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יומאיומאיומאיומא

אבן העזר

רמד	מסכתנושא

(1) איסורי ביאה

"" יח:יומאחשש לריבוי ממזרי� בנשיאת נשי� מב' מדינות (1)

רמד	מסכתנושא

(1) סוטה

"" •לז:יומאטבלת פרשת סוטה שעשתה הילני המלכה במקדש

אגדה, מחשבה ומוסר

רמד	מסכתנושא

(18) אגדתא

"" כח:יומאאבותינו זקני� ויושבי� בישיבה היו

"" כח:אברה� אבינו קיי� כל התורה כולה (1)

"" כ.אי� לשט� רשות להשטי� ביוה"כ

"" לח:אי� מלכות נוגעת בחברתה אפי' כמלא נימא (2)

"" �נב:דברי� שגנז יאשיהו בסו	 ימי בית ראשו

"" •לח.דלתות ניקנור

"" כב:המתמנה פרנס על הציבור מתעשר

"" י.הענקי� ושמותיה�

"" �כא:ו' מיני אש ה

"" י.זיהוי עמי בני יפת

"" סט:חותמו של הקב"ה אמת

"" •לח.כהני� ולויי� הזכורי� לגנאי

"" •נד:מהיכ� נברא העול�

"" �סט.מפגש שמעו� הצדיק ע� אלכסנדרוס מוקדו

"" פג:משמעות שמות

"" לט.ניסי� בימי כהונתו של שמעו� הצדיק

"" �לט:סימני� לא טובי� שקדמו במקדש לחורב

"" מז.ר' ישמעאל ב� קמחית כ"ג וצניעות אמו

רמד	מסכתנושא

(2) אמונה ומחשבה

"" סז:יומאאת משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו

"" סט:שימוש בתארי� לקב"ה

רמד	מסכתנושא

(1) אמונה ומחשבה-גלות וגאולה

"" ט:יומאעליית ישראל מבבל בימי עזרא

רמד	מסכתנושא

(1) ארץ ישראל

"" פא:יומאאי� א"י חסרה כלו� (2)

רמד	מסכתנושא

(1) ארץ ישראל-ירושלים

"" יב.יומאירושלי� אי נתחלקה לשבטי� (1)

רמד	מסכתנושא

(2) ישראל

"" כב:יומאאסור למנות את ישראל

"" �נו:ישראל אפי' בשעה שה� טמאי� שכינה עמה

רמד	מסכתנושא

(17) מדרש

"" �נג.יומאבני אהר� הורו הלכה בפני רב

"" עו:דרשת פסוקי� בספר יחזקאל ודניאל

"" עד:דרשת פרשת המ� והשלו

"" פו:הזכרת חטאו של משה במי מריבה בעונשו

"" עה:זהות השלו

"" ד:זמ� מת� תורה (2)

"" כב:חטאי שאול ודוד המל#

"" לה:יוס	 ואשת פוטיפר (1)

"" נד.ל' המקרא 'עד היו� הזה'

"" סו:מיתת החוטאי� בעגל

"" כב:מלחמת שאול בעמלק

"" עז:מעי� שעתיד לצאת מבית קה"ק

"" �עה.מעלות שהיו במ

"" נב.פסוקי� שאי� לה� הכרע (1)

"" ד.פרישת משה במעמד הר סיני

"" עה.קללת הנחש $ ועפר תאכל כל ימי חיי#

"" סו:שבט לוי לא חטא בעגל

רמד	מסכתנושא

(5) מוסר

"" כט.יומאהרהורי עבירה קשי� מעבירה

"" פו:השונה בעבירה נעשית לו כהיתר (1)

"" פז.השונה בעבירה נעשית לו כהיתר (2)

"" עו.מ� בכל יו� לכוו� לב� של ישראל לאביה� בשמי�

"" לט.עבירה מטמטמת לבו של אד�

רמד	מסכתנושא

(5) מוסר-בין אדם לחברו

"" לח:יומאאי� אד� נוגע במוכ� לחברו

"" כג.איסור נקימה ונטירה

"" יט:החושד בכשרי� לוקה בגופו (2)

"" ד:לא תל# רכיל

"" ד:קריאה לחברו קוד� שידבר עמו

רמד	מסכתנושא

(2) מוסר-יצר טוב ויצר הרע

"" סט:יומאגורל יצר ע"ז ועריות

"" סט:יצה"ר נית� כדי להתגבר עליו ולקבל שכר

רמד	מסכתנושא

(2) מוסר-יראת שמים

"" ד:יומאבמקו� גילה ש� תהא רעדה (2)

"" עב:ת"ח שאי� בו יראת שמי�

רמד	מסכתנושא

(3) מוסר-צניעות וענוה

"" כג.יומאהמעביר על מדותיו מעבירי� ממנו כל פשעיו (2)

"" פז:המעביר על מדותיו מעבירי� ממנו כל פשעיו (3)

"" (2) �כג.הנעלבי� ואינ� עולבי

©NetivotHashas.org.il



129129129129

רמד	מסכתנושא

(1) מוסר-שכר ועונש

"" עו.יומאמידה טובה מרובה ממידת פורענות (1)

רמד	מסכתנושא

(2) צדיק /  רשע

"" לח:יומאזכר צדיק לברכה וש� רשעי� ירקב

"" פז.נשיאת פני� לרשעי� ולצדיקי� בעוה"ז

רמד	מסכתנושא

(2) צדיק /  רשע-צדיק

"" כט.יומאאסתר המלכה ותפילת צדיקי� נמשלו לאיילה

"" לח:צדיקי� יסוד העול�

רמד	מסכתנושא

(15) תשובה

"" לח:יומאבא לטמא פותחי� לו בא לטהר מסייעי� אותו (2)

