתנושא

(1) השבת אבדה

"" �צה:חולי�עדיפות טביעות עי� על סימני

משד	מסכתנושא

(1) טוען ונטען-ראיות-חזקה

"" י:חולי�המקור שהולכי� אחר חזקה דמעיקרא

משד	מסכתנושא

(4) טוען ונטען-ראיות-רוב

"" ו.חולי�אי חיישינ� למיעוטא (7)

"" פו.אי חיישינ� למיעוטא (8)

"" יא.המקור שהולכי� אחר רוב

"" יא:רוב בעילות אחר הבעל (2)

משד	מסכתנושא

(1) מכירה-אונאה

"" צד.חולי�גניבת דעת

משד	מסכתנושא

(1) עדות-עד אחד

"" י:חולי�נאמנות ע"א באיסורי� (4)

משד	מסכתנושא

(7) עונשין

"" פא.חולי�התראת ספק (7)

"" פב:התראת ספק (8)

"" צ:התראת ספק (9)

"" קלב:כופי� על מצוות עשה (2)

"" קי:מצות עשה שמת� שכרה בצדה אי� ב"ד מוזהרי� עליה

"" פא:קי� ליה בדרבה מיניה (12)

"" פא:קי� ליה בדרבה מיניה בשוגג (3)

משד	מסכתנושא

(1) עונשין-מלקות

"" •קמא.חולי�לאו הניתק לעשה אי� לוקי� עליו (2)
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משד	מסכתנושא

(2) עונשין-שגגות וכריתות

"" פב:חולי�דעת סומכוס אי חייב ב' על אכילת ב' זיתי חלב וכיו"ב

"" (2) �לא.כרת ומיתה בידי שמי

משד	מסכתנושא

(1) פועלים

"" נד:חולי�פועל אסור לעמוד מפני ת"ח בשעת מלאכתו (2)

משד	מסכתנושא

(1) קניינים-דרכי קנין-קנין חצר

"" קמא:חולי�חצרו של אד� קונה לו רק כשהוא רשאי לזכות בעצמו

משד	מסכתנושא

(1) רוצח וערי מקלט-עגלה ערופה

"" פב.חולי�עגלה ערופה מאימתי נאסרת (2)

משד	מסכתנושא

(1) שותפות

"" •כה:חולי�אחי� שותפי� בנכסי אביה� לקלבו� ולמעשר בהמה

משד	מסכתנושא

(1) שליחות

"" יב.חולי�חזקה שליח עושה שליחותו (4)

טהרות

משד	מסכתנושא

(5)

"" קכא:חולי�בהמה טמאה מפרכסת ששחטה ישראל להל' שונות

"" עא.טומאה בלועה וטהרה בלועה (1)

"" (1) �עב:טומאת בית הסתרי

"" עא.כלי חרס אינו מציל על טומאה שבתוכו מלטמא

"" קכה.צירו	 טומאה מב' שמות כגו� מגע ואוהל

משד	מסכתנושא

(29) אבות הטומאה

"" קכט.חולי�אוכל ששינה את יעודו אי מטמא טומאה חמורה

"" •קכא:אלל המכונס אי מצטר	 לאיסור ולטומאה

"" קכח:בשר מ� החי של בהמה או שר& אינו מטמא

"" עג.טומאה באבר המדולדל לאחר שחיטת או מיתת הבהמה

"" •קכז.טומאה באבר ובשר בהמה המדולדלי�

"" •קכח:טומאה באבר ובשר בהמה שנדלדלו ומתה

"" •קכז:טומאה באבר ובשר בהמה שנדלדלו ושחטה

"" •קכו:טומאה בביצת שר&

"" •ע:טומאה בעובר מת בתו� מעי אמו

"" �•קכו:טומאה בעכבר שחציו בשר וחציו אדמה ועכבר י

"" קכד:טומאה בעצ� נבלה או שר& שיש בה מוח (1)

"" •קכו:טומאה בעצ� נבלה או שר& שיש בה מוח (2)

"" קכד:טומאה לנוגע בב' חצאי זיתי� של נבלה בזא"ז

"" קכד:טומאה לנושא ב' חצאי זיתי� של נבלה שאינ� מחוברי�

"" כא.טומאה משר& שהותז ראשו ועדיי� מפרכס

"" •עב.טומאת אבר מ� החי בעובר שהוציא אבר ונשחטה אמו

"" קכח:טומאת אבר מ� החי של בהמה או שר&

"" •קכד:טומאת נבלה בב' חצאי זיתי� המחוברי� לעור

"" כא.טומאת נבלה בבהמה שנפגעה ועדיי� מפרכסת

"" ע:נבלת בהמה וחיה טהורה וטמאה מטמאת

"" כ:עו	 שנשברה מפרקתו ורוב בשר עמה דינו כנבלה

"" קכא:עור אי מבטל בשר שעליו (1)

"" •קכד.עור אי מבטל בשר שעליו (2)

"" •קכג.עור בשעת הפשטה כיד לטומאה

"" •קכב:עור ח' שרצי� אי הוי כבשר לטומאה

"" •קכב.עור שנחשב כבשר לטומאה

"" קיח.שומר נבלה אינו מצטר	 אבל הוי יד להביא טומאה

"" •עב:שחיטת טריפה מטהרתה (1)

"" קכח:שחיטת טריפה מטהרתה (2)

משד	מסכתנושא

(1) טומאות דרבנן

"" •עג.חולי�טומאה בטריפה

משד	מסכתנושא

(35) טומאת אוכלין ומשקין

"" קיח:חולי�אוכל מחובר לקרקע אינו מוכשר ואי� מקבל טומאה

"" לד:אכל אוכל שלישי לטומאה פסול מלאכול בתרומה

"" לה.אכל אוכל שלישי לקודש טהור לאכילת קודש

"" •קכא.אלל המצטר	 לטומאת אוכלי�

"" קכז:בהמה אי נעשית יד לאבר המודלדל לטומאת אוכלי�

"" עד:ב� פקועה למני� ראשו� ושני ולהכשר לטומאת אוכלי�

"" קכא.דבר שסופו לטמא טומאה חמורה אי� צרי� הכשר

"" •קיז:דברי� המצטרפי� לטומאת אוכלי� ולא לטומאת נבלה

"" עה.דג מאימתי מקבל טומאה

"" לג:די� חולי� שנעשו על טהרת תרומה או קודש

"" לה:ד� בהמה המכשיר אוכלי� לקבל טומאה

"" •לה:דעת ר"ש ששחיטה מכשירה אוכלי� לקבל טומאה

"" קכח.הכשר אוכלי� לטומאה שקד� למחשבה אי הוי הכשר

"" לו:חיבת הקודש מכשירתו לקבלת טומאה (4)

"" קכא.חרטו� וצפורניי� המצטרפי� לטומאת אוכלי�

"" כו.טהרת תמד ע"י השקה למקוה

"" עה.טומאה בב� פקועה בעודו חי

"" •קכא.טומאת אוכלי� בבהמה טמאה מפרכסת ששחטה ישראל

"" קכח:טומאת אוכלי� בבשר שחתכו מאבר מ� החי

"" לג.טומאת אוכלי� ע"י ידי� טמאות

"" לג:טומאת הגו	 לאוכל אוכל טמא (2)

"" לג:טומאת שני לעשות שלישי בחולי� (3)

"" קיח.יד ושומר להבאת טומאה ולצירו	 לכשיעור

"" קיח:יד להכשר אוכלי� לטומאה

"" קכח.ספקות בדברי� שוני� אי הוו ידי� לטומאת אוכלי�

"" עז.עור בהמה טמאה ששלקו לטומאת אוכלי� ונבלה

"" קיט:צירו	 ב' אוכלי� ושומריה� לכשיעור לטומאת אוכלי�

"" לו.צריד מנחות הטמא משו� חיבת הקודש אי מטמא

"" •קכא.קרניי� המצטרפי� לטומאת אוכלי�

"" •קכ.רוטב וקיפה המצטרפי� לטומאת אוכלי�

"" קיז:שומר אוכל מצטר	 לטומאת אוכלי� ולא לטומאת נבלה

"" קיט:שומר ע"ג שומר אי� מצטר	 לטומאת אוכלי�

"" קיח:שיעור מינימלי לאוכל,  ליד ולשומר

"" קיט:שיער אי הוי יד או שומר לטומאת אוכלי�

"" קכז:תאני� שיבשו על הע& לטומאת אוכלי� ולתולש בשבת
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משד	מסכתנושא

