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קידושי�קידושי�קידושי�קידושי�

אבן העזר

רמד	מסכתנושא

(52) איסורי ביאה

"" ••פב.קידושי�אומניות שרווק צרי� להמנע מה� מחשש ליחוד

"" ••סז:אי� קידושי� תופסי� בעריות

"" ••פ:איסור יחוד

"" ••פב.איסור יחוד ע� נשי� מרובות למי שעסקו ע� נשי�

"" ••עג.איסור שתוקי ואסופי בקהל ה'

"" עה.ארוסה שנתעברה (3)

"" ••עו.אשה מיוחסת לנישואי�

"" •סז:באומות הל� אחר הזכר,  נתגיירו הל� אחר הפגו� (2)

"" ט:ביאת נערה שלא כדרכה אי הוי בעולה (1)

"" •עא:גבולות בבל ליוחסי� ולגיטי�

"" ••עד.דעת אבא שאול להכשיר שתוקי שבדקו את אמו

"" ••עה.דעת ר"א לאסור נישואי כותי וכותית

"" סד.דעת ר"ע אימתי הולד ממזר (3)

"" סח.דעת ר"ע אימתי הולד ממזר (4)

"" ע:האומר שהוא מבית חשמונאי עבד הוא

"" ••עד.האסורי� בקהל אי מותרי� זב"ז

"" יט.הבא על אשת קט�

"" כא:היתר אשת יפת תואר

"" עח.המחזיר גרושתו אי� לוקה אא"כ קידש ובעל

"" ע.הנושא אשה שאינה הוגנת לו או לש� ממו�

"" •עו:העלאה ליוחסי� ממזבח,  דוכ�,  סנהדרי� או שררה

"" ••סח.ולד מישראל וגויה או מגוי וישראלית (4)

"" •עה:ולד מישראל וגויה או מגוי וישראלית (5)

"" ••סט.ולד ממזר ושפחה או ממזרת ועבד

"" •סז.ולד מצרי שני ומצרית ראשונה (2)

"" ••סו:ולד מקידושי� כשרי� ופסולי�

"" •פא:יחוד ע� ב' נשי� השונאות זל"ז

"" •פא:יחוד ע� בהמה (1)

"" ••פב.יחוד ע� בהמה (2)

"" ••עט:יצא למדה"י ושב ע� אשה ובני� ליוחסי�

"" כא:כה� אי מותר באשת יפת תואר

"" •עא.כל ארצות עיסה לא"י וא"י עיסה לבבל

"" ע.כל הפוסל במומו פוסל

"" •פב.לא נחשדו ישראל על משכב זכור או בהמה

"" פא.מלקות ואיסור לפנויה ולאשת איש שנתייחדו ע� אחר

"" •עב:ממזרי� ונתיני� אי עתידי� להטהר לעתיד לבוא

"" •עא.משפחת פסולי� שנטמעה בע� ישראל נטמעה

"" עד.נאמנות אב להעיד לפסול את זרעו (2)

"" ••עח:נאמנות אב להעיד לפסול את זרעו (3)

"" •עג:נאמנות הורי� להעיד על אסופי שהוא בנ�

"" •סז.נישואי גר וממזרת (1)

"" •עב:נישואי גר וממזרת (2)

"" •עד:נישואי גר עמוני ומואבי וממזרת

"" •עה.נישואי זרע גרי� בממזרי�

"" •עג.סימני אסופי

"" ••עה.ספק ממזר אי מותר בודאי ממזר

"" •סט:עזרא עלה מבבל אחר שעשאה כסולת נקיה

"" ••סט.עשרה יוחסי� שעלו מבבל והיתר� זב"ז

"" •סח.קידושי אשה נדה

"" סח.קידושי� תופסי� בחייבי לאוי� (2)

"" ••פא:קרובות שמותר להתייחד עמה�

"" •עא:שתקנות מעידה על מיוחסות

רמד	מסכתנושא

(14) איסורי ביאה-איסורי כהונה

"" •עז:קידושי�אי� אשה נעשית חללה אלא מביאת איסור כהונה

"" •עח.איסור חלוצה לכה� (2)

"" •עח.איסורי כהונה לוקה על הקידושי� ועל הביאה

"" •עה.אלמנת עיסה לכהונה

"" •עד:ביאת פסול פוסלת לכהונה ולתרומה (2)

"" •עב.בת כה� אי מותרת לפסולי� (2)

"" עח.דעת ר' יהודה שגר פוסל בת ישראל בביאתו לכהונה

"" •עז.האסורה לכהונה שנבעלה לכה� נעשית חללה

"" •סז.זרע חלל וישראלית או ישראל וחללה לכהונה (1)

"" ••עז.זרע חלל וישראלית או ישראל וחללה לכהונה (2)

"" •עז.חלל הוא הנולד מאיסורי כהונה

"" •עז.כה� שבא על הפסולה לכהונה מכמה שמות

"" •עז:כה� שבא על ערוה שנפסלה לכהונה

"" ••עח.כשרות זרע גרי� לכהונה

רמד	מסכתנושא

(7) אישות

"" •מא.קידושי�אסור לאב לקדש בתו קטנה עד שתגדל ותבחר

"" •מא.אסור לקדש אשה קוד� שיראנה

"" כט:גיל הראוי לנשיאת אשה

"" ב:דרכו של איש לחזר על אשה

"" ל:חובת אב להשיא לבנו אשה

"" ז.טב למיתב ט� דו מלמיתב ארמלו (3)

"" מא.טב למיתב ט� דו מלמיתב ארמלו (4)

רמד	מסכתנושא

(6) גירושין

"" ••יג:קידושי�אשה יוצאת מרשות בעלה בגט או במיתה

"" ה.גט על תנאי עד מות האשה (5)

"" ג:גירושי אשה בחליצה

"" ה.גירושי אשה בכס	

"" ו.לשונות גירושי�

"" מד:נערה וקטנה אי עושות שליח לקבל גיט�

רמד	מסכתנושא

(2) גירושין-גיטין

"" ו.קידושי�ל' שחרור עבד לגירושי אשה וההיפ� (2)

"" מח.עדי חתימה או מסירה כרתי (12)

רמד	מסכתנושא

(1) גירושין-גירושין על תנאי

"" נט:קידושי�הרי זה גיט� מהיו� ולאחר מיתה (4)

