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ב.א: כיצד העדי� � עדי� זוממי

ז.ב: אלו ה
 הגולי
 � רוצח בשוגג, ערי מקלט

יג.ג: ואלו ה
 הלוקי
 � חייבי מלקות


אאאא:  :  :  :  כיצד העדי� כיצד העדי� כיצד העדי� כיצד העדי� �  �  �  �  עדי� זוממי
עדי� זוממי
עדי� זוממי
עדי� זוממי

עדי� שהעידו על כה
 שהוא ב
 גרושה וחלוצה והוזמועדי� שהעידו על כה
 שהוא ב
 גרושה וחלוצה והוזמועדי� שהעידו על כה
 שהוא ב
 גרושה וחלוצה והוזמועדי� שהעידו על כה
 שהוא ב
 גרושה וחלוצה והוזמו ב
עדי� שהעידו לחייב אחר גלות והוזמועדי� שהעידו לחייב אחר גלות והוזמועדי� שהעידו לחייב אחר גלות והוזמועדי� שהעידו לחייב אחר גלות והוזמו


עדי� זוממי
 כשאי
 עושי
 לה� כאשר זממו לוקי
עדי� זוממי
 כשאי
 עושי
 לה� כאשר זממו לוקי
עדי� זוממי
 כשאי
 עושי
 לה� כאשר זממו לוקי
עדי� זוממי
 כשאי
 עושי
 לה� כאשר זממו לוקי

עדי� שהעידו לחייב אחר כופר והוזמועדי� שהעידו לחייב אחר כופר והוזמועדי� שהעידו לחייב אחר כופר והוזמועדי� שהעידו לחייב אחר כופר והוזמו

(2) 
תשלו� כופר בשור שנגח אד� � כפרה או ממו

תשלו� כופר בשור שנגח אד� � לפי מזיק או ניזק (3)

עדי� שהעידו על אחר שגנב ואי
 לו לשל� והוזמועדי� שהעידו על אחר שגנב ואי
 לו לשל� והוזמועדי� שהעידו על אחר שגנב ואי
 לו לשל� והוזמועדי� שהעידו על אחר שגנב ואי
 לו לשל� והוזמו


עדי� זוממי
 שהודו אי משלמי
 ממו
עדי� זוממי
 שהודו אי משלמי
 ממו
עדי� זוממי
 שהודו אי משלמי
 ממו
עדי� זוממי
 שהודו אי משלמי
 ממו

מודה בקנס פטור (5)

עד זומ� שהודה שנתחייבו בבעד זומ� שהודה שנתחייבו בבעד זומ� שהודה שנתחייבו בבעד זומ� שהודה שנתחייבו בב""""ד נאמ
 על עצמוד נאמ
 על עצמוד נאמ
 על עצמוד נאמ
 על עצמו ג
כיו
 שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד (3)

עדי� שהעידו על בעל לחייבו כתובה והוזמועדי� שהעידו על בעל לחייבו כתובה והוזמועדי� שהעידו על בעל לחייבו כתובה והוזמועדי� שהעידו על בעל לחייבו כתובה והוזמו

עדי� שהעידו על זמ
 פרעו
 הלואה מוקד� והוזמועדי� שהעידו על זמ
 פרעו
 הלואה מוקד� והוזמועדי� שהעידו על זמ
 פרעו
 הלואה מוקד� והוזמועדי� שהעידו על זמ
 פרעו
 הלואה מוקד� והוזמו

מלוה שזמ
 פרעונה אחר השמיטה אי נשמטת בשביעית

הלוה לחברו ע"מ שלא תשמט שביעית את החוב

מתנה על מה שכתוב בתורה (10)

מכר לחברו ע"מ שאי
 לו עליו או בו אונאה (2)

סת� מלוה ל'  יו�

הפותח בית הצואר בשבת (2)

משקי
 הפוסלי
 את המקוה בשינוי מראה (2)

מי� שאובי
 שנפלו לי� הגדול פסלו מקומ
 לטבילה ד
עדי� זוממי
 אי לוקי
 משו� עדות
 מלבד כאשר זמ�עדי� זוממי
 אי לוקי
 משו� עדות
 מלבד כאשר זמ�עדי� זוממי
 אי לוקי
 משו� עדות
 מלבד כאשר זמ�עדי� זוממי
 אי לוקי
 משו� עדות
 מלבד כאשר זמ�

המותיר מבשר הפסח אינו לוקה (2)