(1) טומאת אשה-זב/זבה

"" �כד:חולי�בעל קרי שטבל ואח"כ הטיל מי

משד	מסכתנושא

(1) טומאת אשה-נדה

"" לא.חולי�נדה שטבלה ללא כוונה לבעלה ולתרומה

משד	מסכתנושא

(6) טומאת כלים

"" כה:חולי�טומאה בכלי� העשויי� מעצמות

"" •כה.טומאת גולמי ופשוטי כלי ע& וכלי מתכות

"" •כד:טומאת כלי חרס מאוירו ולא מגבו

"" קכג.טלית טמאה שקרעה מאימתי נטהרת

"" •כד:כלי אינו נטמא מאוירו חו& מכלי חרס

"" כה.כלי המציל אוכלי� ומשקי� מטומאת אויר כלי חרס (2)

משד	מסכתנושא

(9) טומאת מת

"" •קכט:חולי�טומאה באבר ובשר אד� המדולדלי�

"" �קכט:טומאה באבר מ� החי של אד

"" קכט:טומאה באבר מ� המת שאי� עליו כזית בשר

"" •קכד:טומאה בעצ� מת או נותר שיש בה מוח

"" קכה:טומאה טמונה אי בוקעת ועולה

"" כא.טומאה מאד� שנשברה מפרקתו או שנקרע כדג

"" ב:טומאת כלי מתכות במת או בטמא מת (3)

"" •עא.עובר מת במעי אשה אי מטמא

"" •קכב.עור אד� לטומאה

משד	מסכתנושא

(4) טומאת מת-פרה אדומה

"" כט:חולי�טומאת בגדי� מפ"א שארע בה פסול

"" •כג:פ"א בשחיטה ועגלה בעריפה

"" לא:שחט פ"א ובהמת חולי� עמה

"" לב.שחט פ"א וחת� דלעת עמה או נחתכה מאליה

משד	מסכתנושא

(3) מקואות

"" לא:חולי�טבילה בגל שנתלש ובו מ' סאה (2)

"" לא.נט"י או טבילה לחולי� אי צרי� כוונה (2)

"" י.עלה מטבילה ומצא על גופו דבר חוצ&

משד	מסכתנושא

(1) נגעים

"" ח.חולי�נגע צרעת ממכה ע"י שפוד מלוב�

משד	מסכתנושא

(1) נגעים-טהרת מצורע

"" קמ.חולי�ציפור מצורע השחוטה אסורה באכילה

משד	מסכתנושא

(1) נגעים-נגעי בתים

"" לג:חולי�טומאת ידי� שהכניס� לבית המנוגע

יורה דעה

משד	מסכתנושא

(1) אבלות

"" נ.חולי�באבלות הלכה כדברי המיקל (7)

משד	מסכתנושא

(15) אותו ואת בנו

"" �פב:חולי�איסור אותו ואת בנו אפי' בב' שוחטי

"" עח:איסור אותו ואת בנו בזכרי� ובנקבות

"" עח.איסור אותו ואת בנו בכלאי� ובכוי (1)

"" עט:איסור אותו ואת בנו בכלאי� ובכוי (2)

"" •פב.איסור אותו ואת בנו בעריפת עגלה ערופה

"" •פא:איסור אותו ואת בנו בשחיטה שאינה ראויה או הריגה

"" •פא:איסור אותו ואת בנו בשחיטת פ"א

"" (1) �•עח.איסור אותו ואת בנו נוהג א	 בקדשי

"" (2) �•פ.איסור אותו ואת בנו נוהג א	 בקדשי

"" •עח.איסור שחיטת אותו ואת בנו ביו� אחד

"" •פב.ב' שקנו א� ובנה מי קוד� לשחוט

"" •פג.באיסור אותו ואת בנו היו� הול� אחר הלילה

"" •פג.ד' פרקי� בשנה שיש לחשוש לאותו ואת בנו

"" �פב.שחט הב� ואח"כ הא

"" •פב.שחט פרה וב' בניה וההיפ� וכיו"ב

משד	מסכתנושא

(35) איסור והיתר-בשר בחלב

"" קיג:חולי�איסור בשר בחלב בשליל ושליא

"" קיג.איסור בשר בחלב נוהג בכל בהמה טהורה (1)

"" קיד.איסור בשר בחלב נוהג בכל בהמה טהורה (2)

"" •קד.אכילת בשר וחלב על שולח� א' (2)

"" קה.אכילת חלב כשבשר בי� שיניו

"" •קז:אכסנאי� אי מותרי� לאכול בשר וחלב על שולח� א'

"" קיד:בישול בשר בהמה בחלב עצמה

"" קח:בישל או אכל כחצי זית בשר וכחצי זית חלב

"" קיג:בישל בשר בחלב זכר או גדייה שטר� ילדה

"" קיד.בישל בשר במי חלב

"" קיג:בישל חלב,  נבלה,  ד� או בהמה טמאה בחלב

"" קיד.בישל פיגול,  נותר או טמא בחלב

"" •קיג.בשר בהמה טמאה או חיה ועו	 לאיסור בשר בחלב (1)

"" קטז.בשר בחלב אי מותר בהנאה (3)

"" •קטז.בשר חיה ועו	 לאיסור בשר בחלב (2)

"" •קג:בשר שאסור לבשלו בחלב

"" קז:בשר שנגע בחלב צרי� הדחה

"" קט:דר� הוצאת החלב מ� הכחל לפני בישולו

"" קה.דרכי קינוח הפה בי� אכילת חלב ובשר

"" קד:הדחת הידי� וקינוח הפה בי� אכילת חלב ובשר

"" •קט.הוצאת החלב מ� הכחל לפני בישולו או צלייתו

"" קח:החלב אי נאסר בבישול בשר בחלב

"" •קטז.הכנת גבינה באמצעות עור קבה

"" קה.המתנה בי� אכילת בשר וחלב וההיפ�

"" •קד:העלאת עו	 וחלב על שולח� א' ואכילת� יחד (1)

"" •קיג.העלאת עו	 וחלב על שולח� א' ואכילת� יחד (2)

"" קיב.חתיכת בשר שנפלה לתו� חלב

"" קיא:חת� צנו� או שאר ירקות בסכי� שחת� בה בשר

"" •קח.טיפת חלב שנתערבה בחתיכת בשר

"" קח.כזית בשר שנתערב ביורה של חלב
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"" קט:חולי�כחל שבישלו בלי שהוציא ממנו את החלב

"" צז:כחל שבישלו ע� בשר ולא סחט חלבו

"" קיד:מקור לאיסור אכילה והנאה בבשר בחלב

"" •קז:צרירת בשר וחלב בכלי א'

"" קט:קבה שבישלה ע� חלב הכנוס בה

משד	מסכתנושא

(17) איסור והיתר-מאכלות אסורות

"" פה:חולי�איסור הנאה בחולי� שנשחטו בעזרה דאו' או דרבנ� (4)

"" קב:אכל ציפור טהורה או טמאה בחייה או במותה

"" צה.בשר שנתעל� מ� העי�

"" צה:היתר בשר ע"פ טביעות עי�

"" ח:הכשר סכי� ששחט בה טריפה

"" פה:חולי� טריפה שנשחטו בעזרה

"" עד:חלב,  גיד וד� של ב� פקועה

"" מד:חסידות שלא לאכול דבר שנתעוררה בו שאלה הלכתית

"" קג:כחצי זית איסור שאכלו והקיאו וחזר ואכלו

"" נט.מאכלי� שיש בה� משו� סכנה

"" �צד.מכירת וקניית בשר מגוי במקו� שהטבחי� ישראלי

"" צז:מליח כרותח וכבוש כמבושל (2)

"" קיא:מליח כרותח וכבוש כמבושל (3)

"" קיב.מליח כרותח וכבוש כמבושל (4)

"" י.משקי� האסורי� משו� גילוי

"" קג:צירו	 איסור שבי� השיניי� או החניכיי� לכשיעור

"" קיא:שימוש בסכי� ששחט בה ברותח ובצונ�

משד	מסכתנושא

(11) איסור והיתר-מאכלות אסורות-אבר מן החי

"" קכא:חולי�אבר מ� החי לב� נח בטמאה מפרכסת ששחטה ישראל

"" קג:אבר מ� החי שאכלו לחצאי�

"" �קא:איסור אבר מ� החי בבהמה,  חיה ועו	 טהורי� וטמאי

"" קב.איסור אבר מ� החי בחיות טמאות לב� נח

"" לג.אכילה מבהמה שחוטה שעדיי� מפרכסת

"" עג:אכילת אבר המדולדל לאחר שחיטת הבהמה

"" קג.אכל אבר מ� החי טריפה

"" קג.אכל חלב מ� החי טריפה

"" קב:בהמה בחייה אי לאברי� עומדת

"" קב:המקור לאיסור אבר ובשר מ� החי

"" קב.שיעור איסור אבר מ� החי

משד	מסכתנושא

(39) איסור והיתר-מאכלות אסורות-בעלי חיים טמאים

"" סז:חולי�איסור 'כל הול� על גחו�... ושר& השור& על האר&'