רמד	מסכתנושא

(1) יבום וחליצה-חליצה

"" ••יד.קידושי�יבמה יוצאת מרשות היב� בחליצה או במיתה

©NetivotHashas.org.il



217217217217

רמד	מסכתנושא

(3) יבום וחליצה-יבום

"" יד.קידושי�בא על יבמתו בעל כורחה קנה (3)

"" •סד.נאמנות אד� לומר קוד� מותו שיש לו בני� או אחי�

"" ••יג:קני� יבמה בביאה

רמד	מסכתנושא

(2) יבום וחליצה-מאמר וגט יבמה

"" מד.קידושי�מאמר ביבמה קטנה או נערה מדעת אביה או עצמה

"" מד.מאמר בעל כורחה (2)

רמד	מסכתנושא

(1) כתובה-תנאי כתובה

"" כג:קידושי�מה שקנתה אשה קנה בעלה (3)

רמד	מסכתנושא

(1) סוטה

"" סו.קידושי�נאמנות ע"א על אשת איש שזינתה

רמד	מסכתנושא

(44) קידושין

"" •יט.קידושי�אב אומר לבתו צאי וקבלי קידושי�

"" •עט.אב ובתו שקיבלו קידושיה ביו� בגרותה

"" ג:אב זכאי לקדש בתו וכס	 קידושיה לאביה (2)

"" ••סג:אב שאמר קידשתי את בתי ואיני יודע למי

"" ••סד:אב שאמר קידשתי בתי גדולה או קטנה ואיני יודע איזו

"" מג.אי צרי� לייחד עדי קידושי�

"" •ו.אינו יודע בטיב גיטי� וקידושי� לא יהא לו עסק עמ� (1)

"" יג.אינו יודע בטיב גיטי� וקידושי� לא יהא לו עסק עמ� (2)

"" ••סב.אמר לאשה התקדשי לי לכשאתגייר או תתגיירי וכיו"ב

"" •סב:אמר לחברו א� אשת� תלד נקבה תהא מקודשת לי

"" נ:אשה אי מוחזקת כאשת איש על סמ� כתובה

"" •סג:אשה שאמרה נתקדשתי ואיני יודעת למי

"" •מג:גירושי וקידושי נערה ע"י אביה או עצמה

"" ••סה.האומר שקידש אשה פלונית והיא מכחישתו וההיפ�

"" •סה:הודאת בע"ד בקידושי אשה אינה מועילה

"" •ז:לשונות חצאי קידושי�

"" •ו.לשונות קידושי�

"" •ה:מקדש/מגרש שאמר הריני/איני איש�,  בעלי�,  ארוסי�

"" •סג:נאמנות אב לומר שקידש את בתו לאיסור ולמיתה

"" ••סד.נאמנות אב לומר שקידש וגרש בתו או שנשבית ופדאה

"" סב:נת� ב' פרוטות לאשה שתתקדש בב' אחר שיגרשה (2)

"" ••נח:עשה שליח לקדש אשה וקידשה השליח לעצמו

"" ••עח:עשתה שליח או אביה לקבל קידושיה וקיבלו מאחר (2)

"" נט:עשתה שליח לקבל קידושיה וקיבלה מאחר (1) או חזרה

"" ב:פי' המילה קידושי�

"" •מה:קטנה שנתרצה אביה לקדשה לאחד ונתקדשה לאחר

"" •יב:קיבלה קידושיה על דעת שאינ� שו"פ והיה בה� ושתקה

"" ••מא.קידושי אשה באמצעות שליח

"" •סה.קידושי אשה בפני ע"א

"" •ז.קידושי� לחצאי�

"" •נא.קידושי� שאי� מסורי� לביאה אי הוו קידושי� (2)

"" •נא.קידש א' מב' נשי� קרובות האסורות לו כאחת

"" ••נ.קידש אשה בפחות משו"פ או קט� ושלח סבלונות

"" •מה.קידש אשה לבנו שלא מדעתו

"" •נט:קידש אשה מעכשיו ולאחר זמ� ובאו אחרי� ועשו כ�

"" •יט:קידש אשה מעכשיו ולאחר ל' יו� ובא אחר וקידשה (1)

"" ••נט:קידש אשה מעכשיו ולאחר ל' יו� ובא אחר וקידשה (2)

"" •יט:קידש אשה ע"מ שיחול אחר ל' יו� (1)

"" ••נט.קידש אשה ע"מ שיחול אחר ל' יו� (2)

"" •נט.קידש אשה ע"מ שיחול אחר ל' יו� וחזרה בה

"" ••סד:קידש בת מבנותיו סת�

"" ••נ:קידש נשי� וביניה� קרובות האסורות לו כאחת

"" ••נ.שליח לקדש אשה במקו� פלוני וקידשה במקו� אחר

"" ט:תנאיי אירוסי� נקני� באמירה (3)

רמד	מסכתנושא

(5) קידושין-דרכי קנין אשה

"" ••ב.קידושי�דרכי קני� אשה ויבמה

"" •יב:המקדש אשה בשוק או בביאה

"" •ג.חופה אי קונה באשה (1)

"" •ה.חופה אי קונה באשה (2)

"" •ג.קידושי אשה בחליפי�

רמד	מסכתנושא

(5) קידושין-דרכי קנין אשה-קידושי ביאה

"" •י.קידושי�ביאה אירוסי� או נישואי� עושה

"" סה.עדי יחוד אי אמרינ� ה� ה� עדי ביאה (2)

"" ••ד:קידושי אשה בביאה (1)

"" ••ט:קידושי אשה בביאה (2)

"" •י.תחילת או סו	 ביאה קונה

רמד	מסכתנושא

(45) קידושין-דרכי קנין אשה-קידושי כסף

"" •ז:קידושי�אמר לאחר בת� ופרת� או קרקע� קנויות לי בפרוטה

"" •ז:אמר לאחר שתי בנותי� מקודשות לשני בני בפרוטה

"" •ז.אמר לאשה היל� מנה והתקדשי לפלוני

"" •ח.אמר לאשה התקדשי לי במנה ונת� לה דינר

"" •ז.אשה שאמרה לאחר היל� מנה ואקדש ל�

"" •ז.אשה שאמרה לאחר ת� מנה לפלוני ואקדש לו

"" •ו:אשה שאמרה לאחר ת� מנה לפלוני ואקדש ל�

"" •ח:ביקשה מאחר לית� לה דבר ואמר התקדשי לי בו

"" •ו.היה מדבר ע� אשה על עסקי גיטה וקידושיה ונת� לה

"" •ו:המקדש במלוה (1) או בהנאת מלוה

"" •מו.המקדש במלוה (2) או במלוה ופרוטה (1)