לאו שאי
 בו מעשה אי לוקי
 עליו (2)


אזהרה לעדי� זוממי
 מני
אזהרה לעדי� זוממי
 מני
אזהרה לעדי� זוממי
 מני
אזהרה לעדי� זוממי
 מני

עדי� זוממי
 קוד� הריגת� צריכי
 הכרזהעדי� זוממי
 קוד� הריגת� צריכי
 הכרזהעדי� זוממי
 קוד� הריגת� צריכי
 הכרזהעדי� זוממי
 קוד� הריגת� צריכי
 הכרזה ה

עדי� זוממי
 אי משלשי
 חיוב ממו
 ומלקות ביניה
עדי� זוממי
 אי משלשי
 חיוב ממו
 ומלקות ביניה
עדי� זוממי
 אי משלשי
 חיוב ממו
 ומלקות ביניה
עדי� זוממי
 אי משלשי
 חיוב ממו
 ומלקות ביניה

דר' הזמת
 של עדי� דר' הזמת
 של עדי� דר' הזמת
 של עדי� דר' הזמת
 של עדי� �  �  �  �  עמנו היית�עמנו היית�עמנו היית�עמנו היית�

הזמת עדי� עהזמת עדי� עהזמת עדי� עהזמת עדי� ע""""פ אומד
 מרחקפ אומד
 מרחקפ אומד
 מרחקפ אומד
 מרחק

עדי� שהזימו עדי� אחרי� א' הודו לתוכ
 עדות�עדי� שהזימו עדי� אחרי� א' הודו לתוכ
 עדות�עדי� שהזימו עדי� אחרי� א' הודו לתוכ
 עדות�עדי� שהזימו עדי� אחרי� א' הודו לתוכ
 עדות�

עדי� שהזימו כיתי עדי� רבות זו אחר זועדי� שהזימו כיתי עדי� רבות זו אחר זועדי� שהזימו כיתי עדי� רבות זו אחר זועדי� שהזימו כיתי עדי� רבות זו אחר זו

הביא ב'  כיתי עדי� והוכחשו אי נאמ
 להביא אחרי�


עדי� זוממי
 נהרגי
 רק א� נגמר הדי
 על פיה
עדי� זוממי
 נהרגי
 רק א� נגמר הדי
 על פיה
עדי� זוממי
 נהרגי
 רק א� נגמר הדי
 על פיה
עדי� זוממי
 נהרגי
 רק א� נגמר הדי
 על פיה

עדי� זוממי
 נהרגי
 רק א� הנאש� טר� נהרגעדי� זוממי
 נהרגי
 רק א� הנאש� טר� נהרגעדי� זוממי
 נהרגי
 רק א� הנאש� טר� נהרגעדי� זוממי
 נהרגי
 רק א� הנאש� טר� נהרג

(6) 
אי
 מזהירי
/עונשי
 מ
 הדי

עעעע""""א שהוז� אי נענשא שהוז� אי נענשא שהוז� אי נענשא שהוז� אי נענש

בבבב'  '  '  '  עדי� יכולי� להזי� אפיעדי� יכולי� להזי� אפיעדי� יכולי� להזי� אפיעדי� יכולי� להזי� אפי'  '  '  '  גגגג'  '  '  '  עדי� או יותרעדי� או יותרעדי� או יותרעדי� או יותר

עדי� זוממי
 מתחייבי
 רק לאחר שיוזמו כול�עדי� זוממי
 מתחייבי
 רק לאחר שיוזמו כול�עדי� זוממי
 מתחייבי
 רק לאחר שיוזמו כול�עדי� זוממי
 מתחייבי
 רק לאחר שיוזמו כול�


כת של יותר מבכת של יותר מבכת של יותר מבכת של יותר מב'  '  '  '  עדי� שהוזמה כול� נענשי
עדי� שהוזמה כול� נענשי
עדי� שהוזמה כול� נענשי
עדי� שהוזמה כול� נענשי

ה'  מעניש ומשל� שכר לנטפל לעושי עברה או מצוה

כת עדי� שנמצא אכת עדי� שנמצא אכת עדי� שנמצא אכת עדי� שנמצא א'  '  '  '  מה
 קרוב או פסולמה
 קרוב או פסולמה
 קרוב או פסולמה
 קרוב או פסול

תו' כדי דיבור אי כדיבור דמי (5) ו
שיעור תו' כדי דיבור (3)