"" ••פז.האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב

"" ••פז.האומר אחטא ויוה"כ מכפר

"" פו:היכי דמי בעל תשובה

"" ••פה:חילוקי כפרה

"" •פה:כפרת יוה"כ ללא תשובה

"" ••פה:כפרת ל"ת הניתק לעשה ול"ת גמור

"" פז.מזכה את הרבי� אי� חטא בא על ידו

"" פז.מחטיא את הרבי� אי� מספיקי� בידו לעשות תשובה (1)

"" פו.מעלות התשובה

"" פו.מקור לתשובה מ� התורה

"" ••פז.עבירות שבי� אד� לחברו חייב לפייסו

"" פו:פירוט החטא בוידוי

"" פו:פרסו� חטאיו (2)

"" פו.תשובה מאהבה ומיראה

אורח חיים

רמד	מסכתנושא

(1) ברכות

"" ע.יומאברכה שאינה צריכה (2)

רמד	מסכתנושא

(1) ברכת המזון-סעודה

"" ל.יומאנט"י בסעודה כשהטיל מי� או הסיח דעתו

רמד	מסכתנושא

(3) והיה מחניך קדוש

"" יח.יומאדברי� המביאי� את האד� לידי טומאת קרי

"" יח:נשיאת אשה לימי� מועטי� (1)

"" ל.צואה במקומה,  אסור לקרוא ק"ש

רמד	מסכתנושא

(1) ק"ש וברכותיה

"" יט:יומארמיזה בעיניו ובאצבעותיו וכיו"ב כשקורא ק"ש

רמד	מסכתנושא

(3) קריאת התורה

"" ••ע.יומאאי� גוללי� ס"ת בציבור מפני כבוד הציבור (1)

"" ••סט:דלוג בקריאה בתורה או בנביא (1)

"" ••ע.חשש ללעז ופג� ס"ת (1)

רמד	מסכתנושא

(1) תפילה-נשיאת כפיים

"" •פז:יומאנשיאת כפי� במנחה ובנעילה

רמד	מסכתנושא

(1) תפילה-סדר ונוסח התפילות

"" נג:יומאפסיעה לאחוריו בסו	 תפילת העמידה

רמד	מסכתנושא

(3) תפילין

"" (2) �ז:יומאאיסור היסח הדעת מהצי' ומתפילי

"" סט.הנחת תפילי� כנגד ראשו

"" לג:הקדמת תפילי� של יד לשל ראש

זרעים

רמד	מסכתנושא

(1) כלאים-כלאי בגדים

"" סט.יומאאיסור כלאי בגדי� דר# לבישה,  העלאה והצעה (1)

רמד	מסכתנושא

(1) תרומות ומעשרות-תרומה גדולה

"" פ:יומאאכילה גסה ושלא כדר# לחיוב חומש בתרומה

חושן המשפט

רמד	מסכתנושא

(1) עונשין-מלקות

"" לו:יומאגדר לאו הניתק לעשה

רמד	מסכתנושא

(1) רוצח וערי מקלט

"" פה:יומאבא להרג# השכ� להרגו

טהרות

רמד	מסכתנושא

(2) טומאת אוכלין ומשקין

"" פ:יומאטומאת הגוויה באכילת אוכל טמא

"" �פ.שיעור כביצה לטומאת אוכלי

רמד	מסכתנושא

(1) טומאת אשה-נדה

"" ו.יומאטבילת בועל נדה ביו� או בלילה

רמד	מסכתנושא

(15) טומאת מת-פרה אדומה

"" מב:יומאאיסור הוצאת פרה נוספת ע� הפ"א

"" מג.הזאה מד� פ"א אל נוכח פני אהל מועד

"" מב.היסח הדעת במעשי פ"א

"" מג.הכשרי� לאסיפת אפר פ"א ולמילוי מי�
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"" מג.יומאהכשרי� להזאת מי חטאת על הטמא

"" יד.המיוחד בטומאת מי חטאת (1)

"" ב.הפרשת הכה� ז' ימי� קוד� מעשה פ"א

"" ב.טבול יו� למעשה פ"א (1)

"" מג:טבול יו� למעשה פ"א (2) ולהזאת מי חטאת

"" טז.כה� השור	 פ"א מזה כנגד פתח ההיכל

"" יד.מי חטאת שהוזו על הטהור אי טמאוהו

"" מג.מעשה פ"א בבגדי כהונה

"" מב:מעשה פ"א לדורות בכ"ג או בכה� הדיוט

"" מב:מעשי פ"א באשה ובלילה

"" מג:שחיטת פ"א בזר (2)

רמד	מסכתנושא

(4) מקואות

"" ח.יומאהזאה בזמנה אי הוי מצוה

"" ח.טבילה בזמנה אי הוי מצוה (2)

"" פח.טבילה בזמנה אי הוי מצוה (3)

"" לא.שיעור מקוה (4)

רמד	מסכתנושא

(6) נגעים

"" ל:יומאטבילת מצורע מחוסר כפורי� ביו� השמיני

"" �יא:טומאת נגעי� בביכ"נ,  בבית אשה או של שותפי

"" יב.טומאת נגעי� בבתי ירושלי� (1)

"" סא.נשפ# לוג השמ� של מצורע המיטהר

"" סא.עיכוב מתנות שמ� על ראש מצורע המיטהר

"" סא:תקנת מצורע שנשחט אשמו שלא לשמו

יורה דעה

רמד	מסכתנושא

(1) איסור והיתר-מאכלות אסורות

"" עד.יומאאיסור חלב וד� בכוי (1)