"" •מז.המקדש במלוה (3)

"" •מח:המקדש במלוה ופרוטה (2)

"" •יט.המקדש במלוה שיש עליה משכו�

"" •מז:המקדש במלוה שלו שביד אחרי�

"" •ח:נת� כס	 לאשה ע"מ לקדשה והשליכתו

"" •ב.קידושי אשה בכס	 (1)

"" ••ג:קידושי אשה בכס	 (2)

"" •ד:קידושי אשה בכס	 (3)

"" •ה:קידושי אשה בכס	 כיצד

"" מח.קידושי אשה בשטר מדי� כס	

"" נב.קידושי� בפירות שביעית

"" •ז:קידושי� בשווה כס	 אי בעינ� שומא

"" ••נו:קידש אשה באיסורי הנאה

"" •יג.קידש אשה בגזל (1)

"" נב.קידש אשה בגזל (2)

"" ••נח.קידש אשה בדמי איסורי הנאה
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"" ••נג:קידושי�קידש אשה בהקדש

"" ••נב:קידש אשה בחלקו בבשר קדשי�

"" •ח:קידש אשה בכס	 ואמרה לו לית� לאחר

"" •ח:קידש אשה בכס	 ואמרה לו לית� ע"ג סלע,  לכלב,  לעני

"" •ח.קידש אשה במנה ונמצא דינר של נחושת או דינר רע

"" •מז.קידש אשה במנה ונמצא חסר דינר

"" ••נג.קידש אשה במע"ש

"" •ח.קידש אשה במשכו�

"" •ו:קידש אשה במתנה ע"מ להחזיר

"" •יב:קידש אשה בפקדו� שלו שביד האשה (1)

"" •מז.קידש אשה בפקדו� שלו שביד האשה (2)

"" •יב.קידש אשה בשוה כס	 פחות משו"פ

"" ••נח.קידש אשה בתו"מ,  במתנות או במי ואפר חטאת

"" ••מו.קידש אשה בתמרה אחת או יותר

"" •מז.קידש אשה בתמרות אלו

"" •יב.שיעור פרוטה לקידושי אשה

"" ••יא.שיעור קידושי אשה בכס	

"" •נ:שלח סבלונות לאשה אי חוששי� לקידושי�

רמד	מסכתנושא

(3) קידושין-דרכי קנין אשה-קידושי שטר

"" •ט.קידושי�קידושי אשה בשטר כיצד

"" •ה.קידושי אשה שטר

"" •ט.שטר אירוסי� שכתבו שלא לשמה או שלא מדעתה

רמד	מסכתנושא

(8) קידושין-קידושי קטנה

"" •מו.קידושי�ביטול קידושי קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה

"" •ט.קטנה מקבלת קידושיה על דעת אביה וההיפ� בבוגרת

"" •מה:קטנה שנתקדשה ונישאה שלא לדעת אביה

"" •מה:קטנה שנתקדשה לדעת אביה והל� למדה"י ונישאת

"" •מה:קטנה שנתקדשה לדעת אביה ונישאה שלא לדעתו

"" •מד:קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה

"" •מה:קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה דר� בזיו�

"" •מה.קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה ונפלה ליבו�

רמד	מסכתנושא

(12) קידושין-קידושין על תנאי

"" ••סג.קידושי�אמר לאשה התקדשי ע"מ שאדבר עלי� לשלטו� וכיו"ב

"" ••סג.אמר לאשה התקדשי ע"מ שירצה אבא

"" ••ס.קידש אשה ע"מ לית� לה ר' זוז

"" •מט:קידש אשה ע"מ שהוא גיבור,  עשיר,  צדיק או רשע

•מט.קידש אשה ע"מ שהוא קריינא,  קרא,  תניינא,  תנא,  תלמיד או חכ�""

"" ••ס:קידש אשה ע"מ שיש לו או שיראה לה בית כור

"" ••ס:קידש אשה ע"מ שיש לו או שיראה לה ר' זוז

"" ••סב.קידש אשה על דעת שהיא כזאת ונמצאת שאינה

"" ••מח:קידש אשה על תנאי ונמצא שאינו

"" •מט.קידש אשה על תנאי יוחסי� והטעה לשבח

"" ••מט:קידש אשה על תנאי יוחסי� ונמצא שאינו

"" ••נ.קידש על תנאי ובסת� ונמצאו בה נדרי� או מומי� (2)

אגדה, מחשבה ומוסר

רמד	מסכתנושא

(4) אגדתא

"" •פב.קידושי�אברה� אבינו קיי� כל התורה כולה (2)

"" ל:ג' שותפי� באד� (1)

"" לח.משה נולד ומת בז' אדר (3)

"" מט:עשרה קבי�... ירדו לעול�,  ט' נטלו... וא' כל העול� כולו

רמד	מסכתנושא

(3) אמונה ומחשבה

"" לט:קידושי�שורש אפיקורסותו של אחר (2)

"" עא.ש� הויה נכתב ואינו נקרא (2)

"" עא.שמות הקב"ה בני ד', י"ב ומ"ב אותיות

רמד	מסכתנושא

(2) ארץ ישראל

"" סט.קידושי�א"י גבוהה מכל הארצות ובהמ"ק מכל א"י

"" לא:איסור ירידה לחו"ל למצות כיבוד או"א

רמד	מסכתנושא

(1) ישראל

"" לו.קידושי�בני� את� לה' אלקיכ� (1)

רמד	מסכתנושא

(3) מדרש

"" לח.קידושי�מאימתי ועד מתי אכלו בנ"י מ� במדבר

"" יח.עשו ישראל מומר היה

"" עח:פי' ושמואל שוכב בהיכל ה'

רמד	מסכתנושא

(6) מוסר

"" •פב.קידושי�אומניות רעות וטובות

"" לא.העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי השכינה (2)

"" כ.השונה בעבירה נעשית לו כהיתר (4)

"" מ.השונה בעבירה נעשית לו כהיתר (5)

"" פא:התכוו� לאיסור ועלה בידו היתר (2)

