
מפתח מחלוקות

זמן קריאת שמע של ערבית א:ב ברכות

מאימתי מתחילין לקרות שמע בערבין ב:ב ברכות

בערב מה קודם קריאת שמע או תפילה ב:ד ברכות

עד מתי אתה אוכל את קורבן פסח א:ט ברכות

זמן קריאת שמע של שחרית ב:ט ברכות

מאימתי קורין את שמע בשחרית ב:ט ברכות

משמעות הכתוב בשכבך ובקומך ב:י ברכות

האם אומרים אהבה רבה או אהבת עולם ב:יא ברכות

לפני איזה לימוד צריך לברך ב:יא ברכות

מה הברכה שצריך לברך לפני שלומדים תורה ב:יא ברכות

אם אמר האל הקדוש בעשרת ימי תשובה אם יצא או לא ב:יב ברכות

בפסוק למען תזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך" כל ימי חייך"מה הכוונה  ב:יב ברכות

בקריאת שמע עד היכן צריך כוונה א:יג ברכות

למי יכול להשיב שלום בקריאת שמע א:יג ברכות

האם יוצאים בקריאת שמע רק בלשון הקודש או בכל לשון א:יג ברכות

מצות כוונה ומכאן ואילך מצות קריאה או ההיפך" ודיברת בם"אם עד  ב:יג ברכות

או כל הפרשה" על לבבך "עד  (שהפועלים לא מהלכין וקורין )קריאת שמע בעמידה  ב:יג ברכות

בשעה שמעביר ידיו על פניו מקבל עליו עול מלכות שמים חוזר וגומרה או אינו חוזר וגומרה ב:יג ברכות

היכן ולמי יכול לענות שלום בקריאת שמע א:יד ברכות

השם אלהים אמת חוזר ואומר אמת או אינו חוזר ואומר אמת ב:יד ברכות

הקורא את שמע ולא השמיע לאוזניו א:טו ברכות

האם קטן כשר בקריאת מגילה א:טו ברכות

האם מספידין עבד שהוא כשר ב:טז ברכות

אם בעל קרי מברך על קריאת שמע וברכת המזון ב:כ ברכות

אם אדם מסופק אם קרא קריאת שמע או אם התפלל מה יעשה א:כא ברכות

הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור שמתפללין מה יעשה ב:כא ברכות

זב שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע והמשמשת שראתה דם האם צריכין טבילה ב:כא ברכות

בעל קרי שאין לו מים לטבול האם קורא קריאת שמע ואינו מברך בכלל או מהרהר בליבו
ומוציא בשפתיו

א:כב ברכות

היה עומד בתפלה ומים שותתין על ברכיו פוסק עד שיכלו המים וחוזר ומתפלל להיכן
להיכן חזר-חוזר

ב:כב ברכות

כיצד ינהג-הנכנס לבית הכסא ותפילין עליו  א:כג ברכות

צואה על בשרו או ידו מונחת בבית הכסא אם מותר לקרא קריאת שמע א:כה ברכות

כשיש ריח רע כמה מרחיק מהצואה א:כה ברכות

זב שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע והמשמשת שראתה נדההאם צריכין טבילה א:כו ברכות
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עד מתי מותר  תפילת שחרית ועד מתי תפילת מנחה א:כו ברכות

כנגד מה תוקנו תפילות ב:כו ברכות

עד מתי יכול להתפלל שחרית ב:כו ברכות

תפילת מנחה עד מתי ב:כו ברכות

תפילת ערבית עד מתי ב:כו ברכות

היו לפניו שתי תפלות אחת של מוסף ואחת של מנחה מה יתפללל קודם א:כז ברכות

תפילת ערבית חובה או רשות ב:כז ברכות

היו לפניו שתי תפלות אחת של מוסף ואחת של מנחה מה יתפללל קודם א:כח ברכות

ח ברכות כנגד מה"י ב:כח ברכות

בכל יום האם מתפלל שמונה עשרה או מעין שמונה עשרה ב:כח ברכות

המתפלל עד היכן כורע ב:כח ברכות

מאי מעין שמנה עשרה א:כט ברכות

מאי העושה תפילתו קבע ב:כט ברכות

המהלך במקום גדודי חיה ולסטים מתפלל תפלה קצרה ואיזה היא תפלה קצרה ב:כט ברכות

המהלך בדרך אם יתפלל כשהוא עומד או אפילו מהלך א:ל ברכות

היה רוכב על החמור והגיע זמן תפלה אם צריך לירד מהחמור כדי להתפלל או לא א:ל ברכות

או רק בחבר עיר (ביחיד)ושלא בחבר עיר  (במנין-בציבור)אם תפילת מוספין בחבר עיר  א:ל ברכות

כמה ישהה בין תפילת מוסף למנחה ב:ל ברכות

טעה בברכות האמצעיות של שמונה עשרה לאן חוזר א:לד ברכות

אם צריך לשלב תלמוד תורה עם דרך ארץ ב:לה ברכות

מאימתי חייב הטבל במעשר משיראה פני הבית או אפילו משיכניס לחצירו ב:לה ברכות

מה מברך על קמח א:לו ברכות

מאימתי אין קוצצין את האילנות בשביעית ב:לו ברכות

או דייסא מזונות או שהכל (מאכל סמיך של חיטים)אם הברכה על חביץ קדרה  ב:לו ברכות

מה מברך על הירקות א:לז ברכות

כל שהוא משבעת המינים ולא מין דגן הוא או מין דגן ולא עשאו פת ב:לז ברכות

דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ ספוניות ושאר מי פירות של תרומה א:לח ברכות

מה מברכין על שלקות ב:לח ברכות

הביאו לפניהם פתיתין ושלמין על מה מברך ב:לט ברכות

חשוב עדיף או שלם עדיף ב:לט ברכות

(דבר שאינו מתקלקל)כל מקום שאין כהן אם תורם מן היפה או מן המתקיים  ב:לט ברכות

על הכל אם אמר שהכל יוצא בדיעבד ב:מ ברכות

ברך שלא כמטבע שטבעו חכמים אם יצא או לא ב:מ ברכות

כל דבר שאינו נהנה באכילתו אם מברך עליו או לא ב:מ ברכות
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היו לפניו מינין הרבה אם מברך על מין משבעת המינים או על איזה מהן שירצה ב:מ ברכות

מין שבעה עדיף או מין חביב עדיף א:מא ברכות

הביאו לפניו שמן והדס על מה מברך תחילה ב:מג ברכות

הביאו לפניו שמן ויין על מה מברך תחילה ב:מג ברכות

אכל ענבים ותאנים ורימונים אם מברך שלש ברכות או ברכה אחת מעין שלוש א:מד ברכות

השותה מים לצמאו מה מברך א:מד ברכות

מה מברך על חמשת מיני דגן שהוא משבעת המינים א:מד ברכות

אם מברכים על הארץ ועל פירותיה או על הארץ ועל הפירות א:מד ברכות

מה מברך על שבעת המינים לבסוף א:מד ברכות

כמה צריך לאכול כדי להצטרף לזימון א:מה ברכות

שנים שאכלו כאחד אם רשאים לזמן א:מה ברכות

ברכת האורח בזימון א:מו ברכות

עד היכן ברכת הזימון א:מו ברכות

מה אומרים בבית האבל ברוך הטוב והמטיב או ברוך דיין האמת ב:מו ברכות

וחוזר למקום שפסק או חוזר לראש" … גודר פרצות בישראל"נכנס לבית האבל יאמר  ב:מו ברכות

אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי העונים או רוב העונים א:מז ברכות

אם מאכילים את העניים ואת האכסניא דמאי א:מז ברכות

איזהו עם הארץ כל שאינו אוכל חוליו בטהרה או כל שאינו מעשר פירותיו כראוי ב:מז ברכות

איזהו עם הארץ כל שאינו קורא קריאת שמע או כל שאינו מניח תפילין ב:מז ברכות

מניין שכשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה ב:מח ברכות

מה חשוב בברכת המזון שאם לא אמרה לא יצא ידי חובתו ב:מח ברכות

אם הטוב והמטיב צריכה  מלכות א:מט ברכות

אם פתח ברחם על ישראל חותם במושיע ישראל או בבונה ירושלים א:מט ברכות

מה שיעור אכילת הפת כדי להצרף לזימון ב:מט ברכות

מי שיצא מירושלים ונזכר שהיה בידו בשר קדש אם עבר צופים שורפו במקומו ואם לאו
מה השיעור- חוזר ושורפו לפני הבירה 

ב:מט ברכות

מה פירוש ואכלת ושבעת אם ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתיה ואכילה בכזית או אכילה
שיש בה שביעה

ב:מט ברכות

אם חזרתו כטומאתו ובכביצה או חזרתו כאיסורו ובכזית ב:מט ברכות

"ברכו את השם המבורך"או " ברכו את השם " אם אומרים בבית הכנסת  ב:מט ברכות

אם מברכין על היין שלא הוסיפו לו מים א:נ ברכות

מה מברכין על היין שלא הוסיפו לו מים ב:נ ברכות

אם מברך על היום ואחר כך על היין או על היין אחר כך על היום ב:נא ברכות

אם נוטליו ידים ואחר כך מוזגין הכוס או מוזגין הכוס ואחר כך נוטלין ידים ב:נא ברכות

אחר נטילת ידים ואחר שקנח ידיו במפה אם מניחה על השלחן או על הכסת ב:נא ברכות
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אם מכבדין את הבית ואחר כך נוטלין ידים או נוטלין ידים ואחר כך מכבדין את הבית ב:נא ברכות

נר ומזון בשמים והבדלה או נר בשמים מזון והבדלה ב:נא ברכות

מברכים ברא מאורי האש או בורא מאורי האש ב:נא ברכות

מי שאכל ושכח ולא בירך אם יחזור למקומו או יברך במקום שנזכר ב:נא ברכות

כ מברך על הכוס"בא להן יין אחר המזון אם אין שם אלא אותו כוס אם מברך על היין ואח
או ההיפך

ב:נא ברכות

כ מברך על היום"כ מברך על היין או מברך על היין ואח"אם מברך על היום ואח ב:נא ברכות

אם מותר להשתמש בשמש עם הארץ או לא ב:נב ברכות

היו יושבין בבית המדרש והביאו אור לפניהם אם כל אחד מברך לעצמו או אחד מברך לכולם א:נג ברכות

מהו שיעור עכול ב:נג ברכות

בנה בית חדש וקנה כלים חדשים ויש לו כלים כאלה אם צריך לברך שהחיינו ב:נט ברכות

בנה בית חדש ויש לו כיוצא בו או קנה כלים חדשים ויש לו כיוצא בהם אם צריך לברך
שהחיינו

א:ס ברכות

אם אומרים רופא כל בשר או מפליא לעשות ב:ס ברכות

אם לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח וכשהוא מכוון כנגד קדשי הקדשים גם כשאין
בית המקדש קיים

ב:סא ברכות

שהיה)הנפנה ביהודה אם מותר שיפנה מזרח ומערב לכיון המקדש בזמן שהשכינה שורה 
(קיים

ב:סא ברכות

הנפנה בגליל  אם אסור מזרח ומערב זזמן שאין בית המקדש קיים ב:סא ברכות

הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע אם חייב או לא א:ד שבת

אם לומדים זורק מרשות לרשות ממושיט מרשות לרשות בשבת או לא ב:ד שבת

ג זיז כל שהוא אם חייב או לא"זרק ונח ע ב:ד שבת

אם זרק לאילן העומד ברשות היחיד וענפיו נוטים לרשות הרבים וזרק ונח על ענפיו אם
או לא (גזע העץ)אומרים שהענף הולך אחרי העיקר 

ב:ד שבת

שמן צף על פני המים ונגע טבול יום בשמן האם גם המים נפסלו ב:ה שבת

דמי  או  (בכל פסיעה ופסיעה)כעומד  (מרשות היחיד לרשות הרבים דרך כרמלית )אם מהלך 
לא

ב:ה שבת

אם החור)טפחים והלכה ונחה בחור כל שהוא אם סוברים חוקקין להשלים ' זרק למעלה מי
(בכותל נחשב לרשות היחיד

ב:ז שבת

אם חייב או לא (עץ היוצא מן הכותל)אם זרק ונח על גבי זיז  ב:ז שבת

ר וזרק ונח אנופו אם"י ונופו נוטה לרה"בהוצאה מרשות לרשות בשבת באילן העומד ברה
הולכים אחר גופו או עיקרו

א:ח שבת

אם מותר לשתות על הגת בין על חמין בין על צונן ב:יא שבת

יצא חייט במחטו התחובה לו בבגדו או נגר בקיסם שבאזנו אם חייב או לא ב:יא שבת

אם מותר להרוג כינה בשבת א:יב שבת

אם מותר לשדך התינוקות לנחם אבלים או לבקר חולים בשבת א:יב שבת

מה אומרים שנכנסים לבקר את החולה בשבת א:יב שבת

בתוך חולי"המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל או "אם הנכנס לבקר את החולה מברך 
"ישראל

ב:יב שבת
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אם העוף עולה עם הגבינה על השולחן א:יג שבת

מהו שיעור מים שאובים שפוסלין את המקוה א:טו שבת

הבוצר לגת אם הוכשרו או לא א:טו שבת

אם מותר לשרות דיו וסמנים בערב שבת כדי שישרו מבעוד יום ב:יז שבת

אם נותנין אונין של פשתן לתוך התנור מבעוד יום או לא ב:יז שבת

אם מותר לפרוס מצודות חיה ועופות ודגים בערב יום טוב כדי שיצודו ביום טוב ב:יז שבת

אם מותר למכור לנכרי או לטעון עמו בערב שבת מבעוד יום ואין מספיק זמן שיגיע למקום
שצריך להגיע

