
מנחותמנחותמנחותמנחות

אבן העזר

משד	מסכתנושא

(1) סוטה-מנחת סוטה

"" ס:מנחותמנחת סוטה הוכשרה לבוא קמח

אגדה, מחשבה ומוסר

משד	מסכתנושא

(6) אגדתא

"" נג.מנחותיבוא אדיר ויפרע לאדירי� מאדירי� באדירי�

"" נג:יבוא זה ויקבל זאת מזה לע� זו

"" נג:יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובי�

נג.יבוא ידיד ב� ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידי�""

"" קי.יושבי גלות בבל לעומת שאר גלויות

"" קי.פרסו� שמו של הקב"ה בכל העול�

משד	מסכתנושא

(1) אגדתא-עוה"ז ועוה"ב

"" כט:מנחותהעוה"ז נברא בה"י והעוה"ב ביו"ד

משד	מסכתנושא

(1) אגדתא-תנ"ך

"" פה:מנחותריבוי שמ� בנחלת אשר

משד	מסכתנושא

(1) אגדתא-תנ"ך-דמויות בתנ"ך

"" סה.מנחותפתחיה על הקיני� זה מרדכי

משד	מסכתנושא

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

"" נג.מנחותהקב"ה מחזיק טובה לאבות שהודיעוהו תחילה בעול�

משד	מסכתנושא

(1) אמונה ומחשבה-מעשה בראשית ומרכבה

"" לה:מנחותהתגלות ה' למשה על הצור (2)

משד	מסכתנושא

(2) ישראל

"" נג:מנחותבנ"י נמשלו לזית

"" מג:חביבי� ישראל שסיבב� הקב"ה במצוות

משד	מסכתנושא

(3) מדרש

"" כט.מנחותדברי� שהקב"ה הראה למשה באצבע

"" מה.דרשות פסוקי� סתומי� בס' יחזקאל

"" סו:ל' נוטריקו� בתורה (2)

משד	מסכתנושא

(1) מדרש-יציאת מצרים

"" פה.מנחותמשה והאותות במצרי� המלאה כישו	

משד	מסכתנושא

(3) מוסר

"" •קי.מנחותא' המרבה וא' הממעיט ובלבד שיכוו� לבו לשמי� (4)

"" כט:התולה בטחונו בהקב"ה

"" קט:כוחה של קנאה

משד	מסכתנושא

(1) מוסר-יסורין

"" �נג:מנחותבנ"י אי� חוזרי� למוטב אלא ע"י יסורי

משד	מסכתנושא

(2) מוסר-שכר ועונש

"" מד.מנחותמת� שכר� של מצוות בעוה"ז ולעוה"ב

"" מא.עונש משמי� על ביטול מצות עשה

משד	מסכתנושא

(1) תשובה

"" כט:מנחותבא לטמא פותחי� לו בא לטהר מסייעי� אותו (4)

אורח חיים

משד	מסכתנושא

(1) ברכות

"" מג:מנחותחובת ק' ברכות בכל יו�

משד	מסכתנושא

(3) ברכות-ברכות המצוות

"" מב.מנחותברכה על הכנת חפצא של מצוה

"" (5) �לה:ברכת המצוות מבר$ עובר לעשיית

"" מב.ברכת שהחיינו בשעת עשיית סוכה (3)

משד	מסכתנושא

(2) ברכות-ברכות הנהנין

"" עה:מנחותשיעור כזית לברכה,  חמ& ומצה (2)

"" עה:תואר לח� לברכת המוציא (2)

משד	מסכתנושא

(56) ציצית

"" מג.מנחותאיסור מכירת טלית מצוייצת לעכו"�

"" מג:בגד ע� ג' או ה' כנפות לציצית (2)

"" לט:בגדי� החייבי� בציצית (3)

"" מא.ביטול מצות ציצית

"" מג.ברכה על ציצית כל בוקר

"" •לז:ד' ציציות בטלית אי הוו מצוה א' או ד'

"" �מב:הבחנה בי� תכלת לקלא איל

"" מג:הזריז במצות ציצית זוכה ומקבל פני שכינה

"" מ:הטיל ציצית בבגד בעל ג' כנפות והשלימה לד'

"" מ:הטיל ציצית לטלית שיש בה ציצית

"" מג:המבטל הלב� מציצית חמור ממבטל התכלת

"" מא:התרת תכלת מטלית לטלית

"" מד.זהות החלזו� לצביעת התכלת

"" מב.חובה להפריד את חוטי הציצית

"" מ.חובת סדי� בציצית (2)

"" לט.חוט הכריכה עולה ממני� חוטי הציצית

"" לט:חוטי לב� מצמר בבגד פשתי� וההיפ$

"" �לח:חוטי ציצית שנפסקו ונשתייר מה
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"" �מא.מנחותחיבור ב' טליתות שציצית בב' כנפות של כ"א מה

"" �מב:טווית חוטי הציצית לשמ

"" מ:טלית בד וכנפיה עור וההיפ$ לציצית

"" מא.טלית שכפלה לציצית

"" מג:טע� לתכלת בציצית (2)

"" מא:כיבוס טלית וחשש שמא יפסקו חוטי הציצית

"" מא.כנ	 טלית שנקרע

"" מג.כסות סומא אי חייבת בציצית

"" מא:מיקו� השחלת החוטי� בציצית (1)

"" מב.מיקו� השחלת החוטי� בציצית (2)

"" מ.מנהג ירושלי� שלא להטיל תכלת בציצית

"" לט:מני� החוטי� בציצית (1)

"" מא:מני� החוטי� בציצית (2)

"" לט.מני� החוליות בכריכת חוטי הציצית

"" מד.מעשה באד� שהיה זהיר במצות ציצית

"" לט.נפסק חוט הציצית מעיקרו

"" לז:נפסקה ציצית טליתו בשבת ברה"ר

"" מג.נשי� במצות ציצית

"" לט.סדר כריכות חוטי הלב� והתכלת בציצית

"" לח.סדר נתינת חוטי הלב� והתכלת בציצית

"" מב:צביעת ניסיו� בצבע תכלת אי פסולה ופוסלת

"" מג.ציצית אי הוי מצות עשה שהזמ� גרמא

"" �מא.ציצית בבגדי תכריכי

"" מד.ציצית בטלית שאולה

"" מג:ציצית והקשר שלה למצוות אחרות

"" מא.ציצית חובת גברא או מנא (1)

"" מב:ציצית חובת גברא או מנא (2)

"" מא:ציצית לטלית שכולה תכלת

"" מב.ציצית שהטילה עכו"�

"" מג:ציצית שקולה כנגד כל המצוות (3)

"" לז:קיפל כנ	 א' בטלית לבטל ממנה חובת ציצית

"" לח:קשרי הציצית

"" לט.שיעור הכריכות בציצית

"" לט.שיעור חוליא בכריכות הציצית

"" מא:שיעור מינימלי ומקסימלי לציצית

"" מ:שיעור מינימלי של בגד למצות ציצית

"" מב:תהלי$ צביעת התכלת לציצית

"" •לח.תכלת ולב� שבציצית אי� מעכבי� זא"ז

משד	מסכתנושא

(1) קריאת התורה

"" ל.מנחותח' פסוקי� אחרוני� של התורה עולה א' קורא�

משד	מסכתנושא

(1) תפילה-ברכות השחר

"" מג:מנחותברכות שלא עשאני גוי,  עבד ואשה

זרעים

משד	מסכתנושא

(2) ביכורים

"" •סא.מנחותביכורי� טעוני� תנופה (2)

"" פד:הבאת ביכורי� מהגדל בגג,  בחורבה,  בעצי& או בספינה

משד	מסכתנושא

(2) חלה

"" סז.מנחותגלגול הקדש פוטר מחלה

"" סז.גלגול עכו"� אי פוטר מחלה

משד	מסכתנושא

(1) כלאים

"" ע.מנחותכלאי� בעצי& שאינו נקוב

משד	מסכתנושא

(7) תרומות ומעשרות

"" נה.מנחותהפרשת תו"מ מתאני� על גרוגרות וההיפ$

"" סו:מירוח הקדש אי פוטר מתו"מ

"" סו:מירוח עכו"� אי פוטר מתו"מ

"" לא.קני� לעכו"� בא"י להפקיע מקדושתה (3)

"" סו:קני� לעכו"� בא"י להפקיע מקדושתה (4)

"" ע.שבולת שמרחה בכרי ושתלה וקרא ש� תו"מ

"" ע.תו"מ אי מצינו במחובר לקרקע

משד	מסכתנושא

(1) תרומות ומעשרות-דמאי

"" (6) �לא.מנחותרוב ע"ה אי מעשרי

משד	מסכתנושא

(4) תרומות ומעשרות-מעשר שני

"" פב.מנחותהפודה מעות מע"ש שהתפיס� לשלמי�

"" פב.התפסת מעות מע"ש לשלמי�

"" פב.מע"ש ממו� גבוה או הדיוט (4)

"" פב.קנה במעות מע"ש חיה או בהמה לבשר תאוה או חרישה

משד	מסכתנושא

(1) תרומות ומעשרות-תרומה גדולה

"" נה.מנחותתרומה לכה� מ� היפה או מ� המתקיי� (2)

משד	מסכתנושא

(1) תרומות ומעשרות-תרומת מעשר

"" נד:מנחותדעת ר"א ב� גימל שתרומת מעשר באומד (3)

חושן המשפט

משד	מסכתנושא

(3) מכירה

"" קח:מנחותהמוכר לחברו בית בביתיו (2)

"" קח:המוכר לחברו בית בביתיו ונפל א' מביתיו וכ� בעבד

"" עז.המשתכר אל ישתכר יותר על שתות (2)