"" •מ:מי שישנו או אינו במקרא,  במשנה ובדר� אר(

רמד	מסכתנושא

(1) מוסר-בין אדם לחברו

"" כח.קידושי�הקורא לחברו עבד,  ממזר או רשע

רמד	מסכתנושא

(4) מוסר-יצר טוב ויצר הרע

"" מ.קידושי�המתגבר יצרו עליו יעשה בסתר מחשש לחילול ה' (3)

"" פא.התגרות השט� בר"מ,  ר"ע ופלימו

"" ל:יצה"ר מתחדש על האד� בכל יו� ומבקש המיתו

"" ל:פגע ב� יצה"ר משכהו לבית המדרש (2)

רמד	מסכתנושא

(2) מוסר-צניעות וענוה

"" לא.קידושי�אסור לאד� ליל� בקומה זקופה

"" לא.הילו� ד' אמות בגילוי ראש
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רמד	מסכתנושא

(6) מוסר-שכר ועונש

"" •לט:קידושי�מי שזכויותיו מרובות מעוונותיו וההיפ�

"" מ.מצוה יש לה קר� ופירות ועבירה אי� לה פירות

"" לט:נמנע מלעשות עבירה מקבל שכר כעושה מצוה

"" •פב.עניות ועשירות אינה מאומנתו של אד� אלא מזכויותיו

"" מ:צדיק ורע לו רשע וטוב לו (2)

"" לט:שכר מצוה בהאי עלמא ליכא

רמד	מסכתנושא

(1) צדיק /  רשע

"" מ.קידושי�צדיק שאינו טוב לבריות ורשע טוב לבריות

רמד	מסכתנושא

(3) תשובה

"" מ:קידושי�כוחה של תשובה

"" מ.לעול� יראה אד� עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי

"" מ:צדיק שמרד באחרונה איבד זכויותיו

זרעים

רמד	מסכתנושא

(1) חלה

"" מו:קידושי�הפריש חלה מקמח

רמד	מסכתנושא

(1) כלאים

"" •לט.קידושי�איסור כלאי� בחו"ל

רמד	מסכתנושא

(1) ערלה ורבעי-ערלה

"" •לח:קידושי�איסור ערלה בחו"ל

רמד	מסכתנושא

(3) שמיטה ויובל-שמיטה

"" נח.קידושי�דמי פירות שביעית קדושי� בקדושת שביעית

"" •כ.עונש איסור שביעית (2)

"" לח:שביעית בזה"ז דאו' או דרבנ� (3)

רמד	מסכתנושא

(1) שמיטה ויובל-שמיטה-שמיטת כספים

"" לח:קידושי�שמיטת כספי� ושילוח עבדי� נוהג א	 בחו"ל

רמד	מסכתנושא

(2) תרומות ומעשרות

"" סב.קידושי�התור� מתלוש על מחובר שיחול לכשיתלש וההיפ�

"" נח.מתנות שלא הורמו אי כהורמו דמי (2)

רמד	מסכתנושא

(3) תרומות ומעשרות-מעשר שני

"" נה:קידושי�לקיחת בהמה במעות מע"ש חו( לירושלי�

"" כד.מע"ש ממו� גבוה או הדיוט (1)

"" נד:מע"ש ממו� גבוה או הדיוט (2)

רמד	מסכתנושא

(2) תרומות ומעשרות-תרומה גדולה

"" מו:קידושי�התור� שלא כדי� אי תרומתו תרומה (2)

"" נח:שיעור תרומה גדולה מדאו' (1)

רמד	מסכתנושא

(1) תרומות ומעשרות-תרומה גדולה-אכילת תרומה מנישואין

"" י:קידושי�ארוסה לכה� אי אוכלת תרומה (2)

חושן המשפט

רמד	מסכתנושא

(1) גניבה וגזילה-גזילה

"" נב:קידושי�סת� גזילה לאו יאוש בעלי� הוי (1)

רמד	מסכתנושא

(1) גניבה וגזילה-גניבה

"" נח:קידושי�גנב טבל ואכלו (2)

רמד	מסכתנושא

(1) גניבה וגזילה-גניבה-תשלומי ד' וה'

"" מג.קידושי�גנב שטבח או מכר ע"י שליח (2)

רמד	מסכתנושא

(2) דיינים

"" עו:קידושי�מינוי שררה מקרב אחי� (2)

"" עד.נאמנות דיי� להעיד את מי זיכה ואת מי חייב

רמד	מסכתנושא

(4) הלואה

"" ח:קידושי�בע"ח קונה משכו� (3)

"" מח.המוכר שט"ח לחברו וחזר ומחלו (2)

"" מז.מלוה אי להוצאה ניתנה

"" מז:מלוה לפני שהוציאו אי עומד ברשות בעלי�

רמד	מסכתנושא

(2) הלואה-גבית חוב

"" יג:קידושי�שעבוד דאו' או דרבנ� (1)

"" טו.שעבודא דר' נת� (5)

רמד	מסכתנושא

(1) טוען ונטען-ראיות

"" סה:קידושי�עדות בממונות למניעת הכחשה בלבד

רמד	מסכתנושא

(3) טוען ונטען-ראיות-חזקה

"" עט.קידושי�חזקה דמעיקרא שהשתנתה (1)

"" •פ.סמיכה על חזקה ליוחסי�,  עונשי� וטומאה

"" פ.רוב וחזקה (1)

רמד	מסכתנושא

(2) טוען ונטען-ראיות-מיגו

"" עח:קידושי�מיגו דבידו (4)

"" סד:מיגו דבידו כעדי� וכחזקה
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רמד	מסכתנושא

(2) טוען ונטען-ראיות-רוב

"" פ.קידושי�אי חיישינ� למיעוטא (4)

"" פ.חילוק בי� רוב דאיתא קמ� לרוב דליתא קמ� (2)

רמד	מסכתנושא

(5) ירושה

"" מב:קידושי�אחי� שחלקו ירושה כלקוחות לעני� אונאה

"" מב:אחי� שחלקו כיורשי� או כלקוחות (1)

"" יז:ירושת גוי או גר את אביו הגוי או הגר

"" מב.יתומי� שחלקו ירושת אביה� ע"פ ב"ד אי יכולי� למחות

"" עח:נאמנות אב להעיד על בנו שהוא בכור

רמד	מסכתנושא

(9) מכירה

"" כז.קידושי�הקנה קרקע לחברו ולא כתבו שטר אי יכול לחזור בו (1)