צירו* עדי� להחשיב
 ככת אחתצירו* עדי� להחשיב
 ככת אחתצירו* עדי� להחשיב
 ככת אחתצירו* עדי� להחשיב
 ככת אחת

צירו* עדי� כשלא ראו עדות
 כאצירו* עדי� כשלא ראו עדות
 כאצירו* עדי� כשלא ראו עדות
 כאצירו* עדי� כשלא ראו עדות
 כא'  '  '  '  ((((2222))))

התראה אפי'  מפי עצמו או מפי שד מועילה

התראה אי צריכה להיות דוקא מפי העדי�התראה אי צריכה להיות דוקא מפי העדי�התראה אי צריכה להיות דוקא מפי העדי�התראה אי צריכה להיות דוקא מפי העדי�

חבר אי צרי' התראה (4)


בבבב""""ד צרי' לשמוע העדות מפי העדי� ולא מפי תורגמ
ד צרי' לשמוע העדות מפי העדי� ולא מפי תורגמ
ד צרי' לשמוע העדות מפי העדי� ולא מפי תורגמ
ד צרי' לשמוע העדות מפי העדי� ולא מפי תורגמ

עדי� הקרובי� לערב על חוב אי כשרי� להעידעדי� הקרובי� לערב על חוב אי כשרי� להעידעדי� הקרובי� לערב על חוב אי כשרי� להעידעדי� הקרובי� לערב על חוב אי כשרי� להעיד ז
חייב מיתה שנגמר דינו בבחייב מיתה שנגמר דינו בבחייב מיתה שנגמר דינו בבחייב מיתה שנגמר דינו בב""""ד וברחד וברחד וברחד וברח

סנהדרי
 נוהגת באסנהדרי
 נוהגת באסנהדרי
 נוהגת באסנהדרי
 נוהגת בא""""י ובחוי ובחוי ובחוי ובחו""""לללל

סנהדרי
 חובלניתסנהדרי
 חובלניתסנהדרי
 חובלניתסנהדרי
 חובלנית

בבבב:  :  :  :  אלו ה
 הגולי
 אלו ה
 הגולי
 אלו ה
 הגולי
 אלו ה
 הגולי
 �  �  �  �  רוצח בשוגגרוצח בשוגגרוצח בשוגגרוצח בשוגג, , , , ערי מקלטערי מקלטערי מקלטערי מקלט

רוצח בשוגג המחוייב גלותרוצח בשוגג המחוייב גלותרוצח בשוגג המחוייב גלותרוצח בשוגג המחוייב גלות ז
אומר מותר (3)

ונשל הברזל מ
 הע,ונשל הברזל מ
 הע,ונשל הברזל מ
 הע,ונשל הברזל מ
 הע,

יש א� למסורת / למקרא (5)

הרג חברו בשוגג מכוחו או מכח כוחוהרג חברו בשוגג מכוחו או מכח כוחוהרג חברו בשוגג מכוחו או מכח כוחוהרג חברו בשוגג מכוחו או מכח כוחו ח
זרק אב
 לרהזרק אב
 לרהזרק אב
 לרהזרק אב
 לרה""""ר והרג בשוגגר והרג בשוגגר והרג בשוגגר והרג בשוגג

זרק אב
 ובא חברו וקיבלה ומתזרק אב
 ובא חברו וקיבלה ומתזרק אב
 ובא חברו וקיבלה ומתזרק אב
 ובא חברו וקיבלה ומת

הרג חברו בשוגג במקו� שאי
 רשות לניזק להכנס בוהרג חברו בשוגג במקו� שאי
 רשות לניזק להכנס בוהרג חברו בשוגג במקו� שאי
 רשות לניזק להכנס בוהרג חברו בשוגג במקו� שאי
 רשות לניזק להכנס בו

הכה רעהו מכה של מצוה ומת תחת ידוהכה רעהו מכה של מצוה ומת תחת ידוהכה רעהו מכה של מצוה ומת תחת ידוהכה רעהו מכה של מצוה ומת תחת ידו

מצוה לאב להכות את בנו ורב את תלמידו כדי לחנכ�

בחריש ובקציר תשבות (4)


אב וב
 שהרגו בשוגג זאאב וב
 שהרגו בשוגג זאאב וב
 שהרגו בשוגג זאאב וב
 שהרגו בשוגג זא""""ז גולי
ז גולי
ז גולי
ז גולי

