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יבמותיבמותיבמותיבמות

אבן העזר

רמד	מסכתנושא

(104) איסורי ביאה

"" ••סט.יבמותאונס,פיתוי ושוטה אי� פוסלי�/מאכילי� לכהונה ולתרומה

"" •נט:אי� זנות לבהמה (1)

"" ח:איסור אחות אשה אפי' אחר שנתגרשה כל שבחייה

"" •מא.איסור אחות חלוצה מדברי סופרי 

"" ••עו:איסור גר עמוני,  מואבי,  מצרי ואדומי

"" צד:איסור ומיתה לבא על חמותו אחר מות אשתו

"" •י:איסור חלוצה וצרותיה לחול# ולאחיו (1)

"" ••נג.איסור חלוצה וצרותיה לחול# ולאחיו (3)

"" עו.איסור ישראל בנתיני 

"" יא:איסור מחזיר גרושתו אחר שנישאת לאחר

"" ••עח:איסור ממזרי 

"" לו:איסור נשיאת מעוברת או מינקת חברו (1)

"" מב.איסור נשיאת מעוברת או מינקת חברו (2)

"" ••עח:איסור נתיני 

"" כב:איסור ערוה בזרעו ובזרע אשתו מאונסי� ומנישואי�

"" •מ:איסור צרות חלוצה לחול# ולאחיו (2)

"" •יא.איסור צרות יבמה שנתייבמה לשאר האחי 

"" נד:איסורי עריות משו  אחוה,  מ� האב דוקא או ג  מ� הא 

"" כא.איסורי שניות שיש ושאי� לה� הפסק

"" ד.אנוסת ומפותת אביו או בנו אי מותרות (2)

"" ••צז.אנוסת ומפותת אביו או בנו אי מותרות (3)

"" סט:ארוסה שנתעברה (1)

"" •מד:אשה שנבעלה לחייבי כריתות וולדה פגומי  לכהונה

"" כא:אשת אחי אבי האב ואחות אבי האב מותרות

"" •עח:באומות הל' אחר הזכר,  נתגיירו הל' אחר הפגו  (1)

"" נז:ביאת קטנה פחות מבת ג' שני  ויו  א' אינה ביאה (1)

"" •מד:בת ישראל שנבעלה לגוי וולדה

"" ••נג:גדר ביאה לאיסורי עריות,  לפוסלה לכהונה ולתרומה

"" •נה:גדר העראה

"" כא:גזירת שניות באשת אחי הא  מ� הא 

"" •מ:גזירת שניות בחלוצה

"" פ.גיל סריס ואילונית שלא הביאו סימני 

"" •עח.גר מצרי ואדומי נמנה בג' דורות להיתר זרעו

"" •כו.דיי� או עד שהתירו אשה מותרת לקרוביה�

"" מט.דעת ר"ע אימתי הולד ממזר (1)

"" ••עז:דעת ר"ש להתיר גיורת מצרית ואדומית מיד

"" צט.ה' אומות מאיש ואשה

"" צד:הבא על אחות אשתו אי מותר באשתו

"" כב:הבא על אחותו מגויה פטור עליה

"" צה.הבא על חמותו אי מותר באשתו

"" נה:הבא על ערוה אחר מותה

"" ••מ.החול# אסור בקרובות חלוצתו (1) וההיפ'

"" •מד.החול# אסור בקרובות חלוצתו (2) ודי� הולד

"" ••מא.החול# ליבמתו או גרש אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת

"" ••נ.היתר אחות אשתו או יבמתו אחר מיתת�

"" עו.היתר ישראל פצוע דכא וכרות שפכה בנתינה

"" •עו.היתר כה� פצוע דכא וכרות שפכה בגיורת

"" •עח:היתר ממזרת אחר י' דורות

"" •כו.היתרי  לשאת נשי  שאסרו חכמי  משו  לעז

"" ח.המקור להיתר צרת ערוה שלא במקו  מצוה

"" •נד.המקור להעראה שהיא כגמר ביאה בחייבי כריתות

"" •נה.המקור להעראה שהיא כגמר ביאה בחייבי לאוי� ועשה

"" •כד:הנטע� על אשת איש ונתגרשה אי מותרת לבעל ולבועל

"" •כד:הנטע� על גויה ונתגיירה

"" ••יג.ו' עריות שאסורות לאחי  מאב וצרותיה� מותרות

"" פ:ולד אשה שילדה אחר י"ב חודש שבעלה במדה"י

"" ק:ולד כה� שאי� ידוע מי אביו לעבודה במקדש (1)

"" •מה.ולד מחציו עבד וחציו ב� חורי� וישראלית

"" יז.ולד מישראל וגויה או מגוי וישראלית (1)

"" כג.ולד מישראל וגויה או מגוי וישראלית (2)

"" •ע.ולד מישראל וגויה או מגוי וישראלית (3)

"" •עח.ולד מצרי שני ומצרית ראשונה (1)

"" מט.ולד נדה ,  סוטה (1) ושומרת יב 

"" ••פג:זכר הבא על אנדרוגינוס

"" כב:חיוב הבא על אחותו והיא בת אשת אביו

"" טז:חשש לקידושי עכו"  בזה"ז

"" לז:חשש לריבוי ממזרי  בנשיאת נשי  מב' מדינות (2)

"" ••פא.יב  הבא על יבמתו אילונית פסלה לכהונה

"" •לב.יב  שבא על אשת אחיו שהיא אחות אשתו

"" כא:כל שבנקבה ערוה גזרו בזכר על אשתו כשניה

"" ••פה.כתובה ותנאי כתובה באיסורי לאוי� ובשניות

"" ••צז.לא הביא סימני בגרות עד מתי דינו כקט� (1)

"" •סט.מחזיר גרושתו אי� פוסלה לכהונה ולתרומה

"" עח:ממזר אינו חי

"" ••מד.ממזר מחייבי לאוי� (1)

"" •מט.ממזר מחייבי לאוי� (2) או עשה,  כריתות ומיתות ב"ד

"" •עח.מצרית מעוברת שנתגיירה וילדה

"" נה:משמש מת בעריות (1)

"" מז.נאמנות אב להעיד לפסול את זרעו (1)

"" י.נישואי אנוסת אביו לדעת ר' יהודה

"" עו.נישואי� אי תופסי� בגויה

"" ••צז.נשיאת קרובות אשה שאנסה או פיתתה

"" כא.נשי  האסורות באיסור שניות (1)

"" כב.נשי  האסורות באיסור שניות (2)

"" כה:נשי  שאסרו חכמי  משו  רננה וכנס� בדיעבד

"" פ:סימני סריס ואילונית

"" לז.ספק ממזר בישראלית ובממזרת ודאי (1)

"" ••פ:סריס הבא על יבמתו פסלה לכהונה

"" עט:סריס חמה ממעי אמו

"" •כה.ע"א המעיד להתיר אשה מבעלה לא ישאנה

"" ••עו:עמוני ולא עמונית,  מואבי ולא מואבית

"" טז.ערי  שהוחזקו בריבוי פסולי חתנות

"" עה.פצוע דכא וכרות שפכה

"" ••עו.פצוע דכא וכרות שפכה אסורי� בקהל ומותרי� בגיורת

"" יב.קטנה שמיאנה בבעלה או ביב  אי מותרת לאביה  (1)

"" יג.קטנה שמיאנה בבעלה או ביב  אי מותרת לאביה  (2)

"" קז:קטנה שמיאנה בבעלה או ביב  אי מותרת לאביה  (3)

"" יג:קידושי� אי תופסי� ביבמה לשוק (1)

"" •צב:קידושי� אי תופסי� ביבמה לשוק (2)

"" כג.קידושי� תופסי� בחייבי לאוי� (1)

"" ••מ:קרובת צרת חלוצתו וצרת קרובת חלוצתו

"" כא.רמז לאיסור שניות מהתורה

"" •יז:שומרת יב  שמתה אי מותר באמה ובאחותה

"" כב.שניות לא נאסרו בגרי 

©NetivotHashas.org.il



169169169169

רמד	מסכתנושא

(26) איסורי ביאה-איסורי כהונה

"" ••נט.יבמותאיסור אלמנה לכ"ג

"" נו:איסור אשת כה� שנאנסה לבעלה

"" כד.איסור חלוצה לכה� (1)

"" •נט:אנוסת ומפותת עצמו או חברו לכ"ג

"" נו:אשת איש שנאנסה פסולה לכהונה (2)

"" •לה.אשת איש שנאנסה פסולה לכהונה ולאכול מתרומה (1)

"" •סח.ביאת פסול פוסלת לכהונה ולתרומה (1)

"" •עז.בת גר עמוני או מצרי שני אי כשרה לכהונה

"" פד:בת כה� אי מותרת לפסולי� (1)

"" ••סא:גדר זונה האסורה לכהני 

"" סא:דעת תנאי  שרק נערה כשרה לכ"ג

"" טו:ולד מחזיר גרושתו אי פגו  לכהונה (1)

"" •מד.ולד מחזיר גרושתו אי פגו  לכהונה (2)