"" סד.איסור קנית ביצה טרופה מגוי

"" סג:אכילת עופות טהורי� רק ע"פ מסורת

"" סג:בהמות טמאות מרובות על הטהרות וההיפ� בעופות

"" סד:ביצת עו	 טהור שנתבשלה ע� ביצת עו	 טמא

"" נט.גמל הבהמה היחידה שמעלה גרה וטמאה

"" סג.דאה,  ראה,  דיה ואיה ה� אותו עו	 טמא

"" סו:דג שיש לו קשקשת יש לו סנפיר אבל ההיפ� לא (1)

"" מב.הקב"ה הראה למשה את כל החיות הטהורות והטמאות

"" ס:השסועה בריה בפני עצמה (1)

"" נט.חזיר החיה היחידה שמפריסה פרסה וטמאה

"" קטז:חלב הנמצא בקבת בהמה שקנאה מגוי

"" סד.חלמו� וחלבו� של ביצת שר& מעורבי� זב"ז

"" סג.חסידה ואנפה מהעופות הטמאי�

"" סא:כ' מהעופות הטמאי� שבתורה יש לה� ג' סימני טהרה

"" סג.כ"ד העופות הטמאי�

"" סא.לנשר אי� א	 סימ� טהרה

"" סא:לעורב יש ב' סימני טהרה ואעפ"כ הוא טמא

"" �סא:לפרס ועזניה יש סימ� טהרה א' ואעפ"כ ה� טמאי

"" סב.מיני עופות טהורי� וטמאי�

"" סד:מקור לביצת עו	 טמא שאסורה באכילה

"" סג.נ& למינהו מהעופות הטמאי�

"" •נט.סימני בהמה וחיה טהורות

"" סג:סימני ביצי עו	 טהור

"" �•סו.סימני דגי� טהורי

"" �•סה.סימני חגבי� טהורי

"" (1) �•ס:סימני עופות טהורי

"" (2) �•סה.סימני עופות טהורי

"" סב.עורב למינו , לרבות זרזיר וסנונית לבנה

"" סג.עורב למינו מהעופות הטמאי�

"" נח.פירות תלושי� שהתליעו מותרי� לאחר י"ב חודש

"" סג:קניית ביצי� מגוי

"" סג.רח� מהעופות הטמאי�

"" סג.של� ודוכיפת מהעופות הטמאי�

"" סו:שר& המי� שבכלי� או בבורות שיחי� ומערות מותר

"" סז.שר& שפרש ממאכל או משקה שגדל בו

"" �סז:תולעי� שנמצאו בי� עור לבשר של בהמה או של דגי

"" סז:תולעי� שנמצאו בריאה או בכבד של בהמה

"" סג.תנשמת , עו	 טמא ושר& טמא

משד	מסכתנושא

(23) איסור והיתר-מאכלות אסורות-גיד הנשה

"" צב:חולי�איסור בשומ� גיד הנשה

"" •פט:איסור גיד הנשה

"" •צ:איסור גיד הנשה ביר� ימי� וביר� שמאל

"" צו.איסור גיד הנשה בכולו או על הכ	 בלבד

"" צב:איסור גיד הנשה עצמו וקנוקנות שלו

"" צא.אכל גיד הנשה שאי� בו כזית (1)

"" •צו.אכל גיד הנשה שאי� בו כזית (2)

"" •צו.אכל כזית מגיד של יר� ימי� ויר� שמאל

"" •צו:בישל או צלה יר� ע� גיד הנשה שבו (1)

"" •צט:בישל יר� ע� גיד הנשה שבו (2)

"" צט:גיד הנשה אי נ"ט

"" •קא:גיד הנשה אי נאסר לבני נח

"" •ק:גיד הנשה אי נוהג בבהמה טמאה

"" •צב:גיד הנשה אי נוהג בשליל שנמצא במעי אמו

"" •צב:גיד הנשה אינו נוהג בעו	

"" קא.גיד הנשה של נבלה,  של עולה (2) ושל שור הנסקל

"" צ.גיד הנשה של עולה (1)

"" �•פט:גיש הנשה נוהג א	 בקדשי

"" צג:האסור משו� גיד הנשה

"" צא.מדוע גיד הנשה נקרא כ�

"" •צג:מכירת יר� לגוי ללא הסרת גיד הנשה

"" •צג:נאמנות טבחי� על גיד הנשה ועל חלב

"" •צו.ניקור גיש הנשה

משד	מסכתנושא

(16) איסור והיתר-מאכלות אסורות-דם

"" �צג.חולי�אברי� האסורי� בבהמה ללא הכשר מחשש לד

"" �סד:ביצה שנמצא בה ד
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"" קי:חולי�בישול כבד לבד או ע� דבר אחר

"" קיב:דגי� ועופות שמלח� בכלי א'

"" •כח:דעת ר' יהודה שצרי� לנקב הוורידי� אחר השחיטה

"" קיג.דר� מליחת בשר להוציא את דמו

"" קיג.הדחת הבשר קוד� ואחר מליחתו

"" •קט.הוצאת הד� מהלב לפני בישולו

"" �קלג.הוצאת הד� מהלחיי

"" קיב.הכשר בשר מד� במליחה

"" קיא.הכשר טחול לבישול

"" קיג.חשש לד� כששבר מפרקת הבהמה קוד� שתצא נפשה

"" קיב.ככר שחת� עליה בשר מבושל

"" צג:צליית אומצא,  ביצי� ומיזרקי (2)

"" קיא.צליית כבד או כחל ע� בשר בשיפוד א'

"" קיא:שימוש בקערת חרס שמלח בה בשר

משד	מסכתנושא

(9) איסור והיתר-מאכלות אסורות-ֵחֶלב

"" עה.חולי�איסור חלב בנפל של בהמה ובעובר במעי אמו

"" צב:איסור חלב בשליל שנמצא במעי אמו

"" מט.אכילת חלב שע"ג קבה

"" ח:הנחת חלבי� מעל או בצד בשר

"" צב:חלב האסור מ� התורה ומדרבנ�

"" צג:טבח שנמצא שמכר חלב

"" מט:סימ� לחלב האסור באכילה

"" נט.סימני חיה טהורה להתיר חלבה באכילה

"" �ח:שימוש בסכי� או כלי הדחה א' לבשר ולחלבי

משד	מסכתנושא

(112) איסור והיתר-מאכלות אסורות-טריפות

"" ט.חולי�אי חיישינ� שמא במקו� נקב נקב באיסורא ובסכנתא

"" לח.אימתי בשחיטה פרכוס מתיר בהמה מסוכנת

"" �נד.אי� בהמה טריפה אלא במה שמנו חכמי

"" מח:אי� מדמי� טריפות זל"ז (1)

"" נה:אי� מדמי� טריפות זל"ז (2)

"" עו.אי� מדמי� טריפות זל"ז (3)

"" נג:בדיקת בהמה שנדרסה לטריפה

"" נא:בדיקת בהמה שנפלה מגג מחשש לטריפה

"" נ.בדיקת נקב ע"י הקפה בבני מעיי�,  בריאה ובקנה

"" •נב:בהמה או עו	 שנדרסו ע"י חיות טר	 לטריפה

"" •נח:בהמה האסורה לאכילה משו� סכנה

"" נא.בהמה הגוררת רגליה האחוריות לטריפה

"" נט.בהמה שבשרה מהל� שתי וערב כשרה

"" נח:בהמה שחסרה או יתרה יד או רגל אי הוי טריפה

"" •עו.בהמה שנחתכו רגליה או ניטל צומת הגידי� לטריפה

"" מח.בהמה שניטל הרח� שלה או התליע הכבד לטריפה

"" •נא.בהמה שנפלה מגג אי הוי טריפה

"" נא:בהמה שנפלה מגג ועמדה או הלכה לטריפה

"" •נה:בהמה שנפשט עורה לטריפה

"" •עו:בהמה שנשבר עצ� הרגל שלה לטריפה

"" •נב.בהמה שנשברו או נעקרו צלעותיה לטריפה

"" �•נה:בהמה שצמקה ריאה שלה בידי אד� או בידי שמי

"" מז.בועה בריאה לטריפה

"" נ:בית הכוסות שנמצא בה� מחט לטריפה

"" נ.בני מעיי� שניקבו וליחה סותמת� לטריפה

"" נג:בשר בהמה שנרקב לטריפה

"" קיב:בשר שחוטה וטריפה שמלח� בכלי א' וכיו"ב

"" מו.גבול חוט השדרה מלמטה בעו	 לטריפה

"" מה:גבול חוט השדרה מלמטה לטריפה

"" מה.גבול מוח וחוט השדרה לטריפה

"" לז.גדר איסור נבלה וטריפה והיתר מסוכנת

"" לז:גדר בהמה מסוכנת

"" •נב:גולגולת שנחבסה לטריפה

"" •מט.דעת ר"ש בנקב שנמצא בריאה לטריפה

"" נד.היק	 בדיקת בהמה דרוסה לטריפה

"" �נא.הכאת בהמה שיש לחשוש בה לריסוק אברי

"" �נא:השלכת בהמה לפני שחיטתה וחשש לריסוק אברי

"" נח.ולד טריפה להדיוט ולגבוה

"" •מה:חוט השדרה שנפסק או נתדלדל וכיו"ב לטריפה

"" מז.חיסור,  יתור או חילו	 באונות הריאה לטריפה

"" •קטז.חלב הנמצא בקבת נבלה או טריפה וכיו"ב

"" מט:חלב הסות� נקב בקבה לטריפה

"" מז:חלק ריאה שנמצא אטו� לטריפה

"" מג:חשש לספק דרוסה (1)