משד	מסכתנושא

(1) עונשין-מלקות

"" נח:מנחותלאו שבכללות (5)

משד	מסכתנושא

(2) עונשין-שגגות וכריתות

"" מט.מנחותאומר מותר (5)

"" סד.מלאכת שבת כשהותרה לצור$ מצוה יותר מהנדרש
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משד	מסכתנושא

(1) שטרות

"" קט.מנחותיד בעל השטר על התחתונה (3)

משד	מסכתנושא

(1) שליחות

"" צג:מנחותשלוחו של אד� כמותו (7)

טהרות

משד	מסכתנושא

(2)

"" סט.מנחותבע"ח שבלע והקיא אי הוי עיכול לטומאה

"" כד.תוספת טומאה בדבר טמא

משד	מסכתנושא

(1) אבות הטומאה

"" קג:מנחותד� נבלה אי מטמא (2)

משד	מסכתנושא

(1) טומאות דרבנן

"" כג:מנחותצירו	 קודש בכלי לקבלת טומאה (3) ולקמיצת מנחה

משד	מסכתנושא

(7) טומאת אוכלין ומשקין

"" קא.מנחותחיבת הקודש מחשיבתו כאוכל לקבלת טומאה

"" קב:חיבת הקודש מכשירתו לקבלת טומאה (3)

"" �ע:חציצת קליפת תבואה מלהצטר	 לטומאת אוכלי

"" קא.טומאת אוכלי� באיסורי הנאה (1)

"" קא:טומאת אוכלי� בנותר

"" קב:טומאת אוכלי� בקדשי� ללא הכשר (2)

"" �קא.מנחת פיגול אי מטמאה טומאת אוכלי

משד	מסכתנושא

(4) טומאת כלים

"" צו:מנחותטבלה שטוחה מע& המשמשת מב' צדדיה לטומאה

"" צו:טומאה בכלי ע& העשוי לנחת המצופה מתכת (2)

"" כט.כלי העשוי לנחת אינו מקבל טומאה (3)

"" צו:כלי העשוי לנחת אינו מקבל טומאה (4)

משד	מסכתנושא

(4) טומאת מת-פרה אדומה

"" •כז.מנחותג' מיני� של פ"א מעכבי� זא"ז

"" •כז.הזאות פ"א מעכבות זא"ז

"" כז:הזאות פ"א שלא לשמ� או לא מכוונות

"" קא:פ"א נפדית אפי' ע"ג מערכתה

משד	מסכתנושא

(1) טומאת מת-פרה אדומה-מי חטאת

"" ז:מנחותקידש מי חטאת פחות מכדי הזאה (2)

משד	מסכתנושא

(1) מקואות

"" כא.מנחותחציצת ד� בטבילה

משד	מסכתנושא

(8) נגעים-טהרת מצורע

"" סב:מנחותאש� מצורע אי� טעו� תנופה אחר שחיטה

"" •כז.ד' מיני� לטהרת מצורע מעכבי� זא"ז

"" כח.הזאות שמ� על מצורע שלא לשמ� או לא מכוונות

"" ה.הקדי� חטאת מצורע לאשמו

"" נח.הקטיר לוג שמ� של מצורע ע"ג מזבח

"" •צא.חטאת ואש� מצורע טעוני� נסכי�

"" ה.עיכוב סדר מתנות ד� ושמ� של מצורע

"" •סא.תנופת לוג שמ� ואש� מצורע

יורה דעה

משד	מסכתנושא

(1) איסור והיתר-בשר בחלב

"" קא:מנחותבשר בחלב אי מותר בהנאה (2)

משד	מסכתנושא

(2) איסור והיתר-מאכלות אסורות

"" כא.מנחותאכילת ד� מבושל או מלוח

"" כא.אכילת ד� שנקרש או חלב שנימוח

משד	מסכתנושא

(3) הלכה -  כללי

"" עא.מנחותדברי� שנהגו בה� אנשי יריחו (2)

"" צט:לימוד חכמה יוונית (3)

"" סז.עכו"� שהפריש פטר חמור,  חלה ותו"מ

משד	מסכתנושא

(18) חדש

"" סח:מנחותאיסור חדש בחו"ל (2)

"" פד.איסור חדש בחו"ל (3)

"" (3) �•סח.איסור חדש בט"ז ניס

"" •ע:איסור קצירה ואכילה מ� החדש קוד� העומר

"" סח:היתר חדש ביו"ט ב' של גלויות ולמחרתו

"" �סח:היתר חדש למזבח ע"י העומר ושתי הלח� שלא כסדר

"" •סח:היתר חדש ע"י העומר ושתי הלח� במדינה ובמקדש

"" •סז:היתר קצירה מהתבואה החדשה קוד� העומר

"" סט.זרע ולא השריש לחדש,  לאונאה ולשבועה

"" •ע.מיני דג� לחלה,  חדש,  חמ& ומצה

"" סח:נסכי יי� מהיבול החדש קוד� לעומר

"" ע:צירו	 תבואה,  קמח ובצק לאיסור חדש ולהלכות שונות

"" •עא.קצירה המותרת וגדישת תבואה קוד� העומר

"" •עא:קצירה לשחת אי שמה קצירה לחדש ועוד

"" •עב.קצירת חדש קוד� העומר לצור$ מצוה

"" �סט.שלב הגידול ששתי הלח� מתירי

"" סט:תבואה שהביאה שליש ועקרה וזרעה אחר העומר

"" •ע:תבואה שהשרישה קוד� העומר ניתרת בו

משד	מסכתנושא

(1) מילה

"" מב.מנחותמילה ע"י גוי או כותי (2)
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משד	מסכתנושא

(2) נדרים ושבועות-נדרים

"" •קג.מנחותהמתנדב שלא כדר$ המתנדבי� (3)

"" פא.טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשל� (קהלת ה') (2)

משד	מסכתנושא

(16) נדרים ושבועות-נדרים-נדרי הקדש

"" עג:מנחותאלו קרבנות מביאי� עכו"�

"" קח:האומר שור בשוורי הקדש

"" •קח:המקדיש א' מעדרו בסת�

"" קו:התנדב בל' הרי עלי למזבח

"" קו:התנדב והביא שיעור גדול מנדרו (1)

"" •קז:התנדב והביא שיעור גדול מנדרו (2)

"" •קז:התנדב להביא קרב� מסוי� ושינה

"" •קז.התנדב עולה בסת� או פירש ואינו יודע מה פירש

"" קח:התנדב שור זה ודמיו עלי ונפל בו מו�

"" •קח.התנדב שור זה ונפל בו מו� אי מביא בדמיו ב' וכיו"ב

"" •קז:התנדב שלמי� בסת� או פירש ואינו יודע מה פירש

"" מח:לימוד חובה מנדבה ממי� א' או חובה מחובה מב' מיני�

"" קח:מקדיש אי בעי� יפה מקדיש (2)

"" �נ.קטורת בנדבה ע"י יחיד או ציבור או על מזבח החיצו

"" •קז:שיעור דמי קרבנות שהתנדב להביא בסת�

"" •קו:שיעור מינימלי למתנדב בסת� למקדש (2)

משד	מסכתנושא

(2) נדרים ושבועות-נזיר-קרבנות נזיר

"" •כז.מנחותב' מיני� של נזיר מעכבי� זא"ז

"" •עח.לחמי שלמי תודה של נזיר

משד	מסכתנושא

(6) סת"ם

"" �כט:מנחותאותיות שעטנ"ז ג"& צריכות ג' זיוני

"" מב:דברי� שנקחי� רק ממומחה

"" לב.הכשר קל	 ודוכסוסטוס לתפילי� ומזוזה (2)

"" מב:הפסולי� לכתיבת סת"�

"" לב:כתיבת תפילי� ומזוזות שלא מ� הכתב

"" (2) �לב:שרטוט בכתיבת מזוזה ותפילי

משד	מסכתנושא

(26) סת"ם-מזוזה

"" לא:מנחותאופ� כריכת פרשיות המזוזה

"" לא:אופ� כתיבת מזוזה

"" לג.גובה הנחת המזוזה

"" •כט.דברי� המעכבי� בפרשיות מזוזה

"" לב:הנחת המזוזה בחלל הפתח בטפח הסמו$ לרה"ר

"" לג:הנחת מזוזה בטפח הסמו$ לרה"ר

"" לג.הנחת מזוזה לימי� הנכנס (1)

"" לד.הנחת מזוזה לימי� הנכנס (2)

"" לג:חיוב אכסדרה במזוזה

"" לג:חיוב בית שער במזוזה

"" לד.חיוב חדר ע� פתחי� מרובי� במזוזה

"" לד.חיוב פתח בקר� זוית במזוזה

"" לד.חיוב פתח ע� פצי� א' במזוזה

"" לג:טע� מצות מזוזה שמשמרת היושבי� בבית (2)

"" לד.כתיבת מזוזה ישירות על המזוזה

"" לג:מזוזה בב' פתחי� הסמוכי� זל"ז

"" לב:מזוזה שכתבה כאגרת

"" �לג.מזוזה שכתבה על ב' דפי

"" �לג.מזוזה שקבעה במאוז

"" לג:מזוזה ששיקעה בכותל

"" לא:מיקו� כתיבת תיבות 'על האר&' במזוזה

"" לב.עשיית מזוזה מס"ת או מתפילי� שבלו

"" לא:פרשיות המזוזה סתומות או פתוחות

"" לג.פתח צדדי פטור ממזוזה

"" מד.שכירות בית למזוזה

"" לב:תליית מזוזה בפתח במקל

משד	מסכתנושא

(12) סת"ם-ספר תורה

"" כט:מנחותבדיקת ס"ת ע"י ילד

"" ל.גודל יריעות ס"ת

"" ל.ח' פסוקי� אחרוני� של התורה מי כתב� (3)