מכה אביו בשוגג ועשה בו חבורה אינו גולהמכה אביו בשוגג ועשה בו חבורה אינו גולהמכה אביו בשוגג ועשה בו חבורה אינו גולהמכה אביו בשוגג ועשה בו חבורה אינו גולה

עבד כנעני וכותי שהרגו או שנהרגו בשוגג לגלותעבד כנעני וכותי שהרגו או שנהרגו בשוגג לגלותעבד כנעני וכותי שהרגו או שנהרגו בשוגג לגלותעבד כנעני וכותי שהרגו או שנהרגו בשוגג לגלות

המקלל כותי פטור

גר תושב שהרג או שנהרג בשוגג לגלותגר תושב שהרג או שנהרג בשוגג לגלותגר תושב שהרג או שנהרג בשוגג לגלותגר תושב שהרג או שנהרג בשוגג לגלות ט
אומר מותר (4)

ב
 נח אומר מותר נהרג (2)

סומא שהרג בשוגג אי גולה סומא שהרג בשוגג אי גולה סומא שהרג בשוגג אי גולה סומא שהרג בשוגג אי גולה ((((3333))))

אי
 מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (8)

שונא שהרג בשוגג אי גולהשונא שהרג בשוגג אי גולהשונא שהרג בשוגג אי גולהשונא שהרג בשוגג אי גולה

חבר אי צרי' התראה (5)

הוריד דלי בחבל ונשמט מידו או נפסק והרגהוריד דלי בחבל ונשמט מידו או נפסק והרגהוריד דלי בחבל ונשמט מידו או נפסק והרגהוריד דלי בחבל ונשמט מידו או נפסק והרג

ערי מקלטערי מקלטערי מקלטערי מקלט

בי
 ובי
 ובי
 ובי
 ו'  '  '  '  ערי מקלט למערי מקלט למערי מקלט למערי מקלט למ""""ב ערי הלויי�ב ערי הלויי�ב ערי הלויי�ב ערי הלויי� י
תלמיד שרצח בשוגג וגלה מגלי
 רבו עמותלמיד שרצח בשוגג וגלה מגלי
 רבו עמותלמיד שרצח בשוגג וגלה מגלי
 רבו עמותלמיד שרצח בשוגג וגלה מגלי
 רבו עמו

תלמיד שאינו הגו
 אי
 ללמדו תורה (2)

רב שרצח בשוגג וגלה מגלי
 ישיבתו עמורב שרצח בשוגג וגלה מגלי
 ישיבתו עמורב שרצח בשוגג וגלה מגלי
 ישיבתו עמורב שרצח בשוגג וגלה מגלי
 ישיבתו עמו

המלמד תורה לרבי� צרי' להיות בקי בתורה

לימוד תורה בחברותא (4)

(2) 
למדתי מרבותי וחברי, ומתלמידי יותר מכול

ת"ת עדי* מעבודת הקרבנות (5)

סימו
 הדרכי� לערי מקלטסימו
 הדרכי� לערי מקלטסימו
 הדרכי� לערי מקלטסימו
 הדרכי� לערי מקלט

בדר' שאד� רוצה ליל' בה מוליכי
 אותו

גואל ד� שהרג את הרוצח בשוגג בבורחו לעיר מקלטגואל ד� שהרג את הרוצח בשוגג בבורחו לעיר מקלטגואל ד� שהרג את הרוצח בשוגג בבורחו לעיר מקלטגואל ד� שהרג את הרוצח בשוגג בבורחו לעיר מקלט

בבבב'  '  '  '  תתתת""""ח המלוי
 את הרוצח לעיר מקלטח המלוי
 את הרוצח לעיר מקלטח המלוי
 את הרוצח לעיר מקלטח המלוי
 את הרוצח לעיר מקלט

עיר שרובה רוצחי� או שאי
 בה זקני� אי קולטתעיר שרובה רוצחי� או שאי
 בה זקני� אי קולטתעיר שרובה רוצחי� או שאי
 בה זקני� אי קולטתעיר שרובה רוצחי� או שאי
 בה זקני� אי קולטת

ב
 סורר ומורה בעיר שאי
 בה זקני�

עיר שאי
 בה זקני� אי מביאה עגלה ערופה

ח'  פסוקי� אחרוני� של התורה מי כתב� (2) יא

ס"ת ותפילי
 שתפר
 בפשת

רוצח בשוגג יוצא מעיר מקלט במות הכרוצח בשוגג יוצא מעיר מקלט במות הכרוצח בשוגג יוצא מעיר מקלט במות הכרוצח בשוגג יוצא מעיר מקלט במות הכ""""גגגג