"" נג.חשש לספק דרוסה (2)

"" נא.חשש לריסוק אברי� באילי� המנגחי� זא"ז וכיו"ב

"" מב.טריפה אי חיה (1) ורמז לכ� מהתורה

"" נז:טריפה אי חיה (2) ועד מתי

"" נז:טריפה אי יולדת או משבחת

"" •נו.טריפות בעו	 (1)

"" •נח:טריפות בעו	 (2)

"" •מב.י"ח טרפות בבהמה

"" מח:כבד או בית הכוסות שנמצאה בה� מחט לטריפה

"" •מו.כבד שניטל לטריפה

"" •נו:מעיי� של עו	 שיצאו לטריפה

"" מט.מרה שנמצא בה גרעי� תמר או זית לטריפה

"" •נה.ניטל או ניקב טחול בהמה לטריפה

"" •נה:ניטל לחי תחתו� של בהמה לטריפה

"" •נה:ניטל רח� בהמה לטריפה

"" •נה.ניטלו כליות בהמה או שיבשו לטריפה

"" •נו:ניקב או ניטל זפק העו	 לטריפה

"" •מט.ניקבה הקבה לטריפה

"" נד.נמצא הקנה שמוט לאחר שחיטה

"" •נב:נקב בבשר החופה את הכרס לטריפה

"" •נ:נקב בהמסס ובית הכוסות לטריפה

"" מה:נקב בהתפצלות הקנה ללב,  לריאה ולכבד

"" מג.נקב בוושט בעור הפנימי או החיצוני

"" •נ:נקב בכרס הפנימי לטריפה

"" •מה:נקב בלב לטריפה

"" נ.נקב במקו� בית הרעי לטריפה

"" מג.נקב במרה אי הוי טריפה

"" מג.נקב בקורקב� או בכיס שלו אי הוי טריפה

"" •מה.נקב בקרוב המוח לטריפה

"" •מו.נקב בריאה לטריפה

"" •נז.נשתברו או נשמטו ידי או רגלי בהמה ועו	 לטריפה

"" מו:סירכה בריאה לטריפה

"" �נז:עו	 טריפה שהטילה ביצי

"" •נו:עו	 שדרסו אד� או הטיחו בכותל וכיו"ב לטריפה

"" •נו.עו	 שהוכה ע"י חולדה חשש לנקב בקרו� המוח

"" �נא:עו	 שנחבט אימתי חוששי� לריסוק אברי

"" •נח:עו	 שניטלה נוצתה לטריפה

"" •נו:עו	 שנפל לאור לטריפה

"" •נו:פגמי� הכשרי� בעו	
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"" •נד.חולי�פגמי� שאינ� טריפה בבהמה

"" לח.פרכוס המתיר בהמה מסוכנת שנשחטה

"" לח:פרכוס המתיר עו	 מסוכ� שנשחט

"" מה.צירו	 נקבי� בקנה לשיעור טריפה

"" נד.קולית היר� שזזה ממקומה לטריפה

"" מג:קו& שנמצא בוושט

"" •נד:קנה שניקב לטריפה

"" נז.ריאה אי ישנה בעו	

"" מז:ריאה הדומה לבקעת ע& לטריפה

"" מז:ריאה הנראית ככבד או כבשר לטריפה

"" מח.ריאה הסמוכה לדופ� לטריפה

"" מז:ריאה כחולה,  שחורה,  ירוקה או אדומה לטריפה

"" מו:ריאה שהאדימה לטריפה

"" מח.ריאה שהעלתה צמחי� או מוגלה וכיו"ב לטריפה

"" מו:ריאה שיבשה לטריפה

"" מז:ריאה שיש בה חשש לנקב לטריפה

"" מז:ריאה שנימוקה והקרו� שלה קיי� לטריפה

"" מח:ריאה שנמצאה בה מחט לטריפה

"" מח.ריאה שנקבה ודופ� סותמתה לטריפה

"" מז:ריאה שנשפכה כקיתו� לטריפה

"" מו:ריאה ששינתה מראה צבעה לטריפה

"" •לז.שחט בהמה מסוכנת מותרת א� פרכסה

"" נא.שחיטת בהמה בת יומה וחשש לריסוק אברי� בלידה

"" מג.שיעור חסרו� בכבד העושה טריפה

"" מה.שיעור נקב שיש בו חסרו� לטריפת עו	

"" מה.שיעור סדק בגרגרת לטריפה

"" •מד.שיעור פסוקת הגרגרת לטריפה

"" מד.תורב& הוושט שניטל אי הוי טריפה

"" מט.תליית נקב שנמצא בריאה במשמוש ידי הטבח

משד	מסכתנושא

(3) גירות

"" ו.חולי�גזרו על הכותי� להיות כעכו"� גמורי�

"" ד.חזקת כותי� כשומרי מצוות (3)

"" ג:כותי� גרי אריות או גרי אמת (4)

משד	מסכתנושא

(9) הלכה -  כללי

"" עח:חולי�אי חוששי� לזרע האב (1)

"" עט:אי חוששי� לזרע האב (2)

"" ז:בל תשחית (2)

"" �עד:ב� פקועה לאיסור רביעה וכלאי

"" קכ.דברי� שמשקה היוצא מה� כמות�

"" פ.מהו כוי (2)

"" פ.מקצת שה אי הוי כשה וכדו'

"" פ.עיזי� הגדלי� בלבנו� אי הוו מי� בהמה או מי� חיה

"" טז.תלוש ולבסו	 חברו לע"ז,  להכשר לטומאה ולשחיטה

משד	מסכתנושא

(29) הלכה -  כללי-שילוח הקן

"" קמא:חולי�אסור לזכות בביצי� בעוד הא� רובצת עליה�

"" •קמא.אפרוחי� מפריחי� וביצי� מוזרות פטורי� משילוח הק�

"" �•קמא.בשילוח הק� אינו יכול לקחת את הא� ולשלח הבני

"" •קלט:גדרי מצות שילוח הק�

"" �•קמא.די� הנוטל א� על הבני

"" קמא:דר� שילוח הא� במצות שילוח הק�

"" •קמא.חזרה הא� לאחר ששילחה וזכה בבני� פטור מלשלח

"" קמא.חייב בשילוח הק� א	 א� צרי� לא� לדבר מצוה (1)

"" •קמב.חייב בשילוח הק� א	 א� צרי� לא� לדבר מצוה (2)

"" •קמא.חייב בשילוח הק� אפי' בביצה או אפרוח א'

"" •קלט:יוני הרדסיאות פטורי� משילוח הק�

"" קמא:יוני שוב� ויוני עליה לשילוח הק� ולאיסור גזל

"" •קלח:מצות שילוח הק�

"" קמא:נטל הא� וגזז כנפיה ושילחה ואח"כ תפשה

"" קמא.נטל הא� ע"מ לשלחה ולבסו	 לא שילחה

"" קמ:ספקות שוני� במצות שילוח הק�

"" •קמא.עד כמה חייב לשלח

"" •קלט:עו	 טמא פטור משילוח הק�

"" (1) �קלח:שילוח הק� אינו נוהג בעו	 שהרג אד

"" (2) �קמ.שילוח הק� אינו נוהג בעו	 שהרג אד

"" �•קלח:שילוח הק� אינו נוהג בקדשי

"" •קמ.שילוח הק� בעו	 טמא הרוב& על ביצי טהור וההיפ�

"" •קמ:שילוח הק� בקורא

"" קמ.שילוח הק� כשהא� או האפרוחי� טריפה

"" �קמ:שילוח הק� כשהא� והאפרוחי� טהורי� ממיני� שוני

"" קמ:שילוח הק� כשהא� יושבת בי� ב' ענפי איל� מעל הק�

"" •קמ:שילוח הק� כשהא� מעופפת על הק�

"" קמ:שילוח הק� כששחט מיעוט סימני האפרוחי� בתו� הק�

"" קמא:שיעור שילוח הא� במצות שילוח הק�

משד	מסכתנושא

(18) כיסוי הדם

"" פז.חולי�איסור כיסוי הד� ברגליו

"" •פז.ד� שנתכסה ע"י הרוח

"" �•פז.חובת כיסוי הד� על השוחט ועל אחרי

"" •פח.חובת כיסוי כל ד� החיה והעו	

"" �•פח.חומרי� הכשרי� למצות כיסוי הד

"" פז.כיסה ד� שחיטת חברו חייב לפצותו

"" •פז.כיסה הד� וחזר ונתגלה

"" פז.כיסוי ד� שנבלע בקרקע

"" •פז.כיסוי ד� שנתערב במי�,  ביי� או בד� בהמה (2)

