
בכורותבכורותבכורותבכורות

פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: הלוקח עובר חמורו � פטר חמור

יג.ב: הלוקח עובר פרתו � בכור בהמה טהורה

יט:ג: הלוקח בהמה � בכור בהמה טהורה

כו:ד: עד כמה � בכור בהמה טהורה

לא.ה: כל פסולי המוקדשי� � היתר בכור ע"י מו�

לז.ו: על אלו המומי� � מומי בכור בהמה

מג.ז: מומי� אלו � מומי כהני�

מו.ח: יש בכור � ירושת בכור

נג.ט: מעשר בהמה � מצות מעשר בהמה

אאאא:  :  :  :  הלוקח עובר חמורו הלוקח עובר חמורו הלוקח עובר חמורו הלוקח עובר חמורו �  �  �  �  פטר חמורפטר חמורפטר חמורפטר חמור

שותפות גוי פוטרת מפטר חמורשותפות גוי פוטרת מפטר חמורשותפות גוי פוטרת מפטר חמורשותפות גוי פוטרת מפטר חמור ב
מכירת עובר בהמה לגוי

מכירת בהמה לעובריה לגוי

אסור לעשות שותפות ע� גוי (2)

קנס המוכר עבדו או בהמתו לעכו"� לפדות� ביותר (2) ג
מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנ� (5)

מקור לשותפות גוי שפוטרת מבכורהמקור לשותפות גוי שפוטרת מבכורהמקור לשותפות גוי שפוטרת מבכורהמקור לשותפות גוי שפוטרת מבכורה

שותפות גוי הפוטרת מבכורהשותפות גוי הפוטרת מבכורהשותפות גוי הפוטרת מבכורהשותפות גוי הפוטרת מבכורה

טריפה אי חיה (3)

נפל בכור בהמה קדושנפל בכור בהמה קדושנפל בכור בהמה קדושנפל בכור בהמה קדוש

כהני� ולויי� פטורי� מבכור אד� ופטר חמורכהני� ולויי� פטורי� מבכור אד� ופטר חמורכהני� ולויי� פטורי� מבכור אד� ופטר חמורכהני� ולויי� פטורי� מבכור אד� ופטר חמור

ב� לויה פטור מפדיו� הב� ב� לויה פטור מפדיו� הב� ב� לויה פטור מפדיו� הב� ב� לויה פטור מפדיו� הב� ((((2222)))) ד
דרישת ניקוד במקרא (8)

שה אשה אשה אשה א'  '  '  '  של ב� לוי פטר במדבר כמה פטרי חמורי�של ב� לוי פטר במדבר כמה פטרי חמורי�של ב� לוי פטר במדבר כמה פטרי חמורי�של ב� לוי פטר במדבר כמה פטרי חמורי�

בכורות אי קדשו במדברבכורות אי קדשו במדברבכורות אי קדשו במדברבכורות אי קדשו במדבר

חייב אד� לומר בל'  רבו (3) ה
לויי� בכורות במדבר הפקיעו קדושת עצמ�לויי� בכורות במדבר הפקיעו קדושת עצמ�לויי� בכורות במדבר הפקיעו קדושת עצמ�לויי� בכורות במדבר הפקיעו קדושת עצמ�

משקל ס& מחצית השקל ששקלו בנ"י לאדני הכס%

מנה של קודש היה כפול

אי� מוסיפי� על מידות ומטבע יותר משתות מלבר (3)

טע� למצות פטר חמור דוקאטע� למצות פטר חמור דוקאטע� למצות פטר חמור דוקאטע� למצות פטר חמור דוקא

רפידי� � שריפו עצמ� מדברי תורה

שיטי� � שנתעסקו בדברי שטות לזנות ע� בנות מואב

פרה שילדה כמי� חמור או חמור כמי� סוס לבכורהפרה שילדה כמי� חמור או חמור כמי� סוס לבכורהפרה שילדה כמי� חמור או חמור כמי� סוס לבכורהפרה שילדה כמי� חמור או חמור כמי� סוס לבכורה

רחל שילדה כמי� עז וההיפ& לבכורה רחל שילדה כמי� עז וההיפ& לבכורה רחל שילדה כמי� עז וההיפ& לבכורה רחל שילדה כמי� עז וההיפ& לבכורה ((((1111))))

בכור שור, כבש ועז טעוני� אמורי� לגבי מזבח

פטר בהמה טמאה חו( מחמור פטור מבכורהפטר בהמה טמאה חו( מחמור פטור מבכורהפטר בהמה טמאה חו( מחמור פטור מבכורהפטר בהמה טמאה חו( מחמור פטור מבכורה

דבר שהיה בכלל ויצא, ללמד על הכלל כולו יצא (12) ו
כלל ופרט (2)

פרה שילדה כמי� חמורפרה שילדה כמי� חמורפרה שילדה כמי� חמורפרה שילדה כמי� חמור,  ,  ,  ,  חמור כמי� סוסחמור כמי� סוסחמור כמי� סוסחמור כמי� סוס,  ,  ,  ,  פרה כמי�פרה כמי�פרה כמי�פרה כמי�
סוס ויש בה� מקצת סימני א� לבכורהסוס ויש בה� מקצת סימני א� לבכורהסוס ויש בה� מקצת סימני א� לבכורהסוס ויש בה� מקצת סימני א� לבכורה

בהמה טהורה שילדה כמי� בהמה טמאה לאכילה (1)

חלב בהמה טמאה אסור ושל בהמה טהורה מותר

דרישת כל 'את'  שבתורה � את ה'  אלקי& תירא (4)

רחל שילדה כמי� עז וההיפ& לבכורה רחל שילדה כמי� עז וההיפ& לבכורה רחל שילדה כמי� עז וההיפ& לבכורה רחל שילדה כמי� עז וההיפ& לבכורה ((((2222))))

בהמה טהורה שילדה כמי� בהמה טמאה לאכילה (2)

בהמה טהורה שנתעברה מטמא וילדה כמי� טמא ז

טמאה וטהורה, גסה ודקה, חיה ובהמה אי� מתעברי� זה
 מזה

אי חוששי� לזרע האב (3)

זה וזה גור� (5)

היוצא מ� הטמא טמא והיוצא מ� הטהור טהור

היתר אכילת דבש דבורי�

שליא של חמור מותרת באכילה

דג שנמצא בתו& דג שאינו מינו

דג טמא משרי( וטהור מטיל ביצי�

כל המוליד מניק והמטיל ביצי� מלקט

היולדי� ביו� או בלילה או ביו� ובלילה (2) ח
דר& תשמיש בבע"ח שוני�

ג'  שכינה דברה עמה�

זמ� הריו� בע"ח שוני�

נחש יולד לאחר שבע שנות הריו�

מעשה ר'  יהושע ב� חנניה וסבי דבי אתונא

חמור שילדה בחמור שילדה בחמור שילדה בחמור שילדה ב'  '  '  '  זכרי� כאזכרי� כאזכרי� כאזכרי� כא'''' ט
אי אמרינ� אפשר לצמצ� (10)

מי� במינו אי חוצ( (5)

ספק פטר חמור חייב לפדותו והפדיו� לעצמוספק פטר חמור חייב לפדותו והפדיו� לעצמוספק פטר חמור חייב לפדותו והפדיו� לעצמוספק פטר חמור חייב לפדותו והפדיו� לעצמו

פטר חמור שלא פדאו אי מותר בהנאה פטר חמור שלא פדאו אי מותר בהנאה פטר חמור שלא פדאו אי מותר בהנאה פטר חמור שלא פדאו אי מותר בהנאה ((((2222))))

קידושי אשה בפטר חמור קידושי אשה בפטר חמור קידושי אשה בפטר חמור קידושי אשה בפטר חמור ((((2222))))

היתר גיזה ועבודה בבכור שותפות של ישראל ע� גויהיתר גיזה ועבודה בבכור שותפות של ישראל ע� גויהיתר גיזה ועבודה בבכור שותפות של ישראל ע� גויהיתר גיזה ועבודה בבכור שותפות של ישראל ע� גוי

