
#1-Shechita-Melicha Simanim       Pages MB 

שחיטה הלכות כח-א         110 258 

 205 73    סט-עח    הלכות מליחה

Total        183 463 

#2-BasarBechalav- 

Taaruvos   Simanim   Pages MB 

בחלב בשר הלכות צז-פז        107 246 

 295 124    צח-קיא    הלכות תערובות

Total        231 541 

#3-Nedah-Tevilah  Simanim    Pages MB 

 403 152    קפג-ר  הלכות נדה-טבילה

Total        152 403 

#4-Machalos Asuros Simanim    Pages MB 

העין מן שנתעלם בשר  5 4    סג   

עכו"ם מאכלי הלכות קכב-קיב         79 196 

בטבילה החוצצים דברים  4 2    רב  

נסך יין הלכות        28 71 

(י"א -)רק א סעיפים ו"כ ובו .נסך מיין דינין כמה - סימן קכג  

  בחבית כוכבים העובד נגיעת ודיני, נסך יין העושה הוא מי - סימן קכד

שמה כוכבים עובד ונתיחד יין בו שיש מקום דין - סימן קכח  

(ד-)רק א סעיפים' כ ובו, ונכנס יוצא וישראל כוכבים עובד ביד יין המניח דין - סימן קכט  

היין חתימת דין - סימן קל  

חדש הלכות  6 3    רצג    

 78 28   שכב-של     הלכות חלה

Total        144 360 



#5-Shonos   Simanim    Pages MB 

צדקה -כיבוד אב  רנט-רמ        85 200 

ואם אב כבוד הלכות רמא-רמ   

חכם ותלמיד רבו כבוד הלכות רמד-רמב   

תורה תלמוד הלכות רמו-רמה   

צדקה הלכות רנט-רמו      

תורה ספר הלכות רפד-רפ    , רע     10 18 

מזוזה הלכות רצא-הרפ       18 38 

כוכבים עבודת הלכות       32 77 

כוכבים עבודת של והצורות הצלמים דין: קמא  

(טוסעיף רק ) סעיפים ו"ט ובו, בהנאה אסורים ותשמישיהם שהאלילים: קמב  

שמה הזכרת ודיני, כוכבים עובדי של כוכבים עבודת בשם להשביע שלא: קמז  

כוכבים העובדי חגי דיני: קמח  

בפניה לשחות ושלא כוכבים עבודת מדרך להתרחק: קנ  

למוכרם לישראל אסור כוכבים לעבודת המוצרכים דברים: קנא  

משלו שאוכל פי על אף, כוכבים העובד עם הישראל יאכל שלא: קנב  

כוכבים עובדי עם וישראלית ישראל יחוד דיני: קנג  

וישראלית כוכבים עובדת מיילדת: קנד  

כוכבים מעובד להתרפאות מותר אם: קנה  

כוכבים מעובד להסתפר מותר אם: קנו  

יעבור ואל יהרג עבירות איזה על: קנז  

מהמות להצילם כוכבים עבודת עובדי דין: קנח  

  

קפב-קעח    חוקות עכו"ם    12 25 

כוכבים עובדי כמלבושי ללבוש שלא: קעח  

ולנחש לעונן, לכשף שלא: קעט  



מת על וקריחה קעקע כתובת איסור: קפ  

הפאות גילוח איסור: קפא  

שמלת גבר ילבש לא משום האסורים דברים: קפב  

 

הקן שלוח הלכות  8 3    רצב  

 47 17    רצח-דש   הלכות כלאי בגדים

Total        177 415 

#6-Milah-EvenHaezer Simanim    Pages MB 

פדיון הבן-מילה רסו, שה-רסב        44 104 

מילה הלכות רסו-רסב  

בכור פדיון הלכות -שה  

 205 95       אבן העזר

 הלכות פריה ורביה

אשה בלא לעמוד ושלא ורביה פריה דיני א  

(ב-אסעיפים )רק  סעיפים א"י ובו, הגונה אשה לו ליקח אדם כל שישתדל ב  

 הלכות אישות

העריות מן להתרחק  כא.

להתייחד אסור מי ועם יחוד איסור: כב  

לכך המביאים ודברים לבטלה זרע הוצאת איסור :כג  

הזכר ועל הרביעה על חשודים ישראל אין: כד  

תשמיש בשעת יתנהג וכיצד בתשמיש להרבות ושלא גדר לגדור: כה  

 הלכות קידושין

עשרה צריך ואם, האירוסין ברכת: לד  

' ז ובו, כתובה לה יש ואם, וירושה וקבורה מזונות לענין הארוסה דין: נה

(א'סעיף )רק  סעיפים  

קונה מה לענין חופה: סא  



בתים בהרבה אוכלין ואם, חתנים ברכת מברכין מתי: סב  

וברכתו מצוה בעילת: סג  

סעודה לעשות רוצה אינו ואם, ואלמנה, וברכתה בתולה נשואי זמן: סד  

וכלה מת ודין, וכלה חתן לשמח מצוה: סה  

 הלכות כתובות

כתובה דיני כמה: סו  

ובניו לאשתו האדם מתחייב במה: סט  

(ד-אסעיפים )רק  סעיפים ב"י ובו, עצמו להשכיר חייב ואם אשתו מזונות חיוב דין: ע  

(א'סעיף )רק  סעיפים' ד ובו, קטנים כשהם ובנותיו בניו לזון שחייב: עא  

לאשתו בית וכלי ומדור בכסות שחייב: עג  

עונה חיוב: עו  

מלאכה לעשות רוצה ושאינה מניקה ודיני, לבעלה חייבת שהיא ידיה מעשה: פ . 

האשה מציאת דין: פד  

 פט: חיוב קבורת אשתו

Total        139 309 

 

#7-BikurCholim-Aveilus    Simanim    Pages MB 

אבילות-ביקור חולים תג-שלה        148 361 

וגוסס למות ונוטה ורפואה חולים ביקור שלט-שלה  

קריעה הלכות - שמ  

 שמא – תג הלכות אבילות

Total        148 361 

 