©www.NetivotHashas.org.il



מכותמכותמכותמכות 150150150150

טע� ליציאת רוצח מעיר מקלט במות הכטע� ליציאת רוצח מעיר מקלט במות הכטע� ליציאת רוצח מעיר מקלט במות הכטע� ליציאת רוצח מעיר מקלט במות הכ""""גגגג יא
קללת חכ� אפי'  בחנ� או על תנאי באה (3)

דוד כרה שיתי
 ומי תהו� עלו לשטו* את העול� (2)

תפילת משה רבינו על יהודה (3)

רוצח בשוגג שנגמר דינו ומת הכרוצח בשוגג שנגמר דינו ומת הכרוצח בשוגג שנגמר דינו ומת הכרוצח בשוגג שנגמר דינו ומת הכ""""ג קוד� שגלהג קוד� שגלהג קוד� שגלהג קוד� שגלה

גולי
 שאי
 יוצאי
 מעיר מקלט לעול�גולי
 שאי
 יוצאי
 מעיר מקלט לעול�גולי
 שאי
 יוצאי
 מעיר מקלט לעול�גולי
 שאי
 יוצאי
 מעיר מקלט לעול�

רוצח בשוגג שנגמר דינו ומת קוד� שגלהרוצח בשוגג שנגמר דינו ומת קוד� שגלהרוצח בשוגג שנגמר דינו ומת קוד� שגלהרוצח בשוגג שנגמר דינו ומת קוד� שגלה

רוצח בשוגג שמת בעיר מקלטרוצח בשוגג שמת בעיר מקלטרוצח בשוגג שמת בעיר מקלטרוצח בשוגג שמת בעיר מקלט

רוצח בשוגג שגלה לעיר מקלט ונמצא הכרוצח בשוגג שגלה לעיר מקלט ונמצא הכרוצח בשוגג שגלה לעיר מקלט ונמצא הכרוצח בשוגג שגלה לעיר מקלט ונמצא הכ""""ג חללג חללג חללג חלל

ב
 גרושה וחלוצה שעבד במקדש די
 עבודתו למפרע (2)

יואב ב
 צרויה אחז בקרנות המזבח להנצל יב
קבורת מתי� בעיר מקלטקבורת מתי� בעיר מקלטקבורת מתי� בעיר מקלטקבורת מתי� בעיר מקלט

תחו� עיר מקלט קולט כעיר מקלט עצמהתחו� עיר מקלט קולט כעיר מקלט עצמהתחו� עיר מקלט קולט כעיר מקלט עצמהתחו� עיר מקלט קולט כעיר מקלט עצמה

רוצח בשוגג שיצא מעיר מקלטורוצח בשוגג שיצא מעיר מקלטורוצח בשוגג שיצא מעיר מקלטורוצח בשוגג שיצא מעיר מקלטו

דברה תורה כל'  בני אד� (12)

ב
 או נכד אי נעשה גואל ד� לאביו או לסבוב
 או נכד אי נעשה גואל ד� לאביו או לסבוב
 או נכד אי נעשה גואל ד� לאביו או לסבוב
 או נכד אי נעשה גואל ד� לאביו או לסבו

עיקרו ונופו של ע, לעיר מקלט ולמעעיקרו ונופו של ע, לעיר מקלט ולמעעיקרו ונופו של ע, לעיר מקלט ולמעעיקרו ונופו של ע, לעיר מקלט ולמע""""שששש

רוצח בשוגג או ב
 לוי שהרג בשוגג בעיר מקלטרוצח בשוגג או ב
 לוי שהרג בשוגג בעיר מקלטרוצח בשוגג או ב
 לוי שהרג בשוגג בעיר מקלטרוצח בשוגג או ב
 לוי שהרג בשוגג בעיר מקלט

רוצח בשוגג שרצו לכבדו בעיר מקלטורוצח בשוגג שרצו לכבדו בעיר מקלטורוצח בשוגג שרצו לכבדו בעיר מקלטורוצח בשוגג שרצו לכבדו בעיר מקלטו