פטר חמור לאחר עריפה אסור בהנאהפטר חמור לאחר עריפה אסור בהנאהפטר חמור לאחר עריפה אסור בהנאהפטר חמור לאחר עריפה אסור בהנאה

טומאת אוכלי� באיסורי הנאה

איסור אי מחשיב אוכל לטומאת אוכלי� י
דר& עריפת פטר חמורדר& עריפת פטר חמורדר& עריפת פטר חמורדר& עריפת פטר חמור

טע� למצות עריפת פטר חמורטע� למצות עריפת פטר חמורטע� למצות עריפת פטר חמורטע� למצות עריפת פטר חמור

קידושי אשה בפטר חמור קידושי אשה בפטר חמור קידושי אשה בפטר חמור קידושי אשה בפטר חמור ((((3333))))

תחילת זמ� פדיו� פטר חמורתחילת זמ� פדיו� פטר חמורתחילת זמ� פדיו� פטר חמורתחילת זמ� פדיו� פטר חמור

שיעור פדיו� פטר חמורשיעור פדיו� פטר חמורשיעור פדיו� פטר חמורשיעור פדיו� פטר חמור

פדיו� פטר חמור בשוה כס%פדיו� פטר חמור בשוה כס%פדיו� פטר חמור בשוה כס%פדיו� פטר חמור בשוה כס% יא
פדה פטר חמור של חברופדה פטר חמור של חברופדה פטר חמור של חברופדה פטר חמור של חברו

גנב פטר חמור של חברוגנב פטר חמור של חברוגנב פטר חמור של חברוגנב פטר חמור של חברו

פדיו� פטר חמור חייב במעשר בהמהפדיו� פטר חמור חייב במעשר בהמהפדיו� פטר חמור חייב במעשר בהמהפדיו� פטר חמור חייב במעשר בהמה

ירש טבל מסבו כה� חייב להפריש תו"מ וה� שלו

מתנות שלא הורמו אי כהורמו דמי (4)

קנה טבל מגוי חייב להפריש תו"מ וה� שלו

קני� לגוי בא"י להפקיע מקדושתה (5)

הפקיד פירותיו אצל כותי, ע"ה או גוי למעשר ולשביעית

פדיו� פטר חמור שמת מותר בהנאהפדיו� פטר חמור שמת מותר בהנאהפדיו� פטר חמור שמת מותר בהנאהפדיו� פטר חמור שמת מותר בהנאה

בעבעבעבע""""ח שאי� פודי� בה� פטר חמורח שאי� פודי� בה� פטר חמורח שאי� פודי� בה� פטר חמורח שאי� פודי� בה� פטר חמור יב
פדיו� פטר חמור בשה ב� פקועהפדיו� פטר חמור בשה ב� פקועהפדיו� פטר חמור בשה ב� פקועהפדיו� פטר חמור בשה ב� פקועה

פדיו� פטר חמור בכלאי� ובנדמהפדיו� פטר חמור בכלאי� ובנדמהפדיו� פטר חמור בכלאי� ובנדמהפדיו� פטר חמור בכלאי� ובנדמה

פדיו� פטר חמור בפסולי המוקדשי�פדיו� פטר חמור בפסולי המוקדשי�פדיו� פטר חמור בפסולי המוקדשי�פדיו� פטר חמור בפסולי המוקדשי�

איסור אי חל על איסור (16)

פדיו� פטר חמור בבהמת שביעיתפדיו� פטר חמור בבהמת שביעיתפדיו� פטר חמור בבהמת שביעיתפדיו� פטר חמור בבהמת שביעית

בהמת שביעית פטורה מבכורה וחייבת במתנות

עיסת שביעית חייבת בחלה

פטר חמור אסור ליתנו לכה� ללא פדיו�פטר חמור אסור ליתנו לכה� ללא פדיו�פטר חמור אסור ליתנו לכה� ללא פדיו�פטר חמור אסור ליתנו לכה� ללא פדיו�

הפריש שה לפדיו� פטר חמור ומת השה או החמורהפריש שה לפדיו� פטר חמור ומת השה או החמורהפריש שה לפדיו� פטר חמור ומת השה או החמורהפריש שה לפדיו� פטר חמור ומת השה או החמור

הפריש ההפריש ההפריש ההפריש ה'  '  '  '  סלעי� לפדיו� בנו ואבדו חייב באחריות� סלעי� לפדיו� בנו ואבדו חייב באחריות� סלעי� לפדיו� בנו ואבדו חייב באחריות� סלעי� לפדיו� בנו ואבדו חייב באחריות� ((((1111))))

זמ� פדיו� פטר חמורזמ� פדיו� פטר חמורזמ� פדיו� פטר חמורזמ� פדיו� פטר חמור

מצות פדיו� פטר חמור קודמת למצות עריפתומצות פדיו� פטר חמור קודמת למצות עריפתומצות פדיו� פטר חמור קודמת למצות עריפתומצות פדיו� פטר חמור קודמת למצות עריפתו יג
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בכורותבכורותבכורותבכורות

מצות יעוד אמה עבריה קודמת לפדייתה יג
עדיפות בי� יבו� או חליצה (2)

מצות פדיו� בהמה טמאה של הקדש ע"י מקדישה

בבבב:  :  :  :  הלוקח עובר פרתו הלוקח עובר פרתו הלוקח עובר פרתו הלוקח עובר פרתו �  �  �  �  בכור בהמה טהורהבכור בהמה טהורהבכור בהמה טהורהבכור בהמה טהורה

שותפות גוי פוטרת מבכורהשותפות גוי פוטרת מבכורהשותפות גוי פוטרת מבכורהשותפות גוי פוטרת מבכורה יג
קני� גוי מישראל ולישראל בכס% והשלכותיו לבכורהקני� גוי מישראל ולישראל בכס% והשלכותיו לבכורהקני� גוי מישראל ולישראל בכס% והשלכותיו לבכורהקני� גוי מישראל ולישראל בכס% והשלכותיו לבכורה

משיכה ושאר קנייני� אי מועילי� בגוי (2)

גזל ואונאת הגוי (3)

אי� אונאה בהקדש

קנה גרוטאות מעכו"� ומצא בה� ע"ז (2)

החוזר ממשאו ומתנו בדברי� (3)

חיוב בכורה ומתנות בקדשי� שקד� מומ� להקדש�חיוב בכורה ומתנות בקדשי� שקד� מומ� להקדש�חיוב בכורה ומתנות בקדשי� שקד� מומ� להקדש�חיוב בכורה ומתנות בקדשי� שקד� מומ� להקדש� יד
גיזה ועבודה בקדשי בדק הבית וקדשי מזבח

הנאה מולד וחלב קדשי בדק הבית וקדשי מזבח

ולד קרב� בעל מו� אי נפדה בעודו ת�

טפל אי מצינו חמור מהעיקר (5)

הקדיש ת� לדמי קרב� קדוש קדושת הגו% למזבח

הקרבת בעל מו� בבמת יחיד

קרב� שקד� מומו להקדשו אי� עושה תמורה

פדיו� נבלת קדשי בדק הבית וקדשי מזבח (1)

פטור מבכורה ומתנות בקדשי� שקד� הקדש� למומ�פטור מבכורה ומתנות בקדשי� שקד� הקדש� למומ�פטור מבכורה ומתנות בקדשי� שקד� הקדש� למומ�פטור מבכורה ומתנות בקדשי� שקד� הקדש� למומ� טו
איסור חלב ואותו ואת בנו בפסולי המוקדשי�

איסור גיזה ועבודה בפסולי המוקדשי�

פדיו� קדשי� להאכיל� לכלבי� (2)

קדושת ולדות קדשי� תמימי� ובעלי מומי�

איסור שחוטי חו( בפסולי המוקדשי� טז
תמורת פסולי המוקדשי� אחר פדיונ� מתה

מקור לחטאות המתות

קיבל בהמות צא� ברזל מגוי לבכורהקיבל בהמות צא� ברזל מגוי לבכורהקיבל בהמות צא� ברזל מגוי לבכורהקיבל בהמות צא� ברזל מגוי לבכורה