ב:יז שבת

אם מותר לתת עורות לנכרי בערב שבת כדי לעבדן או לכבסן מבעוד יום ב:יז שבת

בשבת כמה יכול לתת לנוכרי כדי שיגיע לביתו ב:יח שבת

כמה דמים קוצץ לו- כ קוצץ לו דמים "ש אא"אין משלחין איגרת ביד נכרי ע א:יט שבת

כמה ימים לפני השבת לא יפליג אדם בפינה א:יט שבת

חלות דבש שריסקן בערב שבת ויצאו מעצמן בשבת אם מותר לאוכלן בשבת ב:יט שבת

זיתים וענבים שריסקן מערב שבת ויצאו מעצמן אם מותר לאוכלן בשבת ב:יט שבת

שמן שנשתייר בזויות הבד אם מותרין בשבת ב:יט שבת

אם מותר להוביל עז לחולבה רחל לגיזתה תרנגולת לביצתה ביום טוב ב:יט שבת

אם מותר להדליק נרות שבת בחלב מבושל ב:כ שבת

או לא (אם צריך להדליק שוב)פתילת הנר שכבתה אם זקוק לה  א:כא שבת

נרות חנוכה אם יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך אם מדליק שמונה ופוחת
והולך

ב:כא שבת

אם הטעם הוא כנגד ימים הנכנסין או יוצאין או פרי החג ומעלין הקודש ב:כא שבת

גמל שטעון פשתן והוא עובר ברשות הרבים אם הניח חנוני את נרו מבחוץ בחנוכה אם
החנוני חייב

ב:כא שבת

נר חנוכה שמניחה בפתח אם מניחה מימין או משמאל א:כב שבת

אם מותר להדליק מנר לנר א:כב שבת

אם מותר להתיר ציצית מבגד לבגד א:כב שבת

אם הלכה כרבי שמעון בגרירה א:כב שבת

אם נר שיש לה שתי פיות עולה לשתי בני אדם ב:כג שבת

אם אומרים יעלה ויבא בברכת המזון בראש חודש א:כד שבת

אם אומרים על הניסים במוסף של ראש חודש בחנוכה א:כד שבת

אם מדליקין בעטרן נרות שבת ב:כד שבת

אם סדין חייב בציצית ב:כה שבת

אם מותר להדליק ביוצא מן העץ א:כו שבת

אם מותר להדליק בפתילת הבגד שקיפלה ב:כח שבת

החלק)אם שלושה טפחים על שלושה טפחים שאמרו בבגד לענין טומאה כוללים את המלל 
(שמקופל לצורך התפירה

א:כט שבת
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אם מותר להסיק בשברי כלים שנשברו ביום טוב שהרי זה נולד א:כט שבת

אם מותר להסיק בגרעיני תמרים שאכלן ביום טוב שהרי זה נולד א:כט שבת

אם מותר להסיק ביום טוב בקליפות אגוזים שאכלן ביום טוב שהרי זה נולד א:כט שבת

פחות משלושה על שלושה א:כט שבת

אם מותר להניח שפורפרת של ביצה מלאה בשמן בצד הנר כדי שתהא נוטפת לתוך הנר ב:כט שבת

אם מותר להניח קערה של שמן ליד הנר ולתת פתילה בתוכה שתהא שואבת לתוך הנר ב:כט שבת

אם המכבה את הנר מפני שהוא חס על השמן או על הנר חייב חטאת או פטור משום שהיא
מלאכה שאינה צריכה לגופה

ב:כט שבת

מהו בין השמשות ב:לד שבת

לשם מה התקיעה שלישית בערב שבת ב:לה שבת

כירה שהסיקוה בקש ובגבבא נותנים עליה תבשיל ואם נטלו אם מותר להחזיר ב:לו שבת

שכח קדירה על גבי כירה ובישלה בשבת תבשיל שבישל כל צרכו האם מותר לאוכלו א:לח שבת

אם נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל ב:לח שבת

אם מותר לתת חמים לרגליו במים שאינם ראויין לשתיה ב:לט שבת

אם מותר לרחוץ גופו בשבת ב:לט שבת

אם מותר לרחוץ גופו בשבת בחמין שהוחמו מערב בשבת א:מ שבת

אם שמן יש בו משום בישול או לא ב:מ שבת

מותר או אסור (לא כדי להפשיר)אם הוסיף מים למיחם שיעור כדי לצרף  ב:מא שבת

אם מותר לתת מים חמין לתוך צונן או צונן לתוך חמין בשבת א:מב שבת

אם מותר לתת תבלין לתוך קדרה שהעבירן מרותחין א:מב שבת

שמיה טלטול (כלאחר יד)אם טלטול מן הצד  ב:מג שבת

אם מצילין את המת מפני הדליקה ב:מג שבת

שמיה טלטול (כלאחר יד)אם טלטול מן הצד  ב:מג שבת

אם מותר לטלטל נר שכבה בשבת א:מד שבת

אם מותר להשתמש בשמן שבקערה לצד הנר בשבת א:מד שבת

אם מותר ליטול עצים מן הסוכה ביום טוב א:מה שבת

מה הן מדבריות שהגמרא אומרת שאסור להשקותן או לשוחטן ביום טוב ב:מה שבת

אם מותר להחזיר מלבנות המטה במקרה והם רפויים בשבת א:מז שבת

אם בית הפך ובית התבלין ובית הנר שבכירה מטמאין במגע ב:מח שבת

אם מותר לטמון בשבת בנעורת שהיא דקה א:מט שבת

מאי היא תפילין צריכין גוף נקי א:מט שבת

כיצד טומנין בשבת בשלחין ומטלטלין אותן בגיזי צמר א:מט שבת

אם דבר שאינו מתכוין מותר בשבת א:נ שבת

אם מותר להטמין את הצונן בשבת ב:נא שבת

אם חיה יוצאת בסוגר בשבת ב:נא שבת
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אם בהמה יוצאת ברצועה שבין קרניה כשהמטרה היא לא לנוי אלא לשמור שלא תברח א:נב שבת

אם בהמה יוצאת ברצועה שבין קרניה כשהמטרה היא לא לנוי אלא לשמור שלא תברח א:נב שבת

אם מותר להוציא בהמה בטבעת שעל צוארה כשהטבעת נועדה למשיכה או גם כשנועדה
לנוי

א:נב שבת

בזמן שהיא קשורה אליו לרשות הרבים בשבת (כיסוי)אם חמור יוצא במרדעת  ב:נב שבת

אם חמור יוצא באוכף אם קשורה לו מערב שבת א:נג שבת

(סל שעורין הקשור לצווארה ואוכלת ממנו)אם בהמה יוצאת בטרסקל בשבת  א:נג שבת

(מין לבוש שאינו חיוני)אם מותר לאשה לצאת לרשות הרבים בכבול   ב:נז שבת

בשבת חייבת חטאת או פטורה (מין תכשיט           )אם אשה שיצאה בעיר של זהב  ב:נט שבת

אם אשה יצאה בשבת בכובלת או בצלוחית של פלייטון לרשות הרבים חייבת חטאת או לא א:סב שבת

אם כובלת נחשבת לתכשיט או משאוי א:סב שבת

(כלי של בושם)אם אשה יוצאת בשבת בכובלת ובצלוחית של פלייטון  ב:סב שבת

אם סייף וקשת נחשבים לתכשיט א:סג שבת

אם מותר לאשה לצאת בשן תותבת או בשן של זהב ב:סד שבת

אם מותר לצאת עם שן תותבת של זהב בשבת א:סה שבת

אם מותר לצאת בשן של זהב לרשות הרבים א:סה שבת

אם מותר לקיטע לצאת בקב בשבת ב:סה שבת

אם הקיטע יוצא בקב שלו א:סו שבת

אם כוורת של קש ושפופרת של קנים טמאה או טהורה א:סו שבת

האם יוצאין בביצת החרגול ובשן שועל ובמסמר מן הצלוב א:סז שבת

תינוק שנשבה בין הנכרים וגר שנתגייר לבין הנכרים חייב או פטור בשעבר עבירה שלא ידע
בשבת

ב:סח שבת

תינוק שנשבה לבין הנכרים וגר שנתגייר בין הנכרים ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה
אם חייב חטאת

ב:סח שבת

היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת אם מונה ששה ימים ומשמר יום או משמר יום
אחד ומונה ששה

ב:סט שבת

אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע לו על הראשון וחזר ונודע לו על השני אם חייב שתי
חטאות או אחת

ב:עא שבת

מחלקות (הפרשת הקורבן)או הפרשות  (בין העבירות)מחלקות  (ידיעת החטא )אם ידיעות  ב:עא שבת

נתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר אם פטור או חייב ב:עב שבת

נתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע אם פטור או חייב א:עג שבת

סבור שהיא רשות היחיד ונמצאת רשות הרבים אם פטור או חייב א:עג שבת

היו לפניו שני מיני אוכלין ובירר ואכל ובירר והניח אם פטור או חייב א:עד שבת

הטווה צמר שעל גבי בהמה בשבת אם פטור או חייב ב:עד שבת

הצד חלזון והפוצעו אם חייב חטאת אחת או שתיים א:עה שבת

כל הכשר להצניע חייב חטאת אם הוציא מרשות לרשות חוץ מדם נידה או עצי אשרה ב:עה שבת

המוציא תבן כמלא פי פרה לגמל אם חייב אם פטור א:עו שבת
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אם אכילה על ידי הדחק שמה אכילה א:עו שבת

אם קליפות ןגרעינים מצטרפין לאוכלין לעינין הןצאה בשבת או רק קליפות עדשין
שמתבשלות עמהן

ב:עו שבת

המוציא יין כדי מזיגת הכוס חלב כדי גמיעה דבש כדי ליתן על הכתית שמן אם חייב
בשיעורים אלה או ברביעית

ב:עו שבת

אסור להוציא כמות שמן שמספיקה לסוך בו אבר קטן וקטן בן יומו או רק אבר קטן ב:עז שבת

שיעור הוצאת חבל שיהיה חייב עליו א:עח שבת

שיעור הוצאת חרסית שיהיה חייב עליו ב:עח שבת

שיעור הוצאת סובין שיהיה חייב עליו ב:עח שבת

מאי שתי אותיות- המוציא נייר חלק אם יש בו כדי לכתוב שתי אותיות חייב ואם לאו פטור  ב:עח שבת

המוציא קשר מוכסין לאחר שהראהו למוכס ב:עח שבת

המוציא שטר חוב שכבר פרעו אם חייב או פטור ב:עח שבת

אם מותר לשהות שטר פרוע ב:עח שבת

לפי אביי אם מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו או לא ב:עח שבת

אם כותבין שובר על שטר שנפרע א:עט שבת

שיעור הוצאת זבל שיהיה חייב עליו א:עט שבת

אם רצועות תפילין מטמאין הידיים לענין תרומה ב:עט שבת

הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת אם חייב או פטור א:פ שבת

אם אדמה כחותם המרצופין או כחותם האיגרות ב:פ שבת

מה שיעור זבל שיוציא  מרשות לרשות בשבת ויהיה חייב חטאת ב:פ שבת

(סימן אבלות על חורבן ירושלים)אם מותר לערב חול בסיד כדי לסוד את ביתו  ב:פ שבת

אבנים מקורזלות מותר להכניס לבית הכסא בשיעור של כאגוז או כביצה א:פא שבת

אם מטמאה כנידה או כשרץ (אבן ששמוה על גבי יתידות וכלים תחתיה )אבן מסמא  ב:פב שבת

כנידה או אינה מטמאה במשא כשרץ (את נושאה)אם עבודה זרה מטמאה במשא  ב:פב שבת

אם ספינה של חרס טמאה או טהורה א:פד שבת

בכלאים אם ערבוב מבטל את השורה ואסור או ערבוב אינו מבטל את השורה ומותר ב:פה שבת

אם תשמיש המיטה מותר ביום א:פו שבת

אם עשרת הדברות נתנו בשישי לסיון או בשביעי לסיון ב:פו שבת

אם הוציא קופת רוכלין שיש בה מינין הרבה אם חייב חטאת אחת או יותר א:צ שבת

אם קופה מלאה חרדל שהוציאה מרשות לרשות חייב ב:צ שבת

-מקום ישיבה )דרך סטיו   (רשות הרבים-רחבה של סוחרים )המוציא מחנות לפלטיא 
אם חייב או לא (כרמלית 

ב:צא שבת

אם קופה מלאה חרדל שהוציאה מרשות לרשות חייב ב:צא שבת

הוציאו שנים לרשות הרבים דבר שלא יכול אחד להוציא אם חייבים איו פטורים ב:צב שבת

הוציאו שנים לרשות הרבים אם חייבים איו פטורים ב:צב שבת

בעיגול של דבילה והוציאוהו שנים לרשות הרבים אם חייבים או לא א:צג שבת
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פירוש המילה בעשותה בפסוק ואם נפש אחת תחטא בשגגה א:צג שבת