"" •ס.ולד מחייבי עשה אי הוי חלל

"" עד:חלל אינו חשוב כזרעו של אהרו�

"" •ס.כ"ג שנשא בוגרת או מוכת ע#

"" נח:כ"ג שקידש קטנה ובגרה תחתיו

"" •ס.כה� הבא על אשתו נדה הולד כשר

"" ••סא.כה� שאירס אלמנה ונתמנה לכ"ג

"" •פה:כה� שנשא חלוצה יש לה כתובה

"" ••סא.כה� שעשה מאמר ביבמתו ונתמנה לכ"ג

"" פח:כופי� כה� על איסורי כהונה וטומאה

"" ••נט.נישואי בוגרת ושנבעלה שלא כדרכה לכ"ג

"" •סא:נשואי קטנה לכה�

"" סא:נשואי קטנה לכה� ע"י אחיה ואמה

"" •ס:נתגיירה פחות מג' שני  ויו  א' אי כשרה לכהונה

רמד	מסכתנושא

(34) אישות

"" סג.יבמותאשה רעה

"" ••לג:ב' שקדשו וכשכנסו הוחלפו נשותיה�

"" ••קיב:בעל או אשה שנתחרשו או נשתטו אחר נישואיה�

"" •קי:גדר נישואי חרשת וקטנה

"" סב:האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו

"" קיב:הבדלי  בי� נישואי חרשת וקטנה

"" קי.הבועל אי על דעת קידושי� ראשוני  בועל (1)

"" •מב:המתנה ג' חודשי  באשה שודאי אינה מעוברת

"" מב.המתנת ג' חודשי  בגר וגיורת הנשואי� ונתגיירו

"" לד:המתנת ג' חודשי  להבחי� בי� זרע לזרע (1)

"" ••מב.המתנת ג' חודשי  להבחי� בי� זרע לזרע (2)

"" לה.המתנת ג' חודשי  לנישואי אנוסה ומפותה (1)

"" מא:המתנת ג' חודשי  לנשואי קטנה

"" סב:השוהה בלא אשה

"" סב:חייב לפקוד את אשתו לפני יציאתו לדר'

"" קיח:טב למיתב ט� דו מלמיתב ארמלו (1)

"" ••פג:טומטו  שנקרע ונמצא זכר אי מוליד

"" •מב.טע  להמתנת ג' חודשי  דוקא

"" סד:טע  לחזקת אשה כקטלנית

"" קיג.יותר משאיש רוצה לישא,  אשה רוצה להנשא (1)

"" לו:כה� שנשא מעוברת או מינקת חברו

"" מד.לא יישא אד  יותר מד' נשי 

"" •מא:מני� ג' חודשי המתנה בחליצה ובגט (1)

"" פא.מעמד אנדרוגינוס ונישואיו

"" ••קיב:נישואי חרש או חרשת

"" •קח.נשואי קטנה לתרומה,  מציאתה,  נדריה,  ירושתה וכו'

"" סד:נשיאת אשה ממשפחת נכפי� או מצורעי 

"" סה.נשיאת ב' נשי  או יותר

"" ••מב:נשי  שחייב להמתי� ג' חודשי  לפני נשיאת�

"" פט:קבלת נשואי קטנה תוק	 דאו' (1)

"" קט:קבלת נשואי קטנה תוק	 דאו' (2)

"" קט:קטנה שלא מיאנה ונישאה לאחר משגדלה (1)

"" לז.קידש אשה הצריכה המתנה ג' חודשי ,  תו' ג' וברח

"" •קיב:תקנת נישואי� לחרש,  חרשת וקטנה מדרבנ�

רמד	מסכתנושא

(17) אישות-פריה ורביה

"" •סה.יבמותאשה הבאה בטענת כח גברא (1)

"" סג:ביטול מצות פו"ר משו  ת"ת

"" •סב:בני בני  כבני  לפו"ר

"" •סב:דעת ר' יהושע דחייב להוליד בני  א	 אחר שקיי  פו"ר

"" סג:הבטל ממצות פו"ר

"" •סה:הוחזקה להפיל ולדותיה ואי מכחישי� זא"ז במני� הנפלי 

"" ••סד.השוהה ע  אשתו י' שני  ולא ילדה

"" •סא:חובת נשיאת אשה אחר שקיי  פו"ר

"" •סד:חזקת עקרה בשהה י' שני  ולא ילדה

"" ••סא:מצות פו"ר

"" ••סה:מצות פו"ר על האיש ועל האשה

"" •סב.נולדו לו בגיותו ונתגייר לפו"ר (1)

"" •סב.נולדו לו בני  ומתו לפו"ר

"" ••סא.נשיאת אילונית לכה� או לישראל

"" •סה:שהה ע  אשתו ולא ילדה וטוע� שהפילה תו' י' שני 

"" •סה.שהתה י' שני  ולא ילדה ונישאת לרביעי וילדה

"" •סה.שהתה י' שני  ולא ילדה ונישאת לשלישי

רמד	מסכתנושא

(3) אשת יפת תואר

"" מח.יבמותאשת יפת תואר בוכה את אביה ואמה

"" מח.אשת יפת תואר מגלחת ראשה ועושה צפרניה

"" מז:היתר אשת יפת תואר ללא המתנה ירח ימי 

רמד	מסכתנושא

(11) גירושין

"" נב.יבמותגט ע"מ שלא תהיה מותרת לכל אד  פוסל לכהונה (1)

"" צד.גט ע"מ שלא תהיה מותרת לכל אד  פוסל לכהונה (2)

"" ••קיג:גירושי� לאשה שנשתטית

"" כה.גרש אשתו משו  ש  רע או נדר ובא להחזירה (1)

"" ••קיג:דעת ר' יוחנ� ב� נורי שאשה שנתחרשה אינה מתגרשת

"" צ:המבטל גט אחר שמסרו לשליח (1)

"" קיח:המזכה גט לאשתו ע"י אחר

"" •קיג.חרש אי יכול לגרש אשתו בגט לדעת ר' אלעזר

"" לז:לא ישא אד  אשתו ודעתו לגרשה (1)

"" קיג:נת� לאשתו גט ואמר לה שהוא שט"ח (1)

"" סה:תביעת אשה לגירושי� וכתובה כשלא ילדה לבעלה

רמד	מסכתנושא

(2) גירושין-גיטין

"" נב.יבמותכתב גט לגרש אשה או ארוסתו משישאנה (1)

"" לא:תקנת כתיבת זמ� בגיטי� (1),  בקידושי� ובמכירת עבד
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רמד	מסכתנושא

(16) גירושין-מיאון

"" •קח.יבמותדרכי מיאו�

"" כה:הרכב ב"ד למיאו� (1)

"" ••קז:הרכב ב"ד למיאו� (2)

"" ••קח.מיאו� או גט לנישואי קטנה לכהונה וקרובי 

"" •קח:מיאו� אחר גט חברו לאחי הראשו�

"" יג.מיאו� ביב  (1)

"" ••קז.מיאו� ביב  (2)

"" ••קח:מיאו� וגט לאוסרה על בעלה משו  מחזיר גרושתו

"" קח:מיאו� לאחר מיתה במקו  מצוה

"" ••קז.מיאו� מאירוסי� ומנישואי�

"" ••קז:מיאו� שלא בפני הבעל

"" •קז:מיאנה ביב  אי מותרת בו ובאחיו

"" •קז:נוסח גט מיאו�

"" ••קז:נישואי קטנה לאחר,  אחר שמיאנה בבעלה

"" •קח.נישואי� או קידושי� כדר' מיאו�

"" ••קז:קטנה היכולה וצריכה למא�

רמד	מסכתנושא

(151) יבום וחליצה

"" ••כב.יבמותאח הזוקק ליבו  וזרע הפוטר מיבו 

"" ••לב.אחות אשתו שנפלה לפניו ליבו  ומתה אשתו

"" ט:אחותה כשהיא יבמתה ומתייבמת בכל ט"ו העריות (1)

"" •כח:אחותה כשהיא יבמתה ומתייבמת בכל ט"ו העריות (2)

"" •יז:אי יש זיקה (1)

"" יח:אי יש זיקה (2)

"" •כו.אי יש זיקה (3)

"" •כו:אי יש זיקה (4)

"" כט:אי יש זיקה (5)

"" •ל.אי יש זיקה (6)

"" נא.אי יש זיקה (7)

"" נג.אי יש זיקה (8)

"" •יז:אי מותר לבטל מצות יבמי� (1)

"" •כו.אי מותר לבטל מצות יבמי� (2)

"" ••עט:אילונית אינה חולצת ואינה מתייבמת (2)

"" כד.אילונית אינה מתייבמת (1)

"" •יח:איסור אשת אחיו שלא היה בעולמו לר"ש לר' אושעיא

"" כז:איסור משו  זיקה דרבנ�

"" •קיט.אמרו לה שמת בעלה אי� חוששת שנשא צרה וילדה

"" ••יז.אשת אחיו שלא היה בעולמו פטורה ופוטרת צרתה (1)

"" ••יח:אשת אחיו שלא היה בעולמו פטורה ופוטרת צרתה (2)

"" •כז:ב' אחיות שנפלו ליבו  ומתה א' מה�

"" ••כו.ב' אחיות שנפלו ליבו  מב' בתי 

"" ••כח.ב' אחיות שנפלו ליבו  מב' בתי  כשאחת מה� ערוה

"" ••קט.ב' אחי� נשואי� אחיות קטנות או חרשות ומת א' מה�

"" ••קט.ב' אחי� נשואי� ב' אחיות קטנה וגדולה ומת בעל גדולה

"" •קיא.ב' אחי� נשואי� קטנה וחרשת ומת א' מהאחי�

"" ••קיב:ב' יבמות מב' בתי  שנישואי א' מה� או שתיה� מדרבנ�

"" ••קי.ב' יבמות מבית א' שנישואי א' מה� או שתיה� מדרבנ�

"" ••קיא:ב' יבמות קטנה וגדולה ובא על הקטנה ואחר על הגדולה

"" ••קיא.ב' יבמות שנישואי א' מה� או שתיה� מדרבנ� ובא עליה�

"" ••צו:ב' יבמי� בני ט' שבאו על יבמה וב� ט' שבא על ב' יבמות

"" ••כח:ב' נשי  קרובות זל"ז שנפלו ליבו  לפני אח שלישי יחיד

"" •יד.ב"ש אי נהגו למעשה היתר ביבו  צרות ערוה

"" •נד.בא על יבמתו במתעסק

"" •נד.בא על יבמתו כשהוא או היא ישני 

"" •נד.בא על יבמתו שלא כדרכה קנה

"" •נ:ביאה וחליצה בתחילה,  באמצע ובסו	 (1)

