
 :כריתות

חילוקי 
  כפרה

  ו חייב כריתות"ל  ב  א  
  חילוק כפרה בחייבי כריתות

    ג    

  כשב ועז, האוכל חלב שור  ד    
  ד� התמצית

  כרת בפיגול ונותר  ה    
  מפט� וס� משמ� המשחה

  מפט� קטורת הסמי�  ו    
  פיטום הקטורת במקדש

  מגד�  ז    
  יולדת שקרבנה נאכל או לא

  מחוסרי כפרה  ח  ב  
  קרב� גר

שפחה 
  חרופה

  ייבי� קרב� על מזיד כשוגגהח  ט    
  הבא על כמה שפחות חרופות

  המביאי� קרב� עולה ויורד  י    
  שפחה חרופה

חילוקי 
  כפרה

  א"פ עדי� או ע"חיוב חטאת ע  יא  ג  
  ידיעות מחלקות

  זמ� אכילה לצירו� לכשיעור  יב    

משקי� האוסרי� להכנס למקדש  יג    
  'ריבוי חטאות על אכילה א

  כ"ר ביוה"הוצאה מרל  יד    
  'וי חטאות על ביאה אריב

  ריבוי חטאות לשוחט בחו�  טו    
  תמחויי� מחלקי�

  חילוק מלאכות בשבת  טז    

  לויאשם ת

  חתיכות' חיובי אש� תלוי בב  יז  ד  

  ידיעות מחלקות לאש� תלוי  יח    
  חילוק ידיעות ספק לחטאות

חיוב חטאת או אש� תלוי   יט    
  לשאינו יודע במה חטא

איסור 
  אכילת דם

  ד� האסור בכרת או בלאו  כ  ה  

  איסורי אכילה בכוי  כא    
  מיני ד� שוני� האסורי�

  אשם תלוי

  אש� תלוי על ספק מעילה  כב    
  חטאת בשותפות על תנאי

  אש� תלוי כשנודע שלא חטא  כג  ו  

    כד    

  הבאת אש� תלוי בנדבה  כה    
  על מה חייבי� אש� תלוי

  כ"חטאת או אש� אחר יוה  כו    
  מעל במעות שהפריש לאש�

  הסבת חטאת לחטא אחר  כז    
קרב� עולה ויורד לעני שהעשיר

עדיפות בי� כבש לעז או תור   כח    
  וב� יונה לקרבנות

  
  
  
  
  
  
  
  

 :כריתות
  .ב  שלשי� ושש  .א
 :ח  ארבעה מחוסרי כפרה  .ב
 :יא  אמרו לו  .ג
 .יז  ספק אכל חלב  .ד
 :כ  ד� שחיטה  .ה
   :כג  המביא אש�  .ו

 :מעילה

  מעילה

  פסולי המוקדשי� למעילה  ב  א  
  ודרבנ�' הבדל בי� מעילה דאו

    ג    

    ד    

    ה    

    ו    

זריקת הד� מוציאה ומביאה   ז    
  לידי מעילה

  ח  ב  
עד מתי מועלי� בקרבנות 

  השוני�
  ט    

  חטאות המתות והרועות  י  ג  

  ד�מעילה באיסור   יא    
  מזבח והמנורההמעילה בדש� 

  מעילה בחלב בהמת קדשי�  יב    
  מעילה בגידולי הקדש

  מעי� העובר בשדה הקדש  יג    
  ה במי ניסו� המי�מעיל

  הקדש נעשית בחולבניה ל  יד    

צירוף 
  לכשיעור

צירו� קדשי מזבח ובדק הבית   טו  ד  
  למעילה ושאר איסורי�

צירוף נבלה ואבר מן החי לאיסור   טז    
  וטומאה

  צירוף מיני טומאה ואיסורים שונים  יז    

  מעילה
  שיעור הנאה מהקדש למעילה  יח  ה  

  אי� מעילה במחובר לקרקע

  מזיק הקדש פטור ממעילה  יט    
  מעילה אחר מעילה

שליחות 
  במעילה

  שליח למעילה  כ  ו  

  ו למעילה"שליח חש  כא    
  בשוה כס�בכס� והקדש נפדה 

 

  קינין

  חטאת ועולת העו� שנתערבו  כב    
  קיני� סתומות שנתערבו

  'גזל שפרח מק� סתומה וכדו  כג    
  תור וב� יונהלק� אי� מביאי� 

  הקריבו�ותערבו קיני� שנ  כד    
  להביא ע� חובתהנדרה שאשה 

 

  תמיד

  שמירת המקדש  כה    

בית הניצו� ובית , בית אבטינס  כו    
  המוקד

  מני� שערי העזרה  כז    

  פייס לתרומת הדש�  כח    
  דישו� המזבח והתפוח

  גוזמא' ל  כט    
  עצי� הכשרי� למערכה

  פייס להקרבת תמיד של שחר  ל    
  לשכות בית המוקד

  מעשה קרב� התמיד  לא    
  שולחנות שהיו במקדש

  לכסנדרוס מוקדוןשאלות א  לב    
  מעשה הקטורת

  פסכתר ומגרפה שהיו במקדש  לג    
  ברכת כהני� במקדש

 

  מדות

  והעזרה שערי הר הבית  לד    
  מידות הר הבית

  העזרהמעלות , החיל, הסורג  לה    
  מידות העזרות ומזבח העולה

  תחזוקת המזבח וההיכל  לו    
  מידות פתחי האול� וההיכל

  תאי� שהקיפו את ההיכל  לז    
  הלשכות, מידות ההיכל והעזרה

 :ילהמע
  .ב  קדשי קדשי�  .א
 .ח  חטאת העו�  .ב
 :י  ולד חטאת  .ג
 .טו  קדשי מזבח  .ד
 .יח  הנהנה מ� ההקדש  .ה
 .כ  השליח שעשה  .ו
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