"" פד.כיסוי הד� אינו נוהג בבהמה

"" �•פג:כיסוי הד� אינו נוהג בקדשי

"" פג:כיסוי הד� בעפר למטה ולמעלה

"" פט.כיסוי הד� בעפר עיר הנדחת

"" פד:כיסוי הד� לשוחט בשבת

"" •פו:כיסוי פע� א' לד� של כמה חיות או עופות

"" �•פג:מצות כיסוי הד

"" •פה.מצות כיסוי הד� בשחיטה שאינה ראויה או הריגה

"" פה:שחט וצרי� לד� בכל זאת צרי� לכסות

משד	מסכתנושא

(1) מילה

"" מז:חולי�דחיית ברית מילה כשד� התינוק טר� נבלע בגופו (2)

משד	מסכתנושא

(1) מעקה

"" קלו.חולי�חובת מעקה לגג המשות	 ע� ישראל או ע� גוי

משד	מסכתנושא

(6) מתנות כהונה ולוייה

"" קל:חולי�אי� נותני� מתנות כהונה לכה� ע"ה (2)
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"" קלב:חולי�אי� נותני� מתנות כהונה לכה� שאינו מודה בעבודה

"" קלג.בקשת מתנות כהונה או חטיפת� בכח

"" קל:הזיק או אכל מתנות כהונה פטור

"" קלג:כ"ד מתנות כהונה:  י' במקדש ד' בירושלי� י' בגבולי� (2)

"" קלב:מתנות כהונה נאכלות דר� גדולה

משד	מסכתנושא

(22) מתנות כהונה ולוייה-זרוע,  לחיים וקבה

"" קלב:חולי�אכילה מבהמה קוד� שהורמו מתנותיה (2)

"" •קלג.המשתת	 ע� כה� או גוי פטור מזרוע,  לחיי� וקבה

"" קלג.הקניית זרוע,  לחיי� וקבה לישראל

"" �•קל.זרוע,  לחיי� וקבה אינו נוהג בקדשי

"" קלו.זרוע,  לחיי� וקבה בבהמת שותפי� ע� ישראל או ע� גוי

"" קלד:זרוע,  לחיי� וקבה כשאי� כה� ליתנ� לו

"" •קלב.זרוע,  לחיי� וקבה מתערובת בכור בבהמות חולי�

"" •קלד.חובת בהמת גר בזרוע,  לחיי� וקבה

"" (1) �עט:חיוב בזרוע,  לחיי� וקבה בכוי ובכלאי

"" (2) �קלב.חיוב בזרוע,  לחיי� וקבה בכוי ובכלאי

"" קלד:טע� למצות זרוע,  לחיי� וקבה

"" קלג:כה� או גוי השות	 באבר אחד אי פוטר מכל המתנות

"" קלב:כה� וגוי פטורי� מזרוע,  לחיי� וקבה

"" קלב:כה� טבח השוחט ומוכר לישראל חייב במתנות

"" •קלד.כה� שמכר בהמתו לישראל ושייר לעצמו המתנות

"" קלא.לויי� אי חייבי� בזרוע,  לחיי� וקבה

"" •קלד:מה� הזרוע,  הלחיי� והקבה שצרי� לית� לכה�

"" �קלב:מחלקי� זרוע,  לחיי� וקבה לכמה כהני

"" •קל.מצות נתינת זרוע,  לחיי� וקבה לכה�

"" קלא:נתינת זרוע,  לחיי� וקבה לכהנת

"" קלג:פסולי המוקדשי� פטורי� מזרוע,  לחיי� וקבה

"" •קלד.קנה בני מעיי� מטבח צרי� לית� הקבה לכה�

משד	מסכתנושא

(18) מתנות כהונה ולוייה-ראשית הגז

"" קלח.חולי�גזז צאנו ומכר ראשונה ראשונה לראשית הגז

"" קלו:הפרשת ראשית הגז ממי� על שאינו מינו

"" קלו.חיוב בראשית הגז כשגדל אצל גוי ומכרו לישראל

"" •קלז.כמות הכבשי� החייבי� בראשית הגז

"" •קלח.מכר צאנו מי חייב בראשית הגז

"" •קלה.מצות ראשית הגז

"" קלו:נתינת כל גז צאנו לכה� כמתנת ראשית הגז

"" קלו.צירו	 גיזה חדשה וישנה לראשית הגז

"" •קלח.קנה גז צאנו של גוי לראשית הגז

"" �•קלה.ראשית הגז אינו נוהג בקדשי

"" קלה.ראשית הגז בבהמת שותפי� ע� ישראל או ע� גוי

"" קלו:ראשית הגז בטריפה

"" קלז.ראשית הגז בכבשי� שצמר� קשה

"" קלו.ראשית הגז וזרוע,  לחיי� וקבה אי נוהגי� בחו"ל

"" �קלז.ראשית הגז מצמר שנשת	 מהכבשי

"" •קלז.ראשית הגז נוהג בכבשי� בלבד

"" •קלז:שיעור הגיזה להתחייב בראשית הגז

"" •קלז:שיעור מתנת ראשית הגז

משד	מסכתנושא

(2) מתנות כהונה ולוייה-תרומות ומעשרות

"" ו:חולי�תו"מ בבית שא�

"" �•כה:תו"מ בשקדי� מרי� ומתוקי� קטני� וגדולי

משד	מסכתנושא

(2) מתנות כהונה ולוייה-תרומות ומעשרות-דמאי

"" ו.חולי�איסור תערובת דמאי

"" ז:עישור דמאי לאכילת בהמה וכיו"ב

משד	מסכתנושא

(1) מתנות כהונה ולוייה-תרומות ומעשרות-מעשר ראשון

"" קלא:חולי�נתינת מע"ר לכה� מדאו' ואחר תקנת עזרא (3)

משד	מסכתנושא

(3) מתנות כהונה ולוייה-תרומות ומעשרות-מעשר שני

"" קלו.חולי�מע"ש בתבואה המשותפת ע� ישראל או ע� גוי

"" סח:מע"ש וביכורי� שיצאו חו& לחומה וחזרו מותרי�

"" •כה:תמד דינו כמי� או כיי� למעות מע"ש ולפסול במקוה

משד	מסכתנושא

(4) מתנות כהונה ולוייה-תרומות ומעשרות-תרומה גדולה

"" צט.חולי�ביטול תרומה בחולי� בק' או כשאי� נ"ט

"" קלד:טרחה והוצאת ממו� בהולכת תרומה לכה�

"" קלז:שיעור תרומה גדולה מדאו' ומדרבנ� (2)

"" קלה:תרומה בתבואה המשותפת ע� ישראל או ע� גוי

משד	מסכתנושא

(2) נדרים ושבועות-נדרים

"" ב.חולי�טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשל� (קהלת ה') (3)

"" •קד.נדר מבשר במה נאסר (2)

משד	מסכתנושא

(6) נדרים ושבועות-נדרים-נדרי הקדש

"" קלט.חולי�אחריות בקדשי בדק הבית שאבדו

"" קלט.גדרי נדר ונדבה (3)

"" ב.עדיפות נדבה על נדר (2)

"" יג:קבלת קרב� למקדש מגוי העובד ע"ז

"" ה.קבלת קרב� ממומר

"" �קלט.קדשי בדק הבית שאבדו אי פקעו מקדושת

משד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-נדרים-ערכין

"" קלט.חולי�אחריות בנדרי ערכי�

משד	מסכתנושא

(1) סת"ם-מזוזה

"" קלה:חולי�חובת מזוזה בבית המשות	 ע� ישראל או ע� גוי

משד	מסכתנושא

(1) סת"ם-תפילין

"" קי.חולי�חולה מעיי� פטור מתפילי�

משד	מסכתנושא

(7) עבודה זרה

"" צה:חולי�איסור לא תנחשו

"" יג.די� מי� להלכות שונות

"" •עז:האסור משו� דרכי האמורי (2)