תשלו� שכר ללוי� עבור רוצח בשוגג שגלה לעיר�תשלו� שכר ללוי� עבור רוצח בשוגג שגלה לעיר�תשלו� שכר ללוי� עבור רוצח בשוגג שגלה לעיר�תשלו� שכר ללוי� עבור רוצח בשוגג שגלה לעיר� יג
רוצח שגלה ועבד עברי אי חוזרי
 לשררה שהיו בהרוצח שגלה ועבד עברי אי חוזרי
 לשררה שהיו בהרוצח שגלה ועבד עברי אי חוזרי
 לשררה שהיו בהרוצח שגלה ועבד עברי אי חוזרי
 לשררה שהיו בה

גגגג:  :  :  :  ואלו ה
 הלוקי
 ואלו ה
 הלוקי
 ואלו ה
 הלוקי
 ואלו ה
 הלוקי
 �  �  �  �  חייבי מלקותחייבי מלקותחייבי מלקותחייבי מלקות

החייבי
 מלקותהחייבי
 מלקותהחייבי
 מלקותהחייבי
 מלקות יג
חיוב מלקות באיסורי כריתות ומיתות בחיוב מלקות באיסורי כריתות ומיתות בחיוב מלקות באיסורי כריתות ומיתות בחיוב מלקות באיסורי כריתות ומיתות ב""""דדדד

השמר פ
 ואל ל'  לאו (3)

לימוד ג"ש באמצעות מילי� דומות ולא זהות (6)

לאו שנית
 לאזהרת מיתת בלאו שנית
 לאזהרת מיתת בלאו שנית
 לאזהרת מיתת בלאו שנית
 לאזהרת מיתת ב""""ד ד ד ד ((((5555))))

חילוקי חטאות בעריות וחייבי כריתות (1) יד
בא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו (1)

(7) 
אי
 מזהירי
/עונשי
 מ
 הדי

אזהרה ועונש לטמא האוכל קודש או הנכנס למקדשאזהרה ועונש לטמא האוכל קודש או הנכנס למקדשאזהרה ועונש לטמא האוכל קודש או הנכנס למקדשאזהרה ועונש לטמא האוכל קודש או הנכנס למקדש

אזהרה לטמא הנוגע או האוכל תרומה

טמא הנוגע בקודש אי לוקהטמא הנוגע בקודש אי לוקהטמא הנוגע בקודש אי לוקהטמא הנוגע בקודש אי לוקה

טמא האוכל קודש לפני זריקת הד� אי לוקהטמא האוכל קודש לפני זריקת הד� אי לוקהטמא האוכל קודש לפני זריקת הד� אי לוקהטמא האוכל קודש לפני זריקת הד� אי לוקה

לללל""""ת שקדמו עשה אי לוקי
 עליות שקדמו עשה אי לוקי
 עליות שקדמו עשה אי לוקי
 עליות שקדמו עשה אי לוקי
 עליו

אונס שגירש אנוסתו אי לוקהאונס שגירש אנוסתו אי לוקהאונס שגירש אנוסתו אי לוקהאונס שגירש אנוסתו אי לוקה טו
מוציא ש� רע שגירש אשתו אי לוקהמוציא ש� רע שגירש אשתו אי לוקהמוציא ש� רע שגירש אשתו אי לוקהמוציא ש� רע שגירש אשתו אי לוקה

לאו הניתק לעשה אימתי לוקי
 עליולאו הניתק לעשה אימתי לוקי
 עליולאו הניתק לעשה אימתי לוקי
 עליולאו הניתק לעשה אימתי לוקי
 עליו

התראת ספק (2)

המותיר מבשר הפסח אינו לוקה (3) טז
לאו שאי
 בו מעשה אי לוקי
 עליו לאו שאי
 בו מעשה אי לוקי
 עליו לאו שאי
 בו מעשה אי לוקי
 עליו לאו שאי
 בו מעשה אי לוקי
 עליו ((((3333))))

נטל א� על הבני� אי לוקה נטל א� על הבני� אי לוקה נטל א� על הבני� אי לוקה נטל א� על הבני� אי לוקה ((((1111))))

הפרת נדר שהודר ברבי� או על דעת רבי� (2)

אוכל שקצי� ורמשי� המחוייב מלקותאוכל שקצי� ורמשי� המחוייב מלקותאוכל שקצי� ורמשי� המחוייב מלקותאוכל שקצי� ורמשי� המחוייב מלקות

מני
 מלקויות על אכילת שקצי� ורמשי�מני
 מלקויות על אכילת שקצי� ורמשי�מני
 מלקויות על אכילת שקצי� ורמשי�מני
 מלקויות על אכילת שקצי� ורמשי�

איסור להשהות את נקביו וכיו"ב

איסור נבלה בשקצי� ורמשי�איסור נבלה בשקצי� ורמשי�איסור נבלה בשקצי� ורמשי�איסור נבלה בשקצי� ורמשי�

אוכל טבל המחוייב מלקותאוכל טבל המחוייב מלקותאוכל טבל המחוייב מלקותאוכל טבל המחוייב מלקות

טבל שלא הורמו כל מתנותיו אסור טבל שלא הורמו כל מתנותיו אסור טבל שלא הורמו כל מתנותיו אסור טבל שלא הורמו כל מתנותיו אסור ((((3333))))

אי נחשדו עמי האר, מלהפריש מעשר עני (2) יז

שיעור מינימלי במאכלות אסורי� למלקות ולקרב
שיעור מינימלי במאכלות אסורי� למלקות ולקרב
שיעור מינימלי במאכלות אסורי� למלקות ולקרב
שיעור מינימלי במאכלות אסורי� למלקות ולקרב

אוכל ביכורי� קוד� הנחה או קריאה אי לוקה אוכל ביכורי� קוד� הנחה או קריאה אי לוקה אוכל ביכורי� קוד� הנחה או קריאה אי לוקה אוכל ביכורי� קוד� הנחה או קריאה אי לוקה ((((1111))))

נטל א� על הבני� אי לוקה נטל א� על הבני� אי לוקה נטל א� על הבני� אי לוקה נטל א� על הבני� אי לוקה ((((2222))))

לאו הניתק לעשה אי
 לוקי
 עליולאו הניתק לעשה אי
 לוקי
 עליולאו הניתק לעשה אי
 לוקי
 עליולאו הניתק לעשה אי
 לוקי
 עליו

(8) 
אי
 מזהירי
/עונשי
 מ
 הדי

מני
 מלקויות לזר האוכל עולה לפני זריקה חו, לחומהמני
 מלקויות לזר האוכל עולה לפני זריקה חו, לחומהמני
 מלקויות לזר האוכל עולה לפני זריקה חו, לחומהמני
 מלקויות לזר האוכל עולה לפני זריקה חו, לחומה יח
כה
 או זר שאכלו מחטאת ואש� לפני זריקת הד�כה
 או זר שאכלו מחטאת ואש� לפני זריקת הד�כה
 או זר שאכלו מחטאת ואש� לפני זריקת הד�כה
 או זר שאכלו מחטאת ואש� לפני זריקת הד�

מלקות בלאו הבא מכלל עשה (2)

אוכל ביכורי� קוד� הנחה או קריאה אי לוקה אוכל ביכורי� קוד� הנחה או קריאה אי לוקה אוכל ביכורי� קוד� הנחה או קריאה אי לוקה אוכל ביכורי� קוד� הנחה או קריאה אי לוקה ((((2222))))

הראוי לבילה אי
 בילה מעכבת בו וההיפ' (5)

הנחה אי מעכבת בביכורי�הנחה אי מעכבת בביכורי�הנחה אי מעכבת בביכורי�הנחה אי מעכבת בביכורי�

ביכורי� טעוני
 תנופה

ביכורי� קדושי� ונאסרי� לזרי� משיראו פני הבית

אכילת מע"ש בירושלי� בזה"ז יט
קדושה ראשונה אי קידשה לעתיד לבוא (4)

דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש (2)

אוכל מעאוכל מעאוכל מעאוכל מע""""ש ללא פדיו
 המחוייב מלקותש ללא פדיו
 המחוייב מלקותש ללא פדיו
 המחוייב מלקותש ללא פדיו
 המחוייב מלקות

מע"ש שנטמא נפדה אפי'  בירושלי� (4)

מע"ש מותר לפדותו חו, לחומה אפי'  קרוב לירושלי�

אוכל מעאוכל מעאוכל מעאוכל מע""""ש חו, לירושלי� חייב רק משראה פני חומהש חו, לירושלי� חייב רק משראה פני חומהש חו, לירושלי� חייב רק משראה פני חומהש חו, לירושלי� חייב רק משראה פני חומה

מתנות שלא הורמו אי כהורמו דמי (3) כ
(3) 
פירות מע"ש שנכנסו לירושלי� אינ
 נפדי

קורח קרחה בראשו המחוייב מלקותקורח קרחה בראשו המחוייב מלקותקורח קרחה בראשו המחוייב מלקותקורח קרחה בראשו המחוייב מלקות