רמד	מסכתנושא

(7) הלכה -  כללי

"" לח:יומאאסור לקרוא בש� של רשעי�

"" פב.ג' עברות שיהרג ואל יעבור (2)

"" �סט:הזכרת ש� המפורש בגבולי

"" פו.חילול הש�

"" עז:חשש למעבר בנהר משו� סכנה

"" מא:לשו� של זהורית בפ"א,  שעיר המשתלח ומצורע

"" פד:תינוק שנמצא בעיר מעורבת כותיי� וישראל (1)

רמד	מסכתנושא

(3) מזוזה

"" י.יומאלשכות המקדש וסוכת החג במזוזה

"" יא:מזוזה לימי� הנכנס

"" יא.שערי� החייבי� במזוזה

רמד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות

"" �עג:יומאחלות נדרי� ושבועות באיסור או פסול דרבנ

רמד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-נדרים

"" עו.יומאבנדרי� הל# אחר ל' בני אד� (2)

רמד	מסכתנושא

(1) סת"ם

"" לז:יומאכתיבת מגילה להתלמד בה (1)

רמד	מסכתנושא

(1) שחיטה

"" לב:יומאשחיטה ברוב שני� (1)

כללים

רמד	מסכתנושא

(1) כללי פסיקה

"" לו:יומאיחיד ורבי� הלכה כרבי� (5)

רמד	מסכתנושא

(42) כללים הלכתיים

"" יא.יומאאי גוזרי� גזירה לגזירה (5)

"" מד:אי גוזרי� גזירה לגזירה (6)

"" נה.אי חיישינ� לטעות בכתיבה

"" יג.אי חיישינ� למיתה (1)

"" סו.אי חיישינ� שיבוא לידי תקלה (3)

"" נה:אי יש ברירה (8)

"" לג.אי� מעבירי� על המצוות (2)

"" נח:אי� מעבירי� על המצוות (3)

"" ע.אי� מעבירי� על המצוות (4)

"" כו.ברב ע� הדרת מל# (4)

"" ע.ברב ע� הדרת מל# (5)

"" (1) �פד:בתר מחשבתו או מעשיו של אד� אזלינ

"" פג.הליכה אחר רוב דעות באומדנא

"" לט.התורה חסה על ממונ� של ישראל (2)

"" מד:התורה חסה על ממונ� של ישראל (3)

"" כח:זריזי� מקדימי� למצוות (3)

"" עג:חצי שיעור אי אסור מ� התורה (1)

"" עד.חצי שיעור אי אסור מ� התורה (2)

"" ח.טומאה דחויה או הותרה בציבור (7)

"" מו:טומאה דחויה בציבור (8)

"" •ו:טומאת מת דחויה או הותרה בציבור (6)

"" עד.כוי בריה בפני עצמה או ספק (1)

"" (4) �לא.כל דתקו� רבנ� כעי� דאורייתא תקו

"" (1) �טו:כל פניות שאתה פונה יהיו דר# ימי

"" (2) �נח:כל פניות שאתה פונה יהיו דר# ימי

"" ל.לא ניתנה תורה למלאכי השרת (2)

"" נח.מי� במינו אי חוצ' (2)

"" סה:מני� שנה לפי החמה או הלבנה (2)

"" (3) �יב:מעלי� בקודש ואי� מורידי

"" (4) �כ:מעלי� בקודש ואי� מורידי

"" (5) �עג.מעלי� בקודש ואי� מורידי

"" (1) �סב.מצוה בראשו

"" (2) �•סד.מצוה בראשו

"" עז:נמצאת מכשיל� לעתיד לבא (3)

"" עו:סיכה כשתיה (2)
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"" נג:יומאעדיפות ימי� על שמאל

"" סט.עת לעשות לה' הפרו תורת# (2)

"" פא.צירו	 לכשיעור כשאי� שיעור� שווה (1)

"" סא:צרי# ואי� לו תקנה (1)

"" מו:שבת הותרה בציבור

"" (2) �יא.שלוחי מצוה אינ� ניזוקי

"" פ.תפסת מרובה לא תפסת (2)

רמד	מסכתנושא

(1) מידות ושיעורין

"" �פ.יומאהמקור לשיעורי עונשי

רמד	מסכתנושא

(2) ספקות

"" עד.יומאהתייחסות התורה לספק (1)

"" פד:קבוע ופריש (3)

מועדים

רמד	מסכתנושא

(31) יום הכיפורים

"" •פא.יומאאזהרה ועונש על עינוי ואיסור מלאכה ביוה"כ

"" •פ:אכילה גסה ביוה"כ

"" ••פא:אכילת אוכלי� שאי� ראויי� ביוה"כ

"" ••עד:גדר עינוי יוה"כ האמור בתורה

"" ••עח:היתר רחיצת פני� למל# ולכלה וסנדל ליולדת

"" פח.הרואה קרי ביוה"כ

"" •פז:חובת וידוי במנחה עיוה"כ ובתפילות יוה"כ

"" ••פא.חיוב חטאות על אכילה,  שתיה ומלאכה ביוה"כ

"" עד.חיוב עונשי� בעינויי יוה"כ

"" פח.טבילת מצוה ביוה"כ

"" יט:מנהג שלא לישו� בליל יוה"כ

"" •פא:מצות אכילה בעיוה"כ (4)