"" ל:טעה והשמיט כתיבת ש� ה' בס"ת

"" לא:יריעת ס"ת שנקרעה

"" לב:ישיבה ע"ג מיטה שס"ת מונח עליה (2)

"" ל.כתיבת סיו� ס"ת

"" ל.מעלת קניית וכתיבת ס"ת

"" כט:ס"ת ע� טעויות הטעו� גניזה

"" ל.עיוות כתב ס"ת מחמת אילוצי�

"" ל.רווח ביריעות ס"ת מצידי הכתב

"" ל.רווח הדרוש בס"ת בי� שיטי�,  תיבות ואותיות

משד	מסכתנושא

(38) סת"ם-תפילין

"" לו.מנחותאיסור דיבור בי� תפילי� של יד לשל ראש

"" (3) �לו:איסור היסח הדעת מהצי& ומתפילי

"" �לו.ברכות התפילי� וא� שח ביניה

"" �לז.גיד� אי חייב בתפילי

"" �•לד.דברי� המעכבי� בתפילי

"" מג:המניח תפילי� וציצית ומזוזה מוחזק שלא יחטא

"" לו:הנחת תפילי� אחר שקיעת החמה

"" לז.הנחת תפילי� לאיטר יד ימינו

"" �לז.הנחת תפילי� לבעל ב' ראשי

"" לו:הנחת תפילי� של יד בשמאל

"" �לו:הנחת תפילי� שלא בזמנ� לשומר

"" לה:וראו כל עמי האר&...ויראו ממ$ + אלו תפילי� שבראש (3)

"" �לה:זמ� ברכה על התפילי

"" לה.חריצי תפילי� של ראש אי צריכי� להגיע לתפר

"" �לז.כיסוי תפילי� של יד בשעת הנחת

"" (2) �לו:לילה אי הוי זמ� תפילי

"" לד:מני� הבתי� בתפילי� של ראש ושל יד

"" לז.מקו� הנחת תפילי� ביד ובראש (2)

"" לז:מקו� הנחת תפילי� של יד לא על כ	 היד

"" לז:מקו� הנחת תפילי� של ראש לא בי� העיניי� ממש

"" �לו.סדר הנחת תפילי� וחליצת

"" �לד:סדר הפרשיות בתפילי

"" לה.עור לכתיבת תפילי� אי צרי$ לבודקו

"" �מב:עיבוד רצועות התפילי� לשמ

"" לד:עשיית תפילי� של יד לשל ראש וההיפ$

"" �לה.צבע רצועות של תפילי

"" לה:קשירת או תפירת רצועות תפילי� שנקרעו
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"" �לה:מנחותקשר של תפילי

"" לה.רצועות של תפילי� שאינ� מעור

"" (2) �לו:שבת אי הוי זמ� תפילי

"" �לד:שינה סדר הפרשיות בתפילי

"" לה:שיעור ומקו� רצועות תפילי� של ראש

"" מד.שכר מצות תפילי� אריכות ימי�

"" �לו.תחילה וסו	 זמ� הנחת תפילי

"" לה.תיתורא,  מעברתא ושי"� של תפילי� הל"מ

"" לה.תפילי� צריכות להיות מרובעות (2)

"" •מד.תפילי� של יד ושל ראש אי� מעכבי� זא"ז

"" לה.תפילי� של ראש שניקבו בי� בית לבית

משד	מסכתנושא

(1) צדקה וגמילות חסדים

"" צז.מנחותגמ"ח מכפרת כמזבח (3)

כללים

משד	מסכתנושא

(3) כללי פסיקה

"" ל:מנחותהלכה כר"ש שזורי בכל מקו�

"" לב.ראיה להלכה ממנהג ישראל (5)

"" לה:ראיה להלכה ממנהג ישראל (6)

משד	מסכתנושא

(45) כללים הלכתיים

"" טו:מנחותאי� אד� אוסר דבר שאינו שלו (7)

"" פט.אי� עניות במקו� עשירות (4)

"" צג:אשתו כגופו (4)

"" ע.בטלה דעתו אצל כל אד� (10)

"" סב.ברב ע� הדרת מל$ (8)

"" (2) �סד.בתר מחשבתו או מעשיו של אד� אזלינ

"" (6) �נד.בתר מעיקרא או בסו	 אזלינ

"" �סט:בתר עיקר או תוספת אזלינ

"" סח.גזירה מלהתעסק באיסור שאד� בודל ממנו (2)

"" סז:גזירה מלהתעסק באיסור שמא יבוא לאוכלו (2)

"" נט:דבר שבידו לתק� אינו נדחה

"" לד:הזמנה אי מילתא היא (6)

"" עט:העומד לזרוק אי כזרוק דמי (3)

"" קא:העומד לזרוק אי כזרוק דמי (4)

"" קא:העומד לפדות אי כפדוי דמי (2)

"" קב:העומד לשרו	 אי כשרו	 דמי

"" יח:הראוי לבילה אי� בילה מעכבת בו וההיפ$ (6)

"" קג:הראוי לבילה אי� בילה מעכבת בו וההיפ$ (7)

"" ח:טפל אי מצינו חמור מהעיקר (3)

"" צא:טפל אי מצינו חמור מהעיקר (4)

"" צ:יד הקדש על העליונה (3)

"" טז.כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה (4)

"" ו.לא יהא חוטא נשכר (10)

"" (4) �עט:לב ב"ד מתנה עליה

"" (10) �לב.מעלי� בקודש ואי� מורידי

"" (11) �לד:מעלי� בקודש ואי� מורידי

"" (12) �לט.מעלי� בקודש ואי� מורידי

"" (14) �צט.מעלי� בקודש ואי� מורידי

"" (15) �•צט:מעלי� בקודש ואי� מורידי

"" סד.נמצאת מכשיל� לעתיד לבוא (7)

"" סח:עד אי עד בכלל (8)

"" כז.על אי בעינ� בסמו$ (4)

"" סב.על אי בעינ� בסמו$ (5)

"" עח:על אי בעינ� בסמו$ (6)

"" צו.על אי בעינ� בסמו$ (7)

"" צח.על אי בעינ� בסמו$ (8)

"" צט:עת לעשות לה' הפרו תורת$ (4)

"" מט:קדימות בי� תדיר למקודש (2)

"" כה:קנס שוגג אטו מזיד (6)

"" לג.תעשה ולא מ� העשוי (5) במזוזה

"" לג:תעשה ולא מ� העשוי (6) במזוזה

"" מ:תעשה ולא מ� העשוי (7) בציצית

"" מב:תעשה ולא מ� העשוי (8) בציצית

"" פא:תפוס ל' ראשו� או א	 בגמר דבריו אד� נתפס (8)

"" קג.תפוס ל' ראשו� או א	 בגמר דבריו אד� נתפס (9)

משד	מסכתנושא

(4) כללים הלכתיים-כללי ממון

"" עו:מנחותהתורה חסה על ממונ� של ישראל (4)

"" פו:התורה חסה על ממונ� של ישראל (5)

"" פח:התורה חסה על ממונ� של ישראל (6)

"" פט.התורה חסה על ממונ� של ישראל (7)

משד	מסכתנושא

(10) כללים הלכתיים-כללי מצוות

"" מח.מנחותאי אומרי� לאד� חטא כדי שתזכה (2)

"" סד:אי� מעבירי� על המצוות (6)

"" מ:בל תוסי	 כשאי� מתכוו� לש� מצוה (3)

"" לז:גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה (8)

"" �נד:דיחוי באיסורי

"" לו:השמר ל' לאו ועשה (2)

"" לו:השמר פ� ואל ל' לאו (8)

"" צט:השמר פ� ואל ל' לאו (9)

"" עב.חביבה מצוה בשעתה (4)

"" מ.עשה ול"ת ויכול לקיי� שניה� (6)

משד	מסכתנושא

(6) מידות ושיעורין

"" עז.מנחותאי� מוסיפי� על מידות ומטבע יותר משתות מלבר (2)

"" �פט.ההי� י"ב לוגי

"" •קג:חכמי� נתנו גבול מדוייק למידותיה� (3)

"" עז.שיעור חומר,  כור,  איפה ובת

"" מא:שיעור טפח דאו'

"" נד.שיעור מידה להלכות שונות כמות שה� או לכמות שהיו

משד	מסכתנושא

(2) ספקות

"" צא:מנחותהתייחסות התורה לספק (6)

"" סח:ספק דרבנ� להקל (6)

משד	מסכתנושא

(4) תערובות

"" כג:מנחותדעת ר' יהודה שמי� במינו אינו בטל (3)

"" כב.המקור לדעת ר"י שמי� במינו לא בטל

"" כג.תערובת במינו ודבר אחר (2)

"" כג.תערובת במינו ושלא במינו (5)
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מועדים

משד	מסכתנושא

(1) יום טוב

"" ק:מנחותהקרבת נדרי� ונדבות ביו"ט (5)

משד	מסכתנושא

(3) סוכות-ארבעת המינים

"" •כז.מנחותד' המיני� של לולב מעכבי� זא"ז (2)

"" כז.ישראל משולי� לד' המיני� של לולב

"" כז.לולב אי צרי$ אגד (5)

משד	מסכתנושא

(2) ספירת העומר

"" סו.מנחותספירת העומר ימי� ושבועות

"" סה:ספירת העומר מוטלת על כל א' וא'

משד	מסכתנושא

(1) פסח-בל יראה ובל ימצא

"" (2) �נז:מנחותמי פירות אי� מחמיצי

משד	מסכתנושא

(2) פסח-ליל הסדר-מצה

"" ע:מנחותאורז ודוח� לחמ& ומצה (3)