ולדות בהמת צא� ברזל שקיבלה מגוי לבכורהולדות בהמת צא� ברזל שקיבלה מגוי לבכורהולדות בהמת צא� ברזל שקיבלה מגוי לבכורהולדות בהמת צא� ברזל שקיבלה מגוי לבכורה

רחל שילדה כמי� עז וההיפ& לבכורה רחל שילדה כמי� עז וההיפ& לבכורה רחל שילדה כמי� עז וההיפ& לבכורה רחל שילדה כמי� עז וההיפ& לבכורה ((((3333)))) יז
אי חוששי� לזרע האב (4)

נדמה פסול לקרב�

אי� לוקי� על כלאי� בצמר בהמת נדמה

צמר בהמת נדמה פסול לציצית

בגד צמר של בהמת נדמה אינו נטמא בנגעי�

יי� גפ� המודלת ע"ג תאנה פסול לנסכי�

בהמה שילדה בבהמה שילדה בבהמה שילדה בבהמה שילדה ב'  '  '  '  בכורות כאבכורות כאבכורות כאבכורות כא''''

אי אמרינ� אפשר לצמצ� (11)

חלל שנמצא מכוו� בי� שתי עיירות לעגלה ערופה (2)

ספק בכור שביד ישראל חייב במתנותספק בכור שביד ישראל חייב במתנותספק בכור שביד ישראל חייב במתנותספק בכור שביד ישראל חייב במתנות יח
ספק מעשר בהמה פטור ממתנות

ב'  שהפקידו בהמותיה� אצל רועה ומתה א'  מה�

הפקיד בהמתו אצל רועה בתו& עדרו ומתה א'  מה�

נח לאד� לקיי� מצוה בממונו (3)

ספקות בבכור בהמה טהורהספקות בבכור בהמה טהורהספקות בבכור בהמה טהורהספקות בבכור בהמה טהורה

יוצא דופ� והבא אחריו לבכור בהמהיוצא דופ� והבא אחריו לבכור בהמהיוצא דופ� והבא אחריו לבכור בהמהיוצא דופ� והבא אחריו לבכור בהמה יט
כלל הצרי& לפרט ופרט הצרי& לכלל

גגגג:  :  :  :  הלוקח בהמה הלוקח בהמה הלוקח בהמה הלוקח בהמה �  �  �  �  בכור בהמה טהורהבכור בהמה טהורהבכור בהמה טהורהבכור בהמה טהורה

לקח בהמה מגוי ואינו יודע א� ביכרהלקח בהמה מגוי ואינו יודע א� ביכרהלקח בהמה מגוי ואינו יודע א� ביכרהלקח בהמה מגוי ואינו יודע א� ביכרה יט
רוב בהמות מתעברות ויולדות

אי חיישינ� למיעוטא (9)

חילוק בי� רוב דאיתא קמ� לרוב דליתא קמ� (3)

אי חיישינ� למיעוטא (10) כ
בהמה שהפילה או ילדה אימתי ראויה שוב ללדת

בהמה אי יולדת למקוטעי�

מקצת יו� אי ככולו (9)

בהמה אי חולבת קוד� שילדה

בהמה ובנה יכולי� להכנס להתעשר באותה שנה

זמ� יצירת הולד בבהמה כא
לקח בהמה מישראל ואינו יודע א� ביכרהלקח בהמה מישראל ואינו יודע א� ביכרהלקח בהמה מישראל ואינו יודע א� ביכרהלקח בהמה מישראל ואינו יודע א� ביכרה

בהמה גסה שהפילה חררת ד� לבכורה ולטומאהבהמה גסה שהפילה חררת ד� לבכורה ולטומאהבהמה גסה שהפילה חררת ד� לבכורה ולטומאהבהמה גסה שהפילה חררת ד� לבכורה ולטומאה

ביטול טומאה ברוב (1) כב
גמר יצירת הולד לטומאת מת ונבלה

לקח ציר דגי� מע"ה לטומאה

ביטול טומאה ברוב (2)

מצא מי� את מינו וניעור (4)

טומאה סרוחה שאינה מטמאת כג
תערובת טמא וטהור מחצה על מחצה

לקח בהמה מניקה מגוי לבכורהלקח בהמה מניקה מגוי לבכורהלקח בהמה מניקה מגוי לבכורהלקח בהמה מניקה מגוי לבכורה

בהמותיו שילדו אי תולי� את היונקי� מה� כולדותיה�בהמותיו שילדו אי תולי� את היונקי� מה� כולדותיה�בהמותיו שילדו אי תולי� את היונקי� מה� כולדותיה�בהמותיו שילדו אי תולי� את היונקי� מה� כולדותיה�

משנת ראב"י קב ונקי (5)

אי חוששי� שבהמה תניק לא את ולדה לבכורהאי חוששי� שבהמה תניק לא את ולדה לבכורהאי חוששי� שבהמה תניק לא את ולדה לבכורהאי חוששי� שבהמה תניק לא את ולדה לבכורה כד
חזיר הכרו& אחר רחל לבכורה ולהיתר אכילהחזיר הכרו& אחר רחל לבכורה ולהיתר אכילהחזיר הכרו& אחר רחל לבכורה ולהיתר אכילהחזיר הכרו& אחר רחל לבכורה ולהיתר אכילה

הלכה כרשב"ג בכל מקו� ששנה במשנתנו (7)

גיזת בכור לצור& שחיטתוגיזת בכור לצור& שחיטתוגיזת בכור לצור& שחיטתוגיזת בכור לצור& שחיטתו

גיזת בהמה ביו"ט לצור& שחיטה

דשא"מ � תלישת שערות (2)

פסיק רישיה � סחיטה (4) כה
גזיזת שערות שחורות מפרה אדומה

גיזת בכור להראות מומו לחכ�גיזת בכור להראות מומו לחכ�גיזת בכור להראות מומו לחכ�גיזת בכור להראות מומו לחכ�

שער בכור בעל מו� שנשר ושחטו או שמתשער בכור בעל מו� שנשר ושחטו או שמתשער בכור בעל מו� שנשר ושחטו או שמתשער בכור בעל מו� שנשר ושחטו או שמת

בעל מו� שנתערב בתמימי� למזבח

בבלאי טפשאי, משו� דיתבי בארעא דחשוכא אמרי 
שמעתא דמחשכ� (5)

קבר שאבד בשדה ובדק אחריו ולא מצאו (2)

קבר שאבד בשדה ומצא קבר אי צרי& בדיקה בכולה (2)

שער בכור ת� שתלשושער בכור ת� שתלשושער בכור ת� שתלשושער בכור ת� שתלשו

צמר עולה תמימה שנתלש כו
צמר מדולדל של בכור בעל מו� לאחר שחיטהצמר מדולדל של בכור בעל מו� לאחר שחיטהצמר מדולדל של בכור בעל מו� לאחר שחיטהצמר מדולדל של בכור בעל מו� לאחר שחיטה

דדדד:  :  :  :  עד כמה עד כמה עד כמה עד כמה �  �  �  �  בכור בהמה טהורהבכור בהמה טהורהבכור בהמה טהורהבכור בהמה טהורה

טיפול בבכור בהמה לפני נתינתו לכה�טיפול בבכור בהמה לפני נתינתו לכה�טיפול בבכור בהמה לפני נתינתו לכה�טיפול בבכור בהמה לפני נתינתו לכה� כו
כה� המבקש ליטול בכור קוד� זמ� טיפולו ביד הישראלכה� המבקש ליטול בכור קוד� זמ� טיפולו ביד הישראלכה� המבקש ליטול בכור קוד� זמ� טיפולו ביד הישראלכה� המבקש ליטול בכור קוד� זמ� טיפולו ביד הישראל

כהני�, לויי� ועניי� המסייעי� בבית הגרנות וכדו'

דברי� להקל בתרומת חו"ל כז
בכור בי� ת� ובי� בעל מו� נאכל תו& שנהבכור בי� ת� ובי� בעל מו� נאכל תו& שנהבכור בי� ת� ובי� בעל מו� נאכל תו& שנהבכור בי� ת� ובי� בעל מו� נאכל תו& שנה

