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פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: שלשי� ושש  חילוקי כפרה

ח:ב: ארבעה מחוסרי כפרה  שפחה חרופה

יא:ג: אמרו לו  חילוקי כפרה

יז.ד: ספק אכל חלב  אש� תלוי

כ:ה: ד� שחיטה  איסור אכילת ד�

כג:ו: המביא אש�  אש� תלוי

  חילוקי כפרהחילוקי כפרהחילוקי כפרהחילוקי כפרה      אאאא:  :  :  :  שלשי� ושש שלשי� ושש שלשי� ושש שלשי� ושש 

לללל""""ו חייבי כריתותו חייבי כריתותו חייבי כריתותו חייבי כריתות ב
מנייני� שוני� שנשנו במשנה

חילוק כפרה בעריות וחייבי כריתות חילוק כפרה בעריות וחייבי כריתות חילוק כפרה בעריות וחייבי כריתות חילוק כפרה בעריות וחייבי כריתות ((((3333))))

דבר שהיה בכלל ויצא, ללמד על הכלל כולו יצא (14)

בא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו בא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו בא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו בא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו ((((2222))))

אי$ עונשי$ מ$ הדי$ (11) ג
חילוק כפרה למפט� וס% משמ$ המשחהחילוק כפרה למפט� וס% משמ$ המשחהחילוק כפרה למפט� וס% משמ$ המשחהחילוק כפרה למפט� וס% משמ$ המשחה

אי$ חיוב חטאת על ביטול מצות עשה

שגגת ע"ז וזדו$ עבודות

העובד ע"ז מאהבה ומיראה (3)

אומר מותר (6)

חיוב למעלה בחו' את שנשחט בחו' (2)

חילוק כפרה לשוחט ומעלה בחו'חילוק כפרה לשוחט ומעלה בחו'חילוק כפרה לשוחט ומעלה בחו'חילוק כפרה לשוחט ומעלה בחו'

חילוק כפרה לבעל אוב וידעוני חילוק כפרה לבעל אוב וידעוני חילוק כפרה לבעל אוב וידעוני חילוק כפרה לבעל אוב וידעוני ((((2222))))

מעשה חשוב לחיוב חטאת (2)

חובר חבר (2)

עקימת שפתיי� אי הוי מעשה לחיוב מלקות (3)

מני$ מלקויות וחילוק כפרה לאוכל חלב שורמני$ מלקויות וחילוק כפרה לאוכל חלב שורמני$ מלקויות וחילוק כפרה לאוכל חלב שורמני$ מלקויות וחילוק כפרה לאוכל חלב שור,  ,  ,  ,  כשב ועזכשב ועזכשב ועזכשב ועז ד
לאו שבכללות (7)

דבר הלמד מעניינו (7)

אליה של כבש חולי$ מותרת באכילה אליה של כבש חולי$ מותרת באכילה אליה של כבש חולי$ מותרת באכילה אליה של כבש חולי$ מותרת באכילה ((((2222))))

מני$ מלקויות לאוכל חלב קדשי�מני$ מלקויות לאוכל חלב קדשי�מני$ מלקויות לאוכל חלב קדשי�מני$ מלקויות לאוכל חלב קדשי�

מני$ מלקויות לאוכל ד� קדשי�מני$ מלקויות לאוכל ד� קדשי�מני$ מלקויות לאוכל ד� קדשי�מני$ מלקויות לאוכל ד� קדשי�

ד� שרצי� מצטר( לבשר לאיסור אכילה ולטומאהד� שרצי� מצטר( לבשר לאיסור אכילה ולטומאהד� שרצי� מצטר( לבשר לאיסור אכילה ולטומאהד� שרצי� מצטר( לבשר לאיסור אכילה ולטומאה

ד� התמצית לאיסור אכילה ד� התמצית לאיסור אכילה ד� התמצית לאיסור אכילה ד� התמצית לאיסור אכילה ((((3333))))

לאו שבכללות (8)

מני$ מלקויות לאוכל מע"ש דג$, תירוש ויצהר

מני$ מלקויות לאוכל חדש לח�, קלי וכרמל ה
אל תהי גזירה שווה קלה בעיני%

מקור לחיוב כרת בפיגול ובנותרמקור לחיוב כרת בפיגול ובנותרמקור לחיוב כרת בפיגול ובנותרמקור לחיוב כרת בפיגול ובנותר

מקור לחיוב שריפה לבא על בתו מאנוסתו

מקור לכל הנסקלי$ מבעל אוב וידעוני (2)

מפט� וס% משמ$ המשחה המחוייבי$ כרת מפט� וס% משמ$ המשחה המחוייבי$ כרת מפט� וס% משמ$ המשחה המחוייבי$ כרת מפט� וס% משמ$ המשחה המחוייבי$ כרת ((((1111))))

הכנת שמ$ המשחה ע"י משה רבנו

ניסי� שהיו בשמ$ המשחה שהכי$ משה רבנו

משיחת כ"ג ומלכי� בשמ$ המשחה (2)

דברי� שגנז יאשיהו בסו( ימי בית ראשו$ (2)

