
מעילה מעילה מעילה מעילה ((((קני	קני	קני	קני	,  ,  ,  ,  תמידתמידתמידתמיד,  ,  ,  ,  מדותמדותמדותמדות))))

מעילה מעילה מעילה מעילה ((((קני	קני	קני	קני	, , , , תמידתמידתמידתמיד, , , , מדותמדותמדותמדות))))

פרקי	פרקי	פרקי	פרקי	

ב.א: קדשי קדשי	 � מעילה

ח.ב: חטאת עו� � מעילה

י:ג: ולד חטאת � מעילה

טו.ד: קדשי מזבח � צירו� לכשיעור

יח.ה: הנהנה מ� ההקדש � מעילה

כ.ו: השליח שעשה � שליחות במעילה

כב.ז: קני	 � ספקות בקרבנות עו�

כה:ח: תמיד � עבודת המקדש שבכל יו	

לד.ט: מדות � מבנה המקדש

אאאא:  :  :  :  קדשי קדשי	 קדשי קדשי	 קדשי קדשי	 קדשי קדשי	 �  �  �  �  מעילהמעילהמעילהמעילה

פסולי המוקדשי� שיש או שאי� בה	 מעילהפסולי המוקדשי� שיש או שאי� בה	 מעילהפסולי המוקדשי� שיש או שאי� בה	 מעילהפסולי המוקדשי� שיש או שאי� בה	 מעילה ב
ק"ק ששחט� או קיבל דמ� בדרו	 וכיו"ב שעלו למזבח (1)

בי� מעילה דאובי� מעילה דאובי� מעילה דאובי� מעילה דאו'  '  '  '  למעילה מדרבנ�למעילה מדרבנ�למעילה מדרבנ�למעילה מדרבנ�

קדשי	 שמתו אי� מועלי� בה� מ� התורה קדשי	 שמתו אי� מועלי� בה� מ� התורה קדשי	 שמתו אי� מועלי� בה� מ� התורה קדשי	 שמתו אי� מועלי� בה� מ� התורה ((((1111))))

מעילה בחטאת בחייה ולאחר שמתה מעילה בחטאת בחייה ולאחר שמתה מעילה בחטאת בחייה ולאחר שמתה מעילה בחטאת בחייה ולאחר שמתה ((((1111))))

ק"ק ששחט� או קיבל דמ� בדרו	 וכיו"ב שעלו למזבח (2) ג
זריקת ד	 פיגול להוציא או להביא לידי מעילהזריקת ד	 פיגול להוציא או להביא לידי מעילהזריקת ד	 פיגול להוציא או להביא לידי מעילהזריקת ד	 פיגול להוציא או להביא לידי מעילה

קדשי	 שנפסלו אחר שעת היתר אי� בה	 מעילהקדשי	 שנפסלו אחר שעת היתר אי� בה	 מעילהקדשי	 שנפסלו אחר שעת היתר אי� בה	 מעילהקדשי	 שנפסלו אחר שעת היתר אי� בה	 מעילה ד
פסול שקיבל וזרק הד	 אי עושה שיריי	 (2) ה
זריקת ד	 בקרב� שנפסל ביוצא למעילהזריקת ד	 בקרב� שנפסל ביוצא למעילהזריקת ד	 בקרב� שנפסל ביוצא למעילהזריקת ד	 בקרב� שנפסל ביוצא למעילה,  ,  ,  ,  לפיגול ועודלפיגול ועודלפיגול ועודלפיגול ועוד ו

זריקת ד	 שיצא וחזר אינו מועיל למעילהזריקת ד	 שיצא וחזר אינו מועיל למעילהזריקת ד	 שיצא וחזר אינו מועיל למעילהזריקת ד	 שיצא וחזר אינו מועיל למעילה ז
בבבב'  '  '  '  חטאות ששחט� וזרק ד	 אחטאות ששחט� וזרק ד	 אחטאות ששחט� וזרק ד	 אחטאות ששחט� וזרק ד	 א'  '  '  '  מה� למעילהמה� למעילהמה� למעילהמה� למעילה

