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פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: הכל חייבי� � מצוה ראיה וחגיגה

יא:ב: אי� דורשי� � מעשה בראשית ומעשה מרכבה

כ:ג: חומר בקודש � מעלות טהרה בקודש ובתרומה

אאאא:  :  :  :  הכל חייבי� הכל חייבי� הכל חייבי� הכל חייבי� �  �  �  �  מצוה ראיה וחגיגהמצוה ראיה וחגיגהמצוה ראיה וחגיגהמצוה ראיה וחגיגה

החייבי� במצות ראיההחייבי� במצות ראיההחייבי� במצות ראיההחייבי� במצות ראיה ב
חציו עבד וחציו ב� חורי� אי חייב בראיהחציו עבד וחציו ב� חורי� אי חייב בראיהחציו עבד וחציו ב� חורי� אי חייב בראיהחציו עבד וחציו ב� חורי� אי חייב בראיה

חיגר ביוחיגר ביוחיגר ביוחיגר ביו""""ט אט אט אט א'  '  '  '  ונתרפא אי חייב בראיה ונתרפא אי חייב בראיה ונתרפא אי חייב בראיה ונתרפא אי חייב בראיה ((((1111))))

ימי החג אי הוו תשלומי יו"ט א'  או זל"ז (1)

סומא באסומא באסומא באסומא בא'  '  '  '  מעיניו אי חייב בראיהמעיניו אי חייב בראיהמעיניו אי חייב בראיהמעיניו אי חייב בראיה

חרש הפטור מראיה ומשמחהחרש הפטור מראיה ומשמחהחרש הפטור מראיה ומשמחהחרש הפטור מראיה ומשמחה

חרש שדברו חכמי� בכ"מ, אינו שומע ואינו מדבר (1)

חש"ו פטורי� מכל המצוות

מדבר ואינו שומע או ההיפ# פטורי� ממצות הקהל ג
שומע ואינו מדבר הוי בר דעת

חרש באוז� אחרש באוז� אחרש באוז� אחרש באוז� א'  '  '  '  פטור מראיהפטור מראיהפטור מראיהפטור מראיה

חיגר ביוחיגר ביוחיגר ביוחיגר ביו""""ט אט אט אט א'  '  '  '  ובעלי קבי� פטורי� מראיה ובעלי קבי� פטורי� מראיה ובעלי קבי� פטורי� מראיה ובעלי קבי� פטורי� מראיה ((((2222))))

אברה� אבינו תחילה לגרי� (2)

הבור ריק אי� בו מי� (2)

ד"ת נמשלו לדרב�, מסמר ונטיעה

דעות חכמי� ומחלקותיה� נתנו כול� מאת ה'

הפרשת מעשר עני בשביעית בעמו� ומואב (1)

קדושה ראשונה אי קידשה לעתיד לבוא (2)

גדר שוטה למצוה ראיה ושאר מצוותגדר שוטה למצוה ראיה ושאר מצוותגדר שוטה למצוה ראיה ושאר מצוותגדר שוטה למצוה ראיה ושאר מצוות

נשי�נשי�נשי�נשי�,  ,  ,  ,  טומטו� ואנדרוגינוס פטורי� ממצות ראיהטומטו� ואנדרוגינוס פטורי� ממצות ראיהטומטו� ואנדרוגינוס פטורי� ממצות ראיהטומטו� ואנדרוגינוס פטורי� ממצות ראיה ד
מצות עשה שהזמ� גרמא נשי� פטורות (6)

אנדרוגינוס בריה בפני עצמו (1)

התייחסות התורה לספק (2)

קט� במצות ראיהקט� במצות ראיהקט� במצות ראיהקט� במצות ראיה

מקמ'מקמ'מקמ'מקמ',  ,  ,  ,  מצר& נחשת ובורסי פטורי� ממצות ראיה מצר& נחשת ובורסי פטורי� ממצות ראיה מצר& נחשת ובורסי פטורי� ממצות ראיה מצר& נחשת ובורסי פטורי� ממצות ראיה ((((1111))))

עבד במצות ראיהעבד במצות ראיהעבד במצות ראיהעבד במצות ראיה

עבד חייב במצוות כאשה (1)

כל שאינו יכול לעלות ברגליו פטור ממצות ראיהכל שאינו יכול לעלות ברגליו פטור ממצות ראיהכל שאינו יכול לעלות ברגליו פטור ממצות ראיהכל שאינו יכול לעלות ברגליו פטור ממצות ראיה