"" כג:מצה שתיבלה בתבלי� לפסח ולמנחות

משד	מסכתנושא

(3) פסח-קרבן פסח

"" פב.מנחותבי� פסח מצרי� לפסח דורות (2)

"" פג:מותר הפסח קרב שלמי� (3)

"" (2) �נו.שחיטת פסח אי� צריכה צפו

משד	מסכתנושא

(1) תענית-ט' באב-אגדות החורבן

"" סד:מנחותמלחמת הורקנוס ואריסטובלוס (3)

משד	מסכתנושא

(1) תענית-ט' באב-חורבן בית המקדש

"" �נג:מנחותסנגוריא של אברה� על בניו בשעת החורב

משד	מסכתנושא

(1) תענית-מגילת תענית

"" סה.מנחותי"ט שבמגילת תענית (2)

פניני הש"ס

משד	מסכתנושא

(4) ביטויים ופתגמים

"" עז.מנחותזב� וזבי� תגרא איקרי? (3)

"" סה:לא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטילה שלכ�? (2)

"" טו.תלמוד ערו$ (3)

"" יז.תקילא לי ככוליה תלמודאי (2)

משד	מסכתנושא

(3) דרך ארץ

"" פה:מנחותיש מתעשר ואי� כל מתרושש והו� רב (משלי יג)

"" �פו.עשירי� מקמצי

"" פה:שמ� זית מחכי�

משד	מסכתנושא

(1) מטבעות לשון

"" עא.מנחותלא תיתב אכרעי$ עד דמפרשת... (3)

משד	מסכתנושא

(1) שונות

"" צח.מנחותמורא מלכות

משד	מסכתנושא

(2) תולדות תנאים ואמוראים

"" קט:מנחותמות שמעו� הצדיק משיירי כנה"ג (2)

"" עב.רבי תלמיד רשב"י

קדשים

משד	מסכתנושא

(6)

"" קא.מנחותבהמה שהקדישה לבדק הבית נפדית לש� מזבח (1)

"" (5) �•פב.דבר שבחובה אי� בא אלא מ� החולי

"" ג.דעת ר"ש שפר חטאת לש� פסח ואש� עולה לבעלי�

"" ד:הבאת קרבנות כפרה והכשר לאחר מיתה

"" •ק.פדיו� מנחות ונסכי�,  עופות,  עצי�,  לבונה וכלי שרת

"" פג.קדושה בולד קדשי� במעי אמו (2)

משד	מסכתנושא

(7) איסורי מזבח

"" ו.מנחותאי� תמות וזכרות בעופות (2)

"" נח.איסור הקטרת שאור,  מקצתו ועירובו (2)

"" ה.הבאת קרבנות רק מ� המותר לישראל (2)

"" ו.הבאת קרבנות רק מ� המותר לישראל (3)

"" נח:העלה שאור ודבש כא' ע"ג מזבח

"" כב.עצי� שנשתמש בה� הדיוט אי כשרי� למזבח (2)

"" צא:פלגס הוי בריה או ספק (1)

משד	מסכתנושא

(2) בכורות-בכור אדם-פדיון הבן

"" לז.מנחותפדיו� בכור אד� שנטר	 תו$ ל' יו�

"" �לז.פדיו� בכור בעל ב' ראשי

משד	מסכתנושא

(3) בכורות-בכור בהמה

"" נו:מנחותגרימת מו� לבכור (2)

"" נו:הטלת מו� בבכור בעל מו�

"" נו.הקזת ד� מבכור שאחזו ד�

משד	מסכתנושא

(104) מנחות

"" יא.מנחותאופ� פעולת קמיצה במנחות (2)

"" נז.איסור חימו& במנחת נסכי� ובלחה"פ

©www.NetivotHashas.org.il



257257257257

"" �•נו.מנחותאיסור חימו& מנחות בלישת�,  עריכת� ואפיית

"" �נז.איסור חימו& מנחות קוד� ואחר קמיצת

"" •נה.איסור חימו& שיירי מנחות

"" �•עה.בלילת חלות המנחות בשמ

"" ט.בלל מנחה חו& לחומת העזרה

"" ב:דעת ר"ש שמנחה שלא לשמה עולה לבעלי�

"" •נג:דר$ חימו& מנחות הבאות חמ&

"" •סא.הטעוני� ושאי� טעוני� תנופה ו/או הגשה

"" נח.היתר דבש בשיירי מנחות

"" •עו.הכנת סולת למנחות ע"י שיפה ובעיטה

"" •צו.המנחות טעונות כלי שרת בפני�

"" נב:המקור לאיסור חמ& במנחות למצוה ולעיכובא

"" ב.המש$ עבודה במנחה שקמצה שלא לשמה

"" סג.הנודר בל' הרי עלי מרחשת

"" יא.הניח קומ& בכלי שלא כדר$ (2)

"" נו:הניח שאור ע"ג עיסת מנחה ונתחמצה מאליה

"" •כו:הקטרת הקומ& בשלבי�

"" •כו.הקטרת הקומ& שלא בכלי שרת

"" סט.זרעי� שנמצאו בגללי בהמה ונזרעו למנחות

"" נג.חובת שימור מנחות מחימו&

"" נה:חילוק עבודות בחימו& מנחות

"" נז.חימו& מנחה שנפסלה

"" נג:חימו& מנחות הבאות חמ& בתפוחי�

"" נז.חימ& מנחה בראש המזבח

"" נז.חימ& מנחה ויצאה וחימצה שוב

"" יא:חיסר בלבונה הבאה בפני עצמה

"" •יא.חיסר לבונת מנחה

"" •עה.חלות מנחות טעונות בלילה ורקיקי� משיחה

"" •יח.יציקת שמ� מנחה בזר

"" •עו:כמות הקמח לניפוי לעומר,  שתי הלח� ולחה"פ

"" •עח.לחמי מנחת המילואי�

"" יג:ליקוט לבונה בזר

"" יג:מותר להקטיר את הלבונה לפני הקומ&

"" �•עה.מותר שמ� מנחות אחר משיחת הרקיקי

"" נו:מחמ& אחר מחמ& ומסרס אחר מסרס (2)

"" •יא:מחשבת חו& למקומו וחו& לזמנו במנחות

"" טז:מחשבת פיגול בהולכת הקומ& בלבד

"" טז:מחשבת פיגול כשהקטיר הקומ& פחות פחות מכשיעור

"" �פט.מנחה אינה באה פחות מעשרו

"" ח.מנחה בלא שמ� ולבונה אי קדושה בכלי שרת

"" ט.מנחה שחסרה קוד� קמיצה

"" •קי.מנחה שמביא עני שקולה לקרב� בהמה או עו	

"" ח:מנחה שקמצה בהיכל (2)

"" •נב:מנחות הבאות מצה וחמ&

"" •עב:מנחות הנקמצות ושייריה� נאכלי� לכהני�

"" •ס.מנחות שטעונות הגשה ואי� טעונות תנופה

"" •נט.מנחות שטעונות ושאינ� טעונות שמ� ולבונה

"" ג:מנחות שנקמצו לש� זבח

"" •כג.מנחות שנתערבו זב"ז קוד� שנקמצו

"" �•ב.מנחות שקמצ� שלא לשמ

"" נט.מנחת היו� השמיני טעונה לבונה

"" עד.מנחת כה� כליל תהיה לא תאכל

"" �עה.מנחת מאפה תנור אי� טעונה יציקת שמ

"" •עו.מני� החלות או הרקיקי� בכל המנחות

"" •עה:מעשה פתיתת המנחות

"" יט:מקו� הגשת מנחות למזבח

"" •עה.משיחת רקיקי מנחות כמי� כי

"" •עד:מתנות שמ� במנחות השונות

"" קג.נדר להביא מנחה מעדשי�

קג:נדר להביא שעורי�,  קמח,  בלי שמ� ולבונה,  חצי עשרו� בלי שהזכיר מנחה""

"" •כו.נטמאו או אבדו שיירי המנחה קוד� הקטרת הקומ& (2)

"" •עו:ניפוי הקמח לעומר,  שתי הלח� ולחה"פ

"" •סב.סדר תנופת המנחות

"" •פה:סולת או חיטי� שהתליעו פסולי� למנחות

"" •כז.סולת ושמ�,  וקומ& ולבונה מעכבי� זא"ז

"" •יח.עבודות המנחה שאינ� מעכבות

"" כג.עירב שמ� בקומ& מנחת חוטא אחר שקמצה

"" כד:עשרו� מנחה שאבד חלקו והפריש תחתיו ונמצא

"" ו:פסול לעבודה שקמ& אי יכול להחזיר ולקמו& שוב

"" •ו.פסולי� לעבודה שקמצו מנחה

"" •עה.פתיתת מנחות הנעשות בכלי

"" •יח:פתת מנחה פתי� מרובות

"" יא:קביעת קדושת הלבונה בקמיצת המנחה

"" כו:קומ& אי יכול להיות פחות מב' זיתי�

"" כו:קומ& מתיר שיריי� לאכילה מאימתי

"" ז:קומ& שחלקו בב' כלי�

"" כג.קומ& שמיצה שמנו ע"ג עצי�

"" •כה.קומ& שנטמא או יצא והקריבו

"" •כג.קומ& שנתערב במנחה קוד� שנקמצה

"" •כב.קומ& שנתערב בקומ& אחר או במנחת כליל לה'

"" •כג.קומ& שנתערב בשיירי מנחה

"" •כז.קומ&,  עשרו�,  יי� ושמ� אפי' מיעוט� מעכב

"" י:קידוש קומ& בכלי שרת בשמאל (2)

"" פז:קידוש קומ& בשולח� לחה"פ

"" ח.קידש פחות מעשרו� סולת בכלי שרת

"" •ט:קמיצה בשמאל פסולה (2)

