
 :יבמות

יבום 
  וחליצה

  עריות וצרותיה� ביבו�  ב  א  

  המקור לפטור ערוה וצרתה  ג    

  דרישת סמוכין  ד    

  ת שיש בו כרת"אין עשה דוחה ל  ה    

    ו    

    ז    

  בחייה -איסור אחות אשה   ח    
  יבו� בעל כורחה

  ז עריות פוטרות צרותיה�"ט/ו"ט  ט    

  חלוצה וצרותיה לחול� ולאחי�  י    

  צרת יבמה שנתייבמה לאחי�  יא    
  מחזיר גרושתו וצרותיה�, סוטה

  אילונית וצרותיה�, ממאנת  יב    

  צרת ערוה שנתגרשה  יג    
  ש"ב �עריות וצרותיה� ביבו� 

תגודדו  יד    
ת
א 

ל
  

  טו    

  טז    

  אשת אחיו שלא היה בעולמו  יז  ב  
  מצות יבו� באחי� מאב

  אי� זיקה/יש  יח    

    יט    

  איסורי מצוה וקדושה ביבו�  כ    

  איסורי שניות  כא    

  גדר אח וזרע למצות יבו�  כב    
  אחותו שהיא בת אשת אביו

  אחיות ומת' מב' קידש א  כג    

  איסור חלוצה לכהן  כד    
  מצות יבו� לכתחילה בגדול

  איסור נישואין משום חשד  כה    

  איסור אחות זקוקתו ביבו�  כוג   
  "פסולה"חליצה 

  נאסרה וחזרה והותרה, הותרה  כז    

  היתר אחות זקוקתו הערוה  כח    

  כ נפלה אחותה"מאמר ואח  כט    
  ש"מאמר לב

  אחיות ונכרית' אחי� ב' ג  ל    
  צרת ספק מקודשת או מגורשת

  זמן בגיטין ובקידושין  לא    
  יבמי�' זיקת ב

  יבמה אחות אשתו ומתה אשתו  לב    
  איסור חל על איסור

  שקדשו והוחלפו נשותיה�' ב  לג    

  חטא ער ואונן  לד    
  חודשי הבחנה' המתנה ג

  

יבום 
  וחליצה

  חליצת ויבו� מעוברת  לה  ד  

  יב� מעוברת וילדה לא בר קיימא  לו    

  יב� מעוברת וילדה ספק למי  לז    
  ירושה במקום ספק

  שומרת יב� שנפלו לה נכסי�  לח    

  מצות יבו� בגדול  לט    
  מה עדי יבו� או חליצה 

  נחלת המת ליב�  מ    
  איסור קרובות חלוצתו

  קידש אחות יבמתו  מא    
  חודשי� לפני יבו�' המתנה ג

  חודשי הבחנה' המתנה ג  מב    

  בתי�' יבמות מב' יבו� ב  מג    
  יבו� אחת בלבד מכל בית

  ממזר מחייבי לאוי�  מד    
  ולד מחזיר גרושתו לכהונה

  ולד בת ישראל מגוי  מה    

  ומ    

ת
גירו

  

  מז    

  מח    

  איסורי ביאה שולד� ממזר  מט    
  מנשה והנביא ישעיהו

מאמר אחר , גט אחר גט  נ  ה  
  'מאמר וכו

    נא    

  מצוה להקדי� מאמר ליבו�  נב    
  כיצד מאמר

    נג    

  גדרי ביאת יבמה  נד  ו  
  העראה כגמר ביאה

    נה    

איסורי 
  כהונה

  איסורי כהונה לתרומה  נו    
  פצוע דכא לתרומהכה� 

  חופה לפסולות לתרומה  נז    

  ג שקידש קטנה ובגרה"כ  נח    

  ג"איסור אלמנה לכ  נט    
  ג"בוגרת ומוכת ע� לכ

  ג"חלל מבעולה וכ  ס    
  שני� לכהונה' גיורת פחות מג

  ג"אירס אלמנה ונתמנה לכ  סא    
  זונה האסורה לכהונה

  פריה ורביה

  ר"שיעור מצות פו  סב    
  ע במגיפה"ר מות תלמידי

  אשה רעה  סג    
  ב� עזאי �ר "ביטול מפו

  שני� ולא ילדה' אשתו י  סד    
  פעמים' או ג' חזקה בב

  טענת כח גברא  סה    
  ר באשה"מצות פו



 