אופ$ משיחת כ"ג ומלכי� (2)

בחינת העתיד ע"י סימני�

מאכלי ר"ה כסימני� לשנה מבורכת (2) ו

והיו עיני% רואות את מורי% (2)

מפט� קטורת הסמי� המחוייב כרתמפט� קטורת הסמי� המחוייב כרתמפט� קטורת הסמי� המחוייב כרתמפט� קטורת הסמי� המחוייב כרת

מעילה בריח הקטורת

מעילה בקול, מראה וריח (2)

מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו (6)

ב'  כתובי$ הבאי$ כא'  אי$ מלמדי$ (21)

מעשה פיטו� הקטורת

מעשה פיטו� הקטורת בתו% המקדש

פיט� קטורת הסמי� לחצאי$ או פחות חייב כרתפיט� קטורת הסמי� לחצאי$ או פחות חייב כרתפיט� קטורת הסמי� לחצאי$ או פחות חייב כרתפיט� קטורת הסמי� לחצאי$ או פחות חייב כרת

קטורת יוה"כ דקה מ$ הדקה (2)

מקור לי"א סממני$ שבקטורת

כלל ופרט וכלל (24)

תענית שאי$ בה מפושעי ישראל אינה תענית

ס% משמ$ המשחה המחוייב כרת ס% משמ$ המשחה המחוייב כרת ס% משמ$ המשחה המחוייב כרת ס% משמ$ המשחה המחוייב כרת ((((2222))))

ישראל קרויי$ אד� ואי$ עכו"� קרויי$ אד� (3)

ס% מל% או כס% מל% או כס% מל% או כס% מל% או כ""""ג בשמ$ המשחה אחר שנמשחו למעילהג בשמ$ המשחה אחר שנמשחו למעילהג בשמ$ המשחה אחר שנמשחו למעילהג בשמ$ המשחה אחר שנמשחו למעילה

שיעור סיכה משמ$ המשחהשיעור סיכה משמ$ המשחהשיעור סיכה משמ$ המשחהשיעור סיכה משמ$ המשחה

הנאה משמ$ המשחה לאחר שנמשח עהנאה משמ$ המשחה לאחר שנמשח עהנאה משמ$ המשחה לאחר שנמשח עהנאה משמ$ המשחה לאחר שנמשח ע""""ג הכג הכג הכג הכ""""גגגג ז
ספק מטמא מקדש וקדשיו אינו מביא אש� תלויספק מטמא מקדש וקדשיו אינו מביא אש� תלויספק מטמא מקדש וקדשיו אינו מביא אש� תלויספק מטמא מקדש וקדשיו אינו מביא אש� תלוי

הביא חטאת ואמר לא תכפר לי חטאתי

כפרת יוה"כ ללא תשובה (3)

חיוב מגד( בכרת במזיד ובחטאת בשוגגחיוב מגד( בכרת במזיד ובחטאת בשוגגחיוב מגד( בכרת במזיד ובחטאת בשוגגחיוב מגד( בכרת במזיד ובחטאת בשוגג

חטא מגד(חטא מגד(חטא מגד(חטא מגד(

יולדת המחוייבת קרב$ ושקרבנה נאכל או אינו נאכליולדת המחוייבת קרב$ ושקרבנה נאכל או אינו נאכליולדת המחוייבת קרב$ ושקרבנה נאכל או אינו נאכליולדת המחוייבת קרב$ ושקרבנה נאכל או אינו נאכל

שפחה כנענית שילדה חייבת בקרב$שפחה כנענית שילדה חייבת בקרב$שפחה כנענית שילדה חייבת בקרב$שפחה כנענית שילדה חייבת בקרב$

עבד חייב במצוות כאשה (3)

הבאת חטאת מספק על תנאיהבאת חטאת מספק על תנאיהבאת חטאת מספק על תנאיהבאת חטאת מספק על תנאי

יוצא דופ$ לקרב$ יולדת יוצא דופ$ לקרב$ יולדת יוצא דופ$ לקרב$ יולדת יוצא דופ$ לקרב$ יולדת ((((1111))))

הפילה אור ליו� פהפילה אור ליו� פהפילה אור ליו� פהפילה אור ליו� פ""""א ללידת נקבה אי חייבת עוד קרב$א ללידת נקבה אי חייבת עוד קרב$א ללידת נקבה אי חייבת עוד קרב$א ללידת נקבה אי חייבת עוד קרב$

ר'  הושעיא תלמיד בר קפרא ור'  חייא ח
זב שראה גזב שראה גזב שראה גזב שראה ג'  '  '  '  ראיות בליל חראיות בליל חראיות בליל חראיות בליל ח'  '  '  '  לזיבתולזיבתולזיבתולזיבתו

לילה אי הוי מחוסר זמ$ (6)

ראיית זוב הסותרת ספירת ז'  נקיי� אינה מחייבת קרב$

אשה החייבת כמה קרבנות מתי יכולה לאכול קדשי�

  שפחה חרופהשפחה חרופהשפחה חרופהשפחה חרופה      בבבב:  :  :  :  ארבעה מחוסרי כפרה ארבעה מחוסרי כפרה ארבעה מחוסרי כפרה ארבעה מחוסרי כפרה 