"" ז.קמיצה וקידוש בכלי שע"ג קרקע

"" יט:קמיצת מנחה באמצעות כלי

"" •יג.קמ& וחישב להקטיר הלבונה חו& לזמנה

"" •יא.קמ& ונמצא חסר או יתר

"" •י:קמ& ועלה בידו צרור,  גרגר מלח או קורט לבונה

"" יא.קמ& שלא כדר$ (2)

"" •יא.ריבה או חיסר שמ� מנחה

"" עו.ריבה או מיעט בכמות חלות או רקיקי המנחות

"" עו:ריבה או מיעט שיעור עשרוני המנחות

"" יא:ריבה לבונת מנחה

•יג:שחט ב' כבשי עצרת וחישב על א' מהחלות או הקטיר ב' בזיכי� וחישב על א""

"" נג.שימור המנחות שלא יחמיצו (1)

"" •נה.שימור המנחות שלא יחמיצו (2)

"" •פט.שיעור שמ� למנחה גדולה

"" ט.שיריי� שחסרו בי� קמיצה להקטרה

"" •סא.תנופת מנחות אפי' במזרח והגשה דוקא במערב

משד	מסכתנושא

(22) מנחות-מנחת העומר

"" •פה.מנחותבדיקת נקיות הסולת למנחת העומר ושתי הלח�

"" עב:דעת רבי שקצירת העומר אינה דוחה שבת

"" עב.הבאת העומר דוחה שבת וטומאה

"" פה.הבאת העומר ושתי הלח� משדות שבדרו�

"" •עב.הבאת העומר מ� התלוש ומ� היבש

"" •סג:הבאת מנחת העומר בחול ובשבת

"" פד.הבאת מנחת העומר מספיחי שביעית
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"" פד.מנחותהמקור לפסול תבואה ישנה למנחת העומר

"" •סד:מהיכ� מביאי� למנחת העומר

"" •סה.מח' חכמי� ע� הבייתוסי� בזמ� עצרת

"" �סח:מנחת העומר באה משעורי� ולא מחיטי

"" •סו.מנחת העומר קלוי באש גרש כרמל וטחינתה

"" עב.מנחת העומר שנטמאה תו$ כדי הקרבתה

"" ד.מנחת העומר שקמצה שלא לשמה

"" •סז:מעשה הקרבת העומר

"" •פה.ניר וזריעת השדה למנחת העומר ושתי הלח�

"" �•פג:עומר ושתי הלח� אי באות מחו"ל או מיש

"" סו.קצירה וספירת העומר בלילה והבאתה ביו�

"" •סה.קצירה למנחת העומר במוצאי יו"ט אפי' בשבת

"" •עב.קצירת העומר ביו�

"" •סו:שארית הקמח של מנחת העומר

"" •פט:שיעור סולת,  שמ� ויי� מנחת העומר

משד	מסכתנושא

(17) מנחות-מנחת חביתין

"" נא:מנחותהקטר כליל ואיסור אכילה במנחת חביתי� וחינו$

"" •נ:חביתי כ"ג באי� עשרו� של� וחוצהו

"" פז:חציית חלות מנחת חביתי� ביד או בכלי

"" •נ:כ"ג שהביא חביתי� בבוקר ומת או שנטמאה השארית

"" קח.מותר עשירית האיפה של כ"ג

"" עח.מנחות כ"ג שנחנ$ ישר לכהונה גדולה

"" �•נב.מנחת חביתי� בה"ע כשאי� כ"ג מכה

"" קח.מנחת חביתי� טעונה לבונה

"" �•נא:מנחת חביתי� כשאי� כ"ג מכה

"" נ:מעשה מנחת חביתי� דוחה שבת וטומאה

"" נ:מעשה מנחת חביתי� של כ"ג

"" •צו.מקו� וזמ� לישת,  עריכת ואפיית חביתי כ"ג

"" �נ:מקו� עשיית מנחת חביתי

"" ח.קדושה לחצאי� במנחת חביתי כ"ג

"" �נא.ריבוי שמ� במנחת חביתי

"" �נב.שיעור הלבונה למנחת חביתי

"" �נב.שיעור לבונה ושמ� למנחת חביתי� כשאי� כ"ג מכה

משד	מסכתנושא

(9) מנחות-מנחת חוטא

"" •נט:מנחותאיסור נתינת שמ� ולבונה על מנחת חוטא

"" נד.מנחת חוטא אי חרבה משמ� או מכל דבר

"" �•ד.מנחת חוטא ומנחת קנאות שקמצ� שלא לשמ

"" נט:מנחת חוטא שנת� עליה לבונה שחוקה

"" �•עג:מעשה מנחת חוטא של כה

"" •ס.נתינת כלי ע� שמ� ע"ג מנחת חוטא

"" •נט:נתינת שמ� על שיירי מנחת חוטא

"" נד.קמיצת מנחת חוטא

"" נט:שיעור נתינת שמ� ולבונה על מנחת חוטא לפסול

משד	מסכתנושא

(1) מנחות-מנחת חינוך

"" נא:מנחותמנחת חינו$ לאהרו� ובניו כ"א בפני עצמו

משד	מסכתנושא

(19) מנחות-מנחת נדבה

"" ג.מנחותאמר הרי עלי / זו במחבת והביא במרחשת וכיו"ב (1)

"" •קב:אמר הרי עלי / זו במחבת והביא במרחשת וכיו"ב (2)

"" �•סג.הבאת מנחת מאפה תנור מחצה חלות ומחצה רקיקי

"" •קז.התנדב יי� או שמ� ופירש ואינו יודע כמה פירש

"" קה.התנדב מנחה בל' מיני מנחה

"" •קד:התנדב מנחה בל' סתומה

"" •קה.התנדב מנחה ופירש ואינו יודע איזו פירש

"" קו.התנדב מנחה ופירש ואינו יודע כמה ואיזו פירש

"" •קד:התנדב מנחה ופירש ואינו יודע כמה פירש

"" •קד:התנדב מנחה סת�

"" קד:טע� לה' מיני טיגו� במנחות נדבה

"" קו.מנחה שכבר נדר אי מותר להוסי	 עליה בנדבה

"" •סג.מנחת מאפה תנור

"" •סג.מנחת מרחשת ומחבת

"" ס:מנחת נדבה הוכשרה לבוא בעשיר כבעני

"" •קג.נדר להביא מנחה משעורי� ובלי שמ� ולבונה וכיו"ב (2)

"" קד:עני המביא מנחה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב נפשו

"" •קד:שותפי� מתנדבי� עולה,  שלמי� ועו	 אבל לא מנחה

"" •קג:שיעור מקסימלי למנחה בכלי א'

משד	מסכתנושא

(4) מעילה

"" �כא:מנחותהיתר הנאה לכהני� מעצי� ומלח המוקדשי

"" פג.הנאה בעצמות קדשי� (3)

"" כא:מעילה במלח הקרבנות

"" נא:מעילה בפ"א ובאפרה

משד	מסכתנושא

(40) מעשה הקרבנות

"" כו:מנחותאברי� שסידר� בצידי המערכה

"" פז.אילי�,  כבשי�,  עגלי� וגוזלות המובחרי� למזבח

"" נז:איסור הקטרת שיירי קרב� שיש ממנו לאישי�

"" ח:אכילת בשר קדשי� בהיכל (2)

"" נו.גופו בחו& ושחט או קיבל הד� בפני� (3)

"" כו:דברי� שדרכ� ליקרב בלילה או ביו�

"" כ.דברי� שטעוני� ושאי� טעוני� מליחה לגבי מזבח

"" כא:המביא קרב� אי� צרי$ להביא מלח מביתו

"" כב.המביא קרב� אי� צרי$ להביא עצי� מביתו

"" עט:העברת שמ� ונסכי� ממנחה וזבח לאחרי�

"" •עד:העולי� כליל למזבח והנאכלי� לכהני� בלבד

"" נז:העלה לכבש שיירי קרב� שיש ממנו לאישי�

"" (2) �קג.הפרשה אינה קובעת סוג הקרב

"" פט:הקטרת אימורי כל קרב� לחוד (2)

"" כו:הקטרת פחות מכזית אי הוי הקטרה (1)

"" נח:הקטרת פחות מכזית אי הוי הקטרה (2)

"" עד.כה� יכול להקריב קרבנות עצמו בכל עת (2)

"" עד.כה� שאכל אימורי� העולי� למזבח

"" (2) �פב:כל הקדשי� טעוני� שחיטה בסכי

"" (1) �פג.כל הקרבנות באי� ביו� ועבודת� בימי

"" כא.כמות וסוג המלח לקרבנות ולהכשר אכילה

"" פג.מותר קדשי� אינו לשריפה

"" •יט:מליחה אי מעכבת

"" כא:מקו� הנחת מלח במקדש

"" •מד:מתנות ד� מזבח החיצו� אי� מעכבות זא"ז

"" עז:נטילת אימורי� מקרב� קודמת לניתוח הבשר

"" כו:סידר המערכה ע"ג קומ& או אברי�

"" י.עבודות הכשרות בימי� בלבד (2)

"" ק.עבודות יו� שנעשו בלילה ודינ� שריפה (2)
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"" יט.מנחותקבלת הד� ומת� באצבע בשמאל (2)

"" ק.קידוש בכלי שרת שלא בזמנו (2)

"" �•פג:קרבנות ציבור באי� מא"י ומחו"ל,  מחדש ומיש

"" פ.שבח הקדש אי מתכפרי� בו (1)

"" פא.שבח הקדש מתכפרי� בו (2)