"" ••פב.מצות חינו# התינוקות לתענית יוה"כ

"" •עח.סנדל של שע� וכיו"ב ביוה"כ

"" ••עז.עינוי נעילת הסנדל

"" ••עו:עינוי רחיצה וסיכה

"" ••עו.עינוי שתיה בכלל אכילה

"" ••עז.עינוי תשמיש המיטה

"" ••עג:עינויי נפש של צו� יוה"כ

"" סו:עירוב ומלאכת הוצאה מרל"ר ביוה"כ

"" ••פא.צירו	 אכילה ושתיה ביוה"כ

"" ••פ:צירו	 מיני אוכלי� שוני� לאכילה ביוה"כ

"" •עז:רחיצה או סיכה במקצת או שלא לש� תענוג ביוה"כ

"" �•עז:רחיצה ביוה"כ שלא במתכוו

"" ••עט.שיעור ככותבת הגסה לאכילה ביוה"כ

"" ••פ.שיעור כמלא לוגמיו

"" •עח:תינוקות לעינויי יוה"כ

"" •עח:תענוג שאינו מנעל מותר ביוה"כ

"" •פז:תפילת נעילה

"" •פח.תפילת נעילה בעוד יו� או משחשכה

"" •פז:תפילת ערבית במוצאי יוה"כ

רמד	מסכתנושא

(1) סוכות-ניסוך המים

"" כו:יומאניסו# מי� בחג ע� תמיד של שחר

רמד	מסכתנושא

(1) סוכות-סוכה

"" עט:יומאאכילת פירות חו' לסוכה

רמד	מסכתנושא

(1) סוכות-שמיני עצרת

"" ב:יומאשמע"צ רגל בפני עצמו (2)

רמד	מסכתנושא

(6) פסח-קרבן פסח

"" (2) �סב.יומאאבד פסחו והפריש אחר ונמצא הראשו

"" (3) �סד.אבד פסחו והפריש אחר ונמצא הראשו

"" סו.הקרבת פסח שלא קרב,  בפסח שני או שנה אחרי

"" נא.מעמד קרב� פסח ראשו� ושני וחגיגה

"" סג.פסח שלא בזמנו אי בעי עקירה (2)

"" סג.פסח ששחטו חו' לעזרה

רמד	מסכתנושא

(1) פסח-קרבן פסח-פסח שני

"" נא.יומאדחיית פסח שני שבת וטומאה (2)

פניני הש"ס

רמד	מסכתנושא

(2) דרך ארץ

"" לז.יומאהליכה לצד רבו דר# נימוס

"" יח:זהירות בבית אכסניא שלא יראה קרי

רמד	מסכתנושא

(1) פתגמים

"" פה:יומאטבא חדא פלפלתא חריפא ממלא צנא דקרי (1)

רמד	מסכתנושא

(7) שונות

"" כח:יומאאור לבנה לעומת אור החמה

"" עח:גדילתו של תינוק

"" פג:כלב שוטה

"" פה.מהיכ� נוצר הולד (1)

"" מד:מיני זהב

"" פד.מיני רפואה (2)

"" עח:שינה ע� מנעלי�

קדשים

רמד	מסכתנושא

(3)

"" סה:יומאהקרבת חובות מהקדש שנה קודמת

"" סח:כהני� אוכלי� ובעלי� מתכפרי� (2)

"" נ:מקדיש כשפודה מוסי	 חומש ומתכפר ממיר (1)
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רמד	מסכתנושא

(1) זבחים-בכור

"" עח.יומאנטילת רשות להתרת בכורות מבי נשיאה

רמד	מסכתנושא

(2) מנחות

"" מז.יומאאופ� פעולת קמיצה במנחות (1)

"" מח.הניח קומ' בכלי שלא כדר# (1)

רמד	מסכתנושא

(2) מעילה

"" נט:יומאמעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו (2)

"" •נט.מעילה בשיירי ד� הקרבנות (1)

רמד	מסכתנושא

(23) מעשה הקרבנות

"" מו.יומאדחיית אברי ופדרי תמיד בה"ע שבת וטומאה

"" מט.הולכה פסולה בזר (1)

"" �נח.הניח מזרק בתו# מזרק וקבל ד� קרב

"" (1) �מא.הפרשה אינה קובעת סוג הקרב

"" מא.הפרשת קיני� לחטאת ולעולה בלקיחה או בעשיה

"" כו:הפשט וניתוח כשרי� בזר

"" כ.הקטרה ומעילה באברי� שפקעו מע"ג המזבח (1)

"" (1) �כט:לילה אי הוי מחוסר זמ

"" טו.מתנות דמי� של עולה,  חטאת ועולת התמיד

"" מח.נשפ# הד� או נתפזרה הקטורת על הרצפה (1)

"" •לו.סדר סמיכה ווידוי על קרבנות

"" ה.סמיכה ותנופת קרבנות אי� מעכבות (1)

"" כט.עבודות יו� שנעשו בלילה ודינ� שריפה (1)

"" (1) �•ס:עיכוב מת� שיירי הד� על יסוד מזבח החיצו

"" מא:עני שהביא קרב� עשיר וההיפ#

"" לו.צפו� המזבח לשחיטת ק"ק (1)

"" (1) �מח.צרי# לקבל את כל ד� נפש הקרב

"" (2) �נו:צרי# לקבל את כל ד� נפש הקרב

"" סא:קבלת ד� אש� מצורע ביד ובכלי (1)

"" כט:קידוש בכלי שרת שלא בזמנו (1)

"" מא.קרב� עולה ויורד לעני והעשיר

"" �סב:קרבנות שצריכי� שיהיו שווי

"" •מב.שחיטת פר כ"ג ביוה"כ ופ"א בזר (1)

רמד	מסכתנושא

(3) מעשה הקרבנות-חטאת

"" נז:יומאאי כוס ד� דוחה כוס אחרת או הוי שיריי� (1)

"" נז.הבדל בי� דמי� בהיכל בחטאות פנימיות

"" סד:חטאת ציבור מתה או רועה

רמד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות-עולה

"" לו.יומאכפרת קרב� עולה

רמד	מסכתנושא

(3) מעשה הקרבנות-שחוטי חוץ

"" סב:יומאשחוטי חו' במחוסר מעשה להיות כשר בפני�

"" סג:שחט בחו' שעיר המשתלח וקדשי בדק הבית (1)