תחת רגלי המטה אם טמאות (טליתות)היה יושב על גבי המטה וארבע טליות  א:צג שבת

אם שיעור לזה ושיעור לזה או שיעור אחד לכולם ב:צג שבת

אם המוציא את המת במיטה בשבת חייב ב:צג שבת

ר אם חייב או לא"המוציא בהמה חיה ועוף חיים לרה א:צד שבת

אחת משלוש אם חייב או (שערות לבנות מהבהרת כדי לטהר עצמו) התולש סימני טומאה 
פטור

ב:צד שבת

הנוטל צפרניו זו בזו או בשיניו וכן שערו וכן שפמו וכן זקנו אם חייב או לא ב:צד שבת

(שערות)שחייבים עליו אחת או שתים  (מלא ראש המספריים)כמה זה מלא פי הזוג  ב:צד שבת

החולב והמחבץ והמגבן כגרוגרת המכבד והמרבץ והרודה חלות דבש אם חייב חטאת א:צה שבת

התולש מעציץ נקוב בשבת אם חייב או לא א:צה שבת

הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע אם חייב או פטור א:צו שבת

י ועובר ברשות הרבים עצמה אם חייב או לא"י לרה"הזורק מרה א:צז שבת

שני בתים בשני צדי רשות הרבים אם מותר לזרוק מזה לזה א:צז שבת

מרשות הרבים לרשות הרבים ורשות היחיד האמצע אם מותר לזרוק מזה לזזה א:צז שבת

הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים ועבר ארבע אמות ברשות הרבים אם חייב או לא ב:צז שבת

בהוצאה מרשות לרשות בשבת (על הקרקע)כמה שהונחה  (באויר )אם אמרינן קלוטה  ב:צז שבת

הן אבות או תולדות (מחזק את האריגה)ומדקדק   (מסדר חוטי השתי)אם שובט  ב:צז שבת

במשכן אם עובי הקרשים למעלה היו אמה או כלין והולכין עד כאצבע ב:צח שבת

שמן שצף על גבי יין ונגע טבול יום בשמן אם פסל גם את המים א:ק שבת

ומן האיסרטיא לים אם חייב או לא (מכרמלית לרשות הרבים)הזורק מן הים לאיסרטיא  א:ק שבת

אם אומרים חוקקין להשלים או אין חוקקים להשלים א:ק שבת

שתי אמות בשוגג אם חייב (המטלטל ברשות הרבים) א:קב שבת

חייב משום בונה או משום מכה בפטיש (מרבע את האבן ומתקנה)האם מסתת  ב:קב שבת

אם העושה נקב בלול של תרנגולים חייב משום בונה או מכה בפטיש ב:קב שבת

המסרט על בשרו בשבת אם חייב חטאת או לא ב:קד שבת

כתב אות אחת נוטריקון אם חייב או לא ב:קד שבת

היה צריך לכתוב את השם ונתכוין לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דלת ב:קד שבת

אותיות בשתי העלמות אחת שחרית ואחת בין הערבים אם חייב או לא' הכותב ב א:קה שבת

האורג שלשה חוטין בתחילה ואחת על האריג אם חייב או לא א:קה שבת

מלאכה שאין צריכה לגופה אם חייב או פטור ב:קה שבת

אם הצד צבי לבית חייב א:קו שבת

אם הצד צרעין ויתושין חייב חטאת ב:קו שבת

הצד חגבין בשעת השרב אם חייב או לא ב:קו שבת

צבי שנכנס לבית וונעלו בפניו שניים כשאחד לבדו לא יכול לנעול בפניו אם חייב או לא ב:קו שבת
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הצד פרעוש בשבת אם חייב או לא ב:קז שבת

אם כל הימים כמקוה או לא א:קט שבת

אם מותר לסוך בשמן על מכה בשבת א:קיא שבת

אם הלכה כרבי יהודה או כרבי שמעון בדבר שאינו מתכון ב:קיא שבת

אלו קשרים שחייבים על קשורם והיתרם ב:קיא שבת

אם מותר לקשור לפני בהמה שלא תצא ב:קיא שבת

אם מותר לקשור דלי בחבל בקשר שאינו בר קיימא א:קיג שבת

קרבים ביום הכיפורים (אברי תמיד של בין הערביים  )אם חלבי שבת  א:קיד שבת

אם נדרים ונדבות קרבים ביום טוב א:קיד שבת

אם כתבי קודש הכתובין לא בלשון הקודש מצילין מפני הדליקה בשבת א:קטו שבת

אם כתבי קודש שהיו כתובין שלא בלשון הקודש מצילין מפני הדליקה א:קטו שבת

להציל מני השריה בשבת שמונים וחמש אותיות בתרגום ארמית מכונסות או מוזרות ב:קטו שבת

(לאחר האכילה שאז חיישינן לשיכרות )שלא בזמן בית המדרש  (בכתובים)אם קורין  ב:קטז שבת

(בזמן שהחכם דורש בו )אם קורין רק במקום בית המדרש  ב:קטז שבת

אם מצילין תיק הספר עם הספר ותיק התפילין עם התפילין למבוי המפולש ב:קטז שבת

וגם קורה או מספיק אחד מהם (עמוד)הכשר מבוי צריך גם לחי  א:קיז שבת

אם מצילין מן השריפה בשבת מזון הסעודות שנשארו או תמיד מזון שלוש סעודות ב:קיז שבת

אותו ואת בנו שנפלו לבור אם מעלה רק את הראשון או את שניהם ב:קיז שבת

להיכן מצילין את האוכל בשבת ללחצר המעורבת או אף לחצר שאינה מעורבת א:קכ שבת

מצוה או לא (לפנות ערב)אם טבילה בזמנה  א:קכא שבת

אם כל  הכלים נטלים גם שלא לצורך או רק לצורך א:קכד שבת

אותו ואת בנו שנפלו לבור אם מעלה את שניהם או רק את הראשון א:קכד שבת

אם מוציאין את הקטן ואת הלולב וספר תורה לרשות הרבים בשבת ב:קכד שבת

אם מותר להשתמש בשברי כלים בשבת רק כשעושין בהן מלאכה שהיתה מיועדת להם או
כל מלאכה

ב:קכד שבת

שברי תנור ישן אם נטלין בשבת א:קכה שבת

כלי שאינו מחוסר נתיצה אם טמא או טהור א:קכה שבת

במניח אבן על גבי החבית אם נעשה כיסוי לחבית או בסיס לדבר האסור ב:קכה שבת

מערב)של דקל שגדרן לעצים ונמלך עליהן לישיבה אם צריך לקשור  (ענפים יבשים)חריות 
או לא (שבת כדי ליעדן לישיבה

ב:קכה שבת

ליעדן לישיבה כדי)חריות של דקל שגדרן לשם עצים ונמלך עליהן לישיבה אם צריך לקשור 
(שיאכל לטלטלן 

ב:קכו שבת

ניטלין בשבת (ידית)אם כיסוי כלים שאין להם בית אחיזה  ב:קכו שבת

דמאי (חיילים)אם מאכילין את העניים דמאי ואת האכסניא  ב:קכז שבת

חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים שהתקינן למאכל בהמה אם לא ניתן לטלטלן אלא
בשתי ידים אם מותר או אסור

א:קכח שבת
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אם בשר תפל מותר לטלטלו בשבת א:קכח שבת

עד מתי פתיחת הקבר א:קכט שבת

שהרי היא)הפסח עד החזה או את כולו  (אדם)ארבעה עשר שחל להיות בשבת מפשיט 
(ש"מלאכה שיכול לעשותה במוצ

ב:קלג שבת

אם הירח נראה בעליל שיש להניח שראוהו בית דין בירושלים אם מחללים העדים ויוצאים
חוץ לתחום בשבת כדי לתת עדותם

ב:קלג שבת

יין ושמן לחולה שאין בו סכנה בשבת (מערבבין)אם טורפין  א:קלד שבת

אם מרחיצין את הקטן בין לפני המלה בין לאחר המילה או רק ביום השלישי למילה ב:קלד שבת

אם מותר לתת מים חמים ושמן על גבי מכה בשבת בחולה שאין בו סכנה ב:קלד שבת

בשבת (בהקזת דם)אם מלין אנדריגונוס ומי שנולד מהול  א:קלה שבת

תינוק שנולד כשהוא מהול והברית בשבת אם צריך להטיף ממנו דם ברית א:קלה שבת

נולד כשהוא מהול אם מטיפין ממנו דם בשבת א:קלה שבת

אם קטן כשר לקדש מי חטאת לתת אפר על המים א:קלז שבת

למול בשבת ושכח ומל את של אחר' תינוקות אחד למול אחר השבת וא' מי שהיו לו ב
השבת בשבת אם חייב חטאת או לא

א:קלז שבת

מוספים שמרים)ט ונותנין לתלויה "בי (מסננת שנותנים בה שמרים)אם תולין את המשמרת 
בשבת (למסננת

ב:קלז שבת

בו בשבת (סותמים)בזמן שאינו קשור ותלוי פוקקין  (ארובת הגג)אם פקק החלון  ב:קלז שבת

חייבת חטאת (מן תכשיט)אם אשה שיצאה בשבת בעיר של זהב  א:קלח שבת

אם כירה שנשמטה אחת מירכותיה מותר לטלטלה ב:קלח שבת

אם שורין את החלתית בצונן א:קמ שבת

אם טמא או טהור (תבנית המנעל   )מנעל שעל גבי אימוס   ב:קמא שבת

סאת תרומה שנפלה לפחות ממאה של טבל ונפל מן התערובת למקום אחר של טבל אם
התערובת כתרומת ודאי או לפי החשבון מהתחלה

א:קמב שבת

סאה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת אם אסורה או מותרת א:קמב שבת

אם מעבירין מעל השולחן עצמות וקליפות אם מנערים את המפה בשבת א:קמג שבת

אם היוצא מן הפירות בשבת מכונס לפירות ולא לשתיה מותר או לא ב:קמג שבת

אם חלות דבש שריסקן מערב  שבת ויצאו בשבת מעצמן אסורין או לא ב:קמג שבת

תותים שמשך מהן מים ורמונים שמשך מהן יין והכניסן לאוכלין אם היוצא מהן מותר
למשקין למשקין או לא

ב:קמג שבת

או לא (אוסר בכלאי הכרם גם את הקוצים)המקיים קוצים בכרם אם קדש  ב:קמד שבת

אם מותר לסחוט שלקות לצורך מימהן א:קמה שבת

זיתים וענבים שריסקן מערב שבת אם מותרין בשבת ב:קמה שבת

אם נוקבין מגופה של חבית בשבת א:קמו שבת

אם אין רואין במראה בשבת א:קמט שבת

אם עוליו על אילן ביום טוב ב:קנד שבת

אם מרסקין את החרובין לפני הבהמה ביום טוב א:קנה שבת
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אם אחד נותן את הקמח ואחד נותן לתוכו מים אם האחרון חייב ב:קנה שבת

אם יש מזל לישראל או ישראל לא מושפעין ממזל א:קנו שבת

אם מחתכין את הדלועין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים או שצריך להכין מערב שבת ב:קנו שבת

(המפה)מגביהין מעל השלחן עצמות וקליפין או מנערים את הטבלה  א:קנז שבת

הפרת נדרים כל היום או מעת לעת א:קנז שבת

אם מבוי הגבוה מעשרים אמה פסול וצריך למעטו א:ב עירובין

אם סוכה הגבוהה מעשרים אמה פסולה א:ב עירובין

אם מבוי הרחב מעשר אמות פסול וצריך למעטו או לא ב:ב עירובין

מבוי גבוה מעשרים אמה אם כשר או לא ב:ב עירובין

הכשר מבוי אם לחי וקורה או אחד מהם מספיק ב:ב עירובין

קרחת הכרם כמה אמות ב:ג עירובין

אם כרם הנטוע על פחות מארבע אמות נקרא כרם ב:ג עירובין

כיצד מערבין דרך רשות הרבים א:ו עירובין

אם מותר להשתמש תחת הקורה בשבת ב:ח עירובין

צורת הפתח שאמרו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן צריכין ליגע או אין צריכין ליגע ב:יא עירובין

אם כיפה חייבת במזוזה ב:יא עירובין

אם סוברין חוקקין להשלים או אין סוברין חוקקין להשלים ב:יא עירובין

הכשר מבוי אם בלחי וקורה או בלחי או בקורה ב:יא עירובין

אם חצר ניתרת בפס אחד או בשני פסין א:יב עירובין

מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית אם יצא או לא ב:יג עירובין

כמה צריך להיות רוחב הלחי ב:יד עירובין

אם עושין לחי בדבר שיש בו רוח חיים א:טו עירובין

אם כותבין גט על בעל חיים ב:טו עירובין

מחיצה שהחלק הפרוץ בה שווה לחלק הבנוי שבה אם כשרה ב:טו עירובין

אם מחיצה שאינה של שתי וערב נחשבת למחיצה אלא רק שתי או ערב כשרה או לא ב:טז עירובין

(תבואה שיש ספק אם נעשרה)אם מאכילין את העניים דמאי או לא  ב:יז עירובין

אכסדרה בתוך הבקעה אם מותר לטלטל בתוכה א:כה עירובין

(כמין עץ מבושל שאפשר לאוכלו)מה מברכין על קור  ב:כח עירובין

כמה משאירין לעני בגורן א:כט עירובין

אם מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה א:ל עירובין

הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל אם טמא או טהור ב:ל עירובין

אם מותר לקנות בית באיסורי הנאה ואם מצות ליהנות ניתנו א:לא עירובין

אם מערבין רק לדבר מצוה או גם לדבר רשות א:לא עירובין

אם מאכילין את הענים דמאי או לא ב:לא עירובין
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אם גם במצות מדאורייתא שהן חמורות יש חזקה שליח עושה שליחותו או רק מדרבנן שהן
קלות סומכין על החזקה

ב:לא עירובין

אם אומר לחבר צא ולקט תאנים מתאנתי צריך לעשר או יכול לסמוך עליו שעישר א:לב עירובין

לפי רב כולם מודים ששליח עושה שליחותו והמחלוקת היא אם נחשדו שלא מעשרין או לא א:לב עירובין