"" ••נג:ביאה וחליצה בתחילה,  באמצע ובסו	 (2)

"" ••צו.ביאה,  מאמר,  חליצה וגט ב� ט' אי פוסלת יבמתו לאחי�

"" •צו.ביאת וחליצת ב� ט' כמאמר וגט בגדול

"" ••נג:ביאת יבמה שקונה

"" ••צו:ב� ט' שבא על יבמתו ומת

"" •כו:ג' אחיות שנפלו ליבו  לפני ב' אחי 

••ל.ג' אחי�-ב' אחיות ונכרית-גרש א' ומת נשוי נכרית וכנסה המגרש""

"" ••ל.ג' אחי�-ב' אחיות ונכרית-מת א' וכנס א' או עשה מאמר

••ל.ג' אחי�-ב' אחיות ונכרית-מת א' וכנס נשוי נכרית האחות ומתה אחותה""

"" ••נ.גט,  מאמר,  בעילה וחליצה ביבמה א' או בב'

"" ••קח:גרשה,  החזירה ומת ליבו 

"" ••מ.דעת ר' יהודה שא  האב חי הוא יורש נכסי האח המת

"" ••קט:דעת ר"ג באחות אשתו הקטנה שנפלה לפניו ליבו 

"" ••צח:ה' ולדות שנתערבו ליבו  נשותיה�

"" ••פה.האסורה משו  שניות לבעל ולא ליב  לכתובה

"" •לט:הבחירה ביד היב  לייב  או לחלו#

"" כד.היב  ק  תחת אחיו לנחלה

"" ••כ.היתר יבו  אחות ערוה כשהיא יבמתה

"" •לט:המייב  לש  נוי או אישות ולא לש  מצוה

"" •ג:המקור לאיסור ערוה וצרותיה ביבו  (1)

"" •ח:המקור לאיסור ערוה וצרותיה ביבו  (2)

"" ••יג.המקור לאיסור צרות ערוה וצרות צרותיה ביבו  (3)

"" ••מא.המתנת ג' חודשי  ממות הבעל לחליצה וליבו 

"" ••קיא:הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה או אחר מותו

"" •קיב.הנודרת הנאה מיהודי  ונפלה ליבו 

"" ג.העולה ליבו  עולה לחליצה וההיפ' (1)

"" •כ.העולה ליבו  עולה לחליצה וההיפ' (2)

"" לו.העולה ליבו  עולה לחליצה וההיפ' (3)

"" מא:העולה ליבו  עולה לחליצה וההיפ' (4)

"" מד.העולה ליבו  עולה לחליצה וההיפ' (5)

"" כט:הפרת נדרי  לשומרת יב  (1)

"" פז.ולד אשה מבעל קוד  אינה פוטרה מיבו 

"" ••ק.ולד אשה שנישאת ללא המתנה ליבו  וליוחסי�

"" ••צט.ולד חמות וכלתה שנתערבו ליבו  נשותיה� ונשות אחיה�

"" •לו.ולד קיימא הפוטר מיבו  פוטר רק כשיצא לאויר העול 

"" •צו:זיקת ב' יבמי� בגי� ביאת ב� ט'

"" •לא:זיקת ב' יבמי� בגי� מאמר

"" יג.זיקת יבו  משעת מיתה או נישואי� ראשוני  (1)

"" ל:זיקת יבו  משעת מיתה או נישואי� ראשוני  (2)

"" פד:זיקת יבו  משעת מיתה או נישואי� ראשוני  (3)

"" קט.זיקת יבו  משעת מיתה או נישואי� ראשוני  (4)

"" •לח.זיקת שומרת יב  מאירוסי� ומנישואי� לירושתה

"" פז.זרע פוטר מיבו  אפי' אחר מיתה

"" כא.חליצה במקו  יבו  אינה מצוה

"" •לה:חליצת ויבו  מעוברת

"" ••לה:חל# או ייב  אשת אחיו כשהיא מעוברת וילדה

"" ••קיט.חשש לולד לצרתה או לחמותה שהלכו למדה"י ליבו 

"" ••ב.ט"ו עריות האסורות ואוסרות צרותיה� ליבו  וחליצה

"" •יט:טע  חכמי  שאוסרי  יבו  אשת אחיו שלא היה בעולמו אפי

"" ••כ.יבו  או חליצת חייבי לאוי�

"" •כ.יבו  אלמנה מנישואי� ומאירוסי� ע"י כ"ג (1)

"" ••סא.יבו  אלמנה מנישואי� ומאירוסי� ע"י כ"ג (2)

"" יג:יבו  ארוסה
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"" ••עט:יבמותיבו  וחליצה ע"י סריס (2) ולאשת סריס

"" יז:יבו  חידוש הוא שהותרה ערוה

"" כד.יבו  ע"י סריס (1)

"" •יח.יבו  צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו בזיקה

"" כד:יב  אינו נוטל נחלת אחיו בראוי כבמוחזק

"" ד.יב  מוכה שחי� כופי� אותו לחלו# (1)

"" ••מא.יב  שקידש את אחות יבמתו

"" •מא.יב  שקידש את אחות יבמתו ומתה

"" ח:יבמה אחר יבו  כאשה לגרשה בגט ולהחזירה (1)

"" ••לט.יבמה אחר יבו  כאשה לגרשה בגט ולהחזירה (2)

"" ••קיא:יבמה שאמרה לא נבעלתי,  היא וצרתה

"" כז:יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה (1)

"" •מא.יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה (2)

"" •כז:יבמה שעמדה שעה א' באיסור,  נאסרה עליו עולמית (1)

"" •ל.יבמה שעמדה שעה א' באיסור,  נאסרה עליו עולמית (2)

"" ••לב.יבמה שעמדה שעה א' באיסור,  נאסרה עליו עולמית (3)

"" מא.יבמה שעמדה שעה א' באיסור,  נאסרה עליו עולמית (4)

"" קט.יבמה שעמדה שעה א' באיסור,  נאסרה עליו עולמית (5)

"" קיא:יבמה שעמדה שעה א' באיסור,  נאסרה עליו עולמית (6)

"" •כ:ייב  או חל# לאיסור מצוה או קדושה פטר צרתה

"" ••לז.ייב  אשת אחיו המעוברת וילדה ספק ב� ז' או ב� ט'

"" ••לו:ייב  אשת אחיו המעוברת וילדה שאינו בר קיימא

"" •כ:כ"ג שייב  אלמנה אי פטר צרתה

"" ••לט.כתובת יבמה על נכסי בעלה הראשו� (1)

"" ••מג:מותר ליב  כמה יבמות מבתי  שוני 

"" •מא:מזונות שומרת יב  (1)

"" •יא:מחזיר גרושתו וצרותיה ביבו  וחליצה

"" ••מד.מייב  או חול# לאשה א' בלבד מכל בית

"" •יב.ממאנת וצרותיה ביבו  וחליצה לנמא� ולאחי 

"" •יז:מצות יבו  באחי  מאב בלבד

"" ••כד.מצות יבו  בגדול האחי  (1)

"" ••לט.מצות יבו  בגדול האחי  (2)

"" ••מ.נחלת האח המת ביבו  ובחליצה

"" ••פד.נשי  המותרות והאסורות לבעליה� ו/או ליבמיה�

"" •לח.סבא ויב  או ספק שבאו לחלוק בנכסי ספק או יב 

"" •יא.סוטה וצרותיה ביבו  וחליצה

"" •לח.ספק ובני יב  שבאו לחלוק בנכסי סבא

"" •לז:ספק ויב  או בני יב  שבאו לחלוק בנכסי המת או היב 

"" •לח.ספק ויב  שבאו לחלוק בנכסי סבא

"" לט:עדות על היב  שהוא אח מאב של המת

"" •לט.עדיפות בי� ביאת קט� האחי  או חליצת הגדול

"" •לט:עדיפות בי� יבו  או חליצה

"" מא.עשה מאמר באחת ונפלה אחותה לפניו ליבו  ומתה

"" ••יג.צרות ערוה ביבו  וחליצה (1)

"" כז.צרות ערוה ביבו  וחליצה (2)

"" •יב.צרת אילונית ביבו  וחליצה (1)

"" כ.צרת אילונית ביבו  וחליצה (2)

"" •קט.צרת אשה שגרשה,  החזירה ומת ליבו 

"" •לה:צרת יבמתו שכנסה כשהיא מעוברת

"" ג:צרת ממאנת ומחזיר גרושתו חולצות ולא מתייבמות

"" •ל:צרת ערוה בזרק גט לערוה ספק קרוב לו או לה

"" ••ל:צרת ערוה ספק מקודשת או ספק מגורשת חולצת

"" ••יג.צרת ערוה שנתגרשה (1)

"" ל:צרת ערוה שנתגרשה (2)

"" סא:קט� וקטנה ליבו  וחליצה (1)

"" קיט.קט� וקטנה ליבו  וחליצה (2)

"" ••קיא:קט� שבא על יבמתו

"" ••קי:קטנה וחרשת שנפלו ליבו  מבית א'