"" סא.חישוב נקעי� וסלעי� בשדה הקדש,  מכר וקידושי�

כ:מוכר או מקדיש שדה אחוזה ומוכר בתי ערי חומה אי לוה וגואל וגואל לחצאי�""

"" כא.מוכר בתי ערי חומה אי נגאל בקרובי�

"" כא.מוכר שדה אחוזה ובתי חצרי� אי נגאל בקרובי�

"" מט:מכר נכסיו על דעת לעלות לא"י ולבסו	 לא עלה

"" נ.מכר נכסיו על דעת לעלות לא"י ועלה ושוב ירד

"" עג:נאמנות מוכר להעיד למי מכר

"" •כו.קני� קרקע בכס	 בלא שטר וההיפ�

רמד	מסכתנושא

(14) מכירה-קניינים

"" ••כה:קידושי�דרכי קני� בהמה גסה ודקה (1)

"" ••כו.דרכי קני� קרקעות ומטלטלי�

"" מב.זכיה לקט� (3)

"" ו:מתנה ע"מ להחזיר (3)

"" נט.עני מהפ� בחררה ובא אחר ונטלה

"" נא.קנה את וחמור אי קנה (1)

"" ••כו.קני� אגב

"" •כז.קני� אגב קונה כנגד מעותיו בלבד

"" סב:קני� דבר שלא בא לעול� (5)

"" עח:קני� דבר שלא בא לעול� (6)

"" כח:קני� מעות במטלטלי�

"" מח.קני� מעות במעמד שלשת� (2)

"" •כז.קני� קרקע אגב קרקע אחרת

"" יג.קני� קרקע בפחות משוה פרוטה

רמד	מסכתנושא

(1) מכירה-קניינים-חליפין

"" ••כח.קידושי�קני� חליפי� (1)

רמד	מסכתנושא

(2) מקח וממכר-אונאה

"" מב:קידושי�אונאה בדבר שבמדה,  במשקל ובמני� בכלשהו

"" מב:אונאה בקרקעות (1)

רמד	מסכתנושא

(1) מתנה

"" •מו:קידושי�קידש אחותו המעות חוזרי� או מתנה

רמד	מסכתנושא

(7) עדות

"" מ:קידושי�האוכל בשוק פסול לעדות

"" עד.הנאמני� להעיד על בכור אד�

"" יב:חשש לקול על עדי� לאסור (2)

"" מ:מי שאינו במקרא,  משנה ודר� אר( פסול לעדות

"" עג:נאמנות מילדת להעיד על הולד

"" סה:נאמנות ע"א באיסורי� (3)

"" מג.שליח אי נעשה עד (2)

רמד	מסכתנושא

(1) עונשין

"" סג:קידושי�נאמנות אב להעיד על גיל בניו לעונשי�

רמד	מסכתנושא

(1) עונשין-מלקות

"" יב:קידושי�דברי� שרב היה מלקה עליה� מכת מרדות (2)

רמד	מסכתנושא

(1) פועלים

"" לג.קידושי�פועל אסור לעמוד מפני ת"ח בשעת מלאכתו

רמד	מסכתנושא

(1) רוצח וערי מקלט

"" מג.קידושי�שליח לרצח

רמד	מסכתנושא

(1) רוצח וערי מקלט-עגלה ערופה

"" נז.קידושי�עגלה ערופה מאימתי נאסרת (1)

רמד	מסכתנושא

(2) שבועות ב"ד

"" •כז:קידושי�גלגול שבועה (1)

"" כח.עד היכ� גלגול שבועה

רמד	מסכתנושא

(1) שומרים

"" מז:קידושי�משאיל עד מתי יכול לחזור בו

רמד	מסכתנושא

(1) שטרות

"" מז:קידושי�אותיות אי נקנות במסירה (2)

רמד	מסכתנושא

(3) שכירות

"" מח:קידושי�אומ� אי קונה בשבח כלי (1)

"" מח.שכירות אי ישנה מתחילה ועד סו	 (1)

"" סג.שכירות אי ישנה מתחילה ועד סו	 (2)

רמד	מסכתנושא

(9) שליחות

"" כג:קידושי�אי נית� למנות שליח לדבר שהמשלח אי� יכול לעשותו

"" מב.אי� שליחות לקט� (2)

"" מא:גוי פסול לשליחות

"" מא.המקור לשלוחו של אד� כמותו
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"" כג.קידושי�זכי� לאד� שלא בפניו ואי� חבי� אלא בפניו (4)

"" מב.זכי� לאד� שלא בפניו ואי� חבי� אלא בפניו (5)

"" מב:לתקוני שדרתי� ולא לעוותי (4)

"" מב:שליח לדבר עבירה (2)

"" מא.שליח עושה שליח

רמד	מסכתנושא

(5) תנאים

"" מח:קידושי�אי אמרינ� מראה מקו� הוא לו (1)

"" ח.האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי (4)

"" ס:האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי (5)

"" יט:מתנה על מה שכתוב בתורה (5)

"" ••סא.תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראוב� (3)

טהרות

רמד	מסכתנושא

(1) טומאת מת

"" סב.קידושי�מרחק בי� ב' הזאות מי חטאת לטמא מת

רמד	מסכתנושא

(1) טומאת מת-פרה אדומה

"" נח:קידושי�נטילת שכר על קידוש והזאת מי חטאת

רמד	מסכתנושא

(2) מקואות

"" סו:קידושי�מקוה שנמדד ונמצא חסר (2)

"" עט.מקוה שנמדד ונמצא חסר (3)

רמד	מסכתנושא

(3) נגעים

"" לה:קידושי�זק� אשה נטמא בטומאת נגע צרעת

"" נז.ציפור מצורע המשולחת מותרת באכילה

"" נז.ציפורי מצורע מאימתי נאסרי� (1)

יורה דעה

רמד	מסכתנושא

(1) איסור והיתר-בשר בחלב

"" נז:קידושי�בשר בחלב אי מותר בהנאה (1)

רמד	מסכתנושא

(2) איסור והיתר-מאכלות אסורות

"" נח.קידושי�איסור הנאה בחולי� שנשחטו בעזרה דאו' או דרבנ� (2)

"" נו:הנאה בבשר ועור שור הנסקל (2)

רמד	מסכתנושא

(2) בל תקיף

"" לה:קידושי�איסור קרחה על מת באשה

"" •לה:אשה לא הוזהרה על הקפת הראש והשחתת הזק�

רמד	מסכתנושא

(4) גירות

"" עו.קידושי�חזקת כותי� כשומרי מצוות (2)