המחלוקת היא אם עם הארץ מעדיף שיעבור הוא איסור קל מאשר יעבור עם הארץ איסור
חמור או לא

ב:לב עירובין

נתנו במגדל ואבד המפתח אם זה עירוב או לא ב:לד עירובין

נמצא המפתח בעיר אם עירובו עירוב א:לה עירובין

אלו כלים מותר לטלטל א:לה עירובין

האם ספק עירוב כשר או לא א:לה עירובין

שני מקוואות באחת יש בה ארבעים סאה ואחת אין בה ארבעים סאה וטבל ואינו יודע
באיזה טבל אם טהור או לא

ב:לה עירובין

נגע באחד בלילה ואינו יודע אם חי אם מת ולמחר השכים ומצאו מת אם טהור או לא ב:לה עירובין

עם הארץ שאמר לחבר קח לי אגודה אחת של ירק או גלוסקא אחת אם החבר צריך לעשר ב:לז עירובין

אם רצה לאחר שחשיכה, הריני מערב לשבתות של כל השנה רציתי אלך לא רציתי לא אלך
האם עירובו עירוב או לא

ב:לז עירובין

ח שחל להיות בשבת אם מתפלל שבע או שמונה ברכות"ר ב:מ עירובין

ח או בחולו של מועד מתפלל כדרכו שבע ואומר מעין המאורע"שבת שחל להיות בר
בעבודה או בהודאה

ב:מ עירובין

בו בשבת (סותמים)בזמן שאינו קשור ותלוי פוקקין  (ארובת הגג)אם פקק החלון  א:מד עירובין

מי שהיה בעיר גדולה ונתן את עירובו בעיר קטנה בעיר קטנה ונתן את עירובו בעיר גדולה
מהיכן מודד אלפים אמה

א:סא עירובין

אם בחצר של עובד כוכבים ישראל אחד או שני ישראלים שדרים שם אוסרים על הוצאה
מרשות לרשות

א:סב עירובין

אם יש ביטול רשות מחצר לחצר ואם יש ביטול חצר בחורבה ב:סו עירובין

אם צדוקי הוא כנכרי לעניין ערוב חצרות ב:סח עירובין

אלא אם כן ישכירו לו את)הדר עם הצדוקי וביתוסי אם אוסרין עליו לטלטל למבוי 
(אם צדוקי הוא כנוכרי לערוב חצירות-רשותן

ב:סח עירובין

הוציא במזיד מביתו למבוי קודם שביטל את רשותו אם יכול לבטל את רשותו או לא א:סט עירובין

אם חשוד לדבר אחד מכל איסורין שבתורה חשוד לכל התורה כולה או רק לאותו דבר א:סט עירובין

אם צריך לבדוק במרתף את שתי השורות על פני כל המרתף או את שתי השורות החיצוניות
שהן העליונות

א:ב פסחים

מאימתי ארבעה עשר אסור בעשיית מלאכה ב:ב פסחים

אשה שהפילה ביום השמונים ואחת אם צריכה להביא קורבן א:ג פסחים

אם בערבית של מוצאי כיפור מתפלל שמונה עשרה או מעין שמונה עשרה א:ג פסחים

מתי סוף זמן אכילת חמץ בערב פסח ב:ד פסחים

כמה ימים לפני הפסח שואלין ודורשין בהלכות פסח א:ו פסחים

אם מותר להשתמש באבוקה לביעור חמץ א:ח פסחים
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חור שבין אדם לחבירו  אם זה בודק עד מקום שידו מגעת וזה בודק עד מקום שידו מגעת
והשאר מבטלו בלבו או אינו צריך בדיקה

א:ח פסחים

אלו שתי שורות במרתף צריכות בדיקה ב:ח פסחים

בית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות אם התכוונו לעליונה ושלמטה
הימנה או לעליונה ושלפנים הימנה

ב:ח פסחים

אם אדם מסופק אם עבר בשדה שיש בה טומאת מת אם הוא טמא או לא א:י פסחים

כל דבר שבחזקת טומאה לעולם הוא בטומאתו עד שיודע לך הטומאה א:י פסחים

אם אדם רשאי בערב שבת ליקוב שפורפרת של ביצה ולהניחה לצד הנר כדי שתהא מנטפת
בשכת לתוך הנר

א:יא פסחים

בכור בהמה טהורה שראוי לעלות על גבי המזבח אם מותר להקיז לו דם או אסור שמא יטיל
בו מומ

א:יא פסחים

אם מקרצפין בהמה ביום טוב ב:יא פסחים

מתי סוף זמן אכילת חמץ בערב פסח ב:יא פסחים

אם אדם טועה בהערכת הזמן או לא ב:יא פסחים

אם הפיגול הנותר נשרפים יחד ב:טו פסחים

אם ביעור חמץ  אפשר רק בשריפה או יש גם דרך אחרת א:כא פסחים

אם את החמץ אוכלין כל חמש או אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש א:כא פסחים

אם מותר למכור לנכרי חמץ בערב פסח אם יודע שלא יכלה אותו קודם הפסח א:כא פסחים

אם יש לאדם נבילה אם צריך לתת אותה לגר תושב או יכול גם למכור לו ב:כא פסחים

אם כל אסורין שבתורה אסורין בהנאה ב:כא פסחים

אפה פת בתנור שהסיקוה על קליפי עורלה אם הפת אסורה אם לא ב:כו פסחים

שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך עיסה ואין בזה כדי להחמיץ ואין בזה כדי להחמיץ
ונצטרפו וחמצו אם אוסר או לא

ב:כו פסחים

אם בעל חוב גובה למפרע ב:ל פסחים

אם בעל חוב קונה משכון מנכרי או לא ב:לא פסחים

אם חמץ שנפלה עליו מפולת נחשב למבוער ב:לא פסחים

אם האוכל תרומת חמץ בפסח פטור מן התשלומין ומדמי עצים או חייב א:לב פסחים

שעור אכילת תרומה שיהיה חייב עליה בתשלום קרן וחומש כזית או שוה פרוטה ב:לב פסחים

הזיד במעילה א:לג פסחים

עם עיסה שלשוה ביין או בשמן או בדבש בפסח מותרת להאכל א:לו פסחים

אם אופין פת עבה בפסח ב:לו פסחים

אם יוצא ידי חובתו בפסח במצות של מעשר שני א:לח פסחים

אם יוצא ידי חובתו ביום טוב באתרוג של מעשר שני א:לח פסחים

אם עיסה של מעשר שני פטורה מן החלה א:לח פסחים

אם אפשר לפדות את מה שפדה בכסף מעשר שני שנטמא א:לח פסחים

מאיזה פסוק לומדים שחלת תודה ורקיקי נזיר לא יוצא בהם ידי חובת אכילת מצה בפסח ב:לח פסחים

קמח שנפל לתוכו דלף אם בא לידי חימוץ או לא ב:לט פסחים
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נתן קמח בתוך החרוסת מה יעשה ב:מ פסחים

נתן קמח לתוך החרדל מה יעשה ב:מ פסחים

ארבעה עשר שחל להיות בשבת מתי מבערין א:מט פסחים

אם סעודת אירוסין היא רשות או מצוה א:מט פסחים

אם חייב לברך באכילה שיש בה כזית או באכילה שיש בה שביעה ב:מט פסחים

אם מותר לרחוץ במרחץ עם ובעל אמו א:נא פסחים

שעלו על קלח הכרוב בשביעית אסורים או לא  (עלי הכרוב )אם ספיחי כרוב   ב:נא פסחים

אם גזרינן ספיחי כרוב אטו שאר ספיחים ב:נא פסחים

אם חוששים להפסד מועט או רק להפסד מרובה ב:נה פסחים

"על לבבך"ל " היום"בקריאת שמע אם מפסיקין מעט בין  א:נו פסחים

סלים שנופלים בהם )אם מותר לעלות לדקל בשבת כדי להוריד תמרים מן המכבדות 
(תמרים שבשלו

ב:נו פסחים

היה עומד ומקריב ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה האם הקרבנות שהקריב על גבי
המזבח פסולין או לא

ב:עב פסחים

פ חבית יין של תרומה"הרודה פת חמה ונתנה ע ב:עו פסחים

נטמא בשר או שנפסל או שיצא חוץ לקלעים ב:עז פסחים

הותיר מן הבשר עד הבוקר מה הסיבה שאינו לוקה א:פד פסחים

ועצם לא תשברו בו אם צריך שיהיה כשר או ראוי לאכילה א:פד פסחים

השורף עצמות והמחתך בגידין מה הסיבה שאסור ב:פד פסחים

אם הסדר הוא נר ומזון בשמים והבדלה או נר ובשמים ומזון והבדלה א:קג פסחים

(שאינו יין)אם מקדשין על השכר  א:קז פסחים

אם מברך על היום ואחר כך מברך על היין או מברך על היין ואחר כך מברך על היום א:קיד פסחים

כל שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהלים אם אמרן כנגד עצמו או כנגד ציבור א:קיז פסחים

אם הפיגול והנותר מטמאים בכזית או בכביצה ב:קכ פסחים

אם בירך ברכת הפסח פטר גם את של זבח א:קכא פסחים

ארבעה ראשי שנים הם א:ב השנה ראש

אם ראש השנה לאילנות באחד בשבט או בחמשה עשר בו א:ב השנה ראש

מתי עובר הנודר בבל תאחר אם עברו שלושה רגלים כלשהם או כסדרן וחג המצות תחילה א:ד השנה ראש

מתי עובר בבל תאחר ב:ד השנה ראש

ממתי מונין לבכור בהמה משנולד או משעה שנראה להרצאה ב:ו השנה ראש

בן כמה פר האמור בתורה א:י השנה ראש

כמה ימים לפני ראש השנה של ערב שביעית אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ב:י השנה ראש

רבעי ושביעית, אם אתרוג שווה לאילן לכל דבר או רק לעורלה ב:יד השנה ראש

אם גזר דין של הכל נחתם ביום הכיפורים או רק של האדם א:טז השנה ראש

אם מגילת תענית בטלה או לא ב:יח השנה ראש
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בזמן שאין (בתענית ובהספד)אם הימים האלה הכתובין במגילת תענית אסורים או מותרים 
בית המקדש קיים

ב:יט השנה ראש

אם כל המצוות הנוהגות באדר ראשון נוהגות גם באדר שני או לא ב:יט השנה ראש

אם עיבור שנה שלושים יום או חודש ב:יט השנה ראש

אם העדים ראו את הירח בבירור אם מחללין את השבת כיון שאפשר להניח שגם בית דין
ראוה ממקומם

ב:כא השנה ראש

אם אב ובנו כשרים לעדות החודש א:כב השנה ראש

אם העדים ראו את הירח שלא בזמנו אם מקדשים את החודש א:כד השנה ראש

אם כל השפרות כשרים א:כו השנה ראש

אם פקדונות כזכרונות או לא ב:לב השנה ראש

אם אומרים יום תרועה יהיה לכם ב:לב השנה ראש

אם שמע ישראל חלק ממלכויות או לא ב:לב השנה ראש

אם נשים סומכות על הקורבן שמביאות למקדש א:לג השנה ראש

אם הבירה הוא מקום בהר הבית או כל המקדש קרוי בירה א:ב יומא

אם עבודתו של הכהן שנטמא טומאת מת הותרה מלכתחילה לצורך הקרבת קורבנות ציבור
או רק דחויה ועדיף להקריב בטהרה

ב:ו יומא

אם ציץ שאינו על מצחו של כהן גדול מרצה על עון הטומאה ב:ז יומא

אם עבודתו של הכהן שנטמא טומאת מת הותרה מלכתחילה לצורך הקרבת קורבנות ציבור
או רק דחויה ועדיף להקריב בטהרה

א:ח יומא

אם גזרינן שאר ימות השנה אטו טומאה או לא ב:י יומא

אם סוכה דירת קבע היא וחייבת במזוזה או סוכה דירת עראי היא ופטורה ממזוזה ב:י יומא

בית כנסת שאין בה בית דירה לחזן אם חייב במזוזה ב:יא יומא

אם ירושלים מטמאה בנגעים א:יב יומא

אם ירושלים נחלקה לשבטים או לא א:יב יומא

אם יש הבדל בין באבנט של כהן גדול לאבנט של בהן הדיוט ב:יב יומא

אם אבנטו של כהן הדיוט של כלאים או של בוץ ב:יב יומא

היה עומד ומקריב על גבי המזבח ושמע שמת לו מת אם מניח עבודתו ויוצא או גומר
עבודתו ויוצא

ב:יג יומא

המכבה אש מחתה ומנורה אם חייב משום לא תכבה ב:מו יומא

אם פסח שני דוחה את הטומאה א:נא יומא

אם הייתה פרוכת אחת או שתי פרוכות שהבדילו בין הקדש לקדש הקדשים ב:נא יומא

אם היו במקדש כן אחד של זהב או שני כנים ב:נג יומא

אם מערבין דם הפר בדם השעיר כשמזים על מזבח הפנימי ב:נז יומא

אם נזיר שאין לו שער בראשו צריך העברת תער ביום מלאת ימי נזרו ב:סא יומא

אם משוח מלחמה מחזיר את הרוצח מעיר המקלט כשמת כמו כהן גדול א:עג יומא

אם האותיות בחושן היו בולטות והכהן מצרפן או שהיו מצטרות מעצמן ב:עג יומא

אם למלך ולמלכה מותר לרחוץ את פניהם ביום הכפורים ב:עג יומא
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אכל חצי שעור ביום הכפורים עבר על איסור מן התורה או רק מדרבנן ב:עג יומא