"" עג:שלמי עכו"� אי הוו שלמי� או עולה

"" •צג:תנופה בקרבנות יחיד וציבור,  חי ושחוט,  יש או אי� בו רוח חיי�

"" סב:תנופה לשולח קרב� ע"י שליח

"" סא:תנופה ע"ג ידי כה� וידי הבעלי�

"" •סא:תנופה ע"י ישראל ולא ע"י נשי� או נכרי�

"" �סב:תנופת קרב� של שותפי

משד	מסכתנושא

(3) מעשה הקרבנות-אשם

"" �ד:מנחותאש� נזיר ומצורע ששחט� שלא לשמ

"" ד.אש� שניתק לרעיה ושחטו סת� (5)

"" פט:קרב� ששחטו שלא לשמו אי טעו� נסכיו

משד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות-אשם-אשם תלוי

"" צ.מנחותאש� אינו בא נדבה (1)

משד	מסכתנושא

(8) מעשה הקרבנות-חטאת

"" פ:מנחותאבדה חטאתו והפריש אחרת ושוב אבדה והפריש

"" ז:הזאה משיירי ד� חטאת שבאצבע (2)

"" פ.חטאות המתות והרועות (3)

"" עט.חטאת ששחטה במחשבת חו& ועלתה אי תרד

"" ג:חטאת ששחטה לש� חטאת אחרת (3)

"" נה:שחיטה וקבלת ד� חטאת בצפו� למצוה ולעיכובא (2)

"" ז:שיעור קבלת ד� חטאת (2)

"" (2) �נה:שעיר נחשו� אי� צרי$ צפו

משד	מסכתנושא

(4) מעשה הקרבנות-חטאת-חטאות פנימיות

"" •כז.מנחותהזאות חטאות הפנימיות מעכבות זא"ז

"" כז:הזאות חטאות פנימיות שלא לשמ� או לא מכוונות

"" נב.פר העל� דבר של ציבור ושעירי ע"ז משל מי (2)

"" צב.שעירי ע"ז לר"ש טעוני� סמיכה ע"י מי

משד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות-חטאת-מריקה ושטיפה

"" פג.מנחותכל הקדשי� מקדשי� בבלוע (2)

משד	מסכתנושא

(3) מעשה הקרבנות-חלוקת קדשים

"" עב:מנחותחלוקת שיירי הקרבנות לכהני� זה כנגד זה (2)

"" עג.מתנות כהונה ה� ממו� הכהני�

"" עג.שיירי קרבנות הניתני� לכהני�

משד	מסכתנושא

(26) מעשה הקרבנות-נסכים

"" צא:מנחותאחד עשר שנתקדש כעשירי למעשר בהמה טעו� נסכי�

"" צא.ב' קרבנות טעוני� נסכי� כפולי�

"" •פז.בדיקת איכות היי� לנסכי�

"" נז:גיבול מנחת נסכי� במי פירות או במי�

"" •פז.הבאת יי� יש� לנסכי�

"" •פז.הבאת יי� מתוק לנסכי�

"" קד.התנדב י"א לוגי� לנסכי�

צא.ולד ותמורת קדשי�,  קי& המזבח,  אש� שניתק לרעיה וקרבנות שנשחטו שלא לשמ� הכשרי� טעוני� נסכי�""

"" •פו:יי� המובחר לנסכי�

"" •פז.יי� שיש בו שמרי� או קמחי� לנסכי�

"" צ.מותר נסכי� לקי& המזבח

"" קד:מנחת נסכי� בנדבה

"" (4) �•קד:נדבת יי� ושמ� למזבח ללא קרב

"" (5) �קז.נדבת יי� ושמ� למזבח ללא קרב

"" קד.נדבת נסכי יי� אי יש לה קבע

"" צא:נסכי עגל ופר,  איל ב� ב' וג', כבשה ורחלה,  גדי ושעיר

"" •עט.נסכי קרב� כשנפסל הזבח

"" מד:סדר הקרבת מנחת נסכי�

"" •מד:סולת,  שמ� ויי� הנסכי� אי� מעכבי� זא"ז

"" •פט.עירוב סולת,  שמ� ויי� של נסכי הקרבנות זב"ז

"" צא:פלגס טעו� נסכי� (1)

"" �עט.קידוש נסכי קרב

"" •צ:קרבנות הטעוני� נסכי�

"" •קז.שיעור מינימלי למתנדב יי� או שמ� למזבח

"" •קד.שיעור נדבת יי� בפני עצמו לנסכי�

"" •פט.שיעור נסכי פר,  איל וכבש

משד	מסכתנושא

(16) מעשה הקרבנות-סמיכה

"" �צג:מנחותאיסור חציצה בשעת סמיכה על קרב

"" •צג.הסומכי� ושאי� סומכי� על קרבנ�

"" •צג:מקו� הסמיכה ע"ג הבהמה

"" •צג.סומא אינו סומ$ על קרבנו

"" �•צד.סמיכה אי מצינו בשחוטי

"" נה:סמיכה בשעיר נחשו� ושעירי עבודת כוכבי� (2)

"" •צג:סמיכה ותנופת קרבנות אי� מעכבות (2)

"" •צג:סמיכה ע"ג קרב� בב' ידיו

"" •צג:עבד,  שליח ואשה אי� סומכי� על קרבנ�

"" צג.קרב� חברו ושל גוי אי� טעוני� סמיכה

"" צג.קרב� שותפי� אי טעו� סמיכה (1)

"" •צג:קרב� שותפי� לתנופה וסמיכה

"" •צב:קרבנות יחיד הטעוני� סמיכה (2)

"" •צב.קרבנות ציבור אי טעוני� סמיכה

"" צב:שעירי הנשיאי� היו טעוני� סמיכה

"" •צג:תכ	 לסמיכה שחיטה (3)

משד	מסכתנושא

(3) מעשה הקרבנות-שחוטי חוץ

"" כג.מנחותהעלה אבר בחו& ועצ� משלי� לכשיעור (2)

"" קט:הרקע לבית חוניו ומעמדו לע"ז או לש� שמי�

"" •קט.נדר להקריב או לגלח לנזירותו בבית חוניו

משד	מסכתנושא

(2) מעשה הקרבנות-שלמים

"" סב:מנחותשלמי יחיד אי� טעוני� תנופה מחיי�

"" ח:שלמי� ששחט� בהיכל (2)

©www.NetivotHashas.org.il



260260260260

משד	מסכתנושא

(23) מעשה הקרבנות-שלמים-תודה

"" פ:מנחותאבדה תודתו והפריש אחרת ושוב אבדה והפריש

"" •כז.ד' לחמי תודה מעכבי� זא"ז

"" פא:האומר הרי עלי לחמי תודה

"" פא:האומר הרי עלי תודה בלא לח�,  נסכי� בלא זבח

"" •פא:הבאת לחמי תודה מחיטי� הלקוחות ממעות מע"ש

"" •פא.הבאת תודה ו/או לחמה מחיטי� או מעות מע"ש

"" •פא:הנודר להביא תודה ולחמה ממע"ש

"" �פ.התנדב זו תודה וזו לחמה ואבד א' מה

"" •עט:ולד,  תמורת או חליפי תודה אי טעוני� לח�

"" מו.לח� תודה שנפרס,  יצא או נטמא אי מעכב התודה

"" פ.מותר מעות תודה ללחמה אבל לא ההיפ$

"" •עח:קידוש לחמי תודה כשנפסל הזבח

"" •עח:שחט תודה כשלחמה חו& לחומה

"" •עח:שחט תודה כשלחמה לא נאפה כראוי

"" •עו:שיעור הסולת למנחת לחמי תודה (1)

"" עז:שיעור הסולת למנחת לחמי תודה (2)

"" פ.תודה הטעונה ושאינה טעונה לח�

"" •פט.תודה טעונה חצי לוג שמ� וחלוקתו בי� מיני לחמי התודה

"" פ:תודה שנתערבה בתמורתה

"" עח:תודה ששחטה על פ' חלות

"" פא.תנופת לחמי תודה בעזרה דוקא

"" •עז:תרומת לחמי תודה

"" עז:תרומת לחמי תודה למיתה,  חומש ודימוע

משד	מסכתנושא

(2) מעשה הקרבנות-תערובות בזבחים

"" כב.מנחותד� שנתערב במי�,  ביי� או בד� (2)

"" כב:עולי� למזבח אי מבטלי� זא"ז (2)

משד	מסכתנושא

(9) משכן ומקדש

"" צח.מנחותאמות מדידה שהיו במקדש (2)

"" קז:ו' שופרות לנדבה שהיו במקדש כנגד מי

"" כא:כהני� אי תורמי� מחצית השקל למקדש

"" צז:מידות העזרה וחלקיה השוני� (2)

"" צה.מסעות המשכ� במדבר אי החלו בה� א	 בלילה

"" פו:עבודת המקדש ובניינו לצור$ ישראל ולא לקב"ה (1)

"" קי.עבודת המקדש לצור$ ישראל ולא לקב"ה (2)

"" פו:פרוכת העדות לעדות שהשכינה שורה בישראל

"" צח.ציור שוש� הבירה על שער מזרח של עזרה

משד	מסכתנושא

(9) משכן ומקדש-ביאת מקדש ומשמשיו

"" יט.מנחותהמקור לשחיטה שכשרה בזר (2)

"" כ.זר אסור לעלות על המזבח (3)

"" �כז:עונש טהורי� שנכנסו למקדש לפני� ממחיצת

"" כז:עונש טמאי� שנכנסו למקדש

"" קט:פסול כה� שהשתחוה או הודה לע"ז למקדש

"" •קט.פסול כה� ששימש בבית חוניו למקדש

"" •קט.פסול כה� ששימש לע"ז למקדש

"" ו:שחיטת קרבנות ופ"א בזר (4)

