
 :שבועות

טומאת 
מקדש 
  וקדשיו

  כפרת טומאת מקדש וקדשיו  ב  א  

    ג    

    ד    

  'שהן ד' יציאות השבת ב  ה    
  'שהן ד' מראות נגעים ב

קרב� עולה ויורד בטומאת   ו    
  מקדש וקדשיו

  כ הפנימי"כפרת שעיר יוה  ז    

  כ החיצו�"כפרת שעיר יוה  ח    

  ח"כפרת שעירי רגלי� ור  ט    

  תמידין תרמוֹ   י    

    יא    

  כ הפנימי"כפרת שעיר יוה  יב    
  כפרת שעיר המשתלח

  כ"כפרת הכהני� ביוה  יג    

  'שה� ד' ידיעות הטומאה ב  יד  ב  
  על קדושת ירושלים והעזרות ההוספ

    טו    

  טהור שנטמא במקדש  טז    

    יז    

ידיעת הטומאה בתחילה   יח    
  בטומאת מקדש וקדשיו

ת ושבוע
  ביטוי

  'שה� ד' שבועות ביטוי ב  טי  ג  

שקר , גדר שבועת שוא  כ    
  ושבועת ביטוי

  חיוב פחות מכשיעור בשבועה  אכ    

  נשבע שלא לאכול עפר  בכ    

  חילוק שבועה לשבועות רבות  גכ    
  נשבע לא לאכול ואכל איסור

  איסור כולל בשבועות  דכ    

  שבועה בדבר שאי� בו ממש  הכ    
  אלהבבשבועת ביטוי שאינה 

  שבועת ביטוי לשעבר  וכ    
  שגגת שבועת ביטוי

  שבועה לקיי� או לבטל מצוה  כז    
  אי� שבועה חלה על שבועה

  שבועות שגגות  כח    

  אשבועת שו  כט    
  עונה אמ� כמוציא שבועה מפיו

  

  

שבועת 
  העדות

  שבועת העדות רק בכשרי�  ל  ד  
  נשים פסולות לעדות

  חייב א� במזידשבועת העדות   לא    
  שבועת העדות כיצד

  א שנשבע שבועת העדות"ע  לב    

  שבועת העדות על קנס  לג    
  שבועת העדות רק על ממו�

    לד    

  פ תובע"שבועת העדות שלא ע  לה    
  שמות וכינויי� לשבועות

שבועת 
  הפקדון

  שבועת הפקדו� כיצד  לו  ה  

  שבועת הפקדו� על קנס  לז    

  ד"שבועות ב

  תשבועת מודה במקצ  לח  ו  
  הודאה ממי� הטענה

איו� על המחוייב שבועה   לט    
  שיעור כפירה והודאה

  'טענו חיטי� ושעורי� והודה בא  מ    
  שבועת היסת

  ודרבנ�' ד דאו"בי� שבועות ב  מא    
  שבועה לנפרע חובו בשטר

ו והקדש"שבועה על טענת חש  מב    
  עבד ושטר לשבועה, קרקע

  הלוה על המשכו� ואבד  מג    

    מד    

  :הנשבעי� ונוטלי�  מה  ז  
  שכיר

  נגזל ונחבל  מו    

  חשוד על השבועה  מז    
  חנוני על פנקסו

  גבית חוב יתומי� מיתומי�  מח    
  הנשבעי� שלא בטענה

  אש� על שבועת השומרי�  מט  ח    שבועת הפקדון

  
  

  

  

  

 :שבועות

  .ב  שבועות שתי�  .א
 .יד  ידיעות הטומאה  .ב
 :יט  שבועות שתי�  .ג
 .ל  שבועת העדות  .ד
 :לו  בועת הפקדו�ש  .ה
 :לח  שבועת הדייני�  .ו
 :מד  ואלו ה� הנשבעי�  .ז
 .מט  ארבעה שומרי�  .ח
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