מחוסרי כפרהמחוסרי כפרהמחוסרי כפרהמחוסרי כפרה ח
הבדלי� בי$ מצורע למצורעת

גר בלא קרב$ אי הוי מחוסר כיפורי�גר בלא קרב$ אי הוי מחוסר כיפורי�גר בלא קרב$ אי הוי מחוסר כיפורי�גר בלא קרב$ אי הוי מחוסר כיפורי�

קרב$ גרקרב$ גרקרב$ גרקרב$ גר

גר נכנס לברית במילהגר נכנס לברית במילהגר נכנס לברית במילהגר נכנס לברית במילה,  ,  ,  ,  טבילה והרצאת ד�טבילה והרצאת ד�טבילה והרצאת ד�טבילה והרצאת ד� ט
קבלת גרי� בזהקבלת גרי� בזהקבלת גרי� בזהקבלת גרי� בזה""""ז ללא קרב$ז ללא קרב$ז ללא קרב$ז ללא קרב$

גר תושב אי מותר לעשות מלאכה בשבת

החייבי$ קרב$ על מזיד כשוגגהחייבי$ קרב$ על מזיד כשוגגהחייבי$ קרב$ על מזיד כשוגגהחייבי$ קרב$ על מזיד כשוגג

הבא על שפחה חרופה כמה ביאות מביא קרב$ אהבא על שפחה חרופה כמה ביאות מביא קרב$ אהבא על שפחה חרופה כמה ביאות מביא קרב$ אהבא על שפחה חרופה כמה ביאות מביא קרב$ א''''

הבא על כמה שפחות חרופותהבא על כמה שפחות חרופותהבא על כמה שפחות חרופותהבא על כמה שפחות חרופות

נזיר שנטמא כמה פעמי� מביא קרב$ אנזיר שנטמא כמה פעמי� מביא קרב$ אנזיר שנטמא כמה פעמי� מביא קרב$ אנזיר שנטמא כמה פעמי� מביא קרב$ א''''

בעל שקינא לאשתו עבעל שקינא לאשתו עבעל שקינא לאשתו עבעל שקינא לאשתו ע""""י כמה אנשי� מביאה מנחה אי כמה אנשי� מביאה מנחה אי כמה אנשי� מביאה מנחה אי כמה אנשי� מביאה מנחה א''''

מצורע שנטמא מכמה נגעי� מביא קרב$ אמצורע שנטמא מכמה נגעי� מביא קרב$ אמצורע שנטמא מכמה נגעי� מביא קרב$ אמצורע שנטמא מכמה נגעי� מביא קרב$ א''''

מצורע שהביא חלק מקרבנותיו והעני או העשיר מצורע שהביא חלק מקרבנותיו והעני או העשיר מצורע שהביא חלק מקרבנותיו והעני או העשיר מצורע שהביא חלק מקרבנותיו והעני או העשיר ((((2222))))

אשה שהפילה כמה פעמי� אי מביאה קרב$ על כל לידהאשה שהפילה כמה פעמי� אי מביאה קרב$ על כל לידהאשה שהפילה כמה פעמי� אי מביאה קרב$ על כל לידהאשה שהפילה כמה פעמי� אי מביאה קרב$ על כל לידה

אשה שהפילה כמה פעמי� לימי טומאה וד� טוהר י
שחיטת קרב$ פסח על יולדת מחוסרת כפרה

טבול יו� ומחוסר כיפורי� של זב אי דינו כזב (3)

פתיחת הקבר בלא ד� (1)
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המביאי$ קרב$ עולה ויורדהמביאי$ קרב$ עולה ויורדהמביאי$ קרב$ עולה ויורדהמביאי$ קרב$ עולה ויורד י
ער% כספי לקרב$ כבשער% כספי לקרב$ כבשער% כספי לקרב$ כבשער% כספי לקרב$ כבש,  ,  ,  ,  עו( ומנחהעו( ומנחהעו( ומנחהעו( ומנחה

המיוחד באיסור שפחה חרופההמיוחד באיסור שפחה חרופההמיוחד באיסור שפחה חרופההמיוחד באיסור שפחה חרופה

הבא על שפחה חרופה היא לוקה והוא חייב אש�הבא על שפחה חרופה היא לוקה והוא חייב אש�הבא על שפחה חרופה היא לוקה והוא חייב אש�הבא על שפחה חרופה היא לוקה והוא חייב אש� יא
כשהשפחה חרופה פטורה הבא עליה פטור מקרב$ כשהשפחה חרופה פטורה הבא עליה פטור מקרב$ כשהשפחה חרופה פטורה הבא עליה פטור מקרב$ כשהשפחה חרופה פטורה הבא עליה פטור מקרב$ ((((1111))))

הבא דוקא על שפחה חרופה בעולה חייב קרב$הבא דוקא על שפחה חרופה בעולה חייב קרב$הבא דוקא על שפחה חרופה בעולה חייב קרב$הבא דוקא על שפחה חרופה בעולה חייב קרב$

