
 :בכורות

  פטר חמור

  שותפות גוי פוטרת מפטר חמור  ב  א  

לויי� פטורי� מפדיו� הב�   ג    
  ומפטר חמור

    ד    

  טע� מצות פטר חמור  ה    
  'פרה שילדה כמי� חמור וכדו

  רחל שילדה כמי� עז לבכורה  ו    

  היוצא מטמא טמא ומטהור טהור  ז    

  ח שונים"זמן הריון בע  ח    
  אתונאיהושע וסבי דבי ' ר

  'זכרי� כא' חמור שילדה ב  ט    
  הנאה מפטר חמור

  טע� לעריפת פטר חמור  י    
  שיעור פדיו� פטר חמור

  פדיו� פטר חמור בשוה כס�  יא    

  נתינת פטר חמור עצמו לכה�  יב    
  זמ� פדיו� פטר חמור

  בכור

בהמה 

  טהורה

  שותפות גוי פוטרת מבכורה  יג  ב  
  קניינים המועילים בגוי

  חיוב בכורה בפסולי המוקדשי�  יד    

  איסור גיזה ועבודה בפסולי המוקדשין  טו    

  בהמות צא� ברזל של גוי לבכורה  טז    

  רחל שילדה כמי� עז לבכורה  יז    
  'זכרי� כא' בהמה שילדה ב

  ספקות בבכור בהמה טהרה  יח    

בהמת גוי שאי� ידוע א� ביכרה  יט  ג  

  חלב מבהמה לפני שילדה  כ    

בהמת ישראל שאי� ידוע א�   כא    
  ביכרה

    כב    

  בהמה מניקה לבכורה  כג    

  חזיר הכרו� אחר רחל לבכורה  כד    
  גזיזת בכור לצור� שחיטתו

  גזיזת בכור להראות מומו לחכ�  כה    
  שער בכור שנשר או תלשו

  טיפול בבכור לפני נתינתו לכה�  כו  ד  

  בכור נאכל תו� שנה  כז    

  אחר שחיטה בכורהראה מו�   כח    
  נטילת שכר להתרת בכור

  קנית בשר מהחשוד על בכור  כט    

    ל    

  

 :בכורות

  .ב  הלוקח עובר חברו  .א
 .יג  ובר פרתוהלוקח ע  .ב
 :יט  הלוקח בהמה  .ג
 :כו  עד כמה  .ד
 .לא  כל פסולי המוקדשי�  .ה
 .לו  על אלו המומי�  .ו
 .מג  מומי� אלו  .ז

 .נו  יש בכור  .ח
 .נג  מעשר בהמה  .ט

  

  מומי

  בכור בהמה

  טליזימ בא"מכירת בכור בע  אל  ה  

  אכילת בכור בעל מו� לזר  לב    

  אכילת בכור בעל מו� לטמא  לג    
  הקזת ד� מבכור לרפואה

  מו� שהוטל בבכור בכוונה  לד    

  מו� בבכור לפני לדתוהטלת   לה    
  נאמנות כה� על מומי בכור

  נאמנות כה� שהראה מו� בכור  לו    
  הדיוטות' י ג"התרת בכור ע

  מומי� באוז� בכור  לז  ו  

  מומי� בעי� בכור  לח    

  בכורבפה מומי�   לט    

  מומי� ברגל בכור ועוד  מ    

  ,יבלת וילפת, גרבבכור בעל   מא    
  או טומטו� חולה ומזוה�, זק�

    מב    

  מומי כהנים

  בכהני� מומי� הפוסלי�  מג  ז  
  גיב� או חרו�, חכה� קר

  מומי� בעי� של כה� ועוד  מד    

  'לבק� וכדו, גיחור, כה� כושי  מה    
  כה� שיכור פסול לעבודה

ירושת 

  בכור

  או לפדיו� הב�/בכור לנחלה ו  מו  ח  

  ב� לויה פטור מפדיו� הב�  מז    
  ירושת ב� שספק מי אביו

  'זכרי� כא' אשה שילדה ב  מח    

  ספקות בפדיו� הב�  מט    
  עצמו לפדיו� הב�' יו� ל

  סלעי� לפדיו� הב�' שיעור ה  נ    

  ב"קרקעות וכיופדיו� בכור ב  נא    
  בכור נוטל פי שני� בנכסי האב

  ירושת בכור אי חוזרת ביובל  נב    

מעשר 

  בהמה

  ל"מעשר בהמה באר" ובחו  נג  ט  
  בזמ� הזהמעשר בהמה 

  חיה פטור ממעשר בהמה  נד    
  צירו� בהמות למעשר בהמה

  בהמות לקוחות למעשר בהמה  נה    

  במעשרחייב ולד ב� יומו   נו    
  למעשר שותפי� ואאחי� 

  מזבח למעשר בהמה ליפוס  נז    
  גרנות למעשר בהמה' ג

  טבל למעשר בהמה  נח    
  תהלי� מעשר בהמה

  מני� הראוי פטור למעשר  נט    

תשיעי ' עשירי ולי' קרא לט  ס    
  ב"א עשירי וכיו"ולי

  תמורת מעשר בהמה  סא    
  מעשר בהמה בזמ� הזה
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