"" ••כג:קידש א' מב' אחיות ואי� יודע איזו מה�,  וא  מת

"" נב.שטר כתובת יבמה

רמד	מסכתנושא

(56) יבום וחליצה-חליצה

"" •קב.יבמותאופ� מצות החליצה

"" ••נב:אי יש אחר חליצה כלו 

"" ג.אי� לחלו# כשודאי פטורה מחליצה (1)

"" לא.אי� לחלו# כשודאי פטורה מחליצה (2)

"" •קד:אל  ואלמת שחלצו

"" •קג.בעל מו  שכ	 רגלו הפוכה פסול לחליצה

"" •קה.גידמת לחליצה

"" קא:גר פסול לישב בדי� חליצה

"" ••מד.הבא לחלו# יחלו# לפסולה לכהונה

"" •קא:הדייני  צריכי  לקבוע לה  מקו  לחליצה

"" •קו:הדייני  צריכי  לראות הרוק יוצא מפי היבמה

"" •קג.היב  צרי' ללחו# רגלו בשעת חליצה

"" •קו:הרואי� את החליצה עוני� חלו# הנעל חלו# הנעל

"" ••קא.הרכב ב"ד לחליצת יבמה (1)

"" •קד.הרכב ב"ד לחליצת יבמה (2)

"" ••קה:הרכב ב"ד לחליצת יבמה (3)

"" •קב.חליצה בב' מנעלי  זה ע"ג זה

"" ••קד.חליצה בלילה

"" ••קג:חליצה בנעל שאינה שלו או בשל שמאל בימי�

"" •קג:חליצה בסנדל המנוגע או של ע"ז וכיו"ב

"" •קב:חליצה בסנדל התפור בפשת�

"" ••קג:חליצה בסנדל של ע#

"" ••קד.חליצה ברגל שמאל

"" •קו.חליצה וגט מעושי� (1)

"" •קו.חליצה ומיאו� בלא שיכירו  ב"ד

"" •קב:חליצה ל' שליפה ול' זירוז

"" •כז.חליצה לאחיות אי פוטרת הצרות וההיפ'

"" •צט.חליצה לאמו,  אחותו או בתו מספק

"" כז.חליצה לבעלת גט או מאמר אי פוטרת צרתה (1)

"" נא.חליצה לבעלת גט או מאמר אי פוטרת צרתה (2)

"" •כז:חליצה לבעלת גט ובעלת מאמר

"" •לו.חליצה להתיר אשה כשאי� ידוע א  צרתה מעוברת (1)

"" קיט:חליצה להתיר אשה כשאי� ידוע א  צרתה מעוברת (2)

"" ••קג.חליצה למטה או למעלה מ� הארכובה

"" •קו.חליצה מוטעת

"" •כו:חליצה פסולה אי צרי' לחזור על כל האחי 

"" •קב:חליצה צריכה כוונה לש  מצות חליצה (1)

"" •קו.חליצה צריכה כוונה לש  מצות חליצה (2)

"" ••קד:חרש וחרשת שחלצו (1)

"" קי.חרשת שחלצה (2)

"" •קב:יבמה קטנה שהגדילה בי� האחי� אי חוששי� שמא חלצה

"" •קד:יבמה שרקקה אי נפסלה לאחי�

"" •קה.יבמה שרקקה ד  בחליצתה

"" •קב:מנעל הכשר והפסול לחליצה

"" לט:נוסח גט חליצה (1)

"" •קו:נוסח גט חליצה (2)

"" ••קו:סדר מצות חליצה

"" קד.סנדל של ב"ד לש  חליצה

"" •לט:עדיפות בי� חליצת גדול לחליצת קט�
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"" ••קד.יבמותעיכוב החליצה,  הרקיקה והקריאה במצות חליצה

"" ••קה:קט� שחל#

"" ••קה:קטנה שחלצה

"" •קה.רקקה ואח"כ חלצה א"צ לחזור ולרוק

"" •קו:רקקה וקלטתו הרוח

"" לו:שומרת יב  שילדה ומת בתו' ל' ונתקדשה לאחר (2)

"" נג.תנאי אי מועיל בחליצה

רמד	מסכתנושא

(5) יבום וחליצה-יבום

"" ח:יבמותבא על יבמתו בעל כורחה קנה (1)

"" •נד.בא על יבמתו בעל כורחה קנה (2)

"" צב:יבמה שנישאת לשוק או זינתה אי מותרת ליב  (1)

"" מד.ילדה או זקנה שנפלה ליבו  לפני זק� או ילד (1)

"" •קא:ילדה או זקנה שנפלה ליבו  לפני זק� או ילד (2)

רמד	מסכתנושא

(22) יבום וחליצה-מאמר וגט יבמה

"" •נב.יבמותגט יבמה ע"מ שלא תהיה מותרת לכל אד 

"" •נב.גט יבמה שכתב לגרשה משיכנסנה

"" יח.דעת ב"ש במאמר (1)

"" כט.דעת ב"ש במאמר (2)

"" ל.דעת ב"ש במאמר (3)

"" לט.דעת ב"ש במאמר (4)

"" •נא.דעת ר"ג דאי� גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר

"" •נא.יש גט אחר מאמר וביאה,  ומאמר אחר גט וביאה

"" •נב.כיצד מאמר

"" •נב:מאמר אחר חליצה

"" ••נג.מאמר אחר מאמר

"" נא:מאמר אי קונה קני� גמור

"" יט:מאמר בעל כורחה (1)

"" כט:מאמר לב"ש נישואי� או אירוסי� עושה (1)

"" •נב.מצות יבו  לכתחילה מקדש ואח"כ בועל

"" •נב:נת� גט לזיקתו ולא למאמרו וההיפ'

"" נב:נת� גט ליבמתו נאסרה עליו עולמית

"" •לב.נת� גט למאמרו ומת די� אשתו וזקוקתו לאח שלישי

"" ••כט.עשה מאמר באחת ונפלה אחותה לפניו ליבו 

"" יח:עשה מאמר ומת די� אשתו וזקוקתו לאח שלישי (1)

"" ••לא:עשה מאמר ומת די� אשתו וזקוקתו לאח שלישי (2)

"" •נ:תקנת חכמי  שגט ומאמר יועילו ביבמה

רמד	מסכתנושא

(2) כתובה

"" קיז.יבמותמדרש כתובה (1)

"" ••קיח:קידש או בעל א' מה' נשי  ואי� יודע מי לגט ולכתובה

רמד	מסכתנושא

(1) כתובה-גבית כתובה

"" צט.יבמותמטלטלי� אי משתעבדי  לכתובה (1)

רמד	מסכתנושא

(4) כתובה-תנאי כתובה

"" סו.יבמותבעלות הבעל בנכסי צא� ברזל של אשתו

"" סז.זכות האשה לפדות שבח נכסי צא� ברזל בדמי 

"" לט.יד בעל בנכסי  שנפלו לאשתו כשהיא תחתיו

"" ••לח.שומרת יב  שנפלו לה נכסי  (1)

רמד	מסכתנושא

(1) סוטה

"" יא:יבמותאיסור סוטה לבעלה

רמד	מסכתנושא

(1) סוטה-השקאת הסוטה

"" נח.יבמותהשקאת סוטה מאירוסיה ושומרת יב  (1)

רמד	מסכתנושא

(1) סוטה-קינוי וסתירה

"" נה:יבמותהמקנה לאשתו שלא כדרכה או דר' אברי  (1)

רמד	מסכתנושא

(60) עגונות

"" •קיז.יבמותאמרה בב"ד שמת בעלה ובקשה להינשא וליטול כתובה

"" •קטו.אשה שאמרה שבעלה מת משריפה

••קיח:אשה שאמרה שמת בעלה ובנה או יבמה ומחזיקה עצמה כזקוקה או כפטורה מיבו ""

"" •קיד:אשה שאמרה שמת בעלה והחזיקה היא במלחמה

"" ••קטז.אשה שאמרה שמת בעלה וקטטה בינו לבינה

"" •קטו.אשה שאמרה שתקפו אות  לסטי  ומת בעלה

"" ••פז:אשה שנישאת ע"פ ע"א וב"ד או ב' עדי  שמת בעלה

"" •קכא:בעדות לאשה שמת בעלה אי חיישינ� למעשה ניסי 

"" ••קטז:דעת ר' יהודה שאשה נאמנת שמת בעלה רק כשבוכה

"" •קיט:דעת ר"א אי צרה ויבמה מעידות לאשה שמת בעלה

"" •קכב:דרישה וחקירה בעדות לאשה שמת בעלה

••קיח:האומרת מת יבמי או אחותי או האומר מת אחי או מתה אשתי אי� נאמני�""

"" •צג:היתר אשה ליבו  ע"פ ע"א שמת בעלה

"" •צג:היתר אשה לשוק ע"פ ע"א שמת בעלה

"" ••קכא:היתר אשה ע"פ עדות מסיח לפי תומו שמת בעלה (1)

"" ••קכב.היתר אשה ע"פ עדות מסיח לפי תומו שמת בעלה (2)

"" •קכא:היתר אשה שבעלה נעל  במי  שאי� לה  סו	 בדיעבד

"" ••קיז:הכחשה בי� ב' נשי  על מות בעל�

"" ••קיז:הכחשה בי� עדי  להעיד לאשה שמת בעלה (1)