"" סב:שעירי יוה"כ ששחט� חו' לעזרה

רמד	מסכתנושא

(29) משכן ומקדש

"" •נג:יומאאב� השתיה

"" כה.איסור ישיבה בעזרה (1)

"" סט:איסור ישיבה בעזרה (2)

"" יט.ב' לשכות של הכ"ג

"" עג:גזירת נביא חוזרת אבל לא גזירת אורי� ותומי�

"" כא:ה' דברי� שבי� מקדש ראשו� לשני

"" •לז.הזכורי� לשבח

"" �נב.חישוב אמה טרקסי� בי� ההיכל לקה"ק במקדש ראשו

"" כא.י' ניסי� שנעשו במקדש

"" נד.י"ג פרוכות שהיו במקדש

"" נה:י"ג שופרות שהיו במקדש

"" סט.יציאה ע� בגדי כהונה חו' למקדש

"" עג.כיצד שואלי� באורי� ותומי� ולמי

"" טו:לשכות בית המוקד

"" •לה.לשכת בית הפרוה

"" �••ח:לשכת פרהדרי

"" טז:מידות העזרה וחלקיה השוני� (1)

"" יז.מיקו� לשכת הטלאי� ולחה"פ בבית המוקד

"" עב:'מעשה רוק�' ו'מעשה חושב'

"" ט.מפני מה חרבה שילה,  מקדש ראשו� ומקדש שני

"" עב.עצי שיטי� עומדי�

"" כא:עש� אש המערכה

"" כא:עש� המערכה

"" ••נא:פרוכת שבי� ההיכל לקה"ק

"" מד:קדושת אול� כהיכל או כבי� האול� ולמזבח (1)

"" כה.קדושת לשכת הגזית

"" ט.שיטת מינויי כ"ג בתקופת ימי בית שני (1)

"" יח.שיטת מינויי כ"ג בתקופת ימי בית שני (2)

"" טז.תנא דמסכת מדות

רמד	מסכתנושא

(9) משכן ומקדש-בגדי כהונה

"" יב:יומאאבנט כה� הדיוט וכ"ג ביוה"כ ובשאר ימות השנה

"" עב.איסור קריעת בגדי כהונה

"" �סח:בגדי כהונה אי ניתנו ליהנות בה

"" •עא:בגדי כהונה לכ"ג ולכה� הדיוט

"" יב:בגדי לב� של כ"ג אחר יוה"כ (1)

"" כג:בגדי לב� של כ"ג אחר יוה"כ (2)

"" �עג:הכתב ע"ג אבני החש

"" עא:מעשה אריגה בבגדי כהונה ובמקדש

"" ה:סדר הלבשת הכהני� בימי המילואי�

רמד	מסכתנושא

(10) משכן ומקדש-ביאת מקדש ומשמשיו

"" לא.יומאביאה במקצת למקדש אי שמה ביאה (1)

"" �כג:בעלי מומי� להוצאת ותרומת הדש

"" ל:דעת חכמי� שטהור אי� צרי# טבילה למקדש

"" ••כח.המיס# רגליו טעו� טבילה למקדש והמטיל מי� קידוש (1)

"" מה.זר אסור לעלות על המזבח (1)

"" לא.חיוב טבילה לעבודת מקדש ללא כניסה לעזרה

"" ••ל.טבילה לפני כניסה לעזרה

"" �יג:כ"ג עובד עבודת המקדש כשהוא אונ

"" יח.מעלות שהיו בכ"ג
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"" עב:יומאמעמד כה� משיח מלחמה

רמד	מסכתנושא

(12) משכן ומקדש-כלי המקדש

"" �עב.יומאאיסור הזחת החש� והסרת הבדי� מהארו

"" עב.בגדי השרד

"" •נג:גורל ארו� הברית

"" עב:זרי כלי המקדש

"" (1) �נא:י' שולחנות שעשה שלמה ואופ� הנחת

"" עב:מבנה ארו� הקודש

"" נד.מיקו� בדי הארו� בקה"ק (1)

"" לג:מיקו� השולח�,  המנורה ומזבח הזהב במקדש

"" טז.מיקו� מזבח החיצו� בעזרה (1)

"" לז.מיקו� מזבח החיצו� בעזרה (2)

"" נד.מראה הכרובי� במקדש ראשו� ושני

"" לט.עשיית כלי שרת מע' (1)

רמד	מסכתנושא

(55) עבודת המקדש

"" מה:יומאאש לקטורת שבהיכל,  לפני ולפני� ולמנורה

"" �כג:בגדי הכהני� בשעת הוצאת ותרומת הדש

"" •כד:בגדי� שלובשי� הכהני� בשעת הפייסות

"" �כא.דברי� שהיו נבלעי� בעזרה במקומ

"" כד:הדלקת מנורת המקדש ע"י זר

"" מח:הולכה בשמאל

"" •כד:הטע� שמרבי� בפייסות במקדש

"" מו:המכבה אש מחתה ומנורה

"" ל:הסיח דעתו חושש לטומאת מת למקדש (1)

"" ••כג.הצבעה לפייסות שהיו במקדש

"" מה.הקטרת אברי� ופדרי� שלא נתעכלו מבערב

"" סה:הקרבת קרבנות ציבור מתרומת הלשכה החדשה

"" •כו:הקרבת שני גזירי עצי� ע� התמיד

"" •לד.זמ� הקטרת קטורת של שחר ושל בה"ע

"" ••כח.זמ� שחיטת תמיד של שחר

"" ••כ.זמ� תרומת הדש� בכל יו�,  ביוה"כ וברגלי� (1)