ערל וטמא פטורי� ממצות ראיהערל וטמא פטורי� ממצות ראיהערל וטמא פטורי� ממצות ראיהערל וטמא פטורי� ממצות ראיה

פסוקי� שהביאו אמוראי� לידי בכי

יש נספה בלא משפט

ה� בקדושיו לא יאמי� � מות בגיל צעיר ללא חטא ה
החוטא ומתחרט מוחלי� לו מיד

אד� עתיד לידו� א& על שגגות או מעשה טוב ע� רע

מקו� שנתנו חכמי� עיניה� או מיתה או עוני (2)

אד� עתיד לידו� א& על שיחה יתירה בי� איש לאשתו

בכיה ועצבות לפני הקב"ה

ג'  דמעות בנבואת ירמיהו

ג'  שהקב"ה בוכה עליה� בכל יו�

מעלת הקבלת פני רבו

העוסק בתורה אפי'  יו� א'  בשנה וההיפ# בעבירה

קט� הפטור ממצות ראיהקט� הפטור ממצות ראיהקט� הפטור ממצות ראיהקט� הפטור ממצות ראיה

אשה חייבת במצות שמחה בחג ו
קט� חיגר או סומא שעתיד להתרפאות למצות ראיהקט� חיגר או סומא שעתיד להתרפאות למצות ראיהקט� חיגר או סומא שעתיד להתרפאות למצות ראיהקט� חיגר או סומא שעתיד להתרפאות למצות ראיה

מצות חינו# רק לקט� שיתחייב באות� נסיבות לכשיגדל

שיעור דמי עולת ראיה ושלמי חגיגהשיעור דמי עולת ראיה ושלמי חגיגהשיעור דמי עולת ראיה ושלמי חגיגהשיעור דמי עולת ראיה ושלמי חגיגה

דורות משעה אי ילפינ� (1)

עולה שהקריבו בנ"י במעמד הר סיני קוד� מת� תורה

כללות ופרטות דיני התורה אימתי נתנו (1)

ג'  מצוות ברגלי�: ראיה, חגיגה ושמחה

פסוקי� שאי� לה� הכרע (2)

שיעור מינימלי ומקסימלי למצות ראיהשיעור מינימלי ומקסימלי למצות ראיהשיעור מינימלי ומקסימלי למצות ראיהשיעור מינימלי ומקסימלי למצות ראיה ז
ראיית פני העזרה ללא קרב�ראיית פני העזרה ללא קרב�ראיית פני העזרה ללא קרב�ראיית פני העזרה ללא קרב�

עופות ומנחות אי� יוצאי� בה� ידי חובת מצות ראיה

במצות ראיה אי� נראי� לחצאי�

זריזי� מקדימי� למצוות (4)

מקמ', מצר& נחשת ובורסי פטורי� ממצות ראיה (2)

הבאת עולות ושלמי�הבאת עולות ושלמי�הבאת עולות ושלמי�הבאת עולות ושלמי�,  ,  ,  ,  ביוביוביוביו""""ט ובמועדט ובמועדט ובמועדט ובמועד,  ,  ,  ,  מחולי� וממעמחולי� וממעמחולי� וממעמחולי� וממע""""שששש

דבר שבחובה אי� בא אלא מ� החולי� (3)

הקרבת עולת ראיה ביוהקרבת עולת ראיה ביוהקרבת עולת ראיה ביוהקרבת עולת ראיה ביו""""ט ט ט ט ((((2222))))

הבאת חגיגת יהבאת חגיגת יהבאת חגיגת יהבאת חגיגת י""""ד ממעד ממעד ממעד ממע""""שששש

הבאת חגיגת טהבאת חגיגת טהבאת חגיגת טהבאת חגיגת ט""""ו ממעו ממעו ממעו ממע""""ש ש ש ש ((((1111)))) ח
הבאת חגיגה ממעשר בהמההבאת חגיגה ממעשר בהמההבאת חגיגה ממעשר בהמההבאת חגיגה ממעשר בהמה

יציאה ידי חובת שלמי שמחה בכל בשר בהמהיציאה ידי חובת שלמי שמחה בכל בשר בהמהיציאה ידי חובת שלמי שמחה בכל בשר בהמהיציאה ידי חובת שלמי שמחה בכל בשר בהמה