"" ••קכב.הכשרי  לעדות לאשה שמת בעלה

"" ••צב.התירוה ב"ד ע"פ ע"א שמת בעלה וקלקלה לקרב�

"" ••קכא.זיהוי מת לעדות לאשה שמת בעלה אחר זמ�

"" צה:ייב  ארוסת אחיו ע"פ עדות שמת ובא

"" ••קיח.כלה פסולה להעיד לחמותה שמת בעלה

"" ••קטז:נאמנות אשה האומרת שמת בעלה במדינה אחרת

"" ••קיד:נאמנות אשה האומרת שמת בעלה להנשא או להתייב 

"" •קיז.נאמנות אשה האומרת שמת בעלה ליבמה בנכסי אחיו

"" ••קטז:נאמנות אשה האומרת שמת בעלה ליטול כתובתה

"" •קטו.נאמנות ע"א על אשה שמת בעלה בשעת מלחמה

"" •קטז:נאמנות ע"א על אשה שמת בעלה כשקטטה בינו לבינה

"" ••צב.נישאה או נתייבמה שלא כדי� ע"פ עדות שמת בעלה

"" •צא:נישאה והתברר שהיתה אסורה אי הוי כאנוסה

"" ••צא.נישאת ע"פ ב' עדי  שמת בעלה ובא אי מותרת לראשו�

"" •צא:נישאת ע"פ ע"א שמת בעלה אי� חוששי� לקול

"" ••צ:נישאת ע"פ ע"א שמת בעלה ובא אי זכאי במציאתה וכו'

"" ••פט.נישאת ע"פ ע"א שמת בעלה ובא אי� לה כתובה ותנאיה

"" ••צ:נישאת ע"פ ע"א שמת בעלה ובא אי� מטמאי� לה

"" ••פט.נישאת ע"פ ע"א שמת בעלה ובא בניה משניה� ממזרי 

••צא.נישאת ע"פ ע"א שמת בעלה ובא נפסלת לכהונה,  מעשר ותרומה""

"" ••פח:נישאת ע"פ ע"א שמת בעלה ובא צריכה גט משניה 

"" ••צא.נישאת ע"פ ע"א שמת בעלה ובא,  לייבו  וחליצה
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"" •פח:יבמותנישאת ע"פ עדות שמת בעלה ובא ומכחישתו או שותקת

"" •קיד:נסיבות הפוגמות בנאמנות אשה האומרת שמת בעלה

"" •צד:נשא אחות אשתו הנשואה ע"פ עדות שמתה אשתו וגיסו

"" ••צד.נשא אחות אשתו ע"פ עדות שמתה אשתו ובאה

"" ••צו.נשא ה' אחיות מאב או מא  ע"פ עדות שמתו ובאו

"" ••קיט:נשי ב' אחי� שאמרה כל א' שמת בעלה

"" ••קיז.נשי  הפסולות להעיד לאשה שמת בעלה

"" ••צב.נתקדשה ע"פ עדות שמת בעלה ובא

"" ••קכ:עדות לאשה שמת בעלה כשראו חיה אוכלתו

"" •קכ:עדות לאשה שמת בעלה כשראו ששחטוהו רוב שני 

"" ••קכ:עדות לאשה שמת בעלה כשראוהו מגוייד

"" •קכא.עדות לאשה שמת בעלה כשראוהו נופל לגב אריות וכיו"ב

"" •קכא:עדות לאשה שמת בעלה כשראוהו נופל לכבש� האש

"" ••קכא.עדות לאשה שמת בעלה כשראוהו נופל למי 

"" ••קכב.עדות לאשה שמת בעלה לאור נר ולבנה או בת קול

"" •קכ.עדות לאשה שמת בעלה ע"י זיהוי ע"פ שומא (1)

"" ••קכ.עדות נסיבתית לאשה שמת בעלה

"" כה.פסול עדות דאו' לעדות אשה שמת בעלה

"" ••קיח.צרת אשה או כלה שאמרו שמתו בעליה� לתרומה

רמד	מסכתנושא

(8) קידושין

"" קז.יבמותאד  אי עושה בעילתו בעילת זנות (1)

"" צ:בכח חכמי  להפקיע קידושי� מעיקר� (1)

"" קי.בכח חכמי  להפקיע קידושי� מעיקר� (2)

"" עב.טומטו  שקידש או נתקדש לאשה (1)

"" סט:קידושי שוטה וקט� אינ� קידושי� (1)

"" •צו:קידושי שוטה וקט� אינ� קידושי� (2)

"" קיב:קידושי שוטה וקט� אינ� קידושי� (3)

"" כג:קידושי� שאי� מסורי� לביאה אי הוו קידושי� (1)

רמד	מסכתנושא

(1) שפחה חרופה

"" נה.יבמותהעראה בשפחה חרופה אינה כגמר ביאה

אגדה, מחשבה ומוסר

רמד	מסכתנושא

(7) אגדתא

"" סד.יבמותאברה  ושרה טומטמי� היו

"" סב.ג' דברי  שעשה משה מדעתו והסכי  לדעת המקו 

"" קה.גזירת מיתה בגיל צעיר על בית עלי הכה� (2)

"" קג:זוהמת� של עכו"  (2)

"" קג.יעל וסיסרא (1)

"" סד.יצחק ורבקה עקורי  היו

"" מט:מנשה הרג את הנביא ישעיה

רמד	מסכתנושא

(1) אמונה ומחשבה

"" מט:יבמותהשגת משה לעומת שאר הנביאי 

רמד	מסכתנושא

(1) אמונה ומחשבה-שכינה

"" סד.יבמותאי� שכינה שורה בפחות מכ"ב אלפי  מישראל

רמד	מסכתנושא

(1) גשמים

"" עח:יבמותסיבות לעצירת גשמי  (2)

רמד	מסכתנושא

(2) ישראל

"" עט.יבמותג' סימני  בישראל לעומת אוה"ע

"" סג.כל האומות מתברכות בשביל ישראל

רמד	מסכתנושא

(7) מדרש

"" סג.יבמותאעשה לו עזר כנגדו

"" ס:בדיקת נשות מדי� ובנות יבש גלעד

"" עא:הטע  שבנ"י לא מלו במדבר

"" פח.ויכר יוס	 את אחיו וה  לא הכירוהו (1)

"" סג.זאת הפע  עצ  מעצמי ובשר מבשרי

"" לד:חטא ער ואונ�

"" עו.שלמה ובת פרעה

רמד	מסכתנושא

(6) מוסר

"" סג:יבמותאל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יו 

"" קט.ג' דברי  שידבק או יתרחק אד  מה 

"" סה:המנעות מתוכחה שאינה נשמעת

"" יא:לא ישפו' אד  מי בורו ואחרי  צריכי  לה  (1)

"" מד.לא ישפו' אד  מי בורו ואחרי  צריכי  לה  (2)

"" סג:נאה דורש ואי� נאה מקיי 

רמד	מסכתנושא

(1) מוסר-בין אדם לחברו

"" סה:יבמותמותר לשנות מפני השלו 

רמד	מסכתנושא

(1) מוסר-שכר ועונש

"" מט:יבמותתוספת או הפחתה משני  שנגזרו על האד  מהיוולדו

רמד	מסכתנושא

(2) צדיק /  רשע

"" קג.יבמותטובת� של רשעי  רעה היא אצל צדיקי  (1)

"" סד.תפילת צדיק ב� צדיק מעולה משל צדיק ב� רשע

רמד	מסכתנושא

(4) צדיק /  רשע-צדיק

"" קכא:יבמותאי� זרעו של צדיק נכשל בדבר שנתעסק בו (1)

"" קכא:הקב"ה מדקדק ע  הצדיקי  (2)

"" סד.הקב"ה מתאוה לתפילת� של צדיקי  (1)

"" סד.תפילת� של צדיקי  נמשלה לעתר (2)

רמד	מסכתנושא

(3) תשובה

"" קה.יבמותכח התשובה לקרוע גזר דינו של אד  (2)

"" מט:מעלת י' ימי  שבי� ר"ה ויוה"כ לתשובה (2)

"" קה.מעלת י' ימי  שבי� ר"ה ויוה"כ לתשובה (3)
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אורח חיים

רמד	מסכתנושא

(2) והיה מחניך קדוש

"" לז:יבמותנשיאת אשה לימי  מועטי  (2)

"" עו.נשי  המסוללות זו בזו (2)

רמד	מסכתנושא

(3) ציצית

"" ד:יבמותבגדי  החייבי  בציצית (2)

"" ד:דרישת סמוכי� להתיר כלאי  בציצית

"" ד:תכלת עשוי מצמר בלבד

רמד	מסכתנושא

(1) תפילה-הכנות וכוונה בתפילה

"" קה:יבמותהמתפלל צרי' שית� עיניו למטה ולבו למעלה

זרעים

רמד	מסכתנושא

(2) ביכורים

"" עג:יבמותביכורי  אי חייבי� בביעור

"" עג:ביכורי  אי מותרי� לאונ�

רמד	מסכתנושא

(2) כלאים-כלאי בגדים

"" ד:יבמותאיסור כלאי בגדי  דר' לבישה והעלאה (3)

"" ד:בגדי  האסורי  בכלאי  (2)

רמד	מסכתנושא

(1) כלאים-כלאי הכרם

"" פג.יבמותסיכ' גפנו ע"ג תבואת חברו

רמד	מסכתנושא

(1) מתנות עניים

"" ק.יבמותאשה קודמת לאיש למעשר עני ולדי�

רמד	מסכתנושא

(1) שמיטה ויובל-שמיטה

"" פג.יבמותנטיעה ערב שביעית

רמד	מסכתנושא

(10) תרומות ומעשרות

"" פו.יבמותאי� חולקי� מע"ר לאשת לוי (1)

"" עד.דעת ר"מ שמע"ר אסור לזרי  (1)