נשבע שלא יאכל ביום הכפורים ואכל אם חייב קורבן שבועה או פטור שכן נשבע ועומד
מהר סיני

ב:עג יומא

אכל חצי שעור ביום הכפורים עבר על איסור מן התורה או רק מדרבנן א:עד יומא

אם לקיטע מותר לצאת בקב שלו ב:עח יומא

אם למלך ולמלכה מותר לרחוץ את פניהם ביום הכיפורים ב:עח יומא

אם היולדת חייבת בנעילת הסנדל ביום הכיפורים ב:עח יומא

אם השיעור שמחייב זימון הוא כזית או כביצה ב:עט יומא

סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה אם כשרה או לא א:ב סוכה

אם מבוי גבוה מעשרים אמה מה צריך לעשות א:ב סוכה

מה הסיבה שסוכה שגבוהה מעשרים אמה פסולה א:ב סוכה

אם הכשר סוכה בארבע אמות או הכשר סוכה במחזקת ראשו רובו ושולחנו ב:ב סוכה

אם הסוכה קטנה מארבע אמות אבל מחזקת ראשו רובו ושולחנו אם כשרה או לא ב:ב סוכה

בסוכה שהוא בסוכה ושלוחנו בתוך הבית אם  גזרינן שמא ימשך אחר שולחנו א:ג סוכה

שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית א:ג סוכה

אם מחזקת ראשו רובו ושולחנו אבל אין בה ארבע אמות על ארבע אמות א:ג סוכה

אם סוכה שאין בה ארבע על ארבע אמות פסולה או מספיק שתהא מחזקת ראשו ורובו א:ג סוכה

מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית אם יצא או לא א:ג סוכה

תשבו הולכים לפי מה שכתוב או לפי" בסוכת"אם יש אם למסורת או יש אם למקרא אם 
מה שקוראים

ב:ו סוכה

אם סוכה שחמתה מרובה מצלתה מחמת סיכוך או אף מחמת דפנות ב:ז סוכה

אם סוכה בראש העגלה פסולה ב:ז סוכה

סוכה שאין זהרורי חמה נראים מתוכה כשהחמה זורחת עליה אם כשרה או לא ב:כב סוכה

אם סוכה בראש הספינה כשרה א:כג סוכה

אם סוכה בראש הספינה צריך שתעמוד ברוח מצויה של ים או של יבשה א:כג סוכה

העושה סוכתו על גבי בהמה א:כג סוכה

אם עשה את הבהמה דופן לסוכה א:כג סוכה

אם עשה דופן מבהמה מה הטעם שאסור א:כג סוכה

אם אדם רשאי לשון שינת קבע עם בתפילין ב:כו סוכה

אם יש קצבה לכמה סעודות חייב לאכול בסוכה א:כז סוכה

אם יש תשלומים לאדם שלא אכל בסוכה בליל יום טוב ראשון א:כז סוכה

אם מותר לעבור מסוכה לסוכה ואם עושין סוכה בחולו של מועד ב:כז סוכה

טעמי התנאים לאסור או להתיר בניית סוכה בחול המועד ב:כז סוכה

היה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית אם יוצא ידי חובה א:כח סוכה

לולב שנפרדו עליו אם צריך לאגדנו מלמעלה ב:כט סוכה
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סוכה גזולה והמסכך ברשות הרבים אם יוצא ידי חובה א:לא סוכה

אם מקישים לולב לאתרוג לעניין הדור אם הלולב יבש א:לא סוכה

אתרוג הישן אם כשר או לא ב:לא סוכה

שיעור מינימלי של האתרוג ב:לא סוכה

שיעור מקסימלי של האתרוג ב:לא סוכה

אתרוג של דמאי אם כשר או לא ב:לד סוכה

אתרוג ירוק ככרתי אם כשר או לא ב:לד סוכה

שור מינימלי של האתרוג ב:לד סוכה

אם עסה של מעשר שני פטורה מן החלה ב:לה סוכה

אם מברך לישב בסוכה ואחר כך מקדש או מקדש ואחר כך מברך לישב בסוכה א:נו סוכה

אם מברך על היום ואחר כך על היין או מברך על היין ואחר כך על היום א:נו סוכה

ביצה שנולדה ביום טוב א:ב ביצה

???מממ(תמרה)אם חייב באכילת חמץ מכזית או מככותבת  א:ב ביצה

שחט חיה ועוף ביום טוב אם חייב להכין עפר לכסות את הדם מבעוד יום א:ב ביצה

אם ביצה שנולדה ביום טוב תאכל בשבת או לא א:ד ביצה

כשיש שני ימים טובים של גליות אם נולדה בראשון מותרת בשני או לא ב:ד ביצה

אם מחתכין את הדלועין לפני הבהמה בשבת או שצריך שיהיה מן המוכן מערב שבת ב:ו ביצה

אם אפרוח שנולד ביום חול אסור ב:ו ביצה

ביצה שנולדה ביום טוב אם תאכל או לא ב:ו ביצה

השוחט תרנגולת ביום טוב אם מותר לאכלם עם חלב א:ז ביצה

אם לומדים ביעור חמץ מאכילת חמץ או לא ב:ז ביצה

(תמרה)אם שעור חמץ שחייב עליו בכזית או בככותבת  ב:ז ביצה

אם צריך שיהיה לה עפר מוכן מבעוד יום לכסות (אם לשחוט או לא)השוחט שבא להמלך 
את הדם

ב:ז ביצה

אם צריך שיהיה לא עפר מבעוד יום (אם לשחוט או לא)השוחט שבא להמלך  ב:ז ביצה

גלגל עיסה מערב יום טוב אם יכול להפריש חלתה ביום טוב ב:ח ביצה

אם מותר להוליך הסולם משובך לשובך ביום טוב א:ט ביצה

אם מותר לעלות לשובכו ברשות הרבים ביום טוב א:ט ביצה

אם מחזירים את הסולם למקום שלקח ביום טוב ב:ט ביצה

השוחט חיה ועוף ביום טוב אם צריך שיהיה לו עפר מוכן מבעוד יום ב:ט ביצה

לקצב עליו בשר (עץ שחותכין עליו חיטים)אם נוטלין את העלי  א:י ביצה

(שאנשים ידרסו על העור ויעבדו אותו)אם נותנים את העור לפני הדורסן ביום טוב  א:י ביצה

אם מסלקין את התריסין ביום טוב ב:יא ביצה

אמ מוציאין את הקטן ואת הלולב ואת ספר התורה לרשות הרבים ביום טוב א:יב ביצה

אם יש הוצאה מרשות לרשות ביום טוב א:יב ביצה
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אם מוליכין חלה ומתנות לכהן ביום טוב או לא ב:יב ביצה

אם מותר לברור קטניות ביום טוב רק כשאוכלן מייד ב:יד ביצה

אם מותר לשלוח מתנה  ביום טוב רק בהמ ב:יד ביצה

אם לערוב תבשילין צריך שני תבשילים או תבשיל אחד ב:טו ביצה

כשחל יום טוב בערב שבת אם מערבין ערובי חצרות ב:טז ביצה

אם הלכה כתנא קמא או כרבי בערובי חצרות ביום טוב שחל בערב שבת ב:טז ביצה

כשחל יום טוב בשבת אם מתפלל תפילה של שבת בפני עצמה ויום טוב בפני עצמו או
מתפלל של שבת ואומר קדושת היום באמצע

א:יז ביצה

אם אופין מיום טוב לחברו או לא א:יז ביצה

אם צריך לערב בנפרד למאפה ולתבשיל ולחמין או מערב בתבשיל אחד לכל צרכו ב:יז ביצה

אם מטבילין בין השמשות ביום שאינו ערב יום טוב א:יט ביצה

ט ביום טוב אם סומך עליהם מערב יום טוב"שלמים הבאים מחמת יו א:יט ביצה

האופה מיום טוב לחול אם לוקה או לא א:כא ביצה

(במסרק דק שיכול לעשות חבורה)אם מקדרין  א:כג ביצה

אם מכשירי אוכל נפש מותרים ביום טוב א:כח ביצה

אם מזכירין גשמים משעת נטילת לולב או משעת הנחתו ב:ב תענית

עד מתי שואלין את הגשמים אם עד שיעבור הפסח או עד שיעבור ניסן ב:ד תענית

עד מתי שואלין את הגשמים אם עד שיעבור הפסח או עד שיעבור ניסן א:ה תענית

אם יורה במרחשון או בכסליו א:ו תענית

בינונית ואפילה, בכירה, מתי זמן רביעה ראשונה א:ו תענית

אם שואלין את הגשמים בשלושה במרחשון או בשבעה בו א:ו תענית

במרחשון' במרחשון או ז' ממתי שואלין על הגשמים מג א:י תענית

אם יום השישים כלאחר שישים או כלפני שישים במנין הימים בגולה לשאלת גשמים א:י תענית

אם אדם המצער עצמו מכ לדבר נקרא חוטא או קדוש א:יא תענית

עד מתי אוכל ושותה לפני הצום א:יב תענית

בין גואל לרופא או בשומע תפילה" ענינו"אם יחיד אומר  א:יד תענית

היכן היו מתריעים בשופרות ביום התענית א:יד תענית

או לא (תוקעים בשופר)אם בעננו קרי ליה התרעה  א:יד תענית

אם גוזרין תענית בחמישי בשבת ב:טו תענית

למה יוצאין לרחוב לצעוק בתפילה בשעת צרה לציבור א:טז תענית

למה נותנים אפר בראש כל אחד בשעת צרה לציבור א:טז תענית

למה יוצאים לבית הקברות בשעת צרה לציבור א:טז תענית

למה נקרא הר המוריה א:טז תענית

על האילנות בשביעית (תוקעין בשופר)אם מתריעין  ב:יט תענית

אם בתעניות וביום הכפורים הכהנים נושאים כפיהם במנחה ובנעילה ב:כו תענית
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אם במנחה יש נשיאתת כפיים ב:כו תענית

הקורא בתורה על יפחת משלושה פסוקים אם דולג או פוסק ב:כז תענית

אם עשרת הדברות נתנו בששה בסיון אי בשבעה בסיון ב:כח תענית

שבת שחל תשעה באב להיות בתוכו אם מותר לפני שבת לכבס ולא ללבוש ב:כט תענית

אם במוקפין ובכפרים מקדימים קריאת מגילה ליום הכניסה או קוראים בזמנה ב:ד מגילה

אם מגילה שקוראים אותה בזמנה צריך עשרה א:ה מגילה

אם מקדימין קריאת מגלה גם במקום שלא נכנסין בו שני וחמישי א:ה מגילה

אם סומכין על השלמים ביום טוב ואם מביאין עולות ביום טוב א:ה מגילה

קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה אם קורין אותה שוב באדר השני ב:ו מגילה

בשנה מעוברת אם קוראים מגילה באדר ראשון או שני ב:ו מגילה

אם קריאת מגילה באדר הסמוך לשבט או באדר הסמוך לניסן ב:ו מגילה

אם ביום טוב מותר אוכל נפש וגם מכשירי אוכל נפש או רק אוכל נפש ב:ז מגילה

אם את ספרי הקודש מותר לכתוב בכל לשון או רק ביוונית ב:ח מגילה

מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובה א:יט מגילה

אם קטן כשר בקריאת מגילה ב:יט מגילה

הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו אם יצא ידי חובה ב:יט מגילה

אם עולים בשבת שבעה וביום כיפור שישה או בשבת ששה ובכיפור שבעה א:כג מגילה

אם סומא שלא ראה מאורות מימיו פורס על שמע ומתרגם א:כד מגילה

אם כהן שידיו צבועות נושא את כפיו ב:כד מגילה

אם מפטירין במעשה מרכבה או לא א:כה מגילה

אם ירושלים נתחלקה לשבטים א:כו מגילה

אם מותר למכור בית כנסת ממכר עולם ב:כז מגילה

אם לקחת ריבית על מנת להחזיר מותר או לא ב:כז מגילה

ממתי מתחילים לשאול בהלכות פסח ב:כט מגילה

מאי פרשת שקלים צו את בני ישראל או כי תשא ב:כט מגילה

ח אדר שחל להיות בערב שבת אם מקדימין או מאחרין פרשת שקלים"ר א:ל מגילה

או לא (מפסיקין בין שבת שקלים לזכור)אם מסרגין לשבתות  א:ל מגילה

פורים שחל להיות בערב שבת אם מקדימין פרשת זכור או מאחרין א:ל מגילה

אם מקום שמפסיקין במנחה של שבת שם קורין בשני ומקום שמפסיקין בשני קורין
בחמישי או קורין בשני וחמישי כמו במנחה

ב:לא מגילה

אם פותח ורואה וגולל ומברך וחוזר ופותח וקורא או פותח ורואה ומברך וקורא א:לב מגילה

שדה שבהר שיש לו הפסד)אם מותר לבנות את אמת המים שתשקה את בית השלחין 
במועד ובשביעית (מרובה אם לא ישקה

א:ב קטן מועד

במועד ובשביעית (שדה שמסתפק במי הגשמים)אם משקים בית הבעל  א:ב קטן מועד

עד מתי חורשין בשדה אילן ערב שביעית ב:ג קטן מועד
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עד מתי חורשין שדה האילן עד עצרת או עד פסח ב:ג קטן מועד