"" ה.הכופר בע"ז כמודה בתורה כולה (4)
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"" יג:חולי�מעמד גויי� שבחו"ל העובדי� ע"ז

"" מ.שחט בהמת חברו לש� ע"ז או השתחוה לה

"" •לט:שחט לש� ע"ז

משד	מסכתנושא

(2) עבודה זרה-כשפים

"" ז:חולי�הא� יש כח בכשפי� וכיו"ב (2)

"" קה:הקפדות שונות מחשש לכשפי� ומזיקי�

משד	מסכתנושא

(113) שחיטה

"" יז:חולי�אופני בדיקת סכי� של שחיטה

"" •לא.איזמל וכיו"ב הכשרי� לשחיטה

"" יא:אי� צור� בבדיקה מטריפות לאחר שחיטה

"" יב.אינו בקי ששחט ואחר רואהו חלקית

"" •מא.איסור שחיטה לתו� י� או כלי וכיו"ב

"" ט.אסור לאכול משחיטה של מי שאינו יודע הלכותיה

"" ל.ב' ששחטו כא' (1)

"" •ל:ב' ששחטו כא' (2)

"" ט.בהמה שנשחטה בחזקת היתר עומדת

"" יב.בהמתו שאבדה ומצאה שחוטה

"" ח:בית השחיטה צונ� או רותח

"" •עד.ב� פקועה אי טעו� שחיטה

"" עה.ב� פקועה במעי טריפה (1)

"" פה:ב� פקועה במעי טריפה (2)

"" מג:גבולות הוושט הכשרי� לשחיטה

"" כז:דגי� מותרי� ללא שחיטה

"" ל:החליד את הסכי� בי� הסימני�,  תחת העור או הצמר

"" •סט.היתר אבר עובר שחתכו א� לא הוציאו בשחיטת אמו

"" •עד.הכשר עובר שנולד ב� ח' חודשי� בשחיטה

"" •ב.הכשרי� לשחיטה

"" פה.המקור לדעת ר"ש לשחיטה שאינה ראויה

"" עה:ולד ב� פקועה

"" סט.זרעו של ב� פקועה ועובר שהוציא ידו

"" י:חובה לבדוק הסכי� לפני כל שחיטה

"" �יח.טבח שלא הראה סכינו לחכ

"" •יג:טומאה בשחיטת גוי ובתקרובת ע"ז

"" יט:ישראל וגוי ששחטו בזא"ז בהמה אחת (1)

"" קכא:ישראל וגוי ששחטו בזא"ז בהמה אחת (2)

"" •יח.מקו� הראוי לשחיטה בצואר בהמה (1) ופסול הגרמה

"" מה.מקו� הראוי לשחיטה בצואר בהמה (2)

"" �יז:מקור לבדיקת סכי� של שחיטה ע"י חכ

"" כז.מקור לשחיטה שהיא מהצואר

"" טז.מקור לשחיטה שתהיה בדבר תלוש

"" כז:מקור לשחיטת סימ� א' בעו	

"" •יז.סכי� הפגומה לשחיטה

"" •לא.סכי� שנפלה או הפילה אד� בלא כוונה ושחטה

"" ע:עובר מת מותר לאכילה בשחיטת אמו

"" �סט.עובר קדשי� שהוציא ידו בעזרה או בירושלי

"" •סח.עובר שהוציא יד או ראש אי מותר בשחיטת אמו

"" סט.עובר שהוציא ידו בי� שחיטת סימ� לסימ�

"" �סח:עובר שיצא רובו אברי� אברי� והחזיר� או חתכו

"" �יב.עשה שליח לשחוט או לתרו� ומצא שחוט או תרו

"" •לב.פסול בשחיטה אי הוי נבלה או טריפה

"" •ל:פסול דריסה בשחיטה

"" �ל:פסול חלדה במיעוט האחרו� של הסימני

"" �לב.פסול שהייה במיעוט אחרו� של הסימני

"" •לב.פסול שהייה בשחיטה

"" לב.פסול שהייה בשחיטת עו	

"" לב.צירו	 שהיות לפסול שהייה בשחיטה

"" ט.צרי� לבדוק הסימני� לאחר השחיטה

"" ג:רוב מצויי� אצל שחיטה מומחי� (1)

"" יב.רוב מצויי� אצל שחיטה מומחי� (2)

"" יט.רובו ככולו בשחיטה (1) ובכל התורה

"" •כט.רובו ככולו בשחיטה (2)

"" �לב:שחט את הקנה וניקבה הריאה או בני המעיי

"" ל:שחט את הקנה למעלה ואת הושט למטה וההיפ�

"" לט:שחט בהמתו שיש לגוי שותפות בה

"" יט:שחט במקו� נקב בקנה

"" ח.שחט בסכי� מלובנת

"" לב.שחט בסכי� רעה

"" ח:שחט בסכי� שיש בה שמנונית איסור

"" •יד.שחט בשבת או ביוה"כ אי מותר באכילה

"" י.שחט ולאחר השחיטה בדק הסכי� ונמצאת פגומה

"" •מא:שחט חולי� לש� קרב� בחו& בלא שהקדישו

"" •כח:שחט חצי סימ� ולא רובו

"" טז:שחט ע"י סכי� הנעוצה בכותל

"" •לח:שחט עבור גוי

"" עד.שחט עובר במעי אמו אי מותר באכילה

"" יט.שחט שליש והגרי� שליש ושחט שליש וההיפ�

"" יט.שחט שני שליש והגרי� שליש וההיפ�

"" ח.שחיטה או חיתו� בשר בסכי� של ע"ז

"" כט:שחיטה אי ישנה מתחילה ועד סו	 (4)

"" לו.שחיטה אי ישנה מתחילה ועד סו	 (5)

"" קכח.שחיטה אי ישנה מתחילה ועד סו	 (6)

"" ל.שחיטה בב' או ג' מקומות שאינה מפורעת

"" •טו:שחיטה בדבר המחובר לקרקע

"" •יג:שחיטה בלילה או ע"י סומא

"" •טו:שחיטה במגל יד או במגל קציר (1)

"" •יח.שחיטה במגל קציר (2)

"" •יח.שחיטה בש� ובציפור�

"" •טז:שחיטה והלכות שונות באמצעות קנה

"" •יט:שחיטה ומליקה מצידי הצואר או מ� העור	

"" מג:שחיטה ונקב בתורב& הוושט

"" יט:שחיטה כמסרק כשרה

"" טז.שחיטה ע"י מוכני

"" פ.שחיטה שאינה ראויה אי שמה שחיטה (7)

"" פה.שחיטה שאינה ראויה אי שמה שחיטה (8)

"" י.שחיטה שנתעורר בה ספק פסולה

"" כט.שחיטת ב' ראשי� כא' (1)

"" •ל:שחיטת ב' ראשי� כא' (2)

"" •יג.שחיטת גוי

"" יב:שחיטת חולי� אי צריכה כוונה (1)

"" לא.שחיטת חולי� אי צריכה כוונה (2)

"" �•לג.שחיטת חולי� כשלא יצא ד

"" •יב:שחיטת חש"ו כשאחר עומד על גביה�

"" •פו.שחיטת חש"ו לכיסוי הד� ואיסור אותו ואת בנו

"" ב:שחיטת טמא חולי�,  קדשי� וחולי� על טהרת הקדש

"" ד.שחיטת ישראל מומר האוכל נבלות לתאבו�

"" ד:שחיטת ישראל מומר לע"ז

"" ג.שחיטת כותי (1)

"" ה:שחיטת כותי (2)
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"" ג:חולי�שחיטת מומחה ואינו מוחזק וההיפ�

"" יג.שחיטת מי�

"" כז:שחיטת סימ� א' בעו	 אי מ� התורה

"" טז:שחיטת עו	 אי מ� התורה

"" •כח.שחיטת עו	 בסימ� א'

"" פ:שחיטת קדשי� אי הוי שחיטה שאינה ראויה

"" •לא.שיעור מינימלי לסכי� של שחיטה

"" יז:שיעור פגימת סכי� של שחיטה

"" •כז.שיעור שחיטה בעו	 ובבהמה

"" •עז:שליא של בהמה שיצאה מקצתה לאכילה ולטומאה

"" •עז.שליא שנמצאת במעי בהמה לאכילה ולטומאה

"" טז:תנוחת הבהמה בשעת שחיטה

כללים

משד	מסכתנושא

(7) כללי פסיקה

"" מג.חולי�ב"ש וב"ה הלכה כב"ה (4)

"" קמא.ברייתא שלא נשנתה בי ר' חייא ור' אושעיא משובשת

"" קלז.הלכה כדברי המכריע (5)