"" •עה:כותי� גרי אריות או גרי אמת (1) ואיסור נישואיה�

"" יז:לוה מגר ומת הגר והחזיר לבניו שנתגיירו עמו

"" ע:קשי� גרי� לישראל כספחת (3)

רמד	מסכתנושא

(1) הלכה -  כללי

"" •כט.קידושי�מצוות המוטלות על אב כלפי בנו

רמד	מסכתנושא

(1) חדש

"" •לז.קידושי�איסור חדש בחו"ל

רמד	מסכתנושא

(18) כיבוד אב ואם

"" לא:קידושי�אב וא� המכבדי� את בנ� אי מותר לו לקבל

"" לב.אב ורב שמחלו על כבוד�

"" לא:אבימי כיבד את אביו ר' אבהו

"" לא:איזהו מורא וכיבוד או"א

"" לא:איסור הזכרת ש� אביו או רבו

"" לא.דמא ב� נתינה כדוגמא לכיבוד או"א

"" לא.המכבד או"א א� נטרד מ� העול�

"" לב.העמדת אביו על טעות בהלכה

"" ל:השוה הכתוב כבוד ומורא או"א לכבוד ומורא המקו�

"" לא:כיבוד או"א בחייה� ובמות�

"" לב.כיבוד או"א משל ב� או משל אב

"" ל:מצות כיבוד או"א מוטלת על הב� ועל הבת

"" לא.עד היכ� מצות כיבוד או"א (1)

"" לב.עד היכ� מצות כיבוד או"א (2)

"" לא.קדימות בי� כיבוד אב לכיבוד א�

"" לב.קדימות בי� כיבוד או"א למצוה אחרת

"" לא:ר' טרפו� כיבד את אמו

"" לא:רב אסי ברח מאמו כיו� שלא היה יכול לכבדה כרצונה

רמד	מסכתנושא

(1) מילה

"" כט.קידושי�חובת מילה על מי

רמד	מסכתנושא

(1) מלך

"" לב:קידושי�נשיא ומל� שמחלו על כבוד� (3)

רמד	מסכתנושא

(1) נידוי וחרם

"" ע:קידושי�נידוי חמור ממכת מרדות (3)

רמד	מסכתנושא

(1) ע"ז

"" מ.קידושי�הכופר בע"ז כמודה בתורה כולה (2)

רמד	מסכתנושא

(21) עבדים-עבד כנעני

"" •כד:קידושי�אדו� שחטט עי� עבדו הסומא

"" •כד:אדו� שחת� אצבע יתירה ביד עבדו

"" •כה.אדו� שסרס עבדו אי יוצא לחירות

"" יא.ביטול מקח עבד בטענת מומי� (2)

"" ••כב:דרכי קני� עבד כנעני
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"" ••כג.קידושי�דרכי שחרור עבד כנעני

"" •כד:הכה כנגד עי� או אוז� עבדו וסימאה או חרשה

"" •כד:הכה עי� עבדו הכהויה או שינו המתנדנדת

"" •כד:הכה עי� עבדו וכהתה או שינו ונדדה

"" •כד.יציאת עבד כנעני בכ"ד ראשי אברי�

"" •כה.כ"ד ראשי אברי� שעבד כנעני יוצא בה� לחירות

"" כה.לשו� לטומאה,  טבילה והזאה

"" •כג:מה שקנה עבד קנה רבו (2)

"" •כג:עבד כנעני אי עושה שליח לקבל גיטו

"" סח:עבד כנעני דומה לחמור (3)

"" •כד:עבד כנעני היוצא בראשי אברי� אי צרי� גט שחרור (2)

"" ח:קני� עבד במשכו�

"" •כד:רופא שטיפל בעבדו וסימא עינו או הפיל שינו

"" ו:שחרור עבד בל' אי� לי עסק ב� (2)

"" •כג.שחרור עבד כנעני חובה או זכות היא לו

"" סט.שיחרר שפחתו המעוברת ולא את ולדה

רמד	מסכתנושא

(25) עבדים-עבד עברי

"" •טו:קידושי�גאולת עבד עברי הנמכר לגוי ע"י קרובי� או אחרי�

"" ••יד:דרכי קני� עבד ואמה עבריי�

"" ••טז.דרכי שחרור עבד ואמה עבריי�

"" •כב.האדו� חייב במזונות אשתו ובניו של עבדו העברי

"" •יד:הבדלי� בי� עבד עברי המוכר עצמו לשמכרוהו ב"ד

"" •כ.הקונה עבד עברי כקונה אדו� לעצמו (1)

"" •כב.הקונה עבד עברי כקונה אדו� לעצמו (2)

"" •יז:יציאת עבד ואמה עבריי� לחירות במיתת האדו�

"" •כ.יציאת עבד עברי בגרעו� כס	 כשהשביח או הכסי	

"" •טו.יציאת עבד עברי ביובל

"" •טו:יציאת עבד עברי הנמכר לגוי אחר שש שני�

"" •יח.מכירת עבד עברי בגנבתו

"" •יח.מכירת עבד עברי בגנבתו פעמיי�

"" •כ.מסירת שפחה כנענית רק לעבד עברי ע� אשה ובני�

"" •טז.עבד ואמה עבריי� אי� יוצאי� לחירות בראשי אברי� (1)

"" •כ.עבד ואמה עבריי� אי� יוצאי� לחירות בראשי אברי� (2)

"" •טז.עבד עברי גופו קנוי (1)

"" כח.עבד עברי גופו קנוי (2)