"" כז:זר שסידר את המערכה או שני גזירי עצי�

"" לג:חלוקת הטבת הנרות לשני שלבי�

"" ••מד:חתיית הגחלי� לקטורת בכל יו� וביוה"כ

"" ••יז:כ"ג מקריב ונוטל חלק בראש

"" •כה:כה� המקבל את ד� התמיד

"" יט.כהני� שלוחי דרחמנא או דיד� הוו (1)

"" מז.כלי מידה לקומ' ולמלא חפניו

"" •מד.כפרת הקטורת על לשו� הרע (1)

"" מח.מחשבת פסול בחפינת הקטורת וחתיית הגחלי�

"" ••כו:מני� הכהני� להקרבת איל ופר

"" ••כו:מני� הכהני� להקרבת התמיד

"" ••מה.מערכות אש על מזבח החיצו� בכל יו� וביוה"כ

"" •לח.מעשה לחה"פ והקטורת

"" •כג.מעשי� בכהני� שרבו במרוצת� על כבש המזבח

"" כא:מצוה להביא אש מההדיוט (1)

"" נג.מצוה להביא אש מההדיוט (2)

"" •נג.נתינת עשב מעלה עש� בקטורת

"" יד:סדר הטבת הנרות וקטורת של שחר

"" ••כה:סדר הלו# אברי התמיד

"" לג.סדר עבודות המקדש בחול ובשבת

"" כז.עבודות הכשרות והפסולות בזר

"" •כז:עבודות המקדש הצריכות פייס

"" ד:עבודות ימי המילואי� המעכבות

"" כד.עבודות שזר חייב עליה� מיתה

"" �••כב.פייס א' לתרומת הדש

"" ••כה.פייס ב' להקרבת תמיד של שחר

"" ••כו.פייס ג' להקטרת הקטורת

"" ••כו.פייס ד' להעלות אברי התמיד מהכבש למזבח

"" •כו.פייס להקרבת תמיד וקטורת של בה"ע

"" כה:פייס לנוטל המחתה של קטורת

"" נח.קבל ד� קרב� באמצעות סיב לתו# מזרק

"" מז:קדושת בי� הביני� בקומ' ובמלא חפניו

"" �לד.קדימות בי� מוספי שבת והקטרת הבזיכי

"" מז:קמ' או מלא חפניו שלא כדר# (1)

"" כ:קריאת הגבר

"" לט:ריח הקטורת הגיע עד ליריחו (1)

"" �כד.שיעור תרומת הדש

"" •כה.תהלי# הפייסות בלשכת הגזית

"" לג:תמיד של שחר קוד� לכל הקרבנות

רמד	מסכתנושא

(6) פסולי המוקדשין

"" �סג:יומאאיסור הקדשת מחוסר זמ� לקרב

"" ס.איסור נותר,  מעילה,  טומאה ופיגול בד� (1)

"" סד.דיחוי בע"ח מקדושת מזבח (3)

"" �סב:הקדמה לסדר המעכב לא חשוב מחוסר זמ

"" סב:מחוסר זמ� לבו ביו� (1)

"" ז.על מה ואימתי הצי' מרצה (1)

רמד	מסכתנושא

(1) תמורה

"" נ:יומאחומר זבח מבתמורה וההיפ# (1)

רמד	מסכתנושא

(1) תמידין ומוספין

"" כח:יומאזמ� שחיטת תמיד בה"ע (2)

רמד	מסכתנושא

(1) תמידין ומוספין-לחם הפנים

"" כא.יומאנס לחה"פ שסילוקו כסידורו (1)

רמד	מסכתנושא

(115) תמידין ומוספין-עבודת יום הכיפורים

"" •סז.יומאאברי שעיר המשתלח אי מותרי� בהנאה

"" מט:אופ� הקטרת הקטורת ע"ג הגחלי� (1)

"" ••נב:אופ� הקטרת הקטורת ע"ג הגחלי� (2)

"" �•מט.אי חופ� וחוזר וחופ

"" •ע:איל הע� ואיל המוספי� אי הוו חד

"" •סג:אי� גורל השעירי� קובע אלא בראויי� לש�

"" •סז:אר' גזירה

"" •סח:בהגעת שעיר למדבר נעשית מצותו

"" ••ע.ברכות כ"ג אחר קה"ת ביוה"כ (1)

"" •סד.דחיית השעיר המשתלח לצוק מקבילה לשחיטה

"" ••סא.ד� הפר או השעיר שנשפ# מהיכ� מתחיל באחר

"" •סג:דעת חנ� המצרי ור"ש במת א' השעירי� (1)

"" •לב:דעת רבי בקידושי ידי� ורגלי� לכ"ג ביוה"כ

"" •נא:דר# הילוכו של הכ"ג לקה"ק
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"" ••לא.יומאה' טבילות וי' קידושי� של כ"ג ביוה"כ

"" ••לט.הגרלת השעירי�

"" ••סז:הוצאת אימורי הפר והשעיר

"" •נז.הזאה בהיכל כנגד הפרוכת ולא עליה

"" •ד.הזאה על הכה� בז' ימי הפרישה (1)

"" •ח.הזאה על הכה� בז' ימי הפרישה (2)

"" ••מד:המחתה לגחלי� לקטורת לפני ולפני� ביוה"כ

"" •לב.המקור לחיוב טבילות וקידושי� לכ"ג ביוה"כ

"" ••יט:העסקת כ"ג שלא יתנמנ� בליל יוה"כ

"" •ג.הפרשת כ"ג אי מעכבת

"" ••ב.הפרשת כ"ג ז' ימי� קוד� יוה"כ

"" ••לב:הקרבת תמיד של שחר ביוה"כ ע"י הכ"ג

"" �••יח:השבעת הכ"ג שלא יקטיר הקטורת כצדוקי

"" •סח:השור	 איברי פר ושעיר יוה"כ מטמא בגדי� (1)