זריקת הד	 מוציאה בשר קזריקת הד	 מוציאה בשר קזריקת הד	 מוציאה בשר קזריקת הד	 מוציאה בשר ק""""ק ומביאה אימורי קקק ומביאה אימורי קקק ומביאה אימורי קקק ומביאה אימורי קק""""לללל
לאיסור מעילהלאיסור מעילהלאיסור מעילהלאיסור מעילה

בבבב:  :  :  :  חטאת עו� חטאת עו� חטאת עו� חטאת עו� �  �  �  �  מעילהמעילהמעילהמעילה

עד מתי מועלי� בחטאת העו�עד מתי מועלי� בחטאת העו�עד מתי מועלי� בחטאת העו�עד מתי מועלי� בחטאת העו� ח
טומאת טבול יו	 לתרומה ולקדשי	

מיצוי ד	 חטאת העו� אי מעכב (2)

שיירי מנחה שחסרו בי� קמיצה להקטרה (2)

עד מתי מועלי� בעולת העו�עד מתי מועלי� בעולת העו�עד מתי מועלי� בעולת העו�עד מתי מועלי� בעולת העו� ט
עד מתי מועלי� בחטאות הפנימיותעד מתי מועלי� בחטאות הפנימיותעד מתי מועלי� בחטאות הפנימיותעד מתי מועלי� בחטאות הפנימיות

עד מתי מועלי� בקרב� עולהעד מתי מועלי� בקרב� עולהעד מתי מועלי� בקרב� עולהעד מתי מועלי� בקרב� עולה

עד מתי מועלי� בקרב� חטאתעד מתי מועלי� בקרב� חטאתעד מתי מועלי� בקרב� חטאתעד מתי מועלי� בקרב� חטאת,  ,  ,  ,  אש	 ושלמי ציבוראש	 ושלמי ציבוראש	 ושלמי ציבוראש	 ושלמי ציבור

עד מתי מועלי� בשתי הלח	 ובלח	 הפני	עד מתי מועלי� בשתי הלח	 ובלח	 הפני	עד מתי מועלי� בשתי הלח	 ובלח	 הפני	עד מתי מועלי� בשתי הלח	 ובלח	 הפני	

עד מתי מועלי� במנחהעד מתי מועלי� במנחהעד מתי מועלי� במנחהעד מתי מועלי� במנחה

מעילה באפר התפוח קוד	 או אחר תרומת הדש�מעילה באפר התפוח קוד	 או אחר תרומת הדש�מעילה באפר התפוח קוד	 או אחר תרומת הדש�מעילה באפר התפוח קוד	 או אחר תרומת הדש�

מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו ((((7777))))

מעילה בגחלת שפקעה מעמעילה בגחלת שפקעה מעמעילה בגחלת שפקעה מעמעילה בגחלת שפקעה מע""""ג המזבחג המזבחג המזבחג המזבח

תשלו	 קר� וחומש לנהנה מבשר קתשלו	 קר� וחומש לנהנה מבשר קתשלו	 קר� וחומש לנהנה מבשר קתשלו	 קר� וחומש לנהנה מבשר ק""""ק או אימורי קקק או אימורי קקק או אימורי קקק או אימורי קק""""לללל

תשלו	 קר� וחומש לנהנה מדמי חטאת או אש	תשלו	 קר� וחומש לנהנה מדמי חטאת או אש	תשלו	 קר� וחומש לנהנה מדמי חטאת או אש	תשלו	 קר� וחומש לנהנה מדמי חטאת או אש	

הנהנה מבשר קהנהנה מבשר קהנהנה מבשר קהנהנה מבשר ק""""ק שנטמא או אימורי קקק שנטמא או אימורי קקק שנטמא או אימורי קקק שנטמא או אימורי קק""""ל לאחרל לאחרל לאחרל לאחר
העלת� עהעלת� עהעלת� עהעלת� ע""""ג המזבחג המזבחג המזבחג המזבח

י

מעילהמעילהמעילהמעילה,  ,  ,  ,  פיגולפיגולפיגולפיגול,  ,  ,  ,  נותר וטמא בדבר שאי� לו מתירי�נותר וטמא בדבר שאי� לו מתירי�נותר וטמא בדבר שאי� לו מתירי�נותר וטמא בדבר שאי� לו מתירי�

גגגג:  :  :  :  ולד חטאת ולד חטאת ולד חטאת ולד חטאת �  �  �  �  מעילהמעילהמעילהמעילה

חטאות המתות והרועות חטאות המתות והרועות חטאות המתות והרועות חטאות המתות והרועות ((((5555)))) י
מעילה במעות שהפריש לנזירותומעילה במעות שהפריש לנזירותומעילה במעות שהפריש לנזירותומעילה במעות שהפריש לנזירותו יא

מעות שהפריש נזיר לנזירותו ומת

מעילה במעות שהפריש להביא ק�מעילה במעות שהפריש להביא ק�מעילה במעות שהפריש להביא ק�מעילה במעות שהפריש להביא ק�

איסור מעילה בד	 איסור מעילה בד	 איסור מעילה בד	 איסור מעילה בד	 ((((4444))))

מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו ((((8888))))

ב'  כתובי� הבאי� כא'  אי� מלמדי� (22)

מעילה בנסכי	 אחר שירדו לשיתי�מעילה בנסכי	 אחר שירדו לשיתי�מעילה בנסכי	 אחר שירדו לשיתי�מעילה בנסכי	 אחר שירדו לשיתי�

מעילה בדש� מזבח הפנימי והמנורהמעילה בדש� מזבח הפנימי והמנורהמעילה בדש� מזבח הפנימי והמנורהמעילה בדש� מזבח הפנימי והמנורה

מעילה בתורי� שלא הגיע זמנ� ובני יונה שעבר זמנ� מעילה בתורי� שלא הגיע זמנ� ובני יונה שעבר זמנ� מעילה בתורי� שלא הגיע זמנ� ובני יונה שעבר זמנ� מעילה בתורי� שלא הגיע זמנ� ובני יונה שעבר זמנ� ((((1111))))

מעילה בתורי� שלא הגיע זמנ� ובני יונה שעבר זמנ� מעילה בתורי� שלא הגיע זמנ� ובני יונה שעבר זמנ� מעילה בתורי� שלא הגיע זמנ� ובני יונה שעבר זמנ� מעילה בתורי� שלא הגיע זמנ� ובני יונה שעבר זמנ� ((((2222)))) יב
מעילה במחוסר זמ�מעילה במחוסר זמ�מעילה במחוסר זמ�מעילה במחוסר זמ�

קדשי	 שמתו אי� מועלי� בה� מ� התורה קדשי	 שמתו אי� מועלי� בה� מ� התורה קדשי	 שמתו אי� מועלי� בה� מ� התורה קדשי	 שמתו אי� מועלי� בה� מ� התורה ((((2222))))

מעילה בד	 שהקיז מבהמת קדשי	מעילה בד	 שהקיז מבהמת קדשי	מעילה בד	 שהקיז מבהמת קדשי	מעילה בד	 שהקיז מבהמת קדשי	

מעילה בזבל ופרש של בהמת קדשי	מעילה בזבל ופרש של בהמת קדשי	מעילה בזבל ופרש של בהמת קדשי	מעילה בזבל ופרש של בהמת קדשי	

הנהנה מדבר שיש בו מעילה מדרבנ� יפלו דמיו ללשכההנהנה מדבר שיש בו מעילה מדרבנ� יפלו דמיו ללשכההנהנה מדבר שיש בו מעילה מדרבנ� יפלו דמיו ללשכההנהנה מדבר שיש בו מעילה מדרבנ� יפלו דמיו ללשכה

מעילה בחלב בהמת קדשי	 או ביצי עו� קודשמעילה בחלב בהמת קדשי	 או ביצי עו� קודשמעילה בחלב בהמת קדשי	 או ביצי עו� קודשמעילה בחלב בהמת קדשי	 או ביצי עו� קודש

מעילה בגידולי הקדשמעילה בגידולי הקדשמעילה בגידולי הקדשמעילה בגידולי הקדש

יניקת חלב מבהמת קדשי	יניקת חלב מבהמת קדשי	יניקת חלב מבהמת קדשי	יניקת חלב מבהמת קדשי	 יג
אכילת פועל או בהמה מגידולי הקדש בשעת עבודת	אכילת פועל או בהמה מגידולי הקדש בשעת עבודת	אכילת פועל או בהמה מגידולי הקדש בשעת עבודת	אכילת פועל או בהמה מגידולי הקדש בשעת עבודת	

מעילה לעושה מלאכה בשדה הקדשמעילה לעושה מלאכה בשדה הקדשמעילה לעושה מלאכה בשדה הקדשמעילה לעושה מלאכה בשדה הקדש

שרשי איל� או מעיי� העוברי	 בשדה הקדששרשי איל� או מעיי� העוברי	 בשדה הקדששרשי איל� או מעיי� העוברי	 בשדה הקדששרשי איל� או מעיי� העוברי	 בשדה הקדש

מעילה במי ניסו( המי	 בחג הסוכותמעילה במי ניסו( המי	 בחג הסוכותמעילה במי ניסו( המי	 בחג הסוכותמעילה במי ניסו( המי	 בחג הסוכות

שיעור מי	 לניסו( המי	 (2)

הנאה מק� ציפור שבראש איל� הקדש או של עהנאה מק� ציפור שבראש איל� הקדש או של עהנאה מק� ציפור שבראש איל� הקדש או של עהנאה מק� ציפור שבראש איל� הקדש או של ע""""זזזז

שברי ע"ז שנשתברה מאליה (3) יד
מעילה בקורות ע+ שקנו גזברי	 לצור( המקדשמעילה בקורות ע+ שקנו גזברי	 לצור( המקדשמעילה בקורות ע+ שקנו גזברי	 לצור( המקדשמעילה בקורות ע+ שקנו גזברי	 לצור( המקדש

בניה לצור( המקדש נעשית בחול ואחבניה לצור( המקדש נעשית בחול ואחבניה לצור( המקדש נעשית בחול ואחבניה לצור( המקדש נעשית בחול ואח""""כ מקדשי�כ מקדשי�כ מקדשי�כ מקדשי�

דדדד:  :  :  :  קדשי מזבח קדשי מזבח קדשי מזבח קדשי מזבח �  �  �  �  צירו� לכשיעורצירו� לכשיעורצירו� לכשיעורצירו� לכשיעור

צירו� קדשי מזבח ובדק הבית למעילהצירו� קדשי מזבח ובדק הבית למעילהצירו� קדשי מזבח ובדק הבית למעילהצירו� קדשי מזבח ובדק הבית למעילה,  ,  ,  ,  לפיגול ועודלפיגול ועודלפיגול ועודלפיגול ועוד טו
חיוב מעילה בקדשי מזבח הנאכלי� לכהני	 או לבעלי	חיוב מעילה בקדשי מזבח הנאכלי� לכהני	 או לבעלי	חיוב מעילה בקדשי מזבח הנאכלי� לכהני	 או לבעלי	חיוב מעילה בקדשי מזבח הנאכלי� לכהני	 או לבעלי	

דברי	 המצטרפי	 למעילה ולפיגול וכדודברי	 המצטרפי	 למעילה ולפיגול וכדודברי	 המצטרפי	 למעילה ולפיגול וכדודברי	 המצטרפי	 למעילה ולפיגול וכדו'  '  '  '  בעולה ותודהבעולה ותודהבעולה ותודהבעולה ותודה

שיור בשר או חלב לזריקת הד	 לר'  יהושע (2)

צירו� תרומה, חלה וביכורי	 לאיסור ולחיוב חומש

צירו� פיגול או נותר מקרבנות שוני	 לכשיעורצירו� פיגול או נותר מקרבנות שוני	 לכשיעורצירו� פיגול או נותר מקרבנות שוני	 לכשיעורצירו� פיגול או נותר מקרבנות שוני	 לכשיעור

צירו� נבלות או שרצי	 לאיסור ולטומאה

צירו� נבלה ואבר מ� החי לאיסור ולטומאה טז
איסור אי חל על איסור (21)

שיעור אכילת שקצי	 לחיוב מלקות

שיעור אבר מנבלה או משר+ לאיסור ולטומאה

ד	 שרצי	 מצטר� לבשר לאיסור אכילה ולטומאה (2) יז
צירו� מיני טומאה שוני	 (1)

מקור לד	 שר+ שמטמא

גזירת המלכות על שבת, מילה ונדה וביטול הגזירה

צירו� פיגול ונותר לאיסור אכילה ולטומאה

צירו� מיני טומאה שוני	 (2)

צירו� מיני אוכלי� או משקי� לטומאה ולהלכות שונות

צירו� ערלה וכלאי הכר	 לאיסור אכילה יח
צירו� מיני בגדי	 שוני	 לטומאת משכב ומושב
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מעילה מעילה מעילה מעילה ((((קני	קני	קני	קני	,  ,  ,  ,  תמידתמידתמידתמיד,  ,  ,  ,  מדותמדותמדותמדות))))

הההה:  :  :  :  הנהנה מ� ההקדש הנהנה מ� ההקדש הנהנה מ� ההקדש הנהנה מ� ההקדש �  �  �  �  מעילהמעילהמעילהמעילה

שיעור הנאה מהקדש לאיסור מעילהשיעור הנאה מהקדש לאיסור מעילהשיעור הנאה מהקדש לאיסור מעילהשיעור הנאה מהקדש לאיסור מעילה יח
נשיא וכה� משיח לאש	 מעילותנשיא וכה� משיח לאש	 מעילותנשיא וכה� משיח לאש	 מעילותנשיא וכה� משיח לאש	 מעילות

אי� מעילה במחובר לקרקעאי� מעילה במחובר לקרקעאי� מעילה במחובר לקרקעאי� מעילה במחובר לקרקע

שליח שעשה שליחותו בעל הבית מעלשליח שעשה שליחותו בעל הבית מעלשליח שעשה שליחותו בעל הבית מעלשליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל

צירו� למעילה הנאת אנשי	 או זמני	 שוני	 צירו� למעילה הנאת אנשי	 או זמני	 שוני	 צירו� למעילה הנאת אנשי	 או זמני	 שוני	 צירו� למעילה הנאת אנשי	 או זמני	 שוני	 ((((1111))))

המוציא מהקדש לצור( הבאת קרבנותיו מעלהמוציא מהקדש לצור( הבאת קרבנותיו מעלהמוציא מהקדש לצור( הבאת קרבנותיו מעלהמוציא מהקדש לצור( הבאת קרבנותיו מעל יט
מתי המחוייב קרב� למקדש נפטר מאחריותו

מזיק הקדש פטור ממעילהמזיק הקדש פטור ממעילהמזיק הקדש פטור ממעילהמזיק הקדש פטור ממעילה

זהב אי נפג	

מעילה בחטאת בחייה ולאחר שמתה מעילה בחטאת בחייה ולאחר שמתה מעילה בחטאת בחייה ולאחר שמתה מעילה בחטאת בחייה ולאחר שמתה ((((2222))))

צירו� הנאה ופגימה בהקדש לשוה פרוטה למעילהצירו� הנאה ופגימה בהקדש לשוה פרוטה למעילהצירו� הנאה ופגימה בהקדש לשוה פרוטה למעילהצירו� הנאה ופגימה בהקדש לשוה פרוטה למעילה

מעילה אחר מעילהמעילה אחר מעילהמעילה אחר מעילהמעילה אחר מעילה

התנדבות עצי	 למזבח (3)

די� קרב� שנפל בו מו	 ושחטו

הוצאה מרשות הקדש הנחשבת כמעילההוצאה מרשות הקדש הנחשבת כמעילההוצאה מרשות הקדש הנחשבת כמעילההוצאה מרשות הקדש הנחשבת כמעילה

מעילה בבני� המחובר לקרקעמעילה בבני� המחובר לקרקעמעילה בבני� המחובר לקרקעמעילה בבני� המחובר לקרקע כ
צירו� למעילה הנאת אנשי	 או זמני	 שוני	 צירו� למעילה הנאת אנשי	 או זמני	 שוני	 צירו� למעילה הנאת אנשי	 או זמני	 שוני	 צירו� למעילה הנאת אנשי	 או זמני	 שוני	 ((((2222))))

השתחוה לבית אי נאסר (2)

וווו:  :  :  :  השליח שעשה השליח שעשה השליח שעשה השליח שעשה �  �  �  �  שליחות במעילהשליחות במעילהשליחות במעילהשליחות במעילה

שליח למעילהשליח למעילהשליח למעילהשליח למעילה כ
עשה שליח לתת בשר לאורחי	 ונת� כבד למעילהעשה שליח לתת בשר לאורחי	 ונת� כבד למעילהעשה שליח לתת בשר לאורחי	 ונת� כבד למעילהעשה שליח לתת בשר לאורחי	 ונת� כבד למעילה

נדר מבשר במה נאסר (3)

הקזת ד	 (3)

שליח שהוסי� על דברי המשלח למעילהשליח שהוסי� על דברי המשלח למעילהשליח שהוסי� על דברי המשלח למעילהשליח שהוסי� על דברי המשלח למעילה

שליח שהוסי� או גרע אי בטלה שליחותו לגמרי (2)

שליח שעשה שליחותו והיה בלב משלחו אחרתשליח שעשה שליחותו והיה בלב משלחו אחרתשליח שעשה שליחותו והיה בלב משלחו אחרתשליח שעשה שליחותו והיה בלב משלחו אחרת כא
שליח חששליח חששליח חששליח חש""""ו למעילהו למעילהו למעילהו למעילה

עשה שליח ונזכר הוא או השליח למעילהעשה שליח ונזכר הוא או השליח למעילהעשה שליח ונזכר הוא או השליח למעילהעשה שליח ונזכר הוא או השליח למעילה

הקדש נפדה בכס� ובשוה כס�הקדש נפדה בכס� ובשוה כס�הקדש נפדה בכס� ובשוה כס�הקדש נפדה בכס� ובשוה כס�

שליח ששינה בחצי פרוטה למעילהשליח ששינה בחצי פרוטה למעילהשליח ששינה בחצי פרוטה למעילהשליח ששינה בחצי פרוטה למעילה

שליח לקנות שקנה יותר בזול למעילהשליח לקנות שקנה יותר בזול למעילהשליח לקנות שקנה יותר בזול למעילהשליח לקנות שקנה יותר בזול למעילה

שליח שהוסי� או גרע אי בטלה שליחותו לגמרי (3)

שימוש במעות פקדו� שימוש במעות פקדו� שימוש במעות פקדו� שימוש במעות פקדו� ((((3333))))

השתמש בכיס מעות שמעורב בו מטבע הקדשהשתמש בכיס מעות שמעורב בו מטבע הקדשהשתמש בכיס מעות שמעורב בו מטבע הקדשהשתמש בכיס מעות שמעורב בו מטבע הקדש

אי יש ברירה (22) כב

זזזז:  :  :  :  קני	 קני	 קני	 קני	 �  �  �  �  ספקות בקרבנות עו�ספקות בקרבנות עו�ספקות בקרבנות עו�ספקות בקרבנות עו�

מקו	 הזאת ד	 חטאת ועולת עו� ובהמהמקו	 הזאת ד	 חטאת ועולת עו� ובהמהמקו	 הזאת ד	 חטאת ועולת עו� ובהמהמקו	 הזאת ד	 חטאת ועולת עו� ובהמה כב
גדרי נדר ונדבה (5)

חטאת ועולת עו� שנתערבו זה בזהחטאת ועולת עו� שנתערבו זה בזהחטאת ועולת עו� שנתערבו זה בזהחטאת ועולת עו� שנתערבו זה בזה

חטאת או עולת עו� שנתערבו בקיני� סתומותחטאת או עולת עו� שנתערבו בקיני� סתומותחטאת או עולת עו� שנתערבו בקיני� סתומותחטאת או עולת עו� שנתערבו בקיני� סתומות

קיני� סתומות שנתערבו זבקיני� סתומות שנתערבו זבקיני� סתומות שנתערבו זבקיני� סתומות שנתערבו זב""""זזזז

בבבב'  '  '  '  המביאי� קיניה	 או את דמיה� מעורבי� לכה�המביאי� קיניה	 או את דמיה� מעורבי� לכה�המביאי� קיניה	 או את דמיה� מעורבי� לכה�המביאי� קיניה	 או את דמיה� מעורבי� לכה�

גוזל מק� סתומה שפרח למתות או לקריבות אחרותגוזל מק� סתומה שפרח למתות או לקריבות אחרותגוזל מק� סתומה שפרח למתות או לקריבות אחרותגוזל מק� סתומה שפרח למתות או לקריבות אחרות כג
ק� סתומה ומפורשת שפרח גוזל מזה לזהק� סתומה ומפורשת שפרח גוזל מזה לזהק� סתומה ומפורשת שפרח גוזל מזה לזהק� סתומה ומפורשת שפרח גוזל מזה לזה

חטאת ועולה וק� סתומה באמצע ופרחו מזה לזהחטאת ועולה וק� סתומה באמצע ופרחו מזה לזהחטאת ועולה וק� סתומה באמצע ופרחו מזה לזהחטאת ועולה וק� סתומה באמצע ופרחו מזה לזה

אי� מביאי� לק� תור וב� יונהאי� מביאי� לק� תור וב� יונהאי� מביאי� לק� תור וב� יונהאי� מביאי� לק� תור וב� יונה

אשה שהביאה חטאתה או עולתה ומתהאשה שהביאה חטאתה או עולתה ומתהאשה שהביאה חטאתה או עולתה ומתהאשה שהביאה חטאתה או עולתה ומתה

קיני� סתומות שנתערבו זבקיני� סתומות שנתערבו זבקיני� סתומות שנתערבו זבקיני� סתומות שנתערבו זב""""ז שהקריב	 הכה�ז שהקריב	 הכה�ז שהקריב	 הכה�ז שהקריב	 הכה�

חטאת ועולת עו� שנתערבו זה בזה שהקריב	 הכה�חטאת ועולת עו� שנתערבו זה בזה שהקריב	 הכה�חטאת ועולת עו� שנתערבו זה בזה שהקריב	 הכה�חטאת ועולת עו� שנתערבו זה בזה שהקריב	 הכה� כד

חטאת או עולת עו� שנתערבו בקיני� סתומותחטאת או עולת עו� שנתערבו בקיני� סתומותחטאת או עולת עו� שנתערבו בקיני� סתומותחטאת או עולת עו� שנתערבו בקיני� סתומות
שהקריב	 הכה�שהקריב	 הכה�שהקריב	 הכה�שהקריב	 הכה�

אשה שנדרה להביא ק� נדבה ע	 חובתה וטעתהאשה שנדרה להביא ק� נדבה ע	 חובתה וטעתהאשה שנדרה להביא ק� נדבה ע	 חובתה וטעתהאשה שנדרה להביא ק� נדבה ע	 חובתה וטעתה

ת"ח לעומת ע"ה כשמזקיני� (2) כה

חחחח:  :  :  :  תמיד תמיד תמיד תמיד �  �  �  �  עבודת המקדש שבכל יו	עבודת המקדש שבכל יו	עבודת המקדש שבכל יו	עבודת המקדש שבכל יו	

מקומות שהכהני	 צריכי	 לשמור במקדש מקומות שהכהני	 צריכי	 לשמור במקדש מקומות שהכהני	 צריכי	 לשמור במקדש מקומות שהכהני	 צריכי	 לשמור במקדש ((((1111)))) כה
מבנה בית אבטינס ובית הניצו+מבנה בית אבטינס ובית הניצו+מבנה בית אבטינס ובית הניצו+מבנה בית אבטינס ובית הניצו+ כו

לויי	 מלוי	 את הכהני	 בשמירת המקדשלויי	 מלוי	 את הכהני	 בשמירת המקדשלויי	 מלוי	 את הכהני	 בשמירת המקדשלויי	 מלוי	 את הכהני	 בשמירת המקדש

מבנה בית המוקדמבנה בית המוקדמבנה בית המוקדמבנה בית המוקד

כהני בית אב ישני	 בבית המוקדכהני בית אב ישני	 בבית המוקדכהני בית אב ישני	 בבית המוקדכהני בית אב ישני	 בבית המוקד

מקומות שהלויי	 צריכי	 לשמור במקדש מקומות שהלויי	