אם זרעים שלא שתו לני המועד מותר להשקותם במועד ב:ו קטן מועד

במועד (יבשה תמיד שאין צורך להשקותה)אם משקין שדה גריד  ב:ו קטן מועד

(לטהר)נגעים להקל  (הכהנים במועד)אם רואים  א:ז קטן מועד

(לטהר)נגעים להקל  (הכהנים במועד)אם רואים  א:ז קטן מועד

אם הכהן אומר לאדם הטהור שהוא טהור ולטמא שהוא טמא או שאם הוא טמא לא אומר
כלום

ב:ז קטן מועד

אם מותר ללקט עצמות אביו ואמו במועד שכן שמחה היא לו או שזה אבל ואין אבילות
במועד

א:ח קטן מועד

אם מכינים ארון מתים במועד או שצריך שהנסרים יהיו מוכנים מלפני המועד ב:ח קטן מועד

במועד (מיטה של חבלים בשתי וערב)אם מסרגין את המיטה  א:י קטן מועד

אם מעמידים תנור וכירים במועד ואף גומר מלאכתן או לא א:י קטן מועד

(ושישאר לו אחר המועד)אם מערימים על שכר תמרים ושכר שעורים בחול המועד  ב:יב קטן מועד

אם מנודה שמת בנידויו בית דין סוקלין את ארונו או מניחין אבן גדולה על ארונו א:טו קטן מועד

אם טווה אדם תכלת לציציתו בעזרת אבן במועד א:יט קטן מועד

אם אסרו על אבל על שלושים יום בכל בגדים מכוסים או רק בבגדים לבנים מכובסים א:כג קטן מועד

אם אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה בשבת ב:כג קטן מועד

אם יש אבילות בשבת ב:כג קטן מועד

אן אבל חייב בפריעת הראש או שזה רשות א:כד קטן מועד

איזה קטן פטור ממצות ראיה א:ב חגיגה

כמה כסף קורבן ראייה וכמה קורבן חגיגה א:ב חגיגה

אם מי שחציו עבד וחציו בן חורין האדון צריך לשחררו א:ב חגיגה

אם שוטה הוא מי שיוצא יחידי בלילה ולן בבית הקברות ומקרע את כסותו או שעושה רק
אחד מדברים אלה

ב:ג חגיגה

כמה כסף קורבן ראייה וכמה קורבן חגיגה א:ו חגיגה

אם הראיון הוא ראיית פנים בעזרה או ראיית פנים בקורבן א:ז חגיגה

אם העולות ביום טוב הראשון באות מן החולין או מן המעשר ב:ז חגיגה

אם בחג מביאין עולות ואם סומכין ידיהן על השלמים ב:ז חגיגה

חגיגת יום טוב הראשון של פסח אם באה מן החולין או מן המעשר ב:ז חגיגה

אם חגיגת יום טוב הראשון של פסח באה מן החולין או מן המעשר ב:ז חגיגה

אם טופלין בהמה לבהמה או לא א:ח חגיגה

ביום הראשון מן החולין ובשאר הימים מן המעשר או אכילה (קורבן חגיגה)אם מביאין  
ראשונה מן החולין ובשאר הימים מן המעשר

א:ח חגיגה

"מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות"מה משמעות הפסוק מעוות  א:ט חגיגה

אם תשלומין בחג תשלומין לראשון או תשלומין זה לזה א:ט חגיגה

אם מביאין שלמים ביום טוב ואין סומכין עליהם אבל לא עולות או מביאין שלמים ועולות
וסומכין עליהם

א:יז חגיגה
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יום שחיטה של עולות ראיה ושלמי)עצרת שחל להיות בערב שבת אם אומרים יום טבוח 
או לא( נדחה ליום ראשון)אחר השבת  (חגיגה

א:יז חגיגה

יום שחיטה של עולות ראיה ושלמי)עצרת שחל להיות בערב שבת אם אומרים יום טבוח 
או לא( נדחה ליום ראשון)אחר השבת  (חגיגה

ב:יז חגיגה

אם יטבול מיד או שצריך (קנה חלול שנותן בו את אפר הפרה)שפופרת שחתכה לחטאת 
לטמאו תחילה

א:כג חגיגה

אם טהור או (ארונות עץ שנושאים מעל הקרקע)הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל 
טמא

א:כה חגיגה

אם מותר לאכול בתרומה (שנמצא טהור לאכול הפסח)בדק לפסחו  ב:כה חגיגה

שהוא בחזקת)בתוך הרגל אם יגמור  (למכור בירושלים)הפותח את חביתו והמתחיל בעיסתו 
או לא (טהרה

א:כו חגיגה

מזבח הזהב ומזבח הנחושת אינן טעונין טבילה מפני שהן כקרקע או מפני שהן מצופין ב:כו חגיגה

האם מותר לאדם לשאת את מפותת או אנוסת אביו א:ד יבמות

קטנה לענין תשמיש ב:יב יבמות

דין צרות לאחים א:יג יבמות

האם חלוצה ויבמה יכולות להינשא לכהן ב:יג יבמות

חבית של זיתים מגולגלים אם צריכה לנקב ב:טו יבמות

כ נולד להן אח ועשה בה מאמר"שני אחים ומת אחד מהן ויבם השני את אשת אחיו ואח
ומת

ב:יח יבמות

שלשה אחין נשואין שלש נשים נכריות ומת אחד מהם ועשה בה שני מאמר ומת אם האח
הנותר מייבם או חולץ

ב:יח יבמות

אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה או אשה ובת בנה' ג
ומת האח אם חייבות בחליצה או לא

א:יט יבמות

כ מת אם פטורות מן החליצה ומן יבום או מייבם לאיזה מהם שירצה"כנסה ונולד לו אח ואח ב:יט יבמות

העושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה אם קנה או לא ב:יט יבמות

כ עשה בה מאמר ומת אם יכול"כ נולד לו אח או שנולד לו אח ואח"עשה בה מאמר ואח
לייבם אחת מהן ואם השניה חייבת בחליצה

ב:יט יבמות

ביאת כהן גדול באלמנה אם פוטרת צרתה או לא ב:כ יבמות

ארבעה אחין שנים מהם נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות וקדמו וכנסו אם
יקיימו או יוציאו

א:כו יבמות

שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה או אשה ובת
בנה צריכות חליצה או לא

ב:כח יבמות

שלשה אחין שנים נשואים שתי אחיות ואחד מופנה מת אחד מבעלי אחיות ועשה בה
כ מת אחיו השני אם צריך להוציא את אשתו"מופנה מאמר ואח

א:כט יבמות

שלשה אחין נשואין שלש נשים נכריות ומת אחד מהם ועשה בה שני מאמר ומת אם האח
הנותר מייבם או חולץ

ב:לא יבמות

שני אחין נשואין לשתי אחיות ומת אחד מהם ובא האח על אשת אחיו שהיא גם אחות
אשתו עם חייב גם משום אחות אשה או רק משום אשת אח

א:לב יבמות

זר ששימש בשבת ובעל מום ששימש בטומאה ב:לג יבמות

היה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה אם חייב בקרן וחומש או לא א:לד יבמות

חדשים או' הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו אם צריכות להמתין ג
לא

א:לה יבמות
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חדשים או לא' אם אנוסה ומפותה צריכה להמתין ג א:לה יבמות

החולץ למעוברת והפילה אם צריכה חליצה מן האחין ב:לה יבמות

אם אמרינן תגלי מילתא למפרע או לא, אם אמרינן אם יבא אליהו ויאמר שתהיה פה הפלה ב:לה יבמות

כמשמעו או שצריך לבדוק אם היא מעוברת" ובן אין לו "אם הפסוק  ב:לה יבמות

אם חליצת מעוברת שמה חליצה ב:לה יבמות

מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב אם קנה לוקח או לא ב:לו יבמות

אם קנין פירות כקנין הגוף דמי או לא ב:לו יבמות

לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ואם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית או יוציא
ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס

ב:לו יבמות

יום ועמדה ונתקדשה לכהן אם חולצת או לא' מת בתוך ל ב:לו יבמות

לפי אביי אם יש ספק ממזר ואסור בממזרת או אין ספק ממזר ומותר בממזרת א:לז יבמות

אם יש ודאי ממזר מספק ומותר בממזרת או אין ודאי ממזר מספק ואסור בממזרת א:לז יבמות

מי שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדהו אם יכול לעבור דרך שדה חברו ב:לז יבמות

שומרת יבם שנפלו לה נכסים ומתה מי מקבל את הנכסים יורשי בעלה או יורשי אביה א:לח יבמות

נפלו לה נכסים משנתארסה אם תמכור או לא ב:לח יבמות

ח אם יורשי האב"נפל הבית עליו ועל אביו עליו ועל מורישיו והיו עליו כתובת אשה וב
ובעל חוב יחלוקו או נכסים בחזקתן

ב:לח יבמות

סוטות שמתו בעליהן לפני ששתו אם נוטלות כתובתן בלי לשתות ב:לח יבמות

מתה מה יעשה בכתובתה ובנכסים הנכנסים ויוצאין עמה אם יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי
האב או נכסים בחזקתן

ב:לח יבמות

ביאת קטן וחליצת גדול מה עדיף א:לט יבמות

חליצת קטן וחליצת גדול מה עדיף ב:לט יבמות

אם מותר לשאת יבמתו לשם נוי ב:לט יבמות

הכונס את יבמתו ויש שם אב אם הוא זוכה בנכסים של אחיו או האב זוכה בנכסי בנו א:מ יבמות

שאין חשש שלא נדע של מי)אם הנשואות יתארסו והארוסות ינשאו או כל הנשים יתארסו 
(הולד

א:מא יבמות

ממתי מונים שלושה חודשים שתוכל להנשא לאחר משעת נתינת הגט או משעת כתיבת הגט א:מב יבמות

היתה עקרה או זקנה או קטנה או אילונית או שאינה ראויה לילד אם צריכה לחכות שלושה
חודשים או לא

ב:מב יבמות

המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו אם הולד ממזר או לא א:מד יבמות

איזהו ממזר באם זה כל שאר שחייבים עליו בלא יבא או זה שחייבים עליו כרת א:מד יבמות

המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו אם הקידושין תופסין ואם צריכה
גט ואם היא פסולה לכהונה ואם ולדה פסול

ב:מד יבמות

עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל  אם הולד ממזר א:מה יבמות

עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל אם הולד ממזר או הולד מקולקל א:מה יבמות

טבל ולא מל או מל ולא טבל האם הוא גר או לא א:מו יבמות

אם גר נאמן להגיד מלתי ולא טבלתי ב:מו יבמות
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אם מטבילין גר בשבת ב:מו יבמות

בא אדם ואמר גר אני אם גם בחוץ לארץ צריך להביא ראיה א:מז יבמות

זה בני בן גרושה הוא או בן חלוצה, אם נאמן אדם לומר זה בני בכור א:מז יבמות

אם עובד כוכבים נאמן להעיד על כשרותם של בניו או שאינו נאמן כי אי עדות לעובד
כוכבים

א:מז יבמות

אשת יפת תואר שלא קבלה עליה גירות אם מטבילה לשם שפחות ב:מז יבמות

אם אשת יפת תואר תקוץ את ציפורניה או תגדיל א:מח יבמות

אם מותר להחזיק עבדים שאינם רוצים למול ב:מח יבמות

אם בזמן הזה גרים מעונין כיון שלא קיימו שבע מצות בני נח או שגר שנתגייר כקטן שנולד
ומעונין כי אינן בקיאים בדקדוקי מצות כישראל

ב:מח יבמות

איזהו ממזר האם זה זה שחחיבים עליו בלא יבא או זה זחייבים עליו כרת בידי שמים א:מט יבמות

אם יש גט אחר גט ומאמר אחר מאמר א:נ יבמות

החולץ ליבמתו וחזר וקדשה לשם יבמות אם יש כאן קידושין וצריכה ממנו גט או אלה
קידושי טעות ואין צריכה ממנו גט

ב:נב יבמות

אמר התקדשי לי בזיקת יבמין אם יש זיקה ובאה החליצה ומפקיעה את הזיקה או שאין זיקה
מעיקרא

ב:נב יבמות

אם חליצה פסולה פוטרת את היבמה להנשא לשוק ולכן אם קדשה היבם אינה מקודשת או
חליצה פסולה אינה פוטרת ולכן אם קדשה מקודשת

א:נג יבמות

אם אפשר לעשות חליצה על תנאי א:נג יבמות

אם צריך תנאי כפול בחליצה או לא א:נג יבמות

אם נתגרשה או נתאלמנה מן הארוסין כשרה לאכול בתרומה ב:נו יבמות

(בת שתים עשרה שנה וששה חודשים)אם כהן גדול רשאי לשאת בוגרת  א:נט יבמות

כהן גדול שנשא אנוסת חבירו או מפותת חבירו אם הולד כשר או חלל ב:נט יבמות

כהן גדול שנשא אנוסת חבירו או מפותת חבירו אם הולד כשר או חלל א:ס יבמות

מםני מה קנסו לוים במעשר ב:פו יבמות

מאימתי אדם יורש את אשתו קטנה משתגיע לפרקה או משתכנס לחופה ב:פט יבמות

כ בא על צרתה אם פוסל"בן ט שנים ויום אחד שבא על יבמתו ואח ב:צו יבמות

או לא (גוסס שוודאי ימות)אם מעידין על המגוייד  ב:קכ יבמות

נפל למים במים שיש להם סוף אם אשתו אסורה או מותרת א:קכא יבמות

או לא (ששמעו קול שקורא שפלוני מת ולא ראו דמות אדם)אם משיאין על פי בת קול   א:קכב יבמות

בדרישה וחקירה (עדים שהעידו שמת בעלה)אם בודקים עדי נשים  ב:קכב יבמות

חתן אבל לענין בעילה ראשונה ב:ד כתובות

תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת א:ו כתובות

הכונס את הבתולה בשבת ב:ו כתובות

הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כמה כבובתן א:יא כתובות

היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש אם נאמנת או לא א:יג כתובות