"" �צה.שילוח טמאי� בשעת מסע המשכ

משד	מסכתנושא

(26) משכן ומקדש-כלי המקדש

"" (1) �פח.מנחותבירוצי מידות אי קדושי

"" (2) �•צ.בירוצי מידות אי קדושי

"" כח:חצוצרות שעשה משה פסולות לדורות

"" כט.טומאה בכלי המקדש שבהיכל (2)

"" כט.י' מנורות שעשה שלמה (2)

"" (3) �צח:י' שולחנות ומנורות שעשה שלמה ואופ� הנחת

"" צח:כלי המקדש היו מונחי� בחצי הפנימי של ההיכל

"" �•צח.כלי המקדש עמדו אורכ� לאור$ המקדש חו& מהארו

"" ז.כלי שרת אי מקדש שלא מדעת (2)

"" עח:כלי שרת אי מקדש שלא מדעת (3)

"" צ.כלי שרת אי מקדש שלא מדעת (4)

"" צ.מידות הלח והיבש שבמקדש אי נמשחו ככלי שרת (2)

"" •פח.מידות הלח שבמקדש למה שימשו

"" •פז.מידות יבש שבמקדש

"" •פז:מידות לח שבמקדש

"" •צ.מידות שבמקדש אי היו נגדשות

"" כט.מעשה ארו�,  שולח� ומנורה הראו למשה מהשמי�

"" כח.מעשה חצוצרות שבמקדש

"" פח.משיחת מידות הלח ככלי שרת (1)

"" עח:סכי� שחיטה אי מקדשת ככלי שרת

"" כח:עשיית כלי שרת מע& (4)

"" כח:עשיית כלי� ככלי� שהיו במקדש (3)

"" נז:קידוש בכלי שרת  לח ויבש (2)

"" צה:קידוש בכלי שרת יבש (3)

"" צו:שולח� לחה"פ אי מקבל טומאה (3)

"" צז.שיעור אמה במקדש ובכליו (4)

משד	מסכתנושא

(1) משכן ומקדש-כלי המקדש-ארון

"" צח.מנחותמיקו� בדי הארו� בקה"ק ואופ� נשיאתו (2)

משד	מסכתנושא

(4) משכן ומקדש-כלי המקדש-מזבח

"" •נ.מנחותחינו$ מזבח הזהב בהקטרת קטורת

"" •נ.חינו$ מזבח העולה בתמיד של שחר

"" צז.מידות מזבח העולה

"" צז.שיעור אמה במזבח העולה ובמזבח הזהב (2)

משד	מסכתנושא

(14) משכן ומקדש-כלי המקדש-מנורה

"" צח:מנחותאופ� הדלקת נרות המנורה

"" צח:אופ� הנחת המנורה במקדש

"" כח:גובה מנורת המקדש

"" •נ.חינו$ המנורה בהדלקת נרותיה בה"ע

"" פח:מלאכת הטבת המנורה

"" כח:מנורה שעשו בית חשמונאי כשטיהרו המקדש

"" כח.מעשה מנורת המקדש

"" פח:נר שכבה במנורה נפסלו השמ� והפתילה

"" פח:נרות המנורה עשויות פרקי�

"" פח:נרות,  מלקחי ומחתות המנורה אי הוו בכלל ככר הזהב

"" •כח.קני� ונרות המנורה מעכבי� זא"ז

"" •פט.שיעור שמ� להדלקת המנורה במקדש

"" •פו.שמ� זית ז$ כתית למאור
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"" כח:מנחותתיאור ומני� גביעי�,  כפתורי� ופרחי� שבמנורה

משד	מסכתנושא

(5) משכן ומקדש-כלי המקדש-שולחן

"" •נ.מנחותחינו$ השולח� וקידוש לחה"פ בשבת

"" •צו.מידות שולח� לחה"פ

"" צו:מיקו� מסגרת שולח� לחה"פ

"" צז.קערות,  כפות,  קשוות ומנקיות שולח� לחה"פ

"" צו.שולח� מקדש כל המונח בגובהו

משד	מסכתנושא

(4) עבודת המקדש

"" כ:מנחותהתנדבות עצי� למזבח (1)

"" קו:התנדבות עצי� למזבח (2)

"" יח:כה� שאי� מודה בעבודה אי� לו חלק בכהונה

"" צט.לחה"פ והדלקת נרות בשולחנות ומנורות שעשה שלמה

משד	מסכתנושא

(34) פסולי המוקדשין

"" �•יד:מנחותא' משתי הלח� או לחה"פ שנטמאה אי נפסלו כול

"" נ:אי בעינ� עיבור צורה בפיגול ושאר פסולי� (3)

"" כה.ד� שנטמא וזרקו ע"ג מזבח (3)

"" �נו:הטלת מו� בפסולי המוקדשי� אחר פדיונ

"" פ:הכנסת חולי� לעזרה (10)

"" קו.הכנסת חולי� לעזרה (11)

"" כא:הכנסת חולי� לעזרה (8)

"" מח.הכנסת חולי� לעזרה (9)

"" �פז.הקדיש יי� שיש בו קמחי

"" פה:הקדיש סולת או חיטי� שהתליעו

"" פה:הקדיש ע& שהתליע

"" פו.הקדיש שמ� הפסול למקדש

"" יב.זריקת ד� אי מועילה לבשר קודש שיצא (1)

"" מז.זריקת ד� אי מועילה לבשר קודש שיצא (2)

"" כו.זריקת ד� כשנטמא הבשר וחלב קיי� וההיפ$ (2)

"" כה:טמא שאכל בשר קודש שנפסל

"" (5) �ק.לילה אי הוי מחוסר זמ

"" ה.מחוסר זמ� לבו ביו� (3)

"" קי.מתעסק בקדשי� פסול (2)

"" כה.על מה הצי& מרצה (3)

"" פה:ע& שהתליע פסול למזבח

"" מט.עקירה בטעות אי הוי עקירה (2)

"" קא.פדיו� קרב� בעל מו�

"" יב.פיגול ומעילה בשיריי� שחסרו אחר קמיצה

"" �ה:פסול טריפה לקרב

"" יד:צי& אי מרצה על אכילות (3)

"" כה:צי& אי מרצה על אכילות (4)

"" צה.קדשי� אי נפסלי� במסע המשכ� ביוצא

"" •פד.קרבנות ציבור שהביא שלא מ� המובחר

"" סד.שחט כחושה לקרב� ציבור בשבת אי מביא שמנה

"" •פה:שמ� המובחר לעבודת המקדש

"" •פו.שמ� זית המובחר למנורה ולמנחות

"" •פו.שמ� זית כבוש וכיו"ב למקדש

"" •פה:שמ� מזיתי� שלא הביאו שליש לעבודת המקדש

משד	מסכתנושא

(20) פסולי המוקדשין-פסול מחשבה

"" (3) �טז:מנחותאי� חייבי� כרת על פיגול עד שיקרבו כל המתירי

"" יג:דעת ר' יוסי דאי� מתיר מפגל את המתיר

"" יז.הקטיר קומ& להקטיר לבונה לאכול שיריי� למחר

"" יז:חישב להניח למחר (2)

"" יג:חישב מחשבת פיגול באבר אחד אי נתפגל כולו

"" (2) �פג.כל הקדשי� מפגלי� ומתפגלי

"" ה:מחשבה הפוסלת אימתי מועילה לפסול (2)

"" טו.מחשבה לאכול כשיעור חו& לזמנו מקרב� ומלחמו

•יז.מחשבת חו& לזמנו או מקומו בדבר שאי� דרכו לאכול או להקטיר או בפחות מכזית ""

"" (2) �טו:מחשבת פיגול באש� מצורע ובלוג השמ

"" יז.מחשבת פיגול בחצי מתיר על חצי מתיר האחר

"" טו:מחשבת פיגול בכבשי עצרת מכבש לחברו (1)

"" •טז.מחשבת פיגול בכבשי עצרת מכבש לחברו (2)

"" •טו.מחשבת פיגול בקרב� ובלחמו

"" •טו:מחשבת פיגול בקרב� ובנסכיו (2)

"" •יב.עירוב מחשבות פיגול ופסול אחר במנחות

"" •טז.פיגול בחצי מתיר (4)

"" •יב:צירו	 מחשבת חו& מאכילת אד� ומזבח (3)

"" •יז.צירו	 מחשבת חו& מאכילת אד� ומזבח (4)

"" יד:צירו	 מחשבת פיגול לכשיעור מב' עבודות

משד	מסכתנושא

(2) קינין (קרבנות עוף)

"" סד:מנחותג' נשי� שהביאו קיני�,  לזיבתי,  לימתי ולעונתי

"" (2) �נו.מליקת עו	 אי� צריכה צפו

משד	מסכתנושא

(2) קינין (קרבנות עוף)-חטאת עוף

"" ג.מנחותדעת ר"ש שחטאת עו	 שלא לשמה עולה לבעלי�

"" נח.העלה בשר חטאת עו	 ע"ג מזבח

משד	מסכתנושא

(2) תמורה

"" צג.מנחותנשי� עושות תמורה

"" •צג.סמיכה והמרת קרב� ע"י יורש (1)

משד	מסכתנושא

(7) תמידין ומוספין

"" •מה.מנחותדעת ר"ש שאי� להביא מוספי� בלא נסכיה�

"" •מה:מוספי� שקרבו ושלא קרבו במדבר

"" מט.עדיפות בי� תמידי� של מחר ומוספי� של היו�

"" •מד:פרי�,  אילי� וכבשי� אי� מעכבי� זא"ז

"" •נ.תמיד וקטורת של שחר אי מעכבי� של בה"ע

"" מט.תמיד של שחר קוד� לכל הקרבנות (2)