נשיאת אשה במועד (2)

שיעור עולות ראיה ושלמי חגיגהשיעור עולות ראיה ושלמי חגיגהשיעור עולות ראיה ושלמי חגיגהשיעור עולות ראיה ושלמי חגיגה

הבאת חגיגת ט"ו ממע"ש (2)

הפריש בהמות לחגיגה והקריב חלק� ביוהפריש בהמות לחגיגה והקריב חלק� ביוהפריש בהמות לחגיגה והקריב חלק� ביוהפריש בהמות לחגיגה והקריב חלק� ביו""""ט ראשו�ט ראשו�ט ראשו�ט ראשו�,  ,  ,  ,  איאיאיאי
מקריב השאר ביומקריב השאר ביומקריב השאר ביומקריב השאר ביו""""ט אחרו�ט אחרו�ט אחרו�ט אחרו�

זזזז'  '  '  '  ימי החג ושמעימי החג ושמעימי החג ושמעימי החג ושמע""""צ תשלומי יוצ תשלומי יוצ תשלומי יוצ תשלומי יו""""ט אט אט אט א'  '  '  '  לקרב� חגיגהלקרב� חגיגהלקרב� חגיגהלקרב� חגיגה ט
ימי החג אי הוו תשלומי יו"ט א'  או זל"ז (2)

לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (4)

חיגר ביו"ט א'  ונתרפא אי חייב בראיה (3)

תשלומי� לבר חיובא שמנוע מלקיי� חובתו מעיקרא

לילה אי הוי מחוסר זמ� (2)

מעוות לא יוכל לתקו� וחסרו� לא יוכל להמנות (3)

אינו דומה שונה פרקו ק'  פעמי� לק'  פעמי� וא'

עניות טובה לישראל

הפורש מלימוד הלכה למקרא או מתלמוד למשנה י
המקור להתרת נדרי�

גמר בלבו נדר או שבועה אי צרי# להוציא בשפתיו

חופר גומא כשצרי# רק לעפרה (3)

מלאכת מחשבת אסרה תורה בשבת

המקור לקרב� חגיגה ברגלי�המקור לקרב� חגיגה ברגלי�המקור לקרב� חגיגה ברגלי�המקור לקרב� חגיגה ברגלי�

איסור הלנת אימורי�

אי� למדי� דברי תורה מדברי קבלה (1)

מעילות כהררי� התלוי� בשערה

שלוחו של אד� כמותו (2)

נגעי� מקרא מרובה והלכות מועטות יא
התכוו� להרוג פלוני והרג אחר (1)

הולכת ד� אי חשובה עבודה (1)

שיעור מקוה (5)

שיעור טומאת שר' (1)

בת אנוסה אסורה על האונס (1)

בבבב:  :  :  :  אי� דורשי� אי� דורשי� אי� דורשי� אי� דורשי� �  �  �  �  מעשה בראשית ומעשה מרכבהמעשה בראשית ומעשה מרכבהמעשה בראשית ומעשה מרכבהמעשה בראשית ומעשה מרכבה

אי� דורשי� בעריות לשלשה יא
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אי� דורשי� במעשה בראשית לשני� יא

גובהו של אד� הראשו� בבריאתו ואחר שמיעטו הקב"ה יב
י'  דברי� שנבראו ביו� א'  לברה"ע

פי'  תהו ובהו

אימתי נברא האור

י'  דברי� שבה� נברא העול�

סדר בריאת שמי� ואר'

פי'  שמי�

האר' על מה עומדת

ז'  רקיעי� ולמה משמשי�

העוסק בתורה בלילה/בעוה"ז הקב"ה מוש# עליו חוט 
של חסד ביו�/לעוה"ב

הפוסק מד"ת ועוסק בדברי שיחה

מקו� אש, ברד, שלג, קיטור, רוח וסערה

אופני�, שרפי�, חיות הקדש, מלאכי השרת וכסא 
הכבוד ברקיע ערבות

תשובת בת קול לנבוכדנצר שאמר אדמה לעליו� יג
אי� דורשי� במעשה מרכבה ליחיד

אי� מוסרי� ד"ת לגוי

עד היכ� תיאור מעשה מרכבה ביחזקאל

פי'  חשמל

ד'  פני� שבמרכבה

אי� קטיגור נעשה סניגור (3)