ראוה מדברת עם אחד ואמרו לה מה טיבו של איש זה איש פלוני וכהן הוא אם נאמנת א:יג כתובות
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מה הכוונה מדברת נסתרה או נבעלה א:יג כתובות

ראוה שנכנסה עם אחד לסתר או לחורבה ואמרו לה מה טיבו של איש זה כהן הוא ובן אחי
אבא אם נאמנת

ב:יג כתובות

היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא אם נאמנת א:טז כתובות

ראוה מדברת עם אחד ואמרו לה מה טיבו של איש זה איש פלוני וכהן הוא אם נאמנת או לא א:טז כתובות

הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת נאנסתי לאחר שארס אותה והוא אומר
נאנסת לפני שארסת אותי אם נאמנת

א:טז כתובות

כיצד מרקדין לפני הכלה האם אומרים מה שהיא באמת או משבחים אותה לא משנה איך
היא נראת

ב:טז כתובות

אם אדם נשבע על טענת עצמו או שהוא כמשיב אבידה ופטור א:יח כתובות

אם אדם מעיד על שטר שכתב גם לאחר כמה שנים גם אם לא זוכרה מעצמו א:כ כתובות

זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי אם צריכין לצרף עמהם אחר או נאמן אדם לאמר
זה כתב ידי

ב:כ כתובות

אם שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה אם נשאה האם תצא או לא ב:כב כתובות

אם מעלין לכהונה על פי עד אחד ב:כג כתובות

אני כהן וחברי כהן אם נאמן להאכילו בתרומה א:כד כתובות

החמרים שנכנסו לעיר ואמר אחד מהם שלי חדש ושל חברי ישן אם נאמן א:כד כתובות

אם מעשר ראשון לכהן או ללוי א:כו כתובות

אם עדות לא מצטרפת אלא רק כשראו את העדות יחד או שעדותם מצטרפת גם אם ראו
בזה אחר זה

ב:כו כתובות

אם צריכים לשמוע את העדות של שני עדים ביחד או שאפשר גם בנפרד ב:כו כתובות

אם עבד שרבו כהן חולקין לו תרומה שלא בפני רבו ב:כח כתובות

אם מקבלין עדותם של עובד כוכבים שנתגייר או עבד שנשתחרר ב:כח כתובות

אשה שיש בה הויה או אשה הראויה לקיימה" לו תהיה לאשה"אם  ב:כט כתובות

בעדים זוממים אם הוזמו משלמים ולוקים או משלמים ואינם לוקים ב:לב כתובות

גנב וטבח בשבת או גנב וטבח לעבודת כוכבים אם משלם תשלומי ארבעה וחמישה ב:לג כתובות

אם חייב או פטור על הדבר (ממון)חייבי מיתות שוגגין וחייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר 
האחר

ב:לד כתובות

עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות או עד א:לו כתובות

אם ישאנה או לא (ם והוא כהן"שלא נבעלה לעכו)הפודה את השבויה ואינו מעוד בה  ב:לו כתובות

גיורת שנתגיירא וראתה דם האם היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת או משעת הטבילה
לשם גיור

א:לז כתובות

אם גיורת צריכה להמתין שלושה חודשים כדי להינשא א:לז כתובות

הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו אם צרכות להמתין שלושה חדשים
לפני שנשאות

א:לז כתובות

אם אנוסה ומפותה צריכות להמתין שלושה חודשים א:לז כתובות

המארס את בתו וגרשה אירסה ונתארמלה כתובתה שלו השיאה וגרשה השיאה ונתארמלה
אם כתובתה שלה או של האב

ב:מג כתובות

אם מוציא שם רע לפני שבעל  גם לוקה וגם משלם קנס או רק לוקה ב:מה כתובות
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נמצא ששם רע אינו שם רע הוא לוקה ונותן מאה סלע בין בעל בין לא בעל או רק אם בעל א:מו כתובות

שמלה ממש או בוררין את הדבר כשמלה חדשה" פרשו את השמלה" אם  א:מו כתובות

אם האב אוכל בפירות ביתו או לא א:מז כתובות

מתה הבת לפני שנכנסה לחופה אם זוכה הבעל בנדוניה או האב א:מז כתובות

כמה מקבלת אם נתארמלה או נתגרשה מן האירוסין א:מז כתובות

האם מצוה או חובה לזון את הבנים והבנות א:מט כתובות

מצא שטרי חוב שאין בהן אחריות אם יחזיר או לא ב:נא כתובות

המדיר את אשתו מליהנות לו ונשבית אם פודה ונותן לה כתובתה או נותן כתובתה ואינו
פודה

א:נב כתובות

אלמנה ניזונת מנכסי יתומין וצריכה רפואה אם רפואה כמזונות ב:נב כתובות

או אין שמין מה שעליה (בגדים שלובשת בזמן פרעון הכתובה)אם אלמנה שמין מה שעליה  א:נד כתובות

אם מי שפרע מקצת חובו יחליף את השטר או יכתוב לו שובר א:נו כתובות

האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר כסות ועונה הרי זו מקודשת
אם בדבר שבממון תנאו בטל

א:נו כתובות

אם רשאי הבעל לפחות בכתובה לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה או לא ב:נו כתובות

אם נותנים לאלמנה שהייתה נשואה לכהן ומת לאכול שלושים יום רק מן התרומה או חצי
מן התרומה וחצי משלו

א:נז כתובות

בת כהן שהייתה מאורסת לכהן ומת אם נותנים לה הכל מן התרומה או מחצה מן החולין
ומחצה מתרומה

א:נח כתובות

נשואה לכהן שניזונת מנכסיו על ידי אפוטרופוס כמה נותנים לה משל תרומה וכמה משל
חולין

א:נח כתובות

החלק במעשה ידיה יותר על מה שפסקו לה חכמים )המקדיש מעשה ידי אשתו אם המותר 
הקדש או חולין (שהוא שלו 

ב:נח כתובות

הקדש)קדוש  (של האשה)לאחר מיתה (מותר מעשה ידי האשה שמגיעים לבעל)אם מותר 
או מותר מחיים קדוש (שעשה הבעל

ב:נח כתובות

אם הבעל צריך להפר או  (שיהיה אסור לבעל לאכול כהקדש)אמרה קונם שאני עושה לפיך 
לא

א:נט כתובות

נדרה שלא להניק את בנו אם צריך הבעל לכפות אותה להניקו ב:נט כתובות

מינקת שמת בעלה בתוך עשרים וארבעה חדש ב:ס כתובות

אם הדיר את אשתו מתשמיש המיטה יותר משבת אחת או שתי שבתות יוציא ויתן כתובתה ב:סא כתובות

אם ידדים שאין מוכיחות הוי ידים ב:ה נדרים

מנודה אני לך אם זה לשון נדר או לשון נידוי ב:ז נדרים

מה יותר טוב לידור ולקיים או לא לידור כל עיקר א:ט נדרים

או לא  (בהנאה)מותרין  (שהשתמש בכינוי לקונם ולא המילה קונם עצמה)אם כינויי כינויין  ב:י נדרים

אם מותר או לא (שראוי כבכור צאן לקורבן)אמר הרי עלי כבכור  ב:יב נדרים

קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר אם אל ישן היום שמא ישן מחר או ישן היום ולא
חיישינן שמא ישן מחר

ב:יד נדרים

והלך ומצאו שנגנב או (מדת נפח)מאה כור  (ערימת תבואה)הריני נזיר אם יש בכרי הזה 
שאבד אם הוא נזיר או לא

א:יט נדרים
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(כשתחילת דבריו וסוף גבריו סותרים)אם אדם נתפס בראשית דבריו או בגמר דבריו  א:כו נדרים

או בכל כולל שבועה (ששבועה חמורה מנדר)אם בכל נודרים חוץ משבועה  ב:כז נדרים

או לא (אם נודר למוכס בלי שיבקש)אם פותח לו בנדר  א:כח נדרים

אמר קונם אשתי ובני נהנין לי אם בניו מותרין לו א:כח נדרים

מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופירנס את אשתו אם איבד מעותיו או שישבע כמה הוציא
ויטול

ב:לג נדרים

אם הנודר מן הירק מותר בדלועין א:נד נדרים

אם הנודר מן הבשר אסור בראש וברגלים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות ב:נד נדרים

אם הנודר מן הדגן אסור בפול המצרי יבש א:נה נדרים

אם הנודר מן הכסות מותר בשק ב:נה נדרים

אם הנודר מן הבית מותר בעליה א:נו נדרים

אם הנודר מן המיטה מותר בדרגש א:נו נדרים

אם הגונב טבלו של חבירו ואכלו משלם לו דמי טבלו או דמי חולין שבו ב:פד נדרים

אם טובת הנאה כממון או לא א:פה נדרים

אם רבנן קנסו את הגנב או את בעל הבית א:פה נדרים

אם המותר הקדש או חולין-המקדיש מעשה ידי אשתו הרי זו עושה ואוכלת  ב:פה נדרים

יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירין יפר יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע
שזה נדר אם יפר או לא

ב:פז נדרים

האומר עלי ציפורים אם הוא נזיר או לא א:ב נזיר

האומר נזיר שמשון אם נזיר או לא ב:ד נזיר

אם אבשלום היה מגלח אחת לשלושים יום או מערב שבת לערב שבת א:ה נזיר

כל המאה או רק (חוזר וסופר)ביום המאה אם סותר  (נטמא למת)נדר מאה יום ונסתר 
(ימי נזירות כשלא מזכיר מספר הימים)שלושים יום 

ב:ו נזיר

אם שלושים יום של נזירות כוללים את יום השלושים ב:ו נזיר

מ שיהא בכרי זה מאה כור והלך ומצאו שנגנב או שאבד אם הוא נזיר או לא"הריני נזיר ע א:ח נזיר

אם הנוסח לקבלת נזירות הוא הריני נזיר כמנין ימות החמה או נזירות עלי כמנין ימות החמה ב:ח נזיר

אמר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה אם נזיר או לא א:ט נזיר

אם אין אדם מוציא דבריו לבטלה או בגמר דבריו אדם נתפס א:ט נזיר

האומר הרי עלי מנחה להביא מן השעורים אם יכול להביא מן החיטין במקום ב:ט נזיר

אמרה פרה זו הריני נזירה אם עומדת אני אומר הדלת הזה הריני נזירה אם נפתח אני אם
נזיר או לא

א:י נזיר

אם הוי נזיר או לא- הריני נזיר מבשרה אם עמדה מאליה ועמדה מאליה  א:י נזיר

ולא שהוא)היתה פרה רבוצה לפניו ואמר הריני נזיר מיין אם לא עמדה ועמדה מאליה 
אם נזיר או לא (העמידה

ב:י נזיר

אם אסור ביין או מותר- יודע אני שיש נזירות אבל איני יודע שהנזיר אסור ביין  א:יא נזיר

יודע אני שהנזיר אסור ביין אבל סבור הייתי שחכמים מתירין לי מפני שאין אני יכול לחיות
אלא ביין אם מותר או אסור

א:יא נזיר
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אם- האומר לאשתו כל נדרים שתדורי מכאן ועד שאבא ממקום פלוני הרי הן מופרין 
מופרין או לא

ב:יב נזיר

הרי עלי לגלח חצי נזיר ושמע חבירו ואמר ואני עלי לגלח חצי נזיר אם שניהם מגלחים חצי
נזיר או נזיר שלם

ב:יב נזיר

והפילה אשתו אם הוא נזיר או שצריך לעשות" אם תלד אשתו זכר הריני נזיר"אם אדם נדר 
תנאי

א:יג נזיר

חזרה וילדה אם הוא נזיר או צריך לעשות תנאי א:יג נזיר

אם ספק נזירות להחמיר או להקל א:יג נזיר

או (חוזר וסופר מתחילת נזירותו)אם סותר  (נדר שיהיה  נזיר אם יולד לו בן)נטמא בימי בנו 
משנולד לו בן

א:יד נזיר

בימי צרעותו אם ימי צרעתו עולים במנין ימי נזירותו או צרעת לחוד ונזירות (למת)נטמא 
לחוד

ב:יד נזיר

את הכל או אינו סותר אלא (חוזר וסופר)מי שאמר הריני נזיר ונטמא יום שלשים אם סותר 
שבעה

א:טז נזיר

את הכל או רק שלושים (חוזר וסופר)הריני נזיר מאה יום ונטמא יום מאה אם סותר  ב:טז נזיר

א אומר לא בו ביום"יצא ונכנס עולין לו מן המנין ומביא קרבן טומאה ר ב:טז נזיר

מי שנזר והוא בבית הקברות אם נזירות חלה עליו או לא ב:טז נזיר

או משום אוירא (עפרה)אם גזרו על ארץ העמים משום גושה  ב:יט נזיר

מי שהיו שתי כיתי עדים מעידות אותו אלו מעידים שנזר שתים ואלו מעידים שנזר חמש
אם אומרים נחלקה העדות ואין כאן נזירות או לא

א:כ נזיר

אם בכת אחת אחד אומר שתים ואחד אומר חמש אם נחלקה עדותן או לא א:כ נזיר

אם הקדש טעות זה הקדש או לא ב:ל נזיר

שור שחור שיצא מביתי ראשון הרי הוא הקדש ויצא לבן אם השור הקדש או לא א:לא נזיר

דינר זהב שיעלה בידי ראשון הרי הוא הקדש ועלה של כסף אם הדינר הקדש א:לא נזיר

חבית של יין שתעלה בידי ראשונה הרי היא הקדש ועלתה של שמן אם החבית הקדש או לא א:לא נזיר