מני� שני� לקדשי� מעת לעת

בכור נאכל לב'  ימי� ולילה א'

בכור בעל מו� נית� לכה� (3) כח
עד מתי מותר להשהות בכור שנפל בו מו�עד מתי מותר להשהות בכור שנפל בו מו�עד מתי מותר להשהות בכור שנפל בו מו�עד מתי מותר להשהות בכור שנפל בו מו�

הראה מו� בכור לחכ� לאחר שחיטההראה מו� בכור לחכ� לאחר שחיטההראה מו� בכור לחכ� לאחר שחיטההראה מו� בכור לחכ� לאחר שחיטה

מראה מו� עשוי להשתנות לאחר מיתה

אינו מוסמ& להתיר בכורות שראה מו� בכוראינו מוסמ& להתיר בכורות שראה מו� בכוראינו מוסמ& להתיר בכורות שראה מו� בכוראינו מוסמ& להתיר בכורות שראה מו� בכור

דיי� שטעה אי חוזר הדי� ואימתי חייב לשל� (3)

דינא דגרמי (5)
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בכורותבכורותבכורותבכורות

נטילת שכר להתרת בכורות ענטילת שכר להתרת בכורות ענטילת שכר להתרת בכורות ענטילת שכר להתרת בכורות ע""""י מו�י מו�י מו�י מו� כח
נטילת שכר לדו� או להעיד (2) כט
לימוד תורה בשכר (2)

נטילת שכר על קידוש והזאת מי חטאת (2)

אי� איסור להטמא מלבד לכהני� בטומאת מת (2)

קנית בשרקנית בשרקנית בשרקנית בשר,  ,  ,  ,  עור או צמר מהחשוד להטיל מו� בבכורותעור או צמר מהחשוד להטיל מו� בבכורותעור או צמר מהחשוד להטיל מו� בבכורותעור או צמר מהחשוד להטיל מו� בבכורות

קנית פשת� מהחשוד על השביעית

קנית אוכל מהחשוד למכור תרומה לש� חולי�

החשוד על שביעית, מעשרות או טהרות ל
החשוד על דבר לא דנו ולא מעידו

החשוד על דבר אחד אי חשוד על דבר אחר

הבא לקבל חברות או גירות חו( מדבר א'

קבלת חברות

המקבל עליו חברות שחזר בו לא
כה� אינו רשאי להתיר בכור בעל מו� לעצמוכה� אינו רשאי להתיר בכור בעל מו� לעצמוכה� אינו רשאי להתיר בכור בעל מו� לעצמוכה� אינו רשאי להתיר בכור בעל מו� לעצמו

מיגו דבידו (8)

הההה:  :  :  :  כל פסולי המוקדשי� כל פסולי המוקדשי� כל פסולי המוקדשי� כל פסולי המוקדשי� �  �  �  �  היתר בכור עהיתר בכור עהיתר בכור עהיתר בכור ע""""י מו�י מו�י מו�י מו�

מכירת בכור בעל מו� ושאר פסולי המוקדשי� באיטליזמכירת בכור בעל מו� ושאר פסולי המוקדשי� באיטליזמכירת בכור בעל מו� ושאר פסולי המוקדשי� באיטליזמכירת בכור בעל מו� ושאר פסולי המוקדשי� באיטליז לא
איסור מכירת מעשר בהמה

אמירת דבר שמועה בש� ת"ח אחר מיתתו (3)

מקור לאיסור מכירת מעשר בהמה לב
לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (11)

לימוד ג"ש באמצעות מילי� דומות ולא זהות (11)

אכילת בכור בעל מו� עאכילת בכור בעל מו� עאכילת בכור בעל מו� עאכילת בכור בעל מו� ע""""י זר או גויי זר או גויי זר או גויי זר או גוי

אכילת בכור בעל מו� עאכילת בכור בעל מו� עאכילת בכור בעל מו� עאכילת בכור בעל מו� ע""""י טמאי�י טמאי�י טמאי�י טמאי� לג
הפשטת עור בכור בעל מו� או ביוהפשטת עור בכור בעל מו� או ביוהפשטת עור בכור בעל מו� או ביוהפשטת עור בכור בעל מו� או ביו""""ט דר& הרגלי�ט דר& הרגלי�ט דר& הרגלי�ט דר& הרגלי�

הקזת ד� מבכור שאחזו ד� הקזת ד� מבכור שאחזו ד� הקזת ד� מבכור שאחזו ד� הקזת ד� מבכור שאחזו ד� ((((2222))))

תרומה שנולד בה ספק טומאה (2)

הטלת מו� בבכור בעל מו� או בפסולי המוקדשי�הטלת מו� בבכור בעל מו� או בפסולי המוקדשי�הטלת מו� בבכור בעל מו� או בפסולי המוקדשי�הטלת מו� בבכור בעל מו� או בפסולי המוקדשי�

גרימת מו� לבכור גרימת מו� לבכור גרימת מו� לבכור גרימת מו� לבכור ((((3333))))

יש א� למסורת / למקרא (7) לד
דשא"מ � הטלת מו� בבכור

שחיטת בכור עשחיטת בכור עשחיטת בכור עשחיטת בכור ע""""י מו� שהטיל בו בכוונהי מו� שהטיל בו בכוונהי מו� שהטיל בו בכוונהי מו� שהטיל בו בכוונה

טהרת מצורע שנקצצה בהרתו מאליה או בכוונה

הטיל מו� בבכור אי קנסו בנו אחריוהטיל מו� בבכור אי קנסו בנו אחריוהטיל מו� בבכור אי קנסו בנו אחריוהטיל מו� בבכור אי קנסו בנו אחריו

קנס חכמי� אי חל על היורשי� (3)

גוי או קט� שהטיל מו� בבכורגוי או קט� שהטיל מו� בבכורגוי או קט� שהטיל מו� בבכורגוי או קט� שהטיל מו� בבכור לה
בעט בבכור שרד% אחריו והטיל בו מו�בעט בבכור שרד% אחריו והטיל בו מו�בעט בבכור שרד% אחריו והטיל בו מו�בעט בבכור שרד% אחריו והטיל בו מו�

הטלת מו� בבכור קוד� שיצא לאויר העול�הטלת מו� בבכור קוד� שיצא לאויר העול�הטלת מו� בבכור קוד� שיצא לאויר העול�הטלת מו� בבכור קוד� שיצא לאויר העול�

היתר בכור עהיתר בכור עהיתר בכור עהיתר בכור ע""""פ מו� שגלוי רק בשעת פעייהפ מו� שגלוי רק בשעת פעייהפ מו� שגלוי רק בשעת פעייהפ מו� שגלוי רק בשעת פעייה

נאמנות רועי ישראל או כהני� על מומי בכורנאמנות רועי ישראל או כהני� על מומי בכורנאמנות רועי ישראל או כהני� על מומי בכורנאמנות רועי ישראל או כהני� על מומי בכור

חשש לגומלי� בעדות (2)

הנאמני� להעיד על מו� שנפל בבכור בבית כה�הנאמני� להעיד על מו� שנפל בבכור בבית כה�הנאמני� להעיד על מו� שנפל בבכור בבית כה�הנאמני� להעיד על מו� שנפל בבכור בבית כה�

הנאמני� להעיד על מו� שנפל בספק בכור ביד ישראלהנאמני� להעיד על מו� שנפל בספק בכור ביד ישראלהנאמני� להעיד על מו� שנפל בספק בכור ביד ישראלהנאמני� להעיד על מו� שנפל בספק בכור ביד ישראל

אשתו כגופו (2)

עד מפי עד לעדות אשה שמת בעלה ומו� בכור עד מפי עד לעדות אשה שמת בעלה ומו� בכור עד מפי עד לעדות אשה שמת בעלה ומו� בכור עד מפי עד לעדות אשה שמת בעלה ומו� בכור ((((2222)))) לו
כה� המעיד על בהמה שבידו שהיא בכור ועל מומוכה� המעיד על בהמה שבידו שהיא בכור ועל מומוכה� המעיד על בהמה שבידו שהיא בכור ועל מומוכה� המעיד על בהמה שבידו שהיא בכור ועל מומו