"" ••יג.התקנת אשה לכ"ג ביוה"כ שמא תמות אשתו (1)

"" ••סו.וידוי על שעיר המשתלח

"" ••לה:וידוי ראשו� של כ"ג ביוה"כ על פרו

"" ••מג:וידוי שני של כ"ג ביוה"כ על פרו

"" ••ע.זמ� הקרבת מוספי יוה"כ

"" ••לד:חימו� המקוה לכ"ג ביוה"כ

"" •יב.חניכת הכה� המחלי	 ככ"ג בתו# יוה"כ

"" •מט.חפ� ומת אי נכנס אחר בחפינתו

"" •מט.חפ� חברו ונת� לתו# ידי הכ"ג

"" •ס:חפ� מקטורת קוד� שחיטת פר הכה"ג

"" ••לא:טבילה ראשונה של כ"ג ביוה"כ ועבודות בגדי זהב

"" �••לד:טבילה שניה של כ"ג ביוה"כ ולבישת בגדי לב

"" ••ו.טע� הפרשת הכ"ג ז' ימי� קוד� יוה"כ (1)

"" ח:טע� הפרשת הכה� ז' ימי� קוד� יוה"כ (2) ופ"א

"" ••נג.יציאת הכ"ג מבית קה"ק דר# כניסתו

"" •יג.כ"ג ביוה"כ צרי# שתהיה לו אשה א' בלבד

"" •סו:כבש שהיו עושי� למשלח השעיר לעזאזל

"" •יב:כה� המחלי	 כ"ג ביוה"כ אחר שעבר (1)

"" עב:כה� המחלי	 כ"ג ביוה"כ אחר שעבר (2)

"" ••סח:כיצד היו יודעי� שהגיע שעיר למדבר

"" •נה.כ� זהב שבהיכל להנחת מזרק הד�

"" •לב.כניסה שניה לקה"ק להוצאת כ	 ומחתה (1)

"" ••ע:כניסה שניה לקה"ק להוצאת כ	 ומחתה (2)

"" ••נב:כניסת הכ"ג לקה"ק והקטרת הקטורת

"" •סא.כפרת וידוי וד� פר כ"ג ושני השעירי� ביוה"כ (1)

"" ••סז.לשו� של זהורית שהיתה מלבינה ביוה"כ (2)

"" ••סז:מאימתי המשלח מטמא בגדי�

"" ••יח.מאכלי� שהיו מונעי� מכ"ג עיוה"כ

"" •נג.מח' חכמי� ע� הצדוקי� בהקטרת הקטורת

"" •לה:מימו� בגדי לב� של כ"ג ביוה"כ מציבור או מעצמו

"" ••לז.מיקו� הגורלות של שני השעירי�

"" •מח.מלא חפניו קטורת טפופות

"" �••לה.ממה היו עשויי� בגדי לב� של כ"ג ביוה"כ ושווי

"" ••נה.מני� מתנות הדמי� בקה"ק ובהיכל

"" •לט:מספר הזכרות ש� ה' ביוה"כ

"" •נ.מעמד קרב� פר כ"ג של יוה"כ

"" •לז.מעשה הגורלות של שני השעירי�

"" •נח:מקו� עמידת הכה� בהזאות שכנגד הפרוכת

"" ••סח.מקו� שריפת פר ושעיר יוה"כ וטומאת בגדי� (1)

"" ••יח.מרגילי� כ"ג עיוה"כ בקרבנות

"" ••סו.משלח השעיר לעזאזל

"" •סו:משלח השעיר שנטמא

"" ••סד.מת א' השעירי� והגרילו שוב איזה יוצא לרעיה

"" ••סה.מת השעיר המשתלח אימתי מעכב

"" ••נח:מת� ד� מתערובת הד� על קרנות מזבח הזהב

"" ••נו:מת� דמי� מהפר והשעיר בהיכל

"" ••נד:מת� דמי� מהפר והשעיר בקה"ק

"" ••נט.מת� ז' הזאות מתערובת הד� על טהרו של מזבח

"" ••נט.מת� שיירי ד� הפר והשעיר אל יסוד המזבח

"" •מג:נוכחות כהני� בהיכל בשעה שכ"ג שוהה בקה"ק

"" ••לו:נוסח הוידוי

"" ••לז.נוסח הוידוי אנא הש�

"" ••מז.נטילת מלא חפניו קטורת ונתינת� בכ	

"" •סז:ניתוח והפשט הפר והשעיר וחטאות פנימיות

"" •סא:נפסל השעיר לה' והגריל ב' אחרי� איזה משתלח

"" •נז.נתערבו ד� הפר והשעיר בשלבי� שוני�

"" •לב.סדר העבודות בבגדי זהב ובגדי לב� ביוה"כ

"" ••ס.סדר עבודות יוה"כ לעיכובא

"" לב:עבודות יוה"כ כשרות בכ"ג בלבד

"" ••יד.עבודת המקדש של כ"ג בז' ימי הפרישה

"" •לט:עיכוב הגורל והנחת� על שני השעירי�

"" •מ.עיכוב הוידוי על ראש שעיר המשתלח

"" ••נז:עירוב ד� הפר והשעיר לקרנות מזבח הזהב (1)