"" •כא.עבד עברי הנמכר לישראל ולעכו"� אי נגאל בקרובי�

"" •כ:עבד עברי הנמכר לעכו"� אי נגאל לחצאי�

"" •כא:עבד עברי כה� אי מותר בשפחה כנענית

"" •טו.עבד עברי רבו מוסר לו שפחה כנענית בע"כ

"" •טז:עבד עברי שברח או חלה אי צרי� להשלי� לשש

"" •יד:קני� עבד עברי בכס	

"" ••טז.קני� עבד עברי בשטר

רמד	מסכתנושא

(8) עבדים-עבד עברי-אמה עבריה

"" ט:קידושי�אמה עבריה אי� נקנית בביאה

"" ד.יציאת אמה עבריה בסימני נערות ואילונית בבגרות

"" •טז.יציאת אמה עבריה לחירות במיתת אביה

"" •יח.כופי� אב לפדות את בתו שמכרה לאמה

"" ד.מכירת אילונית לאמה

"" •יח.מסירת בתו לאישות או לשפחות אחר אישות או שפחות

"" •טז:ענק אמה עבריה למי

"" •טז.שטר קני� אמה עבריה מי כותבו

רמד	מסכתנושא

(11) עבדים-עבד עברי-אמה עבריה-יעוד אמה עבריה

"" •יט:קידושי�אב שמכר בתו לאמה וקדשה לאחר ויעדה האדו�

"" •יח:יעוד אירוסי� או נישואי� עושה

"" •יט.יעוד אמה עבריה דוקא מדעת

"" •יט.יעוד אמה עבריה לבנו קט�

"" •יט.כס	 קידושי יעוד אמה עבריה

"" •כ.מכירת בתו לאמה לאביו או לבנו

"" •יח:מכירת בתו לאמה לקרובי� או לפסולי� (1)

"" •יט:מכירת בתו לאמה לקרובי� או לפסולי� (2)

"" •יט:מכר בתו לאמה ע"מ שלא לייעדה

"" •יט:מצות יעוד כיצד

"" •יט:עד מתי יכול האדו� לייעד אמתו העבריה

רמד	מסכתנושא

(4) עבדים-עבד עברי-הענקה

"" •יז:קידושי�הענקה לעבד ואמה עבריי� לפי ברכה

"" •יז.ממה מעניקי� לעבד ואמה עבריי�

"" •טז:עבד ואמה עבריי� הזכאי� להענקה

"" •יז.שיעור הענקה לעבד ואמה עבריי�

רמד	מסכתנושא

(8) עבדים-עבד עברי-רציעת עבד עברי

"" •כב.קידושי�אימתי יאמר העבד שברצונו להרצע

"" •כב:דר� רציעת עבד עברי

"" ••כא:דרכי קני� עבד עברי הנרצע

"" •כא:המקו� באוז� לרציעת עבד עברי

"" •כב:טע� לרציעת עבד עברי באוזנו ובדלת או המזוזה

"" •כא:מרצע הכשר לרציעת עבד עברי

"" •כב.עבד עברי הראוי להרצע

"" •כא:רציעת עבד עברי כה�

רמד	מסכתנושא

(1) קידוש השם

"" מ.קידושי�חומר עוו� חילול הש�

רמד	מסכתנושא

(1) רבית

"" כ.קידושי�מוטב למכור בתו לאמה מללוות ברבית

רמד	מסכתנושא

(2) שחיטה

"" נז.קידושי�שחיטה שאינה ראויה אי שמה שחיטה (3)

"" נח.שחיטה שאינה ראויה אי שמה שחיטה (4)

כללים

רמד	מסכתנושא

(3) כללי פסיקה

"" ע:קידושי�הוראת הלכה מפי השמועה קוד� או אחר מעשה (3)

"" נב.הלכה כאביי ביע"ל קג"� (2)

"" נט:הלכה כרב נחמ� (2)
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רמד	מסכתנושא

(27) כללים הלכתיים

"" נה:קידושי�אי אומרי� לאד� חטא כדי שתזכה (1)

"" נא:אי מחית איניש נפשיה לספיקא (4)

"" סד:אי מחית איניש נפשיה לספיקא (5)

"" סג:אי� אד� חוטא ולא לו (1)

"" עט.אי� בי� נערות לבגרות אלא ו' חודשי� (2)

"" לד.אי� למדי� מ� הכללות ואפי' במקו� שנאמר חו( (2)

"" לט:אי� סומכי� על הנס (6)

"" ה.אי� קטיגור נעשה סניגור (4)

"" עז:איסור אי חל על איסור (6)

"" לה.איש ואשה הושוו לכל עונשי� שבתורה (4)

"" מט:דברי� שבלב אינ� דברי� (2)

"" כא:הואיל והותר הותר (3)

"" כה.הראוי לבילה אי� בילה מעכבת בו וההיפ� (3)

"" לג.חביבה מצוה בשעתה (3)

"" נח.טובת הנאה אי הוי ממו� (3)

"" ה:ידי� שאי� מוכיחות אי הויי� ידי� (4)

"" •לה.כל מצוות ל"ת נשי� חייבות

"" נ:כל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו (2)

"" יא.כס	 האמור בתורה של צורי ובדבריה� של מדינה (1)

"" נד.לא ניתנה תורה למלאכי השרת (3)

"" מב.מה כח ב"ד יפה (6)

"" נ.מצוה לשמוע דברי חכמי� (2)

"" •לג:מצות עשה שהזמ� גרמא נשי� פטורות (7)

"" •לד:מצות עשה שלא הזמ� גרמא נשי� חייבות

"" לג.נמצאת מכשיל� לעתיד לבא (6)

"" לט:שלוחי מצוה אינ� ניזוקי� (3)

"" יז.תפסת מרובה לא תפסת (5)

רמד	מסכתנושא

(2) ספקות

"" עג.קידושי�התייחסות התורה לספק (3)

"" עג.קבוע ופריש (7)

פניני הש"ס

רמד	מסכתנושא

(2) ביטויים

"" סו:קידושי�הפורש ממ� כפורש מ� החיי�

"" פ:נשי� דעת� קלה (2)

רמד	מסכתנושא

(3) דרך ארץ

"" ל:קידושי�חובת אב ללמד בנו אומנות ולשוט בנהר

"" ••פב.לעול� ילמד אד� את בנו אומנות נקיה וקלה

"" לג.קימה מפני זק� גוי

רמד	מסכתנושא

(2) פתגמים

"" פב:קידושי�אשרי מי שאומנותו בס� ואוי מי שאומנותו בורסקי (2)

"" נו:לאו עכברא גנב אלא חורא גנב (2)

רמד	מסכתנושא

(1) שונות

"" עב.קידושי�פרסיי� דומי� לדב

רמד	מסכתנושא

(9) תולדות תנאים ואמוראים

"" עב:קידושי�אי� צדיק נפטר מ� העול� עד שנברא צדיק כמותו

"" עא:זעירי נמנע מלישא את בת ר' יוחנ� לאשה

"" סו.ינאי המל� הרג את כל חכמי ישראל

"" עא.ר' טרפו� כה� היה

"" לא:ר' יוחנ� ואביי היו יתומי� מלידה

"" כט:רב אחא בר יעקב מלומד בניסי�

"" פא.רב עמר� וב' השבויות בעלייתו

"" נב:תלמידי ר"מ לפני ר' יהודה (2)