"" פה:דעת ר"מ שמע"ר אסור לזרי  (2)

"" פו:האוכל מע"ר בטומאת הגו	 אי� לוקה

"" פו:הטע  לקנס שקנס עזרא את הלויי  ממע"ר

"" טז.הפרשת מעשר עני בשביעית בעמו� ומואב (2)

"" צג.הפרשת תו"מ על פירות שעתיד לקבל לכבוד שבת וי"ט

"" פו.הפרשת תרומת מעשר ע"י נשואה או מאורסה או שלוחה במע

"" פו.טבל שלא הורמו כל מתנותיו אסור (1)

"" פו.נתינת מע"ר לכה� מדאו' ואחר תקנת עזרא (1)

רמד	מסכתנושא

(2) תרומות ומעשרות-מעשר שני

"" עד.יבמותמע"ש שנטמא מותר בסיכה

"" עג.ערל אי מותר במע"ש

רמד	מסכתנושא

(19) תרומות ומעשרות-תרומה גדולה

"" צט:יבמותאוכלי תרומה שאי� חולקי� לה� בבית הגרנות

"" ע:אונ� מותר בתרומה

"" ק.אשה אינה חולקת תרומה בבית הגרנות

"" עג:הנאה בשריפת תרומה,מע"ש,ביכורי  וקודש שנטמאו (2)

"" פט.התור  שלא כדי� אי תרומתו תרומה (1)

"" •צט.ולד כה� ושפחתו שנתערבו להל' כהונה

"" צט:חלוקת תרומה לעבד ללא רבו (1)

"" •עב.טומטו ,  אנדרוגינוס ונולד מהול לתרומה ולקדשי 

"" ••עד.טמא אסור בתרומה

"" סו:ישראל ששכר או ש  פרה מכה� לתרומה

"" •ע:מילת זכריו ועבדיו אי� מעכבת מתרומה

"" •עב.משו' ערלתו אי אוכל בתרומה

"" •עא.סיכת קט� קוד  זמ� מילה בשמ� תרומה

"" ••ע.ערל וטמא ונשיה� ועבדיה� לתרומה

"" פא.תרומה בזה"ז דאו' או דרבנ� (1)

"" עג:תרומה שנטמאת אסורה באכילה

"" פב.תרומה שנפלה לא' מב' קופות של חולי� ושל תרומה

"" קיג.תרומת חרש

"" צ.תשלו  לכה� לזר שאכל תרומה

רמד	מסכתנושא

תרומות ומעשרות-תרומה גדולה-אכילת תרומה מנישואין(24)

"" •נז:יבמותאיסורי כהונה שכנס� לחופה ללא ביאה לתרומה

"" ••נו:איסורי כהונה שנתארסו או נשאו לתרומה

"" •נו:אירוסי בת ישראל לכה� פצוע דכא לתרומה

"" ••פו:אכילה ושיבה לאכול בתרומה ובמעשר משו  זרע

"" ••סז:ארוס,עובר,יב  וחרש פוסלי� ולא מאכילי� בתרומה (1)

"" ••פה:ארוס,עובר,יב  פוסלי� ולא מאכילי� בתרומה (2) ובמע"ר

"" ••סח.ביאת יב  ב� ט' שני  ויו  א' לתרומה

"" •סט:בת כה� השבה לאכול בתרומה אי צריכה להמתי�

"" ••נו.הבא על יבמתו בשוגג או המערה לתרומה

"" •פז.החוזרת לאכול בתרומה אי חוזרת לחזה ושוק

"" פז:זרע אינו פוסל מתרומה אחר מיתה

"" ••ע.זרע הפוסל ומאכיל בתרומה

"" •פז.יב  ועובר פוסלי� מתרומה (3)

"" •נח:כה� שעשה מאמר ביבמתו ויש לו אח לתרומה

"" סו.כהני  שאינ  אוכלי� אבל מאכילי� בתרומה

"" •נז.נישואי בת גרי  לכה� פצוע דכא לתרומה

"" •נו.נתארסה לכה� ונתחרש לתרומה

"" ••פא.סריס חמה ואנדרוגינוס אי מאכילי� נשותיה� בתרומה

"" •ע.עבד עברי של כה� אי� אוכל בתרומה

"" ••סט:עבד פוסל לתרומה בביאתו אבל לא משו  זרע

"" ••סז.עבדי  שמכניסה אשה לבעלה אחר שמת לתרומה

"" ••סו.עבדי  שמכניסה אשה לבעלה לתרומה

"" ••עה.פצוע דכא וכרות שפכה ונשיה� ועבדיה� לתרומה

"" •סו.קניינו וקני� קניינו של כה� אוכלי� בתרומה
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חושן המשפט

רמד	מסכתנושא

(1)

"" פט:יבמותהפקר ב"ד היה הפקר (1)

רמד	מסכתנושא

(3) גניבה וגזילה-גזילה

"" מז:יבמותב� נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא נית� להשבו� (2)

"" •קיח:לקח ולא שיל  או גזל מה' ואי� יודע ממי

"" כא.קשה עונש� של מידות יותר מעריות (1)

רמד	מסכתנושא

(8) דיינים

"" קו.יבמותאי חיישינ� לב"ד טועי� (1)

"" קב.גר כשר לדו� גר חברו

"" קט:דיי� המדמה מילתא למילתא במקו  שיכול לשאול

"" קט:דיי� יראה עצמו כאילו חרב מונחת לו בי� יריכותיו (1)

"" •כה:דיי� שאשה מאנה או חלצה בפניו מותרת לו

"" •כה:חכ  שאסר אשה על בעלה משו  נדר אי מותרת לו

"" ••קב.חליצה במנעל ובסנדל

"" מה:מינוי שררה מקרב אחי' (1)

רמד	מסכתנושא

(1) הלואה

"" קכב:יבמותתקנת בע"ח שלא תנעול דלת בפני לווי� (1)

רמד	מסכתנושא

(2) הלואה-גבית חוב

"" מו.יבמותהקדש חמ# ושחרור מפקיעי� מידי שעבוד (1)

"" סו:הקדש חמ# ושחרור מפקיעי� מידי שעבוד (2)

רמד	מסכתנושא

(3) השבת אבדה

"" קטו:יבמותמני� אי הוי סימ� (1)

"" קכ:סימני  בכלי אי חיישינ� לשאלה (1)

"" קכ.סימני  דאו' או דרבנ� (1)

רמד	מסכתנושא

(2) טוען ונטען

"" קו.יבמותטענת משטה אני ב' כשהתחייב במקו  שאינו חייב (1)

"" לז:ממו� המוטל בספק חולקי� (1)

רמד	מסכתנושא

(2) טוען ונטען-ראיות-חזקה

"" ל:יבמותחזקה דמעיקרא (1)

"" לא.נכסי דבר שטיא (1)

רמד	מסכתנושא

(1) טוען ונטען-ראיות-מיגו

"" פח.יבמותמיגו דבידו (1)

רמד	מסכתנושא

(7) טוען ונטען-ראיות-רוב

"" סא:יבמותאי חיישינ� למיעוטא (1)

"" סז:אי חיישינ� למיעוטא (2)

"" קיט.אי חיישינ� למיעוטא (3)

"" קיט.חילוק בי� רוב דאיתא קמ� לרוב דליתא קמ� (1)

"" לז.רוב נשי  היולדות לט' עובר� ניכר לשליש ימיה�

"" לו.רוב נשי  יולדות ב� קיימא

"" לז.רוב נשי  ילדות לט' חודשי 

רמד	מסכתנושא

(2) ירושה

"" לו.יבמותל' מתנה וירושה בצוואה (1)

"" סב.נולדו לו בגיותו ונתגייר לנחלת בכור (1)

רמד	מסכתנושא

(5) מכירה-קניינים

"" סז.יבמותהמזכה לעובר אי קנה (1)

"" נב:העודר בנכסי גר שמת וחושב שעודר בשלו או בשל אחר

"" לו:כתב נכסיו לבנו לאחר מותו (1)

"" צב:קני� דבר שלא בא לעול  (1)

"" לו:קני� פירות אי הוי כקני� הגו	 (2)

רמד	מסכתנושא

(1) נזיקין-נזקי אדם-חובל

"" נד.יבמותנפל מגג וחבל בחברו (1)

רמד	מסכתנושא

(17) עדות

"" פח:יבמותמקו  שהאמינה תורה ע"א הל' אחר רוב דעות (1)

"" קיז:מקו  שהאמינה תורה ע"א הל' אחר רוב דעות (2)

"" פח:מקו  שהאמינה תורה ע"א הרי הוא כב' (1)

"" קיז:מקו  שהאמינה תורה ע"א הרי הוא כב' (2)

"" פז:נאמנות ע"א באיסורי� (1)

"" כה.נאמנות עד שמשי  עצמו רשע בעדותו (1)

"" •פח.ספק מיתה או גירושי� ע"פ תרי ותרי (1)

"" לא.ספק קידושי� וגירושי� ע"פ תרי ותרי או חד וחד (1)

"" קא:ע"א המוחזק לב"ד שמעיד על שטר שהוא פרוע (1)

"" כה:עד החתו  על שטר מכר או גט מותר בשדה או באשה

"" קכא:עדות מסיח לפי תומו (1)

"" קכב.עדות מסיח לפי תומו (2)

"" לא:עדות מפי עדי  ולא מפי כתב  (1)

"" פח:עדות נשי  אפי' מאה כע"א (1)

"" קטו.עדות נשי  אפי' מאה כע"א (2)

"" קיז:עדות נשי  אפי' מאה כע"א (3)