"" (2) �עה:הלכה כר"ש שזורי בכל מקו

"" מד:חכ� שטמא או אסר אי� חברו רשאי לטהר או להתיר (4)

"" מג:פסיקה כתרי קולי או כתרי חומרי (3)

"" צג:רב אחא ורבינא הלכה כמיקל (2)

משד	מסכתנושא

(32) כללים הלכתיים

"" קכז:חולי�אוחז בחלק הקט� ואי� גדול עולה עמו אי הוי כמחובר

"" (9) �כח:אי אמרינ� אפשר לצמצ

"" פה:אי גוזרי� גזירה לגזירה (12)

"" קד.אי גוזרי� גזירה לגזירה (13)

"" יד.אי יש ברירה (19)

"" קלה:אי יש ברירה (20)

"" מ.אי� אד� אוסר דבר שאינו שלו (8)

"" לג:ביאה במקצת למקדש אי שמה ביאה (3)

"" יח:ההול� ממקומו למקו� שהמנהג בו שונה (2)

"" לט:הוכיח סופו על תחילתו (4)

"" מד:הנאה לדיי�,  לרב או לעד,  מדבר שה� התירוהו

"" עב:העומד לחתו� אי כחתו� דמי

"" פג:הראוי לבילה אי� בילה מעכבת בו וההיפ� (8)

"" מד:הרחק מ� הכיעור ומ� הדומה לו

"" (4) �נח.זה וזה גור

"" ע:חיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה

"" ט.חכמי� לא נתנו דבריה� לשיעורי� (8)

"" קז:חכמי� לא נתנו דבריה� לשיעורי� (9)

"" ט:חמירא סכנתא מאיסורא

"" נח:יתר אי כנטול דמי

"" קכג:כהני� זריזי� ה� (11)

"" ז:לפני עור לא תת� מכשול (8)

"" כח:מחצה אי הוי כרוב

"" (5) �קו.מצוה לשמוע דברי חכמי

"" נד:נמצאת מכשיל� לעתיד לבוא (8)

"" נד:עד אי עד בכלל (8)

"" נח.עובר אי הוי יר� אמו (6)

"" ז.קדושה ראשונה אי קידשה לעתיד לבוא (8)

"" יב:קט� אי יש לו מחשבה או מעשה לשחיטה ולטומאה

"" ע.רובו ככולו

"" קמב.שלוחי מצוה אינ� ניזוקי� (4)

"" קלח.תפסת מרובה לא תפסת (6)

משד	מסכתנושא

(2) כללים הלכתיים-כללי ממון

"" מט:חולי�התורה חסה על ממונ� של ישראל (8)

"" עז.התורה חסה על ממונ� של ישראל (9)

משד	מסכתנושא

(10) כללים הלכתיים-כללי מצוות

"" קמא.חולי�אי� עשה דוחה ל"ת ועשה (13)

"" פט:איסור אי חל על איסור (11)

"" ק:איסור אי חל על איסור (12)

"" קא.איסור אי חל על איסור (13)

"" קג.איסור אי חל על איסור (14)

"" קיג:איסור אי חל על איסור (15)

"" פז.דיחוי במצוות (5)

"" נד:חביבה מצוה בשעתה (5)

"" קט:כל מה שאסרה התורה , התירה כמותו

"" פט.מצוות לאו להנות ניתנו (3)

משד	מסכתנושא

(2) ספקות

"" י.חולי�אי� ספק מוציא מידי ודאי (7)

"" כב.התייחסות התורה לספק (7)

משד	מסכתנושא

(20) תערובות

"" צט:חולי�איסורי� שאי� בטלי� אפי' ביותר מא' בק'

"" צח.ביטול איסורי� בס' או בק'

"" צז:ביצה אסורה שנתבשלה בתו� היתר

"" �•צט:גיד הנשה שנתערב באחרי

"" ק.דבר חשוב שדרכו להמנות אינו בטל (4)

"" •פז:דעת ר' יהודה שמי� במינו אינו בטל (4)

"" צז:חתיכה נעשית נבלה (1)

"" ק.חתיכה נעשית נבלה (2)

"" קח.חתיכה נעשית נבלה (3)

"" •ק.חתיכת נבלה שנתערבה באחרות

"" קח.טע� כעיקר באיסורי אכילה (3)

"" צז.טע�,  טעימה ע"י גוי וביטול א' בס' בתערובות

"" צז:כיצד משערי� ביטול איסורי� בא' בס'

"" צז:מלח יר� ע� גיד הנשה שבו

"" קיא:נ"ט בר נ"ט

"" צו:צלה גדי בחלבו

"" פז:ראשו� ראשו� בטל (3)

"" צח.שיעור ביטול ברוב לאיסור פחות מכשיעור

"" ק:תערובת במינו ודבר אחר (3)

"" קח.תערובת במינו ודבר אחר (4)

מועדים

משד	מסכתנושא

(1)

"" •פג.חולי�קני� מעות ללא משיכה בד' פרקי� בשנה (2)
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משד	מסכתנושא

(1) יום הכיפורים

"" קא:חולי�עשה מלאכה ביו� הכיפורי� שחל בשבת

משד	מסכתנושא

(1) יום טוב

"" עט:חולי�שחיטת כוי וכיסוי דמו ביו"ט (2)

משד	מסכתנושא

(1) סוכות-ארבעת המינים-לולב

"" פט.חולי�שופר או לולב של ע"ז (2)

משד	מסכתנושא

(1) פורים-מדרש מגילת אסתר

"" קלט:חולי�רמז למשה רבנו,  המ�,  אסתר ומרדכי מ� התורה

משד	מסכתנושא

(1) פסח-בל יראה ובל ימצא

"" ד.חולי�חמ& של עוברי עברה לאחר הפסח

משד	מסכתנושא

(1) פסח-קרבן פסח

"" כט.חולי�פסח כשישראל מחצה טהורי� ומחצה טמאי� (2)

פניני הש"ס

משד	מסכתנושא

(6) ביטויים ופתגמים

"" נח:חולי�אטו כולהו בחדא מחיתא מחתינהו? (3)

"" קי.בקעה מצא וגדר בה גדר (3)

"" נט.החכמה תחיה בעליה (קהלת ז) (4)

"" ז.מקו� הניחו לי אבותי להתגדר בו

"" נז.נהרא נהרא ופשטיה (2)

"" קכד:עורבא פרח (2)

משד	מסכתנושא

(1) דברי חכמה

"" קה:חולי�בתר עניא אזלא עניותא (3)

משד	מסכתנושא

(9) דרך ארץ

"" צד.חולי�אורח לא ית� ממה שקיבל מבעה"ב לבני ביתו

"" �קה.בקורת נכסיו פע� א' בכל יו

"" פד.גידול צא� מעשיר

"" (4) �עח.המצטער צרי� להודיע צערו לרבי

"" פד:הרוצה לאבד ממו� שהניח לו אביו (2)

"" צא.יציאה בלילה יחידי משו� סכנה (2)

"" פד.לא יאכל אד� בשר אלא לתאבו� ויצמצ� במזונותיו

"" (2) �פד:סכנה בשתיית מי� פושרי

"" מו.עשירי� מקמצי� (2)

משד	מסכתנושא

(2) מטבעות לשון

"" נו.חולי�דברי� שאמרתי לפניכ� טעות ה� בידי (6)

"" קכב.תא חזי מה בי� תקיפי ארעא דישראל לחסידי דבבל (3)

משד	מסכתנושא

(7) שונות

"" נט:חולי�בעלי חיי� קרש וטיגריס

"" �נו:חייו של אד� תלויי� בסדר אבריו הפנימיי

"" קכז.כל שיש ביבשה יש כנגדו בי� חו& מחולדה

"" ז:סכנה בפרדות לבנות

"" קכז.ערוד בא מצב ונחש

"" �קכז.תושבי ערי� המוחזקי� כרשעי� וגנבי

"" ס.תכונות שור לעומת חמור

משד	מסכתנושא

(11) תולדות תנאים ואמוראים

"" נט:חולי�התנצחות הקיסר ובתו ע� ר' יהושע ב� חנניה

"" ז.ניסי� שנעשו לר' פנחס ב� יאיר

"" צה:סדר גדולת� של רב,  שמואל ור' יוחנ� (3)

"" קיא:ר' אלעזר תלמיד רב

"" (4) �קז:ר' אמי ור' אסי היו כהני

"" קיא:ר' אמי תלמיד ר' יוחנ�

"" �ז:ר' פנחס ב� יאיר נמנע מלאכול אצל כל אד

"" יח:רב יוס	 תלמיד רב יהודה

"" קכב:רב תנא הוא ופליג (6)

"" קלז:שימוש רב ור' יוחנ� לפני רבי וסדר גדולת� (4)