איזוהי שפחה חרופהאיזוהי שפחה חרופהאיזוהי שפחה חרופהאיזוהי שפחה חרופה

דברה תורה כל'  בני אד� (16)

כשהשפחה חרופה פטורה הבא עליה פטור מקרב$ כשהשפחה חרופה פטורה הבא עליה פטור מקרב$ כשהשפחה חרופה פטורה הבא עליה פטור מקרב$ כשהשפחה חרופה פטורה הבא עליה פטור מקרב$ ((((2222))))

העראה בשפחה חרופה אינה כגמר ביאה העראה בשפחה חרופה אינה כגמר ביאה העראה בשפחה חרופה אינה כגמר ביאה העראה בשפחה חרופה אינה כגמר ביאה ((((2222))))

ביאה שלא כדרכה או כשאי$ מתכוי$ בשפחה חרופהביאה שלא כדרכה או כשאי$ מתכוי$ בשפחה חרופהביאה שלא כדרכה או כשאי$ מתכוי$ בשפחה חרופהביאה שלא כדרכה או כשאי$ מתכוי$ בשפחה חרופה

  חילוקי כפרהחילוקי כפרהחילוקי כפרהחילוקי כפרה      גגגג:  :  :  :  אמרו לו אמרו לו אמרו לו אמרו לו 

חיוב חטאת עחיוב חטאת עחיוב חטאת עחיוב חטאת ע""""פ עדי� או עפ עדי� או עפ עדי� או עפ עדי� או ע""""אאאא יא

חיוב חטאת עחיוב חטאת עחיוב חטאת עחיוב חטאת ע""""פ עדי� על טומאת מקדש וקדשיופ עדי� על טומאת מקדש וקדשיופ עדי� על טומאת מקדש וקדשיופ עדי� על טומאת מקדש וקדשיו יב
חיוב חטאת עחיוב חטאת עחיוב חטאת עחיוב חטאת ע""""פ עדי� על שפחה חרופהפ עדי� על שפחה חרופהפ עדי� על שפחה חרופהפ עדי� על שפחה חרופה,  ,  ,  ,  נזיר שנטמאנזיר שנטמאנזיר שנטמאנזיר שנטמא

או שבועת העדותאו שבועת העדותאו שבועת העדותאו שבועת העדות

ידיעות מחלקותידיעות מחלקותידיעות מחלקותידיעות מחלקות

צירו( חצאי שיעור במאכלות אסורי�צירו( חצאי שיעור במאכלות אסורי�צירו( חצאי שיעור במאכלות אסורי�צירו( חצאי שיעור במאכלות אסורי�

דעת ר'  יהושע שתמחויי$ מחלקי$ (2)

ידיעה לחצי שיעור (4)

זמ$ אכילה לצירו( לכשיעורזמ$ אכילה לצירו( לכשיעורזמ$ אכילה לצירו( לכשיעורזמ$ אכילה לצירו( לכשיעור

זמ$ אכילת אוכלי$ טמאי$ לצירו( לכשיעור טומאת הגו( יג
אכל אוכלי$ טמאי$ פחות מכשיעור להטמא אסור לטבול

תינוק היונק חלב מאשה טמאה במגע טמא מת

חלב היוצא מאשה טמאה אי דינו כאוכל או כמעיי$ הזב

משקי$ של זב הטהורי$, טמאי$ כמשקי$ או כמעיי$

שתיית יי$ ומשקי$ משכרי$ האוסרי� להכנס למקדששתיית יי$ ומשקי$ משכרי$ האוסרי� להכנס למקדששתיית יי$ ומשקי$ משכרי$ האוסרי� להכנס למקדששתיית יי$ ומשקי$ משכרי$ האוסרי� להכנס למקדש

איסור הוראה אחר שתיית יי$ (3)

זיל קרי בי רב הוא (4)

ריבוי חיובי חטאות על אכילה אחתריבוי חיובי חטאות על אכילה אחתריבוי חיובי חטאות על אכילה אחתריבוי חיובי חטאות על אכילה אחת

איסור אי חל על איסור (17) יד
שיעור ככותבת הגסה לאכילה ביוה"כ (2)

בית הבליעה אינו מחזיר יותר מב'  זיתי�

עירוב ומלאכת הוצאה מרלעירוב ומלאכת הוצאה מרלעירוב ומלאכת הוצאה מרלעירוב ומלאכת הוצאה מרל""""ר ביוהר ביוהר ביוהר ביוה""""כ כ כ כ ((((2222))))

ריבוי חטאות בבא על בתוריבוי חטאות בבא על בתוריבוי חטאות בבא על בתוריבוי חטאות בבא על בתו

איסור אי חל על איסור (18)

ריבוי חטאות בבא על בת בתוריבוי חטאות בבא על בת בתוריבוי חטאות בבא על בת בתוריבוי חטאות בבא על בת בתו,  ,  ,  ,  בת אשתו או בתהבת אשתו או בתהבת אשתו או בתהבת אשתו או בתה

איסור אי חל על איסור (19)