מיגו במקו� עדי� (5)

נאמנות כה� חבר להעיד על מו� בכורונאמנות כה� חבר להעיד על מו� בכורונאמנות כה� חבר להעיד על מו� בכורונאמנות כה� חבר להעיד על מו� בכורו

נאמנות כה� לומר שהראה מו� בכור למומחה והתירונאמנות כה� לומר שהראה מו� בכור למומחה והתירונאמנות כה� לומר שהראה מו� בכור למומחה והתירונאמנות כה� לומר שהראה מו� בכור למומחה והתירו

נאמנות כה� או ישראל שמו� הבכור נפל בידי הישראלנאמנות כה� או ישראל שמו� הבכור נפל בידי הישראלנאמנות כה� או ישראל שמו� הבכור נפל בידי הישראלנאמנות כה� או ישראל שמו� הבכור נפל בידי הישראל

כל מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי בה אינשי (2)

התרת בכור שביד ישראל עהתרת בכור שביד ישראל עהתרת בכור שביד ישראל עהתרת בכור שביד ישראל ע""""י מו�י מו�י מו�י מו�

נאמנות בעלי� להעיד על מו� מעשר בהמהנאמנות בעלי� להעיד על מו� מעשר בהמהנאמנות בעלי� להעיד על מו� מעשר בהמהנאמנות בעלי� להעיד על מו� מעשר בהמה

מיגו דבידו (9)

התרת בכור עהתרת בכור עהתרת בכור עהתרת בכור ע""""י גי גי גי ג'  '  '  '  הדיוטותהדיוטותהדיוטותהדיוטות

התרת נדרי� ע"י יחיד מומחה או ג'  הדיוטות (3)

הלכה כר'  יוסי, שנימוקו עמו (5) לז
שחט בכור שלא הותר עשחט בכור שלא הותר עשחט בכור שלא הותר עשחט בכור שלא הותר ע""""י חכ� ומכר את בשרוי חכ� ומכר את בשרוי חכ� ומכר את בשרוי חכ� ומכר את בשרו

מכר בשר טריפה בחזקת שחוטה וכ� שאר איסורי�

וווו:  :  :  :  על אלו המומי� על אלו המומי� על אלו המומי� על אלו המומי� �  �  �  �  מומי בכור בהמהמומי בכור בהמהמומי בכור בהמהמומי בכור בהמה

התרת בכור עהתרת בכור עהתרת בכור עהתרת בכור ע""""פ מומי� באוזנופ מומי� באוזנופ מומי� באוזנופ מומי� באוזנו לז
מומי� שמתירי� על פיה� בכורמומי� שמתירי� על פיה� בכורמומי� שמתירי� על פיה� בכורמומי� שמתירי� על פיה� בכור

כלל ופרט וכלל (22)

נסדקה או חסרה אוז� בכורנסדקה או חסרה אוז� בכורנסדקה או חסרה אוז� בכורנסדקה או חסרה אוז� בכור

ניקבה אוז� בכורניקבה אוז� בכורניקבה אוז� בכורניקבה אוז� בכור

שיעור חסרו� בשדרה וגולגולת שלא יטמאו באהל

חילוק בטומאה בכלי שאי� לו תו& בי� תוכו לגבו לח
טומאת מדרס בפשוטי כלי שט% וכלי חרס

מומי� בעי� בכורמומי� בעי� בכורמומי� בעי� בכורמומי� בעי� בכור

הוראת הלכה מפי השמועה קוד� או אחר מעשה (4)

מי� בעי� בכורמי� בעי� בכורמי� בעי� בכורמי� בעי� בכור

מומי� בחוט� ובשפה של בכורמומי� בחוט� ובשפה של בכורמומי� בחוט� ובשפה של בכורמומי� בחוט� ובשפה של בכור לט
מומי� בפה בכורמומי� בפה בכורמומי� בפה בכורמומי� בפה בכור

מחוסר אבר פנימי בבכור ובמוקדשי�מחוסר אבר פנימי בבכור ובמוקדשי�מחוסר אבר פנימי בבכור ובמוקדשי�מחוסר אבר פנימי בבכור ובמוקדשי�

לידת בעלידת בעלידת בעלידת בע""""ח ע� כליה אחתח ע� כליה אחתח ע� כליה אחתח ע� כליה אחת

קרב� שהומ� או עבר זמנו אחר שחיטה (2)

שעות פוסלות בקדשי� (2)

מעו&, כתות, נתוק וכרות הפוסלי� בהמה לקרב�

מומי� במקו� זכרות ונקבות בבכור ובקדשי�מומי� במקו� זכרות ונקבות בבכור ובקדשי�מומי� במקו� זכרות ונקבות בבכור ובקדשי�מומי� במקו� זכרות ונקבות בבכור ובקדשי�

מו� בזנב בכור מו� בזנב בכור מו� בזנב בכור מו� בזנב בכור ((((1111))))

מידת אצבע להלכות שונות

מו� בביצי בכורמו� בביצי בכורמו� בביצי בכורמו� בביצי בכור מ
בכור חסר או יתר רגלי�בכור חסר או יתר רגלי�בכור חסר או יתר רגלי�בכור חסר או יתר רגלי�

יתר כנטול דמי (2)

רגלי בכור הנראות כשל חמוררגלי בכור הנראות כשל חמוררגלי בכור הנראות כשל חמוררגלי בכור הנראות כשל חמור

מומי� ברגלי בכורמומי� ברגלי בכורמומי� ברגלי בכורמומי� ברגלי בכור

יד או רגל בכור שנשברהיד או רגל בכור שנשברהיד או רגל בכור שנשברהיד או רגל בכור שנשברה

בכור שגלגל עינו עגול כשל אד� או פיו כשל חזירבכור שגלגל עינו עגול כשל אד� או פיו כשל חזירבכור שגלגל עינו עגול כשל אד� או פיו כשל חזירבכור שגלגל עינו עגול כשל אד� או פיו כשל חזיר

בכור שנחת& לשונובכור שנחת& לשונובכור שנחת& לשונובכור שנחת& לשונו

בכור שלחי התחתו� עוד% על העליו�בכור שלחי התחתו� עוד% על העליו�בכור שלחי התחתו� עוד% על העליו�בכור שלחי התחתו� עוד% על העליו�

אוז� בכור שהיא כפולהאוז� בכור שהיא כפולהאוז� בכור שהיא כפולהאוז� בכור שהיא כפולה

מו� בזנב בכור מו� בזנב בכור מו� בזנב בכור מו� בזנב בכור ((((2222))))

יבלת בבכוריבלת בבכוריבלת בבכוריבלת בבכור

בכור שעינו גדולה או קטנהבכור שעינו גדולה או קטנהבכור שעינו גדולה או קטנהבכור שעינו גדולה או קטנה

בכור שזנבו קצרבכור שזנבו קצרבכור שזנבו קצרבכור שזנבו קצר

פסולי המוקדשי� נפדי� על מומי בכורפסולי המוקדשי� נפדי� על מומי בכורפסולי המוקדשי� נפדי� על מומי בכורפסולי המוקדשי� נפדי� על מומי בכור מא
מומי� שאי� שוחטי� עליה� בכור במדינהמומי� שאי� שוחטי� עליה� בכור במדינהמומי� שאי� שוחטי� עליה� בכור במדינהמומי� שאי� שוחטי� עליה� בכור במדינה

בכור בעל גרבבכור בעל גרבבכור בעל גרבבכור בעל גרב,  ,  ,  ,  יבלת או ילפתיבלת או ילפתיבלת או ילפתיבלת או ילפת

בכור זק�בכור זק�בכור זק�בכור זק�,  ,  ,  ,  חולה או מזוה�חולה או מזוה�חולה או מזוה�חולה או מזוה�

בכור שנעשתה בו עבירה וכיובכור שנעשתה בו עבירה וכיובכור שנעשתה בו עבירה וכיובכור שנעשתה בו עבירה וכיו""""בבבב

בכור טומטו� או אנדרוגינוסבכור טומטו� או אנדרוגינוסבכור טומטו� או אנדרוגינוסבכור טומטו� או אנדרוגינוס

מעמד טומטו� ואנדרוגינוס

התייחסות התורה לספק (8)

אי חיישינ� למיעוטא (11) מב
יבו� וחליצה ע"י סריס (3) ולאשת סריס (2)
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בכורותבכורותבכורותבכורות

זזזז:  :  :  :  מומי� אלו מומי� אלו מומי� אלו מומי� אלו �  �  �  �  מומי כהני�מומי כהני�מומי כהני�מומי כהני�

מומי� הפוסלי� בכהני�מומי� הפוסלי� בכהני�מומי� הפוסלי� בכהני�מומי� הפוסלי� בכהני� מג
לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (12)

מקור למומי� הפוסלי� בכהני� יתר על מומי בכורמקור למומי� הפוסלי� בכהני� יתר על מומי בכורמקור למומי� הפוסלי� בכהני� יתר על מומי בכורמקור למומי� הפוסלי� בכהני� יתר על מומי בכור

כה� קרח אי פסול לעבודהכה� קרח אי פסול לעבודהכה� קרח אי פסול לעבודהכה� קרח אי פסול לעבודה

כה� גיב� הפסול לעבודהכה� גיב� הפסול לעבודהכה� גיב� הפסול לעבודהכה� גיב� הפסול לעבודה

כה� חרו� הפסול לעבודהכה� חרו� הפסול לעבודהכה� חרו� הפסול לעבודהכה� חרו� הפסול לעבודה

כה� שעיניו אינ� במקומ� או שמבטו אינו ממוקדכה� שעיניו אינ� במקומ� או שמבטו אינו ממוקדכה� שעיניו אינ� במקומ� או שמבטו אינו ממוקדכה� שעיניו אינ� במקומ� או שמבטו אינו ממוקד מד
כה� שעיניו או אכה� שעיניו או אכה� שעיניו או אכה� שעיניו או א'  '  '  '  מאבריו משוני�מאבריו משוני�מאבריו משוני�מאבריו משוני�

גובהו של משה רבנו (3)

דדי� ומומי� נוספי� בכה�דדי� ומומי� נוספי� בכה�דדי� ומומי� נוספי� בכה�דדי� ומומי� נוספי� בכה�

הטלת מי רגלי� אפי'  שלא בצינעה מותר משו� סכנה

ב'  נקבי� באבר הזכר

סכנה בהפסקה תו& כדי התפנות מצרכיו (2)

כה� שיש לו מו� בביציוכה� שיש לו מו� בביציוכה� שיש לו מו� בביציוכה� שיש לו מו� בביציו

כה� שיש לו מו� ברגליו או בידיוכה� שיש לו מו� ברגליו או בידיוכה� שיש לו מו� ברגליו או בידיוכה� שיש לו מו� ברגליו או בידיו

אצבע יתרה אי הוי מו� בכה�אצבע יתרה אי הוי מו� בכה�אצבע יתרה אי הוי מו� בכה�אצבע יתרה אי הוי מו� בכה� מה
אצבע יתרה לטומאת מת

רוב ביניינו ורוב מניינו של מת המטמאי� באהל

מני� אברי גו% האד� בזכר ובנקבה

כה� שיש לו אצבע יתירה בבכה� שיש לו אצבע יתירה בבכה� שיש לו אצבע יתירה בבכה� שיש לו אצבע יתירה בב'  '  '  '  ידיו ורגליוידיו ורגליוידיו ורגליוידיו ורגליו

כה� השולט בבכה� השולט בבכה� השולט בבכה� השולט בב'  '  '  '  ידיו בשווה אי הוי מו�ידיו בשווה אי הוי מו�ידיו בשווה אי הוי מו�ידיו בשווה אי הוי מו�

כה� כושיכה� כושיכה� כושיכה� כושי,  ,  ,  ,  גיחורגיחורגיחורגיחור,  ,  ,  ,  לבק�לבק�לבק�לבק�,  ,  ,  ,  קפחקפחקפחקפח,  ,  ,  ,  ננסננסננסננס,  ,  ,  ,  חרשחרשחרשחרש,  ,  ,  ,  שוטה ועודשוטה ועודשוטה ועודשוטה ועוד

כה� שיכור פסול לעבודה ואי מחלל עבודתוכה� שיכור פסול לעבודה ואי מחלל עבודתוכה� שיכור פסול לעבודה ואי מחלל עבודתוכה� שיכור פסול לעבודה ואי מחלל עבודתו

פסולי בהמה למזבח הכשרי� בכהני�פסולי בהמה למזבח הכשרי� בכהני�פסולי בהמה למזבח הכשרי� בכהני�פסולי בהמה למזבח הכשרי� בכהני�

כה� הנשוי לאשה הפסולה לו אסור לעבוד במקדשכה� הנשוי לאשה הפסולה לו אסור לעבוד במקדשכה� הנשוי לאשה הפסולה לו אסור לעבוד במקדשכה� הנשוי לאשה הפסולה לו אסור לעבוד במקדש

הפרת נדר שהודר ברבי� או על דעת רבי� (3)

מלמד שמדייק בלימודו א& מכה את תלמידיו (3) מו
כה� הנטמא למתי� אסור לעבוד במקדשכה� הנטמא למתי� אסור לעבוד במקדשכה� הנטמא למתי� אסור לעבוד במקדשכה� הנטמא למתי� אסור לעבוד במקדש

חחחח:  :  :  :  יש בכור יש בכור יש בכור יש בכור �  �  �  �  ירושת בכורירושת בכורירושת בכורירושת בכור

בכור לנחלה ולא לפדיו� הב� וההיפ&בכור לנחלה ולא לפדיו� הב� וההיפ&בכור לנחלה ולא לפדיו� הב� וההיפ&בכור לנחלה ולא לפדיו� הב� וההיפ& מו
נפל שהוציא ראשו אי פוטר הבא אחריו מפדיו� הב�נפל שהוציא ראשו אי פוטר הבא אחריו מפדיו� הב�נפל שהוציא ראשו אי פוטר הבא אחריו מפדיו� הב�נפל שהוציא ראשו אי פוטר הבא אחריו מפדיו� הב�

יציאת רוב הראש הנחשבת ללידת בכור ועודיציאת רוב הראש הנחשבת ללידת בכור ועודיציאת רוב הראש הנחשבת ללידת בכור ועודיציאת רוב הראש הנחשבת ללידת בכור ועוד

נולדו לו בגיותו ונתגייר לנחלת בכור נולדו לו בגיותו ונתגייר לנחלת בכור נולדו לו בגיותו ונתגייר לנחלת בכור נולדו לו בגיותו ונתגייר לנחלת בכור ((((2222)))) מז
גר שנתגייר כקט� שנולד (5)

נולדו לו בגיותו ונתגייר לפו"ר (2)

ב� לויה פטור מפדיו� הב� ב� לויה פטור מפדיו� הב� ב� לויה פטור מפדיו� הב� ב� לויה פטור מפדיו� הב� ((((3333))))

ב� כהנת שנתעברה מגוי לפדיו� הב�ב� כהנת שנתעברה מגוי לפדיו� הב�ב� כהנת שנתעברה מגוי לפדיו� הב�ב� כהנת שנתעברה מגוי לפדיו� הב�

לויה שנבעלה לגוי לאכילת מע"ר

בכור חלל לאב כה� שמתבכור חלל לאב כה� שמתבכור חלל לאב כה� שמתבכור חלל לאב כה� שמת

ירושת ב� שספק מי אביוירושת ב� שספק מי אביוירושת ב� שספק מי אביוירושת ב� שספק מי אביו

בכור לנחלה ולפדיו� הב�בכור לנחלה ולפדיו� הב�בכור לנחלה ולפדיו� הב�בכור לנחלה ולפדיו� הב�

אינו בכור לא לנחלה ולא לפדיו� הב�אינו בכור לא לנחלה ולא לפדיו� הב�אינו בכור לא לנחלה ולא לפדיו� הב�אינו בכור לא לנחלה ולא לפדיו� הב�

אשה שילדה בלידה ראשונה באשה שילדה בלידה ראשונה באשה שילדה בלידה ראשונה באשה שילדה בלידה ראשונה ב'  '  '  '  זכרי� או זכר ונקבהזכרי� או זכר ונקבהזכרי� או זכר ונקבהזכרי� או זכר ונקבה מח
המוציא שט"ח על ב'  יוס% ב� שמעו� שקנו שדה א'

חוב שלא נית� לגבות מהחייב אינו נגבה מ� הערב

אחי� שחלקו כיורשי� או כלקוחות (4)

מלוה הכתובה בתורה אי ככתובה בשטר דמיא (3)

תשלו� חצי התשלו� חצי התשלו� חצי התשלו� חצי ה'  '  '  '  סלעי� במקרה ספקסלעי� במקרה ספקסלעי� במקרה ספקסלעי� במקרה ספק

המוציא שט"ח על יוס% ב� שמעו� שקנה שדה משכמותו

ספקות בפדיו� הב�ספקות בפדיו� הב�ספקות בפדיו� הב�ספקות בפדיו� הב�

כתיבת הרשאה על מטלטלי� (3) מט

פדיו� בכור שמת פדיו� בכור שמת פדיו� בכור שמת פדיו� בכור שמת ((((1111))))

יו� ליו� ליו� ליו� ל'  '  '  '  עצמו לפדיו� הב� ולהלכות שונותעצמו לפדיו� הב� ולהלכות שונותעצמו לפדיו� הב� ולהלכות שונותעצמו לפדיו� הב� ולהלכות שונות

באבלות הלכה כדברי המיקל (8)

אב שמת ואי� ידוע א� פדה את בנו הבכוראב שמת ואי� ידוע א� פדה את בנו הבכוראב שמת ואי� ידוע א� פדה את בנו הבכוראב שמת ואי� ידוע א� פדה את בנו הבכור

פדיו� הב� תו& לפדיו� הב� תו& לפדיו� הב� תו& לפדיו� הב� תו& ל'  '  '  '  יו�יו�יו�יו�

הלכה כרב באיסורי וכשמואל בדיני (1)

קדימות בי� אב לבנו לפדיו� הב� קדימות בי� אב לבנו לפדיו� הב� קדימות בי� אב לבנו לפדיו� הב� קדימות בי� אב לבנו לפדיו� הב� ((((2222))))

מלוה הכתובה בתורה אי ככתובה בשטר דמיא (4)

כס% האמור בתורה של צורי ובדבריה� של מדינה כס% האמור בתורה של צורי ובדבריה� של מדינה כס% האמור בתורה של צורי ובדבריה� של מדינה כס% האמור בתורה של צורי ובדבריה� של מדינה ((((4444))))

שיעור השיעור השיעור השיעור ה'  '  '  '  סלעי� לפדיו� הב�סלעי� לפדיו� הב�סלעי� לפדיו� הב�סלעי� לפדיו� הב�

הוספה והפחתה משווי מטבע סלע של תורה נ
גניזת כל כס% הדומה למטבעות ירושלי� משו� מעילה

כס% האמור בתורה של צורי ובדבריה� של מדינה (5)

תשלו� בושת  לתוקע לחברו (3)

תשלו� מלוה הכתובה בתורה בשווה כס%תשלו� מלוה הכתובה בתורה בשווה כס%תשלו� מלוה הכתובה בתורה בשווה כס%תשלו� מלוה הכתובה בתורה בשווה כס% נא
פדיו� בכור בקרקעותפדיו� בכור בקרקעותפדיו� בכור בקרקעותפדיו� בכור בקרקעות,  ,  ,  ,  עבדי� או שטרותעבדי� או שטרותעבדי� או שטרותעבדי� או שטרות

כלל ופרט וכלל  או  ריבוי ומיעוט וריבוי (23)

כלל ופרט וכלל כששני הכללי� סמוכי� זל"ז (5)

פדיו� הקדש בקרקעות, עבדי� או שטרות

כה� רשאי להחזיר את דמי פדיו� הב� לאבכה� רשאי להחזיר את דמי פדיו� הב� לאבכה� רשאי להחזיר את דמי פדיו� הב� לאבכה� רשאי להחזיר את דמי פדיו� הב� לאב

כתב לכה� שטכתב לכה� שטכתב לכה� שטכתב לכה� שט""""ח על פדיו� בנוח על פדיו� בנוח על פדיו� בנוח על פדיו� בנו

נת� פדיו� הב� לינת� פדיו� הב� לינת� פדיו� הב� לינת� פדיו� הב� לי'  '  '  '  כהני� בבת אחת או בזאכהני� בבת אחת או בזאכהני� בבת אחת או בזאכהני� בבת אחת או בזא""""זזזז

הפריש ההפריש ההפריש ההפריש ה'  '  '  '  סלעי� לפדיו� בנו ואבדו חייב באחריות� סלעי� לפדיו� בנו ואבדו חייב באחריות� סלעי� לפדיו� בנו ואבדו חייב באחריות� סלעי� לפדיו� בנו ואבדו חייב באחריות� ((((2222))))

פדיו� בכור שמת פדיו� בכור שמת פדיו� בכור שמת פדיו� בכור שמת ((((2222))))

בכור נוטל פי שני� בנכסי האב ולא בנכסי הא� בכור נוטל פי שני� בנכסי האב ולא בנכסי הא� בכור נוטל פי שני� בנכסי האב ולא בנכסי הא� בכור נוטל פי שני� בנכסי האב ולא בנכסי הא� ((((3333))))

זכות בכור לחלק בכורה בשבח ששבחו הנכסי� זכות בכור לחלק בכורה בשבח ששבחו הנכסי� זכות בכור לחלק בכורה בשבח ששבחו הנכסי� זכות בכור לחלק בכורה בשבח ששבחו הנכסי� ((((2222))))

בכור אינו נוטל בראוי כבמוחזקבכור אינו נוטל בראוי כבמוחזקבכור אינו נוטל בראוי כבמוחזקבכור אינו נוטל בראוי כבמוחזק

אשה אינה גובה כתובתה משבח או בראוי כבמוחזק נב
יב� אינו נוטל חלק אחיו המת בשבח או בראוי כבמוחזק

ירושת בכורירושת בכורירושת בכורירושת בכור,  ,  ,  ,  בעל ויב� או מתנה לחזרה ביובלבעל ויב� או מתנה לחזרה ביובלבעל ויב� או מתנה לחזרה ביובלבעל ויב� או מתנה לחזרה ביובל

ירושת בעל את אשתו דאו'  או דרבנ� (2)

אחי� שחלקו כיורשי� או כלקוחות (5)

טטטט:  :  :  :  מעשר בהמה מעשר בהמה מעשר בהמה מעשר בהמה �  �  �  �  מצות מעשר בהמהמצות מעשר בהמהמצות מעשר בהמהמצות מעשר בהמה

מצות מעשר בהמהמצות מעשר בהמהמצות מעשר בהמהמצות מעשר בהמה נג
מעשר בהמה נוהג א% בחומעשר בהמה נוהג א% בחומעשר בהמה נוהג א% בחומעשר בהמה נוהג א% בחו""""לללל

מעשר בהמה  שלא בפני הבית ובזמ� הזה מעשר בהמה  שלא בפני הבית ובזמ� הזה מעשר בהמה  שלא בפני הבית ובזמ� הזה מעשר בהמה  שלא בפני הבית ובזמ� הזה ((((1111))))

מעשר בהמה אינו נוהג במוקדשי�מעשר בהמה אינו נוהג במוקדשי�מעשר בהמה אינו נוהג במוקדשי�מעשר בהמה אינו נוהג במוקדשי�

דעת ריה"ג שקק"ל ממו� בעלי� (7)