  תרומה

  עבדי אשת כה� לתרומה  סו  ז  
  קנין בעל בנכסי צאן ברזל

  הפוסלי� ולא מאכילי� בתרומה  סז    

 ביאת פסול פוסלת לכהונה  סח    
  ולתרומה

  אונס ופיתוי לכהונה  סט    
  הבא על ארוסתו בבית חמיו

  ערל נשיו ועבדיו לתרומה  ע  ח  
  אונ� בתרומה

  י לא מלו במדבר"בנ  עא    

  משו! ערלתו לתרומה  עב    
  טומטו� ואנדרוגינוס לתרומה

  ערל במעשר שני  עג    
  ש וביכורים שנטמאו"מע, תרומה

תרומה , ש"הכשר טמא למע  עד    
  וקדשי�

  פצוע דכא ונשיו לתרומה  עה    
  גדר פצוע דכא וכרות שפכה

איסורי 
  קהל

  פצוע דכא בישראלית ובגיורת  עו    
  מצרי ואדומי, מואבי, גר עמוני

  עמוני ולא עמונית  עז    

  ב� מצרי שני ומצרית ראשונה  עח    
  איסור ממזרי� ונתיני� בקהל

יבום 
  וחליצה

  ריס ואשתו ליבו� וחליצהס  עט    
  אילונית ליבו� וחליצה

  סימני סריס ואילונית  פ    

  נשי ואנדרוגינוס לתרומה  פא    
  ז"תרומה בזה

    פב    

  טומטו� שנקרע ליבו� וחליצה  פג    
  זכר הבא על אנדרוגינוס

נשי� המותרות והאסורות   פד  ט  
  או ליבמיה�/לבעליה� ו

  יותכתובה בחייבי לאוי� ובשנ  פה    

תרומה 
  ומעשר

  קדושת מעשר ראשו�  פו    
  תקנת עזרא לקנוס הלויי�

שבה לאכול בתרומה   פז    
  ובמעשר משו� זרע

  עגונה

  אשה שנשאת ובא בעלה  פח  י  
  פ תרי ותרי"נשאה ע

  ד מתנין לעקור דבר מן התורה"ב  פט    
  ד היה הפקר"הפקר ב

    צ    

    צא    

  נתייבמה ובא בעלה  צב    
  מה לשוקקידושי� ביב

  אדם מקנה דבר שלא בא לעולם  צג    
  א"פ ע"היתר יבמה ע

  נשא אחות אשתו ובאה אשתו  צד    
  חמותו אחר מות אשתו

  ייבו� ארוסת אחיו ובא  צה    

  אחיות מאב או מא�' ה  צו      יבום
  ביבמה' מעשה ב� ט

  

ולדות 
  שנתערבו

  קרובות אנוסה ומפותה  צזיא  
  גר באשת אחיו

  שהורתו שלא בקדושהקרובות   צח    
  ולדות שנתערבו ליבו�' ה

  ולד חמות וכלתה שנתערבו  צט    

ולד אשה שנישאה ללא   ק    
  חודשי הבחנה' המתנת ג

מצות 
  חליצה

  הרכב בית הדי� לחליצה  קאיב  

  מנעל הכשר לחליצה  קב    
  חליצה צריכה כוונה

  חליצה בשוק וביר!  קג    
  שלו חליצה בנעל שאינה

  בלילה ובשמאל חליצה  קד    
  רקיקה וקריאה, חליצה

  גידמת לחליצה  קה    
  קט� וקטנה שחלצו

  חליצה מוטעת או מעושה  קו    
  חליצההסדר 

נישואי 
קטנה 
  וחרשת

  קטנה הממאנת  קז  יג  

  דרכי מיאו�  קח    
  ממאנת לכה� ולקרובי�

  יבו� מחזיר גרושתו בהיתר  קט    
  אחיות קטנה וגדולה' יבו� בב

גדולה או חרשת קטנה ו  קי    
  'ופקחת ליבו� מבית א

  קט� שבא על יבמתו  קיא    
  יבמה שאמרה לא נבעלתי

, נישואי� וגירושי� בחרש  קיב  יד  
  חרשת ושוטה

  הבא על אשת חרש  קיג    

  הפרשת קט� מעבירה  קיד    

  עגונה

  אשה שאמרה שמת בעלה  קטוטו  
  א בשעת מלחמה"ע

  א כשקטטה בינו לבינה"ע  קטז    
  שמת בעלה לכתובהאמרה 

  נשי� הפסולות לעדות אשה  קיז    
  הכחשה בעדות אשה

  נשי� ואי� יודע' מה' קידש א  קיח    
  המעידה נגד חזקתה ליבו�

  י"חשש לולד מצרתה במדה  קיטטז  
  אחי� שאמרו שמתו' נשי ב

  עדות נסיבתית לאשה  קכ    

  אי� לה� סו /מי� שיש  קכא    
  מסיח לפי תומו לעדות אשה

  פ בת קול"היתר אשה ע  קכב    
  ח לעדות אשה"עד פסול ודו

  
 :יבמות

  .פד  יש מותרות  .ט  .ב  חמש עשרה נשי� .א
 .פז  האשה רבה  .י  .יז  כיצד .ב
 .צז  נושאי� על אנוסה  .יא  .כו  ארבעה אחי� .ג
 .קא  מצות חליצה  .יב  :לה  החול� ליבמתו .ד
 .קז  בית שמאי  .יג  .נ  רב� גמליאל .ה
 :קיב  חרש שנשא  .יד  :נג  הבא על יבמתו .ו
 :קיד  האשה שלו�  .טו  .סו  אלמנה לכה� גדול .ז
 .יטק  האשה בתרא  .טז  .ע  הערל .ח
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