"" ••לז.עניית בשכמל"ו על שמיעת הש� המפורש

"" •עא.פגישת משלח השעיר לעזאזל ע� הכ"ג

"" •סג:פסול מחוסר זמ� ובעל מו� בשעיר המשתלח

"" •עא.פסוקי� בפרשת עבודת יוה"כ שאינ� במקומ�

"" ג:פר ואיל המילואי� ויוה"כ משל כ"ג (1)

"" נא:פר כ"ג ביוה"כ משל כ"ג (1)

•מד.פרישה מהאול� ולמזבח בשעת הקטרה ומת� דמי� בהיכל ובקה""

"" ••סח:קה"ת של כ"ג ביוה"כ וברכותיה (1)

"" כ:קול הכרוז וכ"ג ביוה"כ במקדש

"" ••מה.קטורת יוה"כ דקה מ� הדקה

"" •לא:קידוש ידי� ורגלי� על כל פשיטה ולבישה

"" ••מא:קשירת לשו� של זהורית בראש השעירי�

"" •מט:שחט את פרו ומת מה הוא שיכנס אחר בדמו

"" •סא.שחט שעיר לה' קוד� מת� ד� מפר הכ"ג

"" •נג:שחיטת השעיר לש�

"" ••מג:שחיטת וקבלת ד� פר הכ"ג

"" ••סו:שילוח השעיר לעזאזל

"" ••מה.שינויי� ביוה"כ משו� כבוד כ"ג

"" �••סב.שני השעירי� צריכי� שיהיו שווי

"" •סג:שעיר המשתלח שנפל בו מו�

"" �•סא:שריפת הפרי� כשנשפ# ד� הראשו

"" נ:תמורה בפר כ"ג של יוה"כ

"" ••נג:תפילה קצרה של כ"ג בהיכל אחר הקטרת הקטורת (1)

"" נג:תפילת כ"ג כנגד תפילת עוברי דרכי� (1)

שבת

רמד	מסכתנושא

(1)

"" •פא:יומאתוספת מחול על הקודש ביוה"כ,  בשבת ובי"ט (2)

רמד	מסכתנושא

(2) ל"ט אבות מלאכה-לט -  מוציא מרל"ר

"" סו:יומאחי נושא את עצמו (3) בבהמה

"" עח.מעבר במי� בשבת מחשש שיפול מנעלו ויטלטלנו
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רמד	מסכתנושא

(3) מלאכת מחשבת-דבר שאין מתכוון

"" �לד:יומאדשא"מ $ לר"י אסור מדאו' או דרבנ

"" לד:דשא"מ $ מצר	 (2)

"" לד:דשא"מ $ צרעת (2) ומילה

רמד	מסכתנושא

(12) פיקוח נפש

"" פד:יומאהליכה אחר רוב בפק"נ

"" פה.המקור לספק פק"נ שדוחה שבת

"" פד:חילול שבת משו� פק"נ כשנהנה (1)

"" ••פג.מי שאחזו בולמוס ביוה"כ מאכילי� אותו הקל הקל

"" פד.נטילת ס� לחולי הפה בשבת

"" פג.ספק נפשות להקל (2)

"" •פה.פק"נ בספק ספיקא

"" •פד:פק"נ דוחה אפי' ספק שבת אחרת

"" ••פג.פק"נ לחולה ביוה"כ

"" •פה.פק"נ לחיי שעה

"" ••פב.פק"נ לעוברה ביוה"כ

"" פד:פק"נ ע"י גדולי ישראל דוקא

רמד	מסכתנושא

(1) רשויות

"" יא:יומאחוקקי� להשלי� (6)

רמד	מסכתנושא

(1) שבות

"" ח:יומאהזאה על טמא מת בשבת (2)

תורה

רמד	מסכתנושא

(3)

"" פ.יומאאי� סמכות לנביא להוסי	 על האמור בתורה (2)

"" נג.דר# פרידת תלמיד מלפני רבו

"" עב:כתר תורה מונח כל הרוצה יבוא ויטול

רמד	מסכתנושא

(1) מדרש הלכה

"" מא.יומאסת� ספרא ר' יהודה (1)

רמד	מסכתנושא

(10) מידות שהתורה נדרשת בהן

"" מב:יומאאי דרשינ� טעמא דקרא (1)

"" מג.אי� מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (1)

"" (3) �ס.ב' כתובי� הבאי� כא' אי� מלמדי

"" פב.בא ללמד ונמצא למד (2)

"" (1) �מח.גורעי� ומוסיפי� ודורשי

"" נז.דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש (1)

"" נז.הימנו ודבר אחר אי הוי היקש ואי� חוזר ומלמד (1)

"" נז:יחדיו כשלא כתוב 'יחדיו' (1)

"" פא.לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (3)

"" ב:לימוד ג"ש באמצעות מילי� דומות ולא זהות (2)

רמד	מסכתנושא

(6) ת"ח

"" עא.יומאהמהנה ת"ח מנכסיו (3)

"" עא:כבוד כ"ג במקו� כבוד ת"ח

"" עא.נשיאת בת ת"ח סגולה לקיו� תורה בזרעו

"" עב:ת"ח בני עירו מצווי� לעשות מלאכתו (2)

"" עב:ת"ח שאי� תוכו כברו (2)

"" כב:ת"ח שאינו נוק� ונוטר

רמד	מסכתנושא

(8) תלמוד תורה

"" לח:יומאהמשכח דבר מתלמודו (1)

"" לה:חובת עני,  עשיר ורשע בלימוד תורה

"" כט.לימוד ביש� קשה מבחדש

"" עב:נשיאת אשה קוד� לימוד תורה

"" (2) �עז.נשי� במאי זכיי

"" סו:ר' אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו (1)

"" �יט:שיחת חולי

"" עב:תורה כס� החיי� וכס� המוות (1)
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