"" לט:תנאי� ואמוראי� שמסרו נפש� להנצל מגילוי עריות

קדשים

רמד	מסכתנושא

(4)

"" •כח:קידושי�אמירה לגבוה כמסירה להדיוט

"" נה.בהמה שנמצאה בקרבת ירושלי�

"" נה.פדיו� קדושת הגו	 לבהמה תמימה

"" ••כח:קני� הקדש בכס	

רמד	מסכתנושא

(1) איסורי מזבח

"" נז:קידושי�איסור שחיטת חולי� בעזרה

רמד	מסכתנושא

(1) זבחים-בכור

"" נז:קידושי�פטר חמור אי מותר בהנאה (1)

רמד	מסכתנושא

(5) זבחים-בכור-פדיון הבן

"" כט:קידושי�חובה לפדות כל בניו הבכורי� לאמ�

"" כט.חובת פדיו� הב� על מי

"" ח.פדיו� הב� בשווה כס	

"" כט.קדימות בי� אב לבנו לפדיו� הב�

"" כט:קדימות בי� פדיו� בנו לעליה לרגל

רמד	מסכתנושא

(2) מעילה

"" נד.קידושי�מעילה בכתנות כהונה ובשקלי� עתיקי�

"" •נג:קידש או קנה במעות הקדש כשאי� מועיל אי נתחללו

רמד	מסכתנושא

(2) מעשה הקרבנות

"" נג.קידושי�חלוקת שיירי הקרבנות לכהני� זה כנגד זה (1)

"" •לו.עבודות בקרבנות שאי� נוהגות בנשי�

רמד	מסכתנושא

(3) משכן ומקדש-ביאת מקדש ומשמשיו

"" סו:קידושי�ב� גרושה או חלוצה שעבד במקדש עבודתו כשרה

"" סו:בעל מו� שעבד במקדש עבודתו פסולה
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"" נב:קידושי�כניסת נשי� לעזרת ישראל

רמד	מסכתנושא

(2) עבודת המקדש

"" נב:קידושי�כהני� ובעלי� זוכי� בחלק� בקרבנות משולח� גבוה (3)

"" כג:כהני� שלוחי דרחמנא או דיד� הוו (3)

רמד	מסכתנושא

(1) פסולי המוקדשין

"" ז:קידושי�דיחוי בע"ח מקדושת מזבח (4)

תורה

רמד	מסכתנושא

(3)

"" ל.קידושי�חצי התורה וספר תהלי� באותיות,  תיבות ופסוקי�

"" ל.מני� פסוקי התורה,  ספר תהלי� ודברי הימי�

"" לג:עמידה בפני ס"ת

רמד	מסכתנושא

(1) מדרש הלכה

"" נג.קידושי�סת� ספרא ר' יהודה (2)

רמד	מסכתנושא

(14) מידות שהתורה נדרשת בהן

"" סח.קידושי�אוקימתא לפסוק במקרא (2)

"" כ:אי דרשינ� טעמא דקרא (5)

"" ג:אי� למדי� ממו� מאיסור או מקנס (3)

"" כד.ב' כתובי� הבאי� כא' אי� מלמדי� (5)

"" לד:ב' כתובי� הבאי� כא' אי� מלמדי� (6)

"" מב:ב' כתובי� הבאי� כא' אי� מלמדי� (7)

"" נח.ב' כתובי� הבאי� כא' אי� מלמדי� (8)

"" נז.דרישת כל 'את' שבתורה - את ה' אלקי� תירא (2)

"" סח.היקש לקולא ולחומרא,  לחומרא מקשינ� (2)

"" יד:וי"ו מוסי	 על עני� ראשו� (3)

"" יח:יש א� למסורת / למקרא (4)

"" כא:כלל ופרט וכלל או ריבוי ומיעוט וריבוי (5)

"" כד:כלל ופרט וכלל או ריבוי ומיעוט וריבוי (6)

"" טו:מקרא נדרש לפניו ולאחריו (3)

רמד	מסכתנושא

(5) מצוות

"" לא.קידושי�גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה (1)

"" מ.חשב לעשות מצוה ונאנס נחשב כאילו עשאה (3)

"" •לו:מצוות התלויות באר( ושאינ� תלויות באר(

"" מ.מצוות שפירותיה� בעוה"ז והקר� קיימת לו לעוה"ב

"" מא.קיו� מצוה בגופו גדולה מקיומה ע"י שליח

רמד	מסכתנושא

(9) ת"ח

"" לג:קידושי�אב תלמיד בנו מי חייב לקו� מפני מי

"" לג.אסור לחכ� להטריח הציבור שיעמדו מפניו

"" לג.חובת קימה מפני רבו מובהק ושאינו מובהק

"" לב:מפני שיבה תקו� והדרת פני זק�

"" לג:קימה מפני רבו בשעה שלומד תורה

"" לג:רבו רכוב אי חייב לקו� מפניו

"" לג:שיעור קימה לתלמיד מפני רבו (1)

"" לג:שיעור קימה לתלמיד מפני רבו (2)

"" לג:ת"ח שאינו עומד מפני רבו

רמד	מסכתנושא

(14) תלמוד תורה

"" ל:קידושי�בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלי� (1)

"" ל.דברי תורה יהיו מחודדי� בפי�

"" ל.המלמד ב� בנו תורה כאילו קבלה מהר סיני

"" ל.המלמד בנו תורה כאילו לימד זרעו עד סו	 כל הדורות

"" כט:חובת אב ללמד בנו תורה וחובת האד� ללמוד בעצמו

"" ל.לעול� ישלש אד� זמנו בת"ת

"" •פב.מעלת ת"ת שמשמרת האד� בנערותו ובזקנותו

"" ל.עד היכ� חובת אב בת"ת לזרעו

"" כט:קדימות בי� אב לבנו לת"ת

"" כט:קדימות בי� ת"ת לנשיאת אשה

"" ל:תורה כס� החיי� (4)

"" מ:תחילת דינו של אד� על ת"ת (1)

"" מ:תלמוד גדול שמביא לידי מעשה (2)

"" מט.תרגו� פסוקי התורה מדעתו
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