"" כב.עדי  גרי  הקרובי  זל"ז

רמד	מסכתנושא

(4) עונשין

"" צ:יבמותב"ד מכי� ועונשי� שלא מ� התורה לעשות סייג לתורה (1)

"" יב:בני  כסימ� לבגרות קטנה

"" פ.עונשי� למפרע לשנמצא סריס או אילונית

"" פ.עונשי� לנולד לח' חודשי 

רמד	מסכתנושא

(2) עונשין-מיתות ב"ד ובידי שמים

"" ו:יבמותביצוע מיתת ב"ד בשבת

"" ד.חיוב סקילה למכשפה (2)
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רמד	מסכתנושא

(2) עונשין-מלקות

"" נב.יבמותדברי  שרב היה מלקה עליה� מכת מרדות (1)

"" נה.לאו שנית� לאזהרת כרת (2)

רמד	מסכתנושא

(7) עונשין-שגגות וכריתות

"" •קיג.יבמותהבא על אשת חרש אי חייב אש  תלוי

"" ••צב.הוראת ב"ד ע"פ מציאות שגויה אי הוי הוראה לקרב�

"" ח:חטאת קבועה באה על עברות שזדונ� כרת בלבד (1)

"" קיג.חיוב אש  תלוי אי בעינ� חתיכה מב' חתיכות (1)

"" נה.חילוק כפרה באיסורי עריות

"" לד.טעה בדבר מצוה ועשה מצוה (4)

"" נה.עונש כרת

רמד	מסכתנושא

(1) רוצח וערי מקלט

"" קכ:יבמותשחט ב' סימני  או רוב ב' של חברו בשוגג (1)

רמד	מסכתנושא

(1) שומרים

"" קטו:יבמותשומר שטוע� החזרתי ופירות אלו באותה מידה שלי ה�

רמד	מסכתנושא

(4) שטרות

"" קטז.יבמותאותיות אי נקנות במסירה (1)

"" קטז.כתיבה בשטרות מקו  הכתיבה ולא מקו  הציווי (1)

"" •קטו:עדות בכתב,  גט או שטר שכתוב בו ש  אי חיישינ� לאחר

"" לח:שטר העומד לגבות אי כגבוי דמי (1)

רמד	מסכתנושא

(1) שכנים

"" לז:יבמותההול' למדינת הי  ואבדה דר' שדהו (1)

רמד	מסכתנושא

(1) שליחות

"" קיח:יבמותזכי� לאד  שלא בפניו ואי� חבי� אלא בפניו (1)

טהרות

רמד	מסכתנושא

(2)

"" עד:יבמותהכשר טמא לאכילת מע"ש,  תרומה וקדשי 

"" עה.הכשר טמא לנגיעה במע"ש ובתרומה כהכשר לאכילה

רמד	מסכתנושא

(1) אבות הטומאה

"" לד:יבמותטומאת איש ואשה בשכ"ז

רמד	מסכתנושא

(2) טומאת אשה-יולדת

"" עד:יבמותטומאת יולדת בגיורת ושפחה משוחררת

"" מב.יולדת לט' או לז' אי יולדת למקוטעי� (2)

רמד	מסכתנושא

(3) טומאת מת

"" עא:יבמותהזאה על טמא מת ערל

"" ס.טומאת כה� לאחותו ארוסה,  אנוסה,  מוכת ע# ובוגרת

"" סא.טומאת מגע,  משא ואוהל במת עכו" 

רמד	מסכתנושא

(3) טומאת מת-פרה אדומה

"" עג.יבמותטבול יו  למעשה פ"א (3)

"" עב:ערל שהיזה מי חטאת

"" עב:קידוש מי חטאת ע"י טומטו ,  אנדרוגינוס,  נשי  וקט�

רמד	מסכתנושא

(1) מקואות

"" עח.יבמותחציצה לטבילה ברובו או במקפיד (3)

רמד	מסכתנושא

(3) תשמיש

"" לד.יבמותאשה אי מתעברת בביאה ראשונה

"" לד:אשה ששהתה י' שני  אחר בעלה שוב אינה יולדת

"" לד:תשמיש מינקת

יורה דעה

רמד	מסכתנושא

(2) אבלות

"" •מג.יבמותאירוסי� וסעודת אירוסי� בתו' ל'

"" סו:יתומי  שהשתמשו בנכסי צא� ברזל לתכריכי המת

רמד	מסכתנושא

(1) אבלות-מת מצוה

"" פט:יבמותגדר מת מצוה (1)

רמד	מסכתנושא

(1) איסור והיתר-בישולי נכרים

מו.יבמותבישולי נכרי  בדבר שנאכל כמות שהוא חי br>(4)>או אינו עולה על שולח� מלכי  לאכול ע  פת""

רמד	מסכתנושא

(4) איסור והיתר-מאכלות אסורות

"" קיג.יבמותאיסור חלב בכוי (2)

"" קיד.ביקור ב� חבר אצל סבו ע"ה

"" קיד.חלב אשה גויה

"" קטו:מצא כלי וכתוב עליו סימ� לקודש או לאיסור

רמד	מסכתנושא

(28) גירות

"" מו:יבמותגוי שאמר מלתי ולא טבלתי אי נאמ� שמל לש  גירות

"" •צז:גר אי נושא אשת אחיו

"" מה:גר שלא טבל לגירותו וטבל לטומאתו

"" •צח:גר שמתה אשתו אי מותר בחמותו

"" מז:גר שנתגייר אי� יכול לחזור בו

"" מז.גר שנתגייר בינו לבי� עצמו

"" כב.גר שנתגייר כקט� שנולד (1)

"" מח:גר שנתגייר כקט� שנולד (2)

"" סב.גר שנתגייר כקט� שנולד (3)
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"" צז:יבמותגר שנתגייר כקט� שנולד (4)

"" עט.גרי  רבי  שנתגיירו בימי שלמה

"" •צח.התורה הפקירה זרעו של גוי

"" מו:טבילת גר בפני ג' וביו 

"" מו:טבילת גר שמל לפנינו ולא טבל בשבת

"" מח:טע  שגרי  בזה"ז מעוני� ויסורי� באי� עליה�

"" מז:מניעי  גוי מלהתגייר אבל לא יותר מדי

"" מו:נאמנות גוי לומר נתגיירתי

"" •צח.נשואי קרובות גר שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה

"" ••צז:נשות אחי  שא' מה  או שניה  גרי  ליבו 

"" עח.עובר יוצא בטבילת אמו לגירות

"" מו.עיכוב מילה וטבילה לגירות

"" כד:קבלת גרי  בימי דוד ושלמה ולימות המשיח

"" כד:קבלת גרי  הבאי  להתגייר משיקולי  זרי 

"" מז:קבלת עול מצוות בגר ובעבד משוחרר מרצו� או בע"כ

"" מז:קשי  גרי  לישראל כספחת (1)

"" קט:קשי  גרי  לישראל כספחת (2)

"" •צז:תאומי  שהורת� שלא בקדושה ולידת� בקדושה

"" מז.תהלי' גיור

רמד	מסכתנושא

(2) הלכה -  כללי

"" יג:יבמותאיסור לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות

"" •כב.הנחשב לב� למכה ומקלל או"א,  ואח לירושה ולטומאה

רמד	מסכתנושא

(2) כיבוד אב ואם

"" •קא.יבמותולד אשה שנישאת ללא המתנה והכה או קילל ספק אביו

"" ה:כיבוד או"א אי� דוחה שבת ושאר מצוות

רמד	מסכתנושא

(4) מילה

"" סד:יבמותחזקה למיתה בעקבות מילה מאחות לאחות

"" עב.מילה שלא בזמנה או למשו' ונולד מהול בלילה

"" עב.משו' ערלתו אי צרי' למול שוב

"" עא:ציצי� המעכבי� את המילה וחובת פריעה (2)

רמד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-הפרת נדרים

"" פז.יבמותאב אינו יכול להפר נדרי בתו נערה אלמנה או גרושה

רמד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-התרת נדרים

"" כה:יבמותמני� חכמי  להתרת נדרי 

רמד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-נדרים

"" קט.יבמותהנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה (1)

רמד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-נזיר

"" ה.יבמותנזיר מצורע בטהרתו מגלח כל שערו

רמד	מסכתנושא

(5) עבדים-עבד כנעני

"" סו.יבמותכפיית אדו� לשחרר שפחתו שחציה בת חורי�

"" צט.עבד כמטלטלי� או כקרקע לגבית כתובה

"" סב.עבד כנעני דומה לחמור (1)

"" מה:עבד כנעני שקד  וטבל לש  ב� חורי�

"" מח:עבד שאי� רוצה למול

רמד	מסכתנושא

(1) צדקה וגמילות חסדים

"" סב:יבמותהנושא בת אחותו והמלוה לעני בשעת דחקו

רמד	מסכתנושא

(1) קידוש השם

"" עט.יבמותמוטב שתעקר אות א' מהתורה ויתקדש ש  שמי 

כללים

רמד	מסכתנושא

(13) כללי פסיקה

"" לז:יבמותאי אמרינ� ק  דינא או הדר דינא

"" ט.ב"ש במקו  ב"ה אינה משנה (3)

"" עז.הוראת הלכה מפי השמועה קוד  או אחר מעשה (1)

"" צח.הוראת הלכה מפי השמועה קוד  או אחר מעשה (2)

"" מ.יחיד ורבי  הלכה כרבי  (7)

"" מו:יחיד ורבי  הלכה כרבי  (8)

"" מז.יחיד ורבי  הלכה כרבי  (9)