ריבוי חטאות בבא על חמותוריבוי חטאות בבא על חמותוריבוי חטאות בבא על חמותוריבוי חטאות בבא על חמותו,  ,  ,  ,  א� חמיו או חמותוא� חמיו או חמותוא� חמיו או חמותוא� חמיו או חמותו

בא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו בא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו בא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו בא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו ((((3333)))) טו
ריבוי חיובי חטאות לבא על הריבוי חיובי חטאות לבא על הריבוי חיובי חטאות לבא על הריבוי חיובי חטאות לבא על ה'  '  '  '  נשיו נדותנשיו נדותנשיו נדותנשיו נדות

ריבוי חיובי חטאות על אותה עבירה בהעל� אריבוי חיובי חטאות על אותה עבירה בהעל� אריבוי חיובי חטאות על אותה עבירה בהעל� אריבוי חיובי חטאות על אותה עבירה בהעל� א''''

טומאה באבר בהמה או אד� המדולדלי$ (2)

ניתוק ממקור טומאה והיטמאות הבאי$ כא'

ריבוי חטאות לשוחט בחו' או אוכל נותר כמה קרבנותריבוי חטאות לשוחט בחו' או אוכל נותר כמה קרבנותריבוי חטאות לשוחט בחו' או אוכל נותר כמה קרבנותריבוי חטאות לשוחט בחו' או אוכל נותר כמה קרבנות

דעת רדעת רדעת רדעת ר'  '  '  '  יהושע שתמחויי$ מחלקי$ יהושע שתמחויי$ מחלקי$ יהושע שתמחויי$ מחלקי$ יהושע שתמחויי$ מחלקי$ ((((3333))))

ידיעות מחלקות לאש� תלוי ידיעות מחלקות לאש� תלוי ידיעות מחלקות לאש� תלוי ידיעות מחלקות לאש� תלוי ((((1111))))

תמחויי$ המחלקי$ לכפרהתמחויי$ המחלקי$ לכפרהתמחויי$ המחלקי$ לכפרהתמחויי$ המחלקי$ לכפרה טז
ריבוי חטאות לעושה כמה מלאכות בכמה שבתותריבוי חטאות לעושה כמה מלאכות בכמה שבתותריבוי חטאות לעושה כמה מלאכות בכמה שבתותריבוי חטאות לעושה כמה מלאכות בכמה שבתות

העושה כמה מלאכות מעי$ אותה מלאכה בשבתהעושה כמה מלאכות מעי$ אותה מלאכה בשבתהעושה כמה מלאכות מעי$ אותה מלאכה בשבתהעושה כמה מלאכות מעי$ אותה מלאכה בשבת

ריבוי חיובי חטאות לבא על כמה בהמותריבוי חיובי חטאות לבא על כמה בהמותריבוי חיובי חטאות לבא על כמה בהמותריבוי חיובי חטאות לבא על כמה בהמות

שבתות אי כגופי$ מוחלקי$ ואי ימי� שבנתיי� כידיעהשבתות אי כגופי$ מוחלקי$ ואי ימי� שבנתיי� כידיעהשבתות אי כגופי$ מוחלקי$ ואי ימי� שבנתיי� כידיעהשבתות אי כגופי$ מוחלקי$ ואי ימי� שבנתיי� כידיעה

  חיובי שבת חיובי שבת חיובי שבת חיובי שבת ((((2222))))      כלל גדול כלל גדול כלל גדול כלל גדול 

ידיעה לחצי שיעור (5) יז

ריבוי חטאות לבא על נדה שטבלה בי$ ביאה לביאהריבוי חטאות לבא על נדה שטבלה בי$ ביאה לביאהריבוי חטאות לבא על נדה שטבלה בי$ ביאה לביאהריבוי חטאות לבא על נדה שטבלה בי$ ביאה לביאה

ריבוי חטאות לבא על נדה כמה ביאות בהעל� אריבוי חטאות לבא על נדה כמה ביאות בהעל� אריבוי חטאות לבא על נדה כמה ביאות בהעל� אריבוי חטאות לבא על נדה כמה ביאות בהעל� א''''

  אש� תלויאש� תלויאש� תלויאש� תלוי      דדדד:  :  :  :  ספק אכל חלב ספק אכל חלב ספק אכל חלב ספק אכל חלב 

חיוב אש� תלוי בספק חתיכה אחיוב אש� תלוי בספק חתיכה אחיוב אש� תלוי בספק חתיכה אחיוב אש� תלוי בספק חתיכה א'  '  '  '  או בבאו בבאו בבאו בב'  '  '  '  חתיכות חתיכות חתיכות חתיכות ((((2222)))) יז
יש א� למסורת / למקרא (8)

בבבב'  '  '  '  חתיכות של חלב ושומ$ ואכל גוי אחתיכות של חלב ושומ$ ואכל גוי אחתיכות של חלב ושומ$ ואכל גוי אחתיכות של חלב ושומ$ ואכל גוי א'  '  '  '  וישראל הבוישראל הבוישראל הבוישראל הב'''' יח
חיוב אש� תלוי לשוחט אש� תלוי בחו'חיוב אש� תלוי לשוחט אש� תלוי בחו'חיוב אש� תלוי לשוחט אש� תלוי בחו'חיוב אש� תלוי לשוחט אש� תלוי בחו'