מקי* פאת ראשו או זקנו המחוייב מלקותמקי* פאת ראשו או זקנו המחוייב מלקותמקי* פאת ראשו או זקנו המחוייב מלקותמקי* פאת ראשו או זקנו המחוייב מלקות

מסייע אי יש בו ממש (3)

שורט על מת המחוייב מלקותשורט על מת המחוייב מלקותשורט על מת המחוייב מלקותשורט על מת המחוייב מלקות

כותב כתובת קעקע המחוייב מלקותכותב כתובת קעקע המחוייב מלקותכותב כתובת קעקע המחוייב מלקותכותב כתובת קעקע המחוייב מלקות כא
הנחת אפר עהנחת אפר עהנחת אפר עהנחת אפר ע""""ג מכה לרפואהג מכה לרפואהג מכה לרפואהג מכה לרפואה

חיוב מלקות על כל התראהחיוב מלקות על כל התראהחיוב מלקות על כל התראהחיוב מלקות על כל התראה

מני
 מלקויות מרבי על פעולת חרישה אחתמני
 מלקויות מרבי על פעולת חרישה אחתמני
 מלקויות מרבי על פעולת חרישה אחתמני
 מלקויות מרבי על פעולת חרישה אחת

החופה או המקיי� בכלאי� אי לוקה

אי
 חילוק מלאכות ביו"ט

איסור אי חל על איסור (8) כב
מספר המלקות שמלקי
 את המחוייבמספר המלקות שמלקי
 את המחוייבמספר המלקות שמלקי
 את המחוייבמספר המלקות שמלקי
 את המחוייב

מצוה לקו� בפני ס"ת ויותר בפני ת"ח

מחוייב מלקות שאמדוהו ושוב אמדוהו למספר מלקותמחוייב מלקות שאמדוהו ושוב אמדוהו למספר מלקותמחוייב מלקות שאמדוהו ושוב אמדוהו למספר מלקותמחוייב מלקות שאמדוהו ושוב אמדוהו למספר מלקות

אומד למי שנתחייב יותר ממלקות אחתאומד למי שנתחייב יותר ממלקות אחתאומד למי שנתחייב יותר ממלקות אחתאומד למי שנתחייב יותר ממלקות אחת

סדר הלקאת המחוייב מלקותסדר הלקאת המחוייב מלקותסדר הלקאת המחוייב מלקותסדר הלקאת המחוייב מלקות

המבזה את המועדות כעובד ע"ז (2) כג
הרצועה שבה מלקי
 את המחוייב מלקותהרצועה שבה מלקי
 את המחוייב מלקותהרצועה שבה מלקי
 את המחוייב מלקותהרצועה שבה מלקי
 את המחוייב מלקות

משלשי
 את המלקות שני שליש מלפניו ושליש מאחריומשלשי
 את המלקות שני שליש מלפניו ושליש מאחריומשלשי
 את המלקות שני שליש מלפניו ושליש מאחריומשלשי
 את המלקות שני שליש מלפניו ושליש מאחריו

פסוקי� שמקריאי� בשעה שמלקי
 את המחוייבפסוקי� שמקריאי� בשעה שמלקי
 את המחוייבפסוקי� שמקריאי� בשעה שמלקי
 את המחוייבפסוקי� שמקריאי� בשעה שמלקי
 את המחוייב

פטור ממלקות משו� ונקלה אחי' לעיני'פטור ממלקות משו� ונקלה אחי' לעיני'פטור ממלקות משו� ונקלה אחי' לעיני'פטור ממלקות משו� ונקלה אחי' לעיני'

חייבי כריתות שלקו אי נפטרו מכרתחייבי כריתות שלקו אי נפטרו מכרתחייבי כריתות שלקו אי נפטרו מכרתחייבי כריתות שלקו אי נפטרו מכרת

נמנע מלעשות עבירה מקבל שכר כעושה מצוה (2)

רצה הקב"ה לזכות ישראל לפיכ' הרבה תורה ומצוות

ג'  דברי� שעשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה

ג'  מקומות שהופיעה רוח הקודש בבת קול

תרי"ג מצוות: שס"ה�ל"ת ורמ"ח�עשה

עיקרי המצוות שקבעו דוד, ישעיהו, מיכה וחבקוק כד
ד'  גזירות שגזר משה ובטלו� נביאי� אחריו

חכמי ישראל בכו על הגלות בעוד ר"ע משחק
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