"" טו.מנהג ב"ש כדעת  לחומרא בהלכות שונות

"" מט:משנת ראב"י קב ונקי (2)

"" ס.משנת ראב"י קב ונקי (3)

"" מב:סת  משנה ואח"כ מחלוקת וההיפ'

"" מב:סת  משנה ומחלוקת בברייתא וההיפ'

"" צ:שמיעה לדברי נביא לעבור על מצוות התורה לפי שעה

רמד	מסכתנושא

(49) כללים הלכתיים

"" יט.יבמותאי אמרינ� אפשר לצמצ  (3)

"" כח.אי אמרינ� אפשר לצמצ  (4)

"" פט:אי ב"ד מתני� לעקור דבר מ� התורה

"" קט.אי גוזרי� גזירה לגזירה (10)

"" כא:אי גוזרי� גזירה לגזירה (9)

"" פג:אי� אד  אוסר דבר שאינו שלו (2)

"" ו.אי� הכשר מצות עשה דוחה ל"ת

"" קג:אי� למדי� איסור מטומאה

"" כב:אי� מזהירי� מ� הדי� (2)

"" ה.אי� עשה דוחה ל"ת ועשה (6)

"" כ.אי� עשה דוחה ל"ת ועשה (7)

"" סא.אי� עשה דוחה ל"ת ועשה (8)

"" ה:אי� עשה דוחה ל"ת שיש בו כרת

"" יג:איסור אי חל על איסור (2)

"" לב.איסור אי חל על איסור (3)

"" לד.איסור אי חל על איסור (4)

"" פד:איש ואשה הושוו לכל עונשי� שבתורה (3)

"" מ.אכילה גסה אי� שמה אכילה (1)

"" פג.אנדרוגינוס בריה בפני עצמו (2)
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"" ק.יבמותאנדרוגינוס וטומטו  בריה בפני עצמ� (3)

"" קטז:גזירה כעי� המעשה בלבד (3)

"" עב.דבר סכנה שדשו בה רבי  (2)

"" פה:דברי תורה אי� צריכי� חיזוק (4)

"" סד:הלכה במח' רבי ורשב"ג בחזקה בב' או ג' פעמי 

"" ד.המקור לעשה שדוחה ל"ת (1)

"" ה.המקור לעשה שדוחה ל"ת (2)

"" כ.המקיי  דברי חכמי  נקרא קדוש (1)

"" קד:הראוי לבילה אי� בילה מעכבת בו וההיפ' (1)

"" כו.חזקה בב' או ג' פעמי  (2)

"" סד:חזקה בב' או ג' פעמי  (3)

"" לו:חכמי  עשו חיזוק לדבריה  יותר משל תורה (3)

"" יא.כל דתקו� רבנ� כעי� דאורייתא תקו� (5)

"" צב:לא יהא חוטא נשכר (1)

"" קיט:למיעוטא דמיעוטא א	 ר"מ לא חושש (1)

"" סז:מה כח ב"ד יפה (1)

"" צ.מה כח ב"ד יפה (2)

"" ז:מיגו באיסור והיתר (5)

"" כ.מצוה לשמוע דברי חכמי  (1)

"" כד.ספק דרבנ� להקל (5)

"" עח.עובר אי הוי יר' אמו (1)

"" כ:עשה ול"ת ויכול לקיי  שניה  (2)

"" קי.עשה שלא כהוג� לפיכ' עשו בו שלא כהוג� (1)

"" טז.קדושה ראשונה אי קידשה לעתיד לבוא (3)

"" פב:קדושה שניה אי קידשה לעתיד לבוא

"" קיג.קט� אוכל נבלות אי ב"ד מצווי� להפרישו (2)

"" קיג:קט� אוכל נבלות אי ב"ד מצווי� להפרישו (3)

"" צ.קנס שוגג אטו מזיד (4)

"" פז:שתיקה כהודאה (1)

"" לו:תו' ל' יו  באד  אי הוי נפל (2)

רמד	מסכתנושא

(6) ספקות

"" יט:יבמותאי� ספק מוציא מידי ודאי (2)

"" לח.אי� ספק מוציא מידי ודאי (3)

"" לח:אי� ספק מוציא מידי ודאי (4)

"" פב.חילוק בספק דאו' בי� איסור כרת ללאו (1)

"" קיט.חילוק בספק דאו' בי� איסור כרת ללאו (2)

"" טז:קבוע ופריש (4)

רמד	מסכתנושא

(3) תערובות

"" פא.יבמותדבר חשוב שדרכו להמנות אינו בטל (2)

"" פב.דבר שיש לו מתירי� אפי' באל	 לא בטל (3)

"" פב.דעת ר' יהודה שמי� במינו אינו בטל (1)

מועדים

רמד	מסכתנושא

(1) יום טוב

"" קיד.יבמותהיתר מלאכה ביו"ט כלאחר יד במקו  צער

רמד	מסכתנושא

(1) פסח-מצה

"" מ.יבמותפת חלוטה למצה (2) ולשיירי מנחות

רמד	מסכתנושא

(4) פסח-קרבן פסח

"" עא.יבמותגר שמל ולא טבל וקט� שנולד מהול לקרב� פסח

"" עא.מילת זכריו ועבדיו מעכבת לעשיית ואכילת הפסח

"" ע.עבד עברי חייב בקרב� פסח

"" מו.פסח אי בא שלא מ� החולי�

רמד	מסכתנושא

(1) תעניות-ט' באב

"" מג:יבמותאירוסי�,  נישואי� וסעודת� מר"ח אב

פניני הש"ס

רמד	מסכתנושא

(1) דרך ארץ

"" סג:יבמותגלה סוד לאחד מאל	

רמד	מסכתנושא

(1) פתגמים

"" קכא:יבמותלא נביא אנכי ולא ב� נביא אנכי (3)

רמד	מסכתנושא

(3) שונות

"" סב.יבמותיחוס עכו"  ועבד לאבותיה 

"" סג.יתרו� המסחר על פני מלאכת האדמה

"" יב:קטנה שנתעברה אי יכולה לחיות (1)

רמד	מסכתנושא

(1) תולדות תנאים ואמוראים

"" סב:יבמותי"ב אלפי זוגות תלמידי ר"ע שמתו במגיפה

קדשים

רמד	מסכתנושא

(4)

"" פג:יבמותהמקדיש אנדרוגינוס לקרב� אי קדוש

"" מ.כהני  אוכלי  ובעלי  מתכפרי  (3)

"" צ.כהני  אוכלי  ובעלי  מתכפרי  (4)

"" מ.מצוות אכילת קדשי 

רמד	מסכתנושא

(3) משכן ומקדש

"" ו.יבמותבני� בית המקדש אינו דוחה שבת

"" ו:מורא מקדש אפי' בחורבנו (2)

"" סא.שיטת מינויי כ"ג בתקופת ימי בית שני (3)

רמד	מסכתנושא

(1) משכן ומקדש-ביאת מקדש ומשמשיו

"" ז:יבמותשילוח טבול יו  ממחנה לויה (2)

רמד	מסכתנושא

(1) עבודת המקדש

"" פז.יבמותכהני  ובעלי  זוכי� בחלק� בקרבנות משולח� גבוה (2)
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רמד	מסכתנושא

(1) פסולי המוקדשין

"" עב:יבמותשריפת נותר שלא בזמנה בלילה

שבת

רמד	מסכתנושא

(1) ל"ט אבות מלאכה-ה -  דש

"" קיד.יבמותיניקת חלב מבהמה בשבת  וביו"ט (1)

רמד	מסכתנושא

(1) מלאכת נכרי

"" מח:יבמותגר תושב מצווה על מלאכת שבת

תורה

רמד	מסכתנושא

(1)

"" צו:יבמותאמירת דבר שמועה בש  ת"ח אחר מיתתו

רמד	מסכתנושא

(1) מדרש הלכה

"" פב:יבמותר' יוסי שנה סדר עול 

רמד	מסכתנושא

(18) מידות שהתורה נדרשת בהן

"" מו.יבמותאי דני� אפשר משאי אפשר (2)

"" סא:אי דני� אפשר משאי אפשר (3)

"" כג.אי דרשינ� טעמא דקרא (2)

"" יא:אי� מקרא יוצא מידי פשוטו (2)

"" כד.אי� מקרא יוצא מידי פשוטו (3)

"" ז.דבר שהיה בכלל ויצא לידו� בדבר חדש (1)

"" ד.דבר שהיה בכלל ויצא,  ללמד על הכלל כולו יצא (4)

"" ז.דבר שהיה בכלל ויצא,  ללמד על הכלל כולו יצא (5)

"" עא.דברה תורה כל' בני אד  (2)

"" עח:דו� מינה ומינה / דו� מינה ואוקי באתרא (1)

"" ד.דרישת סמוכי� בכל התורה או במשנה תורה (2)

"" ח.היקש לקולא ולחומרא,  לחומרא מקשינ� (1)

"" ד.המקור לדרישת סמוכי� (2)

"" ט.וי"ו מוסי	 על עני� ראשו� (2)

"" ע.לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (5)

"" עד.לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (6)

"" קד.לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (7)

"" יז:לימוד ג"ש באמצעות מילי  דומות ולא זהות (3)

רמד	מסכתנושא

(2) מצוות

"" לט.יבמותאי� משהי� את המצוות (1)

"" מז:אי� משהי� את המצוות (2)

רמד	מסכתנושא

(3) תלמוד תורה

"" קט:יבמותהלומד תורה שלא ע"מ לקיי 

"" סב:העמדת תלמידי  בילדותו ובזקנותו

"" עב:שינו� קוד  לעיו� (5)
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