הבאת אש� תלוי בנדבה (2)

בבבב'  '  '  '  חתיכות של חלב ושומ$ שאכלו� שניי�חתיכות של חלב ושומ$ שאכלו� שניי�חתיכות של חלב ושומ$ שאכלו� שניי�חתיכות של חלב ושומ$ שאכלו� שניי�

ידיעות מחלקות לאש� תלוי ידיעות מחלקות לאש� תלוי ידיעות מחלקות לאש� תלוי ידיעות מחלקות לאש� תלוי ((((2222))))

ידיעות ספק אי מחלקות לחטאותידיעות ספק אי מחלקות לחטאותידיעות ספק אי מחלקות לחטאותידיעות ספק אי מחלקות לחטאות

אכל כזית איסור לפני יוהאכל כזית איסור לפני יוהאכל כזית איסור לפני יוהאכל כזית איסור לפני יוה""""כ וכזית אחר יוהכ וכזית אחר יוהכ וכזית אחר יוהכ וכזית אחר יוה""""כ לחטאותכ לחטאותכ לחטאותכ לחטאות

הל% בב'  שבילי$ טמא וטהור ונכנס למקדש לחטאת

חיוב חטאת לחוטא ודאי ואינו יודע במה חטאחיוב חטאת לחוטא ודאי ואינו יודע במה חטאחיוב חטאת לחוטא ודאי ואינו יודע במה חטאחיוב חטאת לחוטא ודאי ואינו יודע במה חטא יט
מתעסק בחלבי� ועריות חייבמתעסק בחלבי� ועריות חייבמתעסק בחלבי� ועריות חייבמתעסק בחלבי� ועריות חייב

מתעסק במלאכת שבת מתעסק במלאכת שבת מתעסק במלאכת שבת מתעסק במלאכת שבת ((((2222))))

מלאכת אורג (2)

חיוב אש� תלוי לחוטא ודאי ואינו יודע במה חטאחיוב אש� תלוי לחוטא ודאי ואינו יודע במה חטאחיוב אש� תלוי לחוטא ודאי ואינו יודע במה חטאחיוב אש� תלוי לחוטא ודאי ואינו יודע במה חטא

מתעסק במלאכת שבת מתעסק במלאכת שבת מתעסק במלאכת שבת מתעסק במלאכת שבת ((((3333))))

טעה בדבר מצוה ועשה מצוה (5)

מקלקל ומתעסק בחובל (6)

נתכוי$ לעשות בנתכוי$ לעשות בנתכוי$ לעשות בנתכוי$ לעשות ב'  '  '  '  מלאכות ונתהפ% לו סדר עשיית$מלאכות ונתהפ% לו סדר עשיית$מלאכות ונתהפ% לו סדר עשיית$מלאכות ונתהפ% לו סדר עשיית$ כ
חתה גחלי� בשבת וכיבה העליונות והבעיר התחתונותחתה גחלי� בשבת וכיבה העליונות והבעיר התחתונותחתה גחלי� בשבת וכיבה העליונות והבעיר התחתונותחתה גחלי� בשבת וכיבה העליונות והבעיר התחתונות

מקלקל במבעיר (3)

דשא"מ  מבעיר

משאצל"ג  מבעיר

  איסור אכילת ד�איסור אכילת ד�איסור אכילת ד�איסור אכילת ד�      הההה:  :  :  :  ד� שחיטה ד� שחיטה ד� שחיטה ד� שחיטה 

ד� האסור באכילה בכרת או בלאוד� האסור באכילה בכרת או בלאוד� האסור באכילה בכרת או בלאוד� האסור באכילה בכרת או בלאו כ

כלל ופרט וכלל (25) כא
כלל ופרט וכלל כשאי$ הכללי� דומי� (5)

איסור חלבאיסור חלבאיסור חלבאיסור חלב,  ,  ,  ,  ד�ד�ד�ד�,  ,  ,  ,  נבלהנבלהנבלהנבלה,  ,  ,  ,  גיד הנשה ועוד בכוי גיד הנשה ועוד בכוי גיד הנשה ועוד בכוי גיד הנשה ועוד בכוי ((((3333))))

התייחסות התורה לספק (10)

ד� אד� ד� אד� ד� אד� ד� אד� ((((2222))))

טומאת אוכלי$ בבשר אד�

טומאת אוכלי$ בבשר נבלה

דבר שסופו לטמא טומאה חמורה אי$ צרי% הכשר (2)

בטלה דעתו אצל כל אד� (11)

ד� דגי� וחגבי�ד� דגי� וחגבי�ד� דגי� וחגבי�ד� דגי� וחגבי�

ד� שרצי�ד� שרצי�ד� שרצי�ד� שרצי�

ד� דגי� שכינסוד� דגי� שכינסוד� דגי� שכינסוד� דגי� שכינסו

ד� אד� ד� אד� ד� אד� ד� אד� ((((3333))))