הפרשת מעשר בהמה מכבשי� על עזי� ומחדש ויש�הפרשת מעשר בהמה מכבשי� על עזי� ומחדש ויש�הפרשת מעשר בהמה מכבשי� על עזי� ומחדש ויש�הפרשת מעשר בהמה מכבשי� על עזי� ומחדש ויש�

איסור הפרשת תו"מ ממי� על שאינו מינו

כל דתקו� רבנ� כעי� דאורייתא תקו� (8) נד
חיה פטורה ממעשר בהמהחיה פטורה ממעשר בהמהחיה פטורה ממעשר בהמהחיה פטורה ממעשר בהמה

צירו% בהמות הרחוקות זו מזו למעשר בהמהצירו% בהמות הרחוקות זו מזו למעשר בהמהצירו% בהמות הרחוקות זו מזו למעשר בהמהצירו% בהמות הרחוקות זו מזו למעשר בהמה

הפסק הירד� למעשר בהמההפסק הירד� למעשר בהמההפסק הירד� למעשר בהמההפסק הירד� למעשר בהמה נה
מקור נהר הירד� במערת פמייס

נהר פרת מקור לכל מימי העול�

טבילה במי נהר נוטפי� וזוחלי� (3)

בהמות לקוחות או במתנה פטורות ממעשר בהמהבהמות לקוחות או במתנה פטורות ממעשר בהמהבהמות לקוחות או במתנה פטורות ממעשר בהמהבהמות לקוחות או במתנה פטורות ממעשר בהמה

עובר שקנאו במעי אמו חייב במעשר בהמהעובר שקנאו במעי אמו חייב במעשר בהמהעובר שקנאו במעי אמו חייב במעשר בהמהעובר שקנאו במעי אמו חייב במעשר בהמה נו
ולד תו& זולד תו& זולד תו& זולד תו& ז'  '  '  '  ימי� נכנס לדיר להתעשרימי� נכנס לדיר להתעשרימי� נכנס לדיר להתעשרימי� נכנס לדיר להתעשר

אתנ� זונה כותית או ישראלית אי נאסר למזבח

חיוב מלקות לכה� הבא על זונה כותית או ישראלית

אחי� השותפי� בירושת אביה� למעשר בהמה ולקלבו�אחי� השותפי� בירושת אביה� למעשר בהמה ולקלבו�אחי� השותפי� בירושת אביה� למעשר בהמה ולקלבו�אחי� השותפי� בירושת אביה� למעשר בהמה ולקלבו�
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בכורותבכורותבכורותבכורות

שותפי� פטורי� ממעשר בהמהשותפי� פטורי� ממעשר בהמהשותפי� פטורי� ממעשר בהמהשותפי� פטורי� ממעשר בהמה נו
אי יש ברירה (21)

אחי� שחלקו כיורשי� או כלקוחות (6) נז
הפסולי� למזבח שפטורי� ממעשר בהמההפסולי� למזבח שפטורי� ממעשר בהמההפסולי� למזבח שפטורי� ממעשר בהמההפסולי� למזבח שפטורי� ממעשר בהמה

הפסולי� למזבח שחייבי� במעשר בהמההפסולי� למזבח שחייבי� במעשר בהמההפסולי� למזבח שחייבי� במעשר בהמההפסולי� למזבח שחייבי� במעשר בהמה

בעל מו� חייב במעשר בהמהבעל מו� חייב במעשר בהמהבעל מו� חייב במעשר בהמהבעל מו� חייב במעשר בהמה

טומטו� ואנדרוגינוס במעשר בהמהטומטו� ואנדרוגינוס במעשר בהמהטומטו� ואנדרוגינוס במעשר בהמהטומטו� ואנדרוגינוס במעשר בהמה

גגגג'  '  '  '  גרנות למעשר בהמהגרנות למעשר בהמהגרנות למעשר בהמהגרנות למעשר בהמה

טבל בבהמות שלא עושרוטבל בבהמות שלא עושרוטבל בבהמות שלא עושרוטבל בבהמות שלא עושרו

נח לאד� לקיי� מצוה בממונו (4) נח
חכמתו של ב� עזאי

התייחסות התורה לספק (9)

תהלי& קיו� מצות מעשר בהמהתהלי& קיו� מצות מעשר בהמהתהלי& קיו� מצות מעשר בהמהתהלי& קיו� מצות מעשר בהמה

הפרשת מעשר בהמה באומד ללא מני�הפרשת מעשר בהמה באומד ללא מני�הפרשת מעשר בהמה באומד ללא מני�הפרשת מעשר בהמה באומד ללא מני�

דעת ר"א ב� גימל שתרומת מעשר באומד (3)

עשירי מאליו קדוש במעשר בהמהעשירי מאליו קדוש במעשר בהמהעשירי מאליו קדוש במעשר בהמהעשירי מאליו קדוש במעשר בהמה נט
קרא לטקרא לטקרא לטקרא לט'  '  '  '  וליוליוליולי'  '  '  '  עשירי עשירי עשירי עשירי ((((1111))))

מני� הראוי במעשר בהמה פוטרמני� הראוי במעשר בהמה פוטרמני� הראוי במעשר בהמה פוטרמני� הראוי במעשר בהמה פוטר

קפ( אקפ( אקפ( אקפ( א'  '  '  '  מהמנויי� או מהמעושרי� לדירמהמנויי� או מהמעושרי� לדירמהמנויי� או מהמעושרי� לדירמהמנויי� או מהמעושרי� לדיר

דיר שיצאו הבהמות ממנו מבדיר שיצאו הבהמות ממנו מבדיר שיצאו הבהמות ממנו מבדיר שיצאו הבהמות ממנו מב'  '  '  '  פתחיו למעשר בהמהפתחיו למעשר בהמהפתחיו למעשר בהמהפתחיו למעשר בהמה

יותר מייותר מייותר מייותר מי'  '  '  '  בשעת הגור� למעשר בהמהבשעת הגור� למעשר בהמהבשעת הגור� למעשר בהמהבשעת הגור� למעשר בהמה

בהמות שמנא� זוגות זוגות למעשר בהמהבהמות שמנא� זוגות זוגות למעשר בהמהבהמות שמנא� זוגות זוגות למעשר בהמהבהמות שמנא� זוגות זוגות למעשר בהמה ס
קרא לטקרא לטקרא לטקרא לט'  '  '  '  עשירי וליעשירי וליעשירי וליעשירי ולי'  '  '  '  תשיעי וליתשיעי וליתשיעי וליתשיעי ולי""""א עשיריא עשיריא עשיריא עשירי

קרא לטקרא לטקרא לטקרא לט'  '  '  '  וליוליוליולי'  '  '  '  וליוליוליולי""""א עשירי א עשירי א עשירי א עשירי ((((2222))))

יצאו ביצאו ביצאו ביצאו ב'  '  '  '  בעשירי או באחד עשר וקרא לה� טבעשירי או באחד עשר וקרא לה� טבעשירי או באחד עשר וקרא לה� טבעשירי או באחד עשר וקרא לה� ט', ', ', ', יייי'  '  '  '  או יאו יאו יאו י""""אאאא

יצאו ביצאו ביצאו ביצאו ב'  '  '  '  בעשירי וקרא לה� יבעשירי וקרא לה� יבעשירי וקרא לה� יבעשירי וקרא לה� י''''

אי� מביאי� קדשי� לבית הפסול (5)

די� תמורת מעשר בהמה די� תמורת מעשר בהמה די� תמורת מעשר בהמה די� תמורת מעשר בהמה ((((1111)))) סא
סת� ספרא ר'  יהודה (4)

מעשר בהמה בזמ� הזה מעשר בהמה בזמ� הזה מעשר בהמה בזמ� הזה מעשר בהמה בזמ� הזה ((((2222))))

שליח להפריש מעשר בהמה שקילקלשליח להפריש מעשר בהמה שקילקלשליח להפריש מעשר בהמה שקילקלשליח להפריש מעשר בהמה שקילקל

לתקוני שדרתי& ולא לעוותי (7)
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