בעקבות חורב� בהמ"ק כביכול נתמעטו כנפי חיות 
הקודש ופמליא של מעלה

נהר דינור יוצא מזיעת� של חיות

תתקע"ד דורות שהיו צריכי� להבראות קוד� העול�

תיאורי השכינה כזק� וכבחור יד
ב'  כסאות השכינה

י"ח קללות שקילל ישעיה את ישראל

בעלי אמנה אי פסקו מירושלי�

תנאי� שדרשו במעשה מרכבה

יש נאה דורש ואי� נאה מקיי� וההיפ#

ד'  שנכנסו לפרדס

איסור סירוס כלב

בתולה שעיברה מותרת לכ"ג

מרחק בי� מי� העליוני� לתחתוני� טו
אחר נכנס לפרדס וקיצ' בנטיעות

לצדיק ולרשע חלק בג� עד� ובגיהנ�

ד"ת קשי� לקנות� ככלי זהב ופז ונוחי� לאבד� כזכוכית

ת"ח אע"פ שסרח יש לו תקנה

אחריתו של אחר שקיצ' בנטיעות

תורה תובעת עלבו� לומדיה אפי'  למתגני� בה

ת"ת מרב שאינו ראוי (2)

ת"ח נמשלו לאגוז

הקב"ה מצטער על צער יחיד מישראל

דואג ואחיתופל על א& תורת� אי� לה� חלק לעוה"ב

שורש אפיקורסותו של אחר (1)

ר"ע נכנס לפרדס ויצא בשלו�

שדי� דומי� למלאכי השרת ולבני אד� טז
בני אד� דומי� למלאכי השרת ודומי� לבהמה

המסתכל בד'  דברי� רתוי שלא בא לעול�

שאינו חס על כבוד קונו רתוי שלא בא לעול�

העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי השכינה (1)

המתגבר יצרו עליו יעשה בסתר מחשש לחילול ה'  (2)

איסור הסתכלות בקשת, בנשיא ובנשיאת כפיי�

אל לאד� לחטוא ולהאמי� שהקב"ה ימחל לו

עדי האד� על חטאיו ליו� הדי� (2)

מחמחמחמח'  '  '  '  הזוגות בסמיכה על קרבנות ביוהזוגות בסמיכה על קרבנות ביוהזוגות בסמיכה על קרבנות ביוהזוגות בסמיכה על קרבנות ביו""""טטטט

נשיאי� ואבות ב"ד בזוגות

סמיכה על קרבנות אי סומ# בכל כחו

נשי� אי סומכות על קורבנ� (2)

צדדי� בבע"ח בשבת וביו"ט (2)

קרבנות יחיד ביוקרבנות יחיד ביוקרבנות יחיד ביוקרבנות יחיד ביו""""ט וסמיכה עליה� ט וסמיכה עליה� ט וסמיכה עליה� ט וסמיכה עליה� ((((2222)))) יז
עולת ראיה ושלמי חגיגת עצרת כשחל בעעולת ראיה ושלמי חגיגת עצרת כשחל בעעולת ראיה ושלמי חגיגת עצרת כשחל בעעולת ראיה ושלמי חגיגת עצרת כשחל בע""""ש או בשבתש או בשבתש או בשבתש או בשבת

תשלומי קרב� ראיה וחגיגת עצרת כל זתשלומי קרב� ראיה וחגיגת עצרת כל זתשלומי קרב� ראיה וחגיגת עצרת כל זתשלומי קרב� ראיה וחגיגת עצרת כל ז'  '  '  '  ((((2222))))

תפסת מרובה לא תפסת (4)

לינה בירושלי� בפסח ובסוכות (2)

המקור לאיסור מלאכה בחוה"מ יח
מלאכה בר"ח (2)

קביעת המלאכה האסורה והמותרת בחוה"מ ביד חכמי�

היתר הספד ותענית ביו� טבוח אחר עצרת שחל בשבת

מעלות טהרה מדברי סופרי�

נט"י לחולי� ולמעשר

נט"י לפני אכילת פירות (1)

נט"י או טבילה לחולי� א"צ כוונה (1)

טבילה בגל שנתלש ובו מ'  סאה (1) יט
טבל ועלה אי יכול לכוו� טבילתו לחמור

גוד אסיק וגוד אחית לצירו& מ'  סאה למקוה

מע"ש אי כחולי� לטהרה

מעמד חולי� שנעשו על טהרת הקודש

דרגות שמירה לטהרה כ
שמירה מטומאה לחצאי�

כלי אינו מטמא כלי (3)