חלב אד� (2) כב
ד� לב עו( או בהמהד� לב עו( או בהמהד� לב עו( או בהמהד� לב עו( או בהמה

ד� הנפש שחייבי$ עליו כרתד� הנפש שחייבי$ עליו כרתד� הנפש שחייבי$ עליו כרתד� הנפש שחייבי$ עליו כרת

ד� קילוח אינו מכשיר אוכלי$ לקבל טומאה

ד� התמצית לאיסור אכילה ולכפרה עד� התמצית לאיסור אכילה ולכפרה עד� התמצית לאיסור אכילה ולכפרה עד� התמצית לאיסור אכילה ולכפרה ע""""ג המזבח ג המזבח ג המזבח ג המזבח ((((4444))))

סת� ספרא ר'  יהודה (7)

חיוב אש� תלוי על ספק מעילה חיוב אש� תלוי על ספק מעילה חיוב אש� תלוי על ספק מעילה חיוב אש� תלוי על ספק מעילה ((((2222))))

וי"ו מוסי( על עני$ ראשו$ (12)

די$ המועל בקדשי� במזיד (3)

ג"ש למחצה (3)

היקש למחצה (3)
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שווי אש� ודאי ואש� תלוי (3) כב
אשה שהביאה חטאת עו( על ספק לידה ונודע להאשה שהביאה חטאת עו( על ספק לידה ונודע להאשה שהביאה חטאת עו( על ספק לידה ונודע להאשה שהביאה חטאת עו( על ספק לידה ונודע לה

הבאת חטאת או אש� בשותפות על תנאיהבאת חטאת או אש� בשותפות על תנאיהבאת חטאת או אש� בשותפות על תנאיהבאת חטאת או אש� בשותפות על תנאי

איסור אי חל על איסור (20) כג
איסור חל על איסור בקדשי�

  אש� תלויאש� תלויאש� תלויאש� תלוי      וווו:  :  :  :  המביא אש� המביא אש� המביא אש� המביא אש� 

הפריש לאש� תלוי ונודע לו שלא חטא או שחטא ודאיהפריש לאש� תלוי ונודע לו שלא חטא או שחטא ודאיהפריש לאש� תלוי ונודע לו שלא חטא או שחטא ודאיהפריש לאש� תלוי ונודע לו שלא חטא או שחטא ודאי כג
הביא אש� ודאי ונודע לו שלא חטאהביא אש� ודאי ונודע לו שלא חטאהביא אש� ודאי ונודע לו שלא חטאהביא אש� ודאי ונודע לו שלא חטא

שור שנגמר דינו לסקילה בטעות

עגלה ערופה שנודע מי ההורג קוד� או אחר עריפתה

הפריש בהפריש בהפריש בהפריש ב'  '  '  '  אשמות לאחריות ונתכפר באאשמות לאחריות ונתכפר באאשמות לאחריות ונתכפר באאשמות לאחריות ונתכפר בא'''' כד
הביא אש� תלוי עהביא אש� תלוי עהביא אש� תלוי עהביא אש� תלוי ע""""פ עדי� והוזמופ עדי� והוזמופ עדי� והוזמופ עדי� והוזמו

שור שנגמר דינו לסקילה והוזמו עדיו הרי הוא הפקר

עיר הנדחת שהוזמו עדיה הרי היא הפקר

נת$ מתנה לחברו ואמר אי אפשי בה וכיו"ב

הביא אש� תלוי או ודאי ונודע לו שלא חטא לאחרהביא אש� תלוי או ודאי ונודע לו שלא חטא לאחרהביא אש� תלוי או ודאי ונודע לו שלא חטא לאחרהביא אש� תלוי או ודאי ונודע לו שלא חטא לאחר
שחיטה או לאחר זריקת הד�שחיטה או לאחר זריקת הד�שחיטה או לאחר זריקת הד�שחיטה או לאחר זריקת הד�

די$ חולי$ שנשחטו בעזרה

העומד לזרוק אי כזרוק דמי (6)

עגלה ערופה מאימתי נאסרת (3)

שחיטה שאינה ראויה אי שמה שחיטה (9) כה
עגלה ערופה ששחטה

הבאת אש� תלוי בנדבה הבאת אש� תלוי בנדבה הבאת אש� תלוי בנדבה הבאת אש� תלוי בנדבה ((((3333))))

התורה חסה על גופ$ של ישראל

חטאי� שמביאי� עליה� אש� תלויחטאי� שמביאי� עליה� אש� תלויחטאי� שמביאי� עליה� אש� תלויחטאי� שמביאי� עליה� אש� תלוי

חייבי חטאות ואשמות ודאי$ שעבר עליה$ יוהחייבי חטאות ואשמות ודאי$ שעבר עליה$ יוהחייבי חטאות ואשמות ודאי$ שעבר עליה$ יוהחייבי חטאות ואשמות ודאי$ שעבר עליה$ יוה""""ככככ