"" •מט.תמידי� ומוספי� אי� מעכבי� עצמ� ולא זא"ז

משד	מסכתנושא

(23) תמידין ומוספין-לחם הפנים

"" •ק:מנחותאפיית שתי הלח� ולחה"פ אי דוחות שבת,  יו"ט ויוה"כ

"" �יא:חיסר בלבונת ב' הבזיכי

"" צה.לחה"פ אי נפסל במסע המשכ� ביוצא

"" •צט:לחה"פ ביוה"כ שחל בשבת

"" •כז.לחה"פ וב' בזיכי� מעכבי� זא"ז
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"" �עו:מנחותלחה"פ ניקח אפי' חיטי

"" צד:לחה"פ עשוי כתיבה פרוצה או כספינה מרקדת

"" �ח.לח� הפני� שנפרס קוד� הקטרת הבזיכי

"" •צו.מידות אור$ ורוחב שתי הלח� ולחה"פ

"" צח.מני� חלות ומערכות לחה"פ

"" •צד.מעשה לחה"פ

"" צד:מקו� הנחת בזיכי הלבונה של לחה"פ (1)

"" •צו.מקו� הנחת בזיכי הלבונה של לחה"פ (2)

"" כט.נס לחה"פ שסילוקו כסידורו (3)

"" צו:נס לחה"פ שסילוקו כסידורו (4)

"" •צט:סידור לחה"פ במקדש

"" צח.סידר ב' מערכות לחה"פ של ז' ז'

"" •ק.סידר לחה"פ או הלבונה או הקטיר הלבונה אחר שבת

"" •צז.סניפי� וקני� של לחה"פ וסידור� בשבת

"" •צו.פני לחה"פ

"" צד:קני וסניפי שולח� לחה"פ

"" •צט:שולחנות שבה� הניחו את לחה"פ בשעת סידורו

"" •קו:שיעור בזיכי הלבונה

משד	מסכתנושא

(7) תמידין ומוספין-עבודת יום הכיפורים

"" •צט:מנחותאכילת שעיר מוס	 יוה"כ

"" נט:דעת חנ� המצרי במת א' השעירי� (3)

"" כז:הזאות קה"ק ביוה"כ אחר שהארו� נגנז

"" צב.כפרת וידוי וד� פר כ"ג ושני השעירי� ביוה"כ (3)

"" יא.מילא קטורת מלא חפניו שלא כדר$ (2)

"" טז.מני� מתנות ד� של חטאות פנימיות (2)

"" •כז.שעירי יוה"כ מעכבי� זא"ז

משד	מסכתנושא

(27) תמידין ומוספין-שתי הלחם וכבשי עצרת

"" נח.מנחותהבאת שתי לח� בנדבה ע"י יחיד או ציבור

"" פג.זבחי שלמי ציבור נאכלי� לזכרי כהונה (3)

"" מז:זריקת ד� כבשי עצרת שלא לשמ� אחר שאבד הלח�

"" סט:חיטי� שירדו מעבי� אי כשרי� למנחות ולשתי הלח�

"" מו.כבשי עצרת או שתי הלח� שאבדו אחר תנופה

"" •כז.כבשי עצרת ושתי הלח� מעכבי� זא"ז

"" מז.כבשי עצרת מקדשי� שתי הלח� בשחיטה

"" מט.כבשי עצרת ששחט� לש� אילי�

"" �מח:כבשי עצרת ששחט� שלא כמצות

"" •צה:מקו� וזמ� לישת,  עריכת ואפיית שתי הלח� ולחה"פ

"" �•עח:קידוש הלח� באיל המילואי� וכבשי עצרת ששחט� שלא לשמ

"" מו:שאר קרבנות עצרת אי� מעכבי� שתי הלח�

"" מח.שחט ד' כבשי עצרת על שתי הלח�

"" �מז.שחט כבשי עצרת לשמ� וזרק דמ� שלא לשמ

"" מז:שחט כבשי עצרת על ד' חלות

"" סב:שלמי ציבור אי� טעוני� סמיכה

"" נט.שתי הלח� אי� טעונות שמ� ולבונה

"" �מו:שתי הלח� הבאות בפני עצמ

"" •מה:שתי הלח� וכבשי עצרת אי מעכבי� זא"ז

"" �מה:שתי הלח� וכבשי עצרת שהוזקקו זל"ז מעכבי

"" נז:שתי הלח� ולחה"פ אי� מגופ� לאישי�

"" •צד.שתי הלח� נאפות אחת אחת

"" פד:שתי הלח� קודמי� לכל המנחות ולהבאת ביכורי�

מז.שתי הלח� שיצאו אחר שחיטת כבשי עצרת וזרק דמ� במחשבת חו& לזמנו""

"" ס:שתי הלח�,  לחה"פ ונסכי� אי� טעוני� הגשה

"" �סב.תנופת שלמי ציבור לאחר שחיטת

"" •סב.תנופת שתי הלח� וכבשי עצרת

שבת

משד	מסכתנושא

(1)

"" סג:מנחותמיעוט במלאכה בשבת כשהותרה לצור$ מצוה

משד	מסכתנושא

(2) ל"ט אבות מלאכה-יא -  אופה

"" נז.מנחותהניח בשר ע"ג גחלי� בשבת ולא היפ$ בו

נז.הניח בשר ע"ג גחלי� בשבת ונצלה במקו� א' או בצירו	 ב' מקומות כגרוגרת""

משד	מסכתנושא

(3) פיקוח נפש

"" סד.מנחותחילול שבת משו� פק"נ כשנהנה (2)

"" סד.מיעוט בשיעור או במלאכות בשבת לצור$ פק"נ

"" סד.רבי� שחיללו שבת משו� פק"נ יותר מהנדרש

תורה

משד	מסכתנושא

(2)

"" נג.מנחותייחוס ללא תורה חסר ער$

"" כט:ר"ע דרש על קו& וקו& תילי� תילי� של הלכות

משד	מסכתנושא

(38) מידות שהתורה נדרשת בהן

"" יט.מנחותאי דני� אפשר משאי אפשר (6)

"" פב.אי דני� אפשר משאי אפשר (7)

"" פג.אי דני� אפשר משאי אפשר (8)

"" ד.אי� ג"ש למחצה (2)

"" ז:אי� למדי� מהל"מ

"" ט:אי� מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (10)

"" סז.אי� מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (11)

"" פב:אי� משיבי� על ההיקש (3)

"" לד.אי� ריבוי אחר ריבוי אלא למעט (3)

"" ס.אי� ריבוי אחר ריבוי אלא למעט (4)

"" פט.אי� ריבוי אחר ריבוי אלא למעט (5)

"" יט:ב' מקראות שא' מבטל חברו וא' מקיי� שניה� (3)

"" עו.דבר הלמד בג"ש אי חוזר ומלמד בבני� אב (2)

"" כח.דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש (10)

"" עח.דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש (11)

"" פב:דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש (12)

"" נה:דבר שהיה בכלל ויצא,  ללמד על הכלל כולו יצא (11)

"" מח:דבר שלא בהכשרו אי למד מדבר שבהכשרו (2)

"" סב.דו� מינה ומינה או דו� מינה ואוקי באתרא (6)

"" קז.דו� מינה ומינה או דו� מינה ואוקי באתרא (7)

"" (3) �יט:דורות משעה אי ילפינ

"" (4) �נו.דורות משעה אי ילפינ

"" פז:דרישת ניקוד במקרא (7)

"" עח.הימנו ודבר אחר אי הוי היקש ואי� חוזר ומלמד (3)

"" (10) �יט.וי"ו מוסי	 על עני� ראשו

"" צ:יחדיו כשלא כתוב 'יחדיו' (7)
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"" יט.מנחותכל מקו� שכתוב תורה או חוקה לעיכובא

"" עח.כלל ופרט

"" נה:כלל ופרט המרוחקי� זה מזה (5)

"" כח:כלל ופרט וכלל  או  ריבוי ומיעוט וריבוי (18)

"" כ.כלל ופרט וכלל (17)

"" צא.כלל ופרט וכלל (19)

"" ד.לימוד ג"ש באמצעות מילי� דומות ולא זהות (8)

"" מה:לימוד ג"ש באמצעות מילי� דומות ולא זהות (9)

"" �ח.מילתא ממילתא אי גמרינ

"" יט.מקרא נדרש לפניו ולאחריו (6)

"" י.פרשה שנשנית לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה (4)

"" (5) �נט.שעה מדורות לא ילפינ

משד	מסכתנושא

(2) מצוות

"" מד.מנחותהמבטל מצות תפילי�,  ציצית,  נשיאת כפיי� או מזוזה

"" סב.שיירי מצוה מעכבי� את הפורענות (2)

משד	מסכתנושא

(9) תלמוד תורה

"" צט:מנחותבק"ש שחרית וערבית מקיי� לא ימוש ס"ת הזה מפי$

"" צט:ד"ת לא יהו עלי$ חובה ואי אתה רשאי לפטור עצמ$

"" צט:המשכח דבר מתלמודו (2)

"" צט:המשמר תורתו נשמתו משתמרת

"" קי.חשיבות לימוד תורת הקרבנות בזה"ז

"" ז.יגיעה בתורה אפי' מלאכותית מסייעת לקיומה

"" קי.מעלת ת"ת בלילה

"" קי.קדימות בי� ת"ת לנשיאת אשה (3)

"" קי.ת"ח העוסקי� בתורה בכל מקו�

משד	מסכתנושא

(3) תלמיד חכם

"" יח.מנחותחביבי� ד"ת על ת"ח ביותר

"" צט:ת"ח שסרח אי� מבזי� אותו בפרהסיא (2)

"" צט.ת"ח ששכח תלמודו מחמת אונסו (3)

©www.NetivotHashas.org.il