אם היתר מצטרף לאיסור רק במשקין או גם באוכלין א:לח נזיר

נזיר שאכל חרצן וזג כמה לוכה ב:לח נזיר

קורבן השלמים או על קורבן החטאת (אחר)אם הנזיר מגלח על  א:מה נזיר

אם לומדים מהפסוק שכל זמן שאין פתח אהל מועד פתוח" וגילח הנזיר פתח אוהל מועד"
אינו מגלח או לומדים שנזיר ולא נזירה

א:מה נזיר

צריך להעביר תער על ראשו או לא (שאין לו שער בראשו)אם לנזיר ממורט  ב:מו נזיר

אם לנזיר ממורט יש תקנה ב:מו נזיר

כהן גדול ונזיר שהיו מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה מי מהם יטמא למת א:מז נזיר

אבר מן המת שבא משני מתים ועל אבר מן החי שבא משני בני אדם אם מטמאים או לא א:נב נזיר

כמה עדים צריך כדי להשקות את הסוטה א:ב סוטה

אם לבעל לקנות לאשתו רשות או חובה ואם כהן להטמא לאחותו הבתולה רשות או חובה א:ג סוטה

וכמה שיעור סתירה א:ד סוטה

אם הבעל נאמן שלא יבא על אשתו לאחר שהיו עדים שנסתרה א:ז סוטה
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אם צריכים שני תלמידי חכמים ללוות אותו כשמביא את אשתו לבית דין הגדול בירושלים א:ז סוטה

אם האיש נסקל ערום או מכסין אותו פרק אחד לפניו א:ח סוטה

אם בזיונה עדיף לה מצערה או צערה עדיף לה מבזיונה ב:ח סוטה

אם יוכבד ומרים או יוכבד ובת שבע"  למילדות העבריות " ב:יא סוטה

אם אהרון ומשה או מלכות דוד" ויעש להם בתים" ב:יא סוטה

אם ידה או שפחתה" ותשלח אמ אמתה" ב:יב סוטה

עלי שרת שעשאן של עץ אם כשרים או לא ב:יד סוטה

כמה מים היה הכהן נותן בכלי של חרס להשקות את האשה ב:טו סוטה

אם מי הכיור שמהן הכהן היה משקה את האשה היו מן המעיין או משאר מימות ב:טו סוטה

במים החיים כמו עפר סוטה אפר הפרה ורוק יבמה (ניכר)דם הציפור צריך שיהיה נראה  ב:טז סוטה

אם הקדים עפר למים כשר או פסול ב:טז סוטה

אם כותב את כל פרשת סוטה או מדלג על מה שלא קשור א:יז סוטה

על מה היא אומרת אמן אמן אמן א:יח סוטה

אם  האשה שותה ושונה או לא ב:יח סוטה

אם האשה שותה ושונה כשיש שני עדים בהשקאה ב:יח סוטה

אם משקה ואחר כך מקריב את מנחת הקנאות או מקריב את המנחה ואחר כך משקה א:יט סוטה

אם המגילה כשרה להשקות בה סוטה אחרת ב:כ סוטה

האם זכות תולה במים המרים ב:כב סוטה

אם הבעל מת לפני שהשקו את האשה אם נוטלת כתובתה ולא שותה או חייבת לשתות אם
רוצה ליטול כתובתה

א:כד סוטה

מעוברת חבירו שמת והניחה מעוברת או מינקת אם שותות ונוטלות כתובתן א:כד סוטה

אם הבעל חבוש בבית האסורים אם משקין את אשתו מי סוטה א:כד סוטה

אם שומרת יבם שותה מהמים המרים א:כד סוטה

אם שטר העומד להגבות כגבוי דמי ב:כה סוטה

נשא מעוברת חבירו מינקת חבירו שמת אם יוציא ולא יחזיר עולמית או יוציא וכשיגיע זמנו
יכנוס

א:כו סוטה

צעיר שנשא זקינה ואין לו אשה ובנים מעיקרא אם שותה ונוטלת כתובתה א:כו סוטה

שותה ונוטלת כתובתה או לא (שאינה יכולה לילד)אם איילונית  א:כו סוטה

פירושו שאם הייתה עקרה נפקדת או שאם הייתה יולדת בצער יולדת" ונקתה ונזרעה זרע"
בקלות

א:כו סוטה

או בת דומה (שיצא לה שם שהיא מנאפת)אם עדיף לישא דומה  א:כז סוטה

אם קריאת שמע קוראים רק בלשון הקודש או בכל לשון ב:לב סוטה

מי הוא הירא ורך הלבב שלא יצא למלחמה א:מד סוטה

אם הכל יוצאים למלחמה במלחמת מצוה או במלחמת חובה ב:מד סוטה

אם בענין עגלה ערופה צריך בית דין של שלושה או חמישה ב:מד סוטה

אם בענין עגלה ערופה צריך בית דין של שלושה או חמישה ב:מד סוטה
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בעגלה ערופה אם נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר אם מוליכין הראש למקום
הגוף או הגוף למקום הראש

ב:מה סוטה

אם מודדים את המרחק מטיבורו או מחוטמו ב:מה סוטה

אם עיקר החיים מחוטמו או יטיבורו ב:מה סוטה

אם לשעבר או להבא" אשר לא יעבד בו ולא יזרע " ב:מו סוטה

המביא גט ממדינת הים א:ב גיטין

המוליך והמביא ממדינה למדינה במדינת הים א:ב גיטין

למה צריך השליח לומר בפני נכתב ובפני נחתם ב:ב גיטין

בפני כמה השליח מוסר לאישה את הגט א:ג גיטין

האם עד נעשה דיין ב:ה גיטין

המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם ב:ה גיטין

ל לענין גיטין"י או כחו"האם בבל כא א:ו גיטין

ל הבא בספינה לארץ חייב במעשר ובשביעית"האם עפר חו ב:ז גיטין

עציץ נקוב המונח על גבי יתדות לעינין תרומות ומעשרות ב:ז גיטין

הכותב כל נכסיו לעבדו אם יצא בן חורין ב:ח גיטין

עדים שאין יודעים לחתום ב:ט גיטין

מצת כותי האם מותרת א:י גיטין

שטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים ב:י גיטין

שטרות העולין בערכאות של עובדי כוכבים שנעשו בהדיוט א:יא גיטין

האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי אם יכול לחזור בו ב:יא גיטין

ליקט את הפאה ואמר הרי זו לפלוני עני ב:יא גיטין

אם יכול העבד לומר לרבו בשני בצורת או פרנסני או הוציאני לחירות א:יב גיטין

הולך מנה לפלוני אם אומרים כיון שהלוה חייב באחריותו יכול לחזור בו א:יד גיטין

כזכי דמי או לא ונפקא מינה אם הלוה יכול לחזור בו (מנה שחייב הלוה למלוה)אם הולך  א:יד גיטין

או לא (שהלוה חייב באחריותו יכול לחזור בו )אם אומרים מיגו  א:יד גיטין

שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם א:טו גיטין

מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות וירדו שנים וטבלו א:טז גיטין

האם גזרינן דלמא אתיא לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד ב:טז גיטין

נכתב הגט ביום ונחתם בלילה א:יז גיטין

מפני מה תיקנו זמן בגיטין א:יז גיטין

מאימתי אין הבעל רשאי למכור נכסי מלוג של אשתו משעת כתיבת הגט או נתינת הגט ב:יז גיטין

מאימתי מונין לגט שלושה חודשים שצריכה להמתין לפני שנישאת לאחר א:יח גיטין

ותזקוף (תחל לגבות דמי הכתובה)משתפגום  (כשטר חוב בשביעית)מאימתי כתובה משמטת 
או תעשה אחד מהם (תחשב את יתרת החוב)

א:יח גיטין

אם כותבים גט על דבר שיש בו רוח חיים כגון קרן של פרה א:יט גיטין
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גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמה אם כשר או לא א:כ גיטין

אם גט שכתבו במחובר לקרקע תלשו וחתמו כשר או לא ב:כא גיטין

קלף שאינו מעובד היטב ויכול בקלות להזדייף)אם גט שכתבו על נייר מחוק או על דיפתרא 
כשר או לא (

ב:כא גיטין

נקבו בארץ וענפיו בחוץ לארץ אם הולכים אחר נקבו או אחר ענפיו א:כב גיטין

שתי גנות זו על גב זו וירק בינתים א:כב גיטין

אילן מקצתו בארץ ומקצתו בחוצה לארץ אם טבל וחולין מעורבין זה בזה או הגדל בארץ
ל פטור"חייב והגדל בחו

א:כב גיטין

הריני בועליך על מנת שירצה אבא אם מקודשת גם אם לא רצה האב ב:כה גיטין

אם כל השטרות צריכים להיות כתובים לשם המקבל או רק גט א:כו גיטין

במקום שעבר השליח עם הגט)אם הלכה שלא שהה שם אדם או לא עבר שם אדם  א:כח גיטין

אם שליח יכול למנות שליח אחר א:כט גיטין

אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אם יכול לבטל זה שלא בפני זה א:לג גיטין

האם עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה א:לג גיטין

ישראל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות לעינין תרומות ומעשרות ב:מז גיטין

מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו של ניזק או של מזיק ב:מח גיטין

זכויות הבעל ומצב האישה בימים שבין נתינת הגט למיתה א:עד גיטין

מאי ותתן-מ שתתני לי מאתים זוז הרי זו מגורשת ותתן"הרי זה גיטך ע א:עד גיטין

מאי ויתן- הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים זוז הרי היא מקודשת ויתן א:עד גיטין

ב חדש"כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן עד י ב:עו גיטין

הזורק גט לאישתו בחצרה היא בטבריא וחצרה בציפורי היא בציפורי וחצרה בטבריא ב:עז גיטין

האם חצרה כידה הסמוכה לה או כידה המשתמרת לדעתה ב:עז גיטין

גט שנתיחד עמה לאחר שכתבו לה- אם אדם יכול לגרש בגט ישן  ב:עט גיטין

אם אומרים גזרה שמא גיטה קודם לבנה או לא ב:עט גיטין

המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי אם צריכה ממנו גט שני א:פא גיטין

אם אדם עושה בעילתו בעילת זנות או לא ב:פא גיטין

אם יש עדי ייחוד ואין עדי ביאה אם סברינן עדי יחוד הן עדי ביאה וצריכה גט ב:פא גיטין

הרי זה גיטך בתנאי שאי אפשר שיתקיים א:פד גיטין

האם תנאי בגט עצמו פוסל את הגט ב:פד גיטין

מ אטו חוץ"אם התנאי נכתב לפני התורף אם גזרינן ע ב:פד גיטין

אם התנאי נכתב לאחר התורף אם גזרינן לאחר התורף אטו לפני התורף א:פה גיטין

בכמה כסף האשה נקנית א:ב קידושין

כתבו לשמה ושלא מדעתה ב:ט קידושין

טעמי התנאים לבכמה האשה נקנית א:יב קידושין

אם כשמשחרר את עבדו נותן לו מענק בכל מקרה או רק אם נתברך הבית בגלל העבד ב:יז קידושין
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לשון כסות או לשון בגידה" בבגדו בה"אם  ב:יח קידושין

(כתיב)או יש אם למקרא  (קריא)אם יש אם למסורת  ב:יח קידושין

מ שאין לך עלי שאר כסות ועונה אם תנאו בטל בכל או רק בדבר"הרי את מקודשת לי ע
שאינו דבר שבממון כגון עונה

ב:יט קידושין

אם הרב שמחל על כבודו כבדו מחול א:לב קידושין

האם מושב משמעו כל מקום שאתם יושבים או לאחר ירושה וישיבה א:לז קידושין

הדיינים שפיחתו שתות או הותירו שתות אם מכרן בטל א:מב קידושין

אם יש שליחות במעילה לחייב את בעל הבית ב:מב קידושין

בנערה המאורסה מי מקבל את הגט הנערה או האב ב:מג קידושין

אם מחלוקת התנאים בגירושין היא כמו בקידושין או לא ב:מג קידושין

עושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה אם קנה או לא א:מד קידושין

האם דין מאמר כביאה ביבמה שלא צריך את דעתה או כקידושין שצריך את דעתה א:מד קידושין

חמשה תובעין אותו תן לנו פקדון שיש בידך א:מד קידושין

המקדש אחותו האם המעות חוזרים למקדש או מתנה לאחות ב:מו קידושין

האם כונתו היתה לתת פקדון או מתנה- אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו  ב:מו קידושין

המקדש במלוה האם מקודשת א:מז קידושין

האם מלוה להוצאה ניתנה או לא א:מז קידושין

המקדש במלוה ולא נשתייר ממנו שוה פרוטה אם מקודשת א:מז קידושין

האם מלוה ברשות לוה או ברשות בעלים ב:מז קידושין

אם נאמן אדם לומר זה בני ממזר או אינו נאמן ב:עח קידושין

אם נאמן אדם לומר זה בני בן גרושה או בן חלוצה או אינו נאמן ב:עח קידושין

אם האב קידש את ביתו בדרך והיא קידשה עצמה בעיר והרי היא בוגרת אם חוששים
לקידושי האב או לא

א:עט קידושין

אם שורפים תרומה שנגע בה אדם שיש עליו חזקה שהוא טמא אבל אין ראיה ברורה שנטמא א:פ קידושין

אם מותר לאדם להתייחד עם שתי נשים כשאשתו עמו ב:פ קידושין

אם לא ילמד אדם רווק תינוקות או כל אדם שאין לו אשה לא ילמד תינוקות א:פב קידושין
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