חייבי אש� תלוי שעבר עליה$ יוהחייבי אש� תלוי שעבר עליה$ יוהחייבי אש� תלוי שעבר עליה$ יוהחייבי אש� תלוי שעבר עליה$ יוה""""כ פטורי$כ פטורי$כ פטורי$כ פטורי$

חייבי חטאת או אש� שלא לכפרה שעבר עליה$ יוהחייבי חטאת או אש� שלא לכפרה שעבר עליה$ יוהחייבי חטאת או אש� שלא לכפרה שעבר עליה$ יוהחייבי חטאת או אש� שלא לכפרה שעבר עליה$ יוה""""ככככ כו
חייב אש� תלוי שעבר עליו יוהחייב אש� תלוי שעבר עליו יוהחייב אש� תלוי שעבר עליו יוהחייב אש� תלוי שעבר עליו יוה""""כ ונודע לו שודאי חטאכ ונודע לו שודאי חטאכ ונודע לו שודאי חטאכ ונודע לו שודאי חטא

יולדת שהביאה חטאת עו( על הספק ונודע לה לאחריולדת שהביאה חטאת עו( על הספק ונודע לה לאחריולדת שהביאה חטאת עו( על הספק ונודע לה לאחריולדת שהביאה חטאת עו( על הספק ונודע לה לאחר
שנמלקה שילדה או שלא ילדהשנמלקה שילדה או שלא ילדהשנמלקה שילדה או שלא ילדהשנמלקה שילדה או שלא ילדה

קנה במעות שהפריש לאש� בקנה במעות שהפריש לאש� בקנה במעות שהפריש לאש� בקנה במעות שהפריש לאש� ב'  '  '  '  אילי� לאש� או לחולי$אילי� לאש� או לחולי$אילי� לאש� או לחולי$אילי� לאש� או לחולי$

תשלו� חומש מעילה ע� גזלו או ע� אשמותשלו� חומש מעילה ע� גזלו או ע� אשמותשלו� חומש מעילה ע� גזלו או ע� אשמותשלו� חומש מעילה ע� גזלו או ע� אשמו

הבאת אש� מעילות בחומשי$ שמסתכמי$ לבהבאת אש� מעילות בחומשי$ שמסתכמי$ לבהבאת אש� מעילות בחומשי$ שמסתכמי$ לבהבאת אש� מעילות בחומשי$ שמסתכמי$ לב'  '  '  '  סלעי�סלעי�סלעי�סלעי� כז
כפרה בשבח הקדש (4)

אש� השווה סלע בשעת הפרשה ובאש� השווה סלע בשעת הפרשה ובאש� השווה סלע בשעת הפרשה ובאש� השווה סלע בשעת הפרשה וב'  '  '  '  סלעי� בכפרהסלעי� בכפרהסלעי� בכפרהסלעי� בכפרה

דיחוי בע"ח מקדושת מזבח (9)

מחוייב אש� שאינו מוצא לקנות איל בבמחוייב אש� שאינו מוצא לקנות איל בבמחוייב אש� שאינו מוצא לקנות איל בבמחוייב אש� שאינו מוצא לקנות איל בב'  '  '  '  סלעי�סלעי�סלעי�סלעי�

התורה לא נתנה קצבה לקרב$ מחוסרי כפרההתורה לא נתנה קצבה לקרב$ מחוסרי כפרההתורה לא נתנה קצבה לקרב$ מחוסרי כפרההתורה לא נתנה קצבה לקרב$ מחוסרי כפרה

ר'  חייא בר אבא חזר על תלמודו כל ל'  יו� (3)

הסבת קרב$ חטאת לבעלי� או לחטא אחר הסבת קרב$ חטאת לבעלי� או לחטא אחר הסבת קרב$ חטאת לבעלי� או לחטא אחר הסבת קרב$ חטאת לבעלי� או לחטא אחר ((((2222))))

הפריש קרב$ או מעות לעולה ויורד והעני או העשירהפריש קרב$ או מעות לעולה ויורד והעני או העשירהפריש קרב$ או מעות לעולה ויורד והעני או העשירהפריש קרב$ או מעות לעולה ויורד והעני או העשיר

עשיר שהפריש ק$ לחטאתו והעניעשיר שהפריש ק$ לחטאתו והעניעשיר שהפריש ק$ לחטאתו והעניעשיר שהפריש ק$ לחטאתו והעני

דיחוי בע"ח מקדושת מזבח (10) כח
נקבה שהפריש לפסחו וולדה (2)

הפרשת קיני$ לחטאת ולעולה בלקיחה או בעשיה (2)

עני שהביא קרב$ עשיר וההיפ% (2)

עדיפות בי$ כבש לעז או תור וב$ יונה בקרבנות עדיפות בי$ כבש לעז או תור וב$ יונה בקרבנות עדיפות בי$ כבש לעז או תור וב$ יונה בקרבנות עדיפות בי$ כבש לעז או תור וב$ יונה בקרבנות ((((2222))))

קדימות בי$ כיבוד אב לכיבוד א� (2)

כבוד רבו קוד� לכיבוד אב וא� (2)

ד'  צווחות שצווחה עזרה (2)

ת"ח מרבי� שלו� בעול� (4)
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