"" נד.שימוש רב,  ר' יוחנ� וריש לקיש לפני רבי (2)

קדשים

משד	מסכתנושא

(3)

"" �•קל.חולי�הלכות הנוהגות בקדשי� שנפל בה� מו

"" יא.עגלה ערופה,  פ"א ושעיר המשתלח טריפה פסולי�

"" פט:קדושה בולד קדשי� במעי אמו (3)

משד	מסכתנושא

(10) איסורי מזבח

"" כג.חולי�אי� תמות וזכרות בעופות (3)

"" •כב.גודל תורי� ובני יונה הכשרי� למזבח

"" כב:גיל מינימלי להכשר תורי� ובני יונה למזבח

"" פ:המקריב מחוסר זמ� למזבח אי לוקה

"" לח:יתו� מא� פסול למזבח

"" כג.נדר כבש או איל והביא פלגס

"" כב:נדר תור או ב� יונה והביא תחילת הציהוב שבזה ושבזה

"" כג.פלגס הוי בריה או ספק (2)

"" כג.פסול נרבע ונעבד בקרב� עו	

"" כב:תחילת הציהוב בתורי� ובבני יונה פסול למזבח

משד	מסכתנושא

(1) בכורות-בכור אדם-פדיון הבן

"" קלב.חולי�ב� לויה פטור מפדיו� הב�

משד	מסכתנושא

(7) בכורות-בכור בהמה

"" קלב:חולי�בכור שנפל בו מו� מותר לישראל

"" ע.השלמת לידת רוב עובר ע"י מיעוט אבר וכיו"ב
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"" ע.חולי�לידת עובר בכור שלא כדר�

"" סט:עובר בכור שיצא שליש ומכרו לגוי ויצא רובו

"" �סט:עובר בכור שנולד שליש דר� דופ� והשאר דר� רח

"" קלה:קדושה בבכור המשות	 ע� ישראל או ע� גוי (1)

"" •סט:קדושת בכור בעובר שיצא מת

משד	מסכתנושא

(1) בכורות-בכור בהמה-פטר חמור

"" עד:חולי�פדיו� פטר חמור בשה ב� פקועה

משד	מסכתנושא

(2) מעילה

"" קיז.חולי�מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו (5)

"" �•קטז:מעילה ואיסור פיגול,  נותר וטמא באימורי קדשי

משד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות

"" כב.חולי�כל הקרבנות באי� ביו� ועבודת� בימי� (2)

משד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות-נסכים

"" (2) �כג.חולי�פלגס טעו� נסכי

משד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות-עולה

"" יא.חולי�איסור ניתוח נתחי עולה

משד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות-שחוטי חוץ

"" פא.חולי�איסור שחוטי חו& באותו ואת בנו

משד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות-שלמים

"" �מה.חולי�שיעור חזה הנית� לכהני� משלמי

משד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות-שלמים-תודה

"" כג:חולי�נדר לחמי תודה מחמ& או ממצה והביא שיאור

משד	מסכתנושא

(1) משכן ומקדש

"" פג:חולי�תוספת בני� שלא ע"פ תבנית בהמ"ק (4)

משד	מסכתנושא

(4) משכן ומקדש-ביאת מקדש ומשמשיו

"" כד.חולי�לויי� נפסלי� לעבודה במקדש בקול

"" �כד.לימוד מלאכת המקדש ללויי� ה' שני

"" כד.מאימתי ועד מתי כשרי� כה� ולוי לעבודה במקדש

"" �•כד.פסול מומי� ושני� בכהני� ולויי

משד	מסכתנושא

(1) משכן ומקדש-כלי המקדש-מזבח

"" יז:חולי�שיעור פגימת מו� בקדשי� ופגימת מזבח

משד	מסכתנושא

(2) עבודת המקדש

"" (1) �פג.חולי�בקדשי� לילה הול� אחר היו

"" קכ.כהני� ובעלי� זוכי� בחלק� בקרבנות משולח� גבוה (5)

משד	מסכתנושא

(4) פסולי המוקדשין

"" (3) �•קיז.חולי�איסור נותר,  מעילה,  טומאה ופיגול בד

"" לה:ד� פסולי המוקדשי� מותר בהנאה

"" •עז:מבכרת או בהמת קדשי� שהפילה שליא

"" יג.מתעסק בקדשי� פסול (3)

משד	מסכתנושא

(2) פסולי המוקדשין-פסול מחשבה

"" לט.חולי�מחשבה מעבודה לעבודה בשינוי קודש (3)

"" לח:מחשבת בעלי� בשעת עבודת הכה� (2)

משד	מסכתנושא

(4) קינין (קרבנות עוף)

"" כ:חולי�מליקה בסכי� פסולה ומטמאה כנבלה

"" כ.מליקת עו	 כשמולי� ומביא

"" •יט:מקו� ואופ� מליקת קרב� עו	

"" כ.פסול עיקור סימני� בעו	 במליקה ובשחיטה

משד	מסכתנושא

(1) קינין (קרבנות עוף)-עולת עוף

"" כא.חולי�שיעור חיתו� ב' סימני� בעולת העו	

משד	מסכתנושא

(1) תמורה

"" סט:חולי�תמורה באברי� או עובר (1)

שבת

משד	מסכתנושא

(1) ל"ט אבות מלאכה-יא -  אופה

"" טו.חולי�המבשל בשבת (4)

משד	מסכתנושא

ל"ט אבות מלאכה-לט -  מוציא מרל"ר-רשויות-עירוב ושיתוף(1)

"" ו.חולי�מומר וכותי לביטול רשות (2)

משד	מסכתנושא

(2) מוקצה-מוקצה דהכנה

"" יד.חולי�מוכ� לאד� אי הוי מוכ� לכלבי� וההיפ� (4)

"" יד.מוקצה דהכנה (4)

משד	מסכתנושא

(1) פיקוח נפש

"" טו:חולי�השוחט או מבשל לחולה בשבת אי מותר לבריא

משד	מסכתנושא

(1) קידוש והבדלה

"" •כו:חולי�תקיעות והבדלה בי� יו"ט לשבת
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משד	מסכתנושא

(2) קידוש והבדלה-הבדלה

"" •כו:חולי�נוסח ברכת הבדלה במוצ"ש שחל ביו"ט (2)

"" כו:נוסח הבדלה במוצאי יו"ט

תורה

משד	מסכתנושא

(22) מידות שהתורה נדרשת בהן

"" קלב.חולי�אי� מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (12)

"" סא:ב' כתובי� הבאי� כא' אי� מלמדי� (17)

"" קיג:ב' כתובי� הבאי� כא' אי� מלמדי� (18)

"" קיז.ב' כתובי� הבאי� כא' אי� מלמדי� (19)

"" כח.בא ללמד ונמצא למד (4)

"" סג.דבר הלמד מעניינו (4)

"" קטו:דבר הלמד מעניינו (5)

"" קמ.דבר הלמד מעניינו (6)

"" קכ:דו� מינה ומינה או דו� מינה ואוקי באתרא (8)

"" קכ.דיו לבא מ� הדי� להיות כנידו� (10)

"" קיח.דיו לבא מ� הדי� להיות כנידו� (9)

"" עח.וי"ו מוסי	 על עני� ראשו� (11)

"" עח:יחדיו כשלא כתוב 'יחדיו' (8)

"" פח:כלל הצרי� לפרט אי� דני� אותו בכלל ופרט (1)

"" סו:כלל ופרט וכלל  או  ריבוי ומיעוט וריבוי (21)

"" סו.כלל ופרט וכלל (20)

"" (4) �סו.כלל ופרט וכלל כשאי� הכללי� דומי

"" סו:כלל ופרט וכלל כששני הכללי� סמוכי� זל"ז (4)

"" פה.לימוד ג"ש באמצעות מילי� דומות ולא זהות (10)

"" קיח:מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא (12)

"" קיח:מקרא נדרש לפניו ולפני פניו (7)

"" קטו:פירכת ק"ו והצד השווה

משד	מסכתנושא

(4) תלמוד תורה

"" סג:חולי�לעול� ישנה אד� לתלמידו דר� קצרה (2)

"" ו.תלמיד היודע ברבו שאינו יודע להשיב לא ישאלנו

"" קלג.תלמיד שאינו הגו� אי� ללמדו תורה (3)

"" כד.תלמיד שאינו רואה סימ� יפה במשנתו

משד	מסכתנושא

(2) תלמיד חכם

"" מד:חולי�איזהו ת"ח (2)

"" ט.הלכות שצרי� ת"ח להיות בקי בה�

משד	מסכתנושא

(1) תלמיד חכם-עם הארץ

"" �צב.חולי�עמי האר& מגיני� על תלמידי החכמי
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