אי� אד� משמר מטומאה מה שביד חברו

גגגג:  :  :  :  חומר בקודש חומר בקודש חומר בקודש חומר בקודש �  �  �  �  מעלות טהרה בקודש ובתרומהמעלות טהרה בקודש ובתרומהמעלות טהרה בקודש ובתרומהמעלות טהרה בקודש ובתרומה

מעלות טהרה בקודש מבתרומה כ

הטבלת כלי בתו# כלי לקודש ולתרומה כא
עירוב מקוואות בחיבור כשפופרת הנוד

הטבלת כלי� בתו# סל וגרגותני כב
הטבלת כלי בתו# כלי כששניה� טמאי�

מיגו באיסור והיתר (3)

קבלת תרומה וקודש מע"ה

ע"ה נאמני� על טהרת יי� ושמ� למקדש כל ימות השנה

קבלת עדות מע"ה (2)

השאלת כלי� מע"ה והטבלת� מחשש טומאה

כלי חרס של ע"ה באהל המת

ע"ה אי� נאמ� על טבילתו

נאמנות ע"ה על הכשר אוכלי� לטומאה ועל טהרת�

חבר וע"ה הבאי� לפנינו ביו� ג'  לטומאת מת להזאה

טומאת אחוריי�, תו# ובית הצביטה לקודש ולתרומה

נושא מדרס אי נושא תרומה או קודש לכתחילה ובדיעבד

גזירה כעי� המעשה בלבד (2) כג
כלי ע� גמר מלאכתו אי טהור לתרומה וקודש

במעלות טהרה שגזרו למעשה פ"א לא חידשו דבר

אי� מטמא מדרס אלא כלי המיוחד לישיבה (2)

צירו& קודש בכלי לקבלת טומאה (2)

טומאת שלישי ורביעי בקודש (2) כד
טומאת יד כשחברתה נטמאה לתרומה ולקודש
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קבלת טומאת ידי� מידי� טמאות של אחר לקודש כד
אכילת תרומה או קודש נגובי� בידי� מסואבות

חיבת הקודש מכשירתו לקבלת טומאה (2)

טבילת אונ� ומחוסר כיפורי� לאכילת קדשי�

מעלות טהרה בתרומה מבקודש

נאמנות ע"ה על טהרת יי� ושמ� בתרומה ובקודש

טומאת אר' העמי� (2) כה
אהל זרוק אי הוי אהל (2)

כלי חרס מוק& צמיד פתיל להציל בקודש ובמי חטאת

נאמנות ע"ה לטהרה בשעת הגיתות א& לתרומה

אי� ע"ה נאמ� לטהרה לתרומה שלא בשעת הגיתות

חבר וע"ה שירשו מע"ה לטהרה

ע"ה שהעיד שהפריש מחבית לקודש נאמ� א& לתרומה

בדיקת בית הפרס לקרב� פסח ולתרומה

מיגו באיסור והיתר (4)

נאמנות ע"ה על טהרת קנקני� לקודש ולתרומה

אריס חייב לטרוח על כלי אחסו� ע'  יו� קודת הגיתות

נאמנות ע"ה על טהרת כלי חרס לקודש (1)

נאמנות גבאי� וגנבי� לטהרה להעיד שלא נכנסו או נגעו כו
נאמנות ע"ה על טהרת כלי חרס לקודש (2)

אי� עושי� כבשונות בירושלי� (1)

נאמנות ע"ה ברגל א& לתרומה

טהרת חבית שפתחה ע"ג הרגל לאחר הרגל (2)

טהרת העזרה וכליה אחר הרגל מטומאת ע"ה

טומאה בכלי המקדש שבהיכל

נוכחות השולח� והמנורה במקדש תמיד

כלי העשוי לנחת אינו מקבל טומאה (2)

נס לחה"פ שסילוקו כסידורו (2)

טומאה בכלי ע' העשוי לנחת המצופה מתכת (1)

גמ"ח מכפרת כמזבח (2) כז
מזבחות המקדש אי מקבלי� טומאה

אש גיהנ� אי� שולטת בת"ח

אש גיהנ� אי� שולטת אפי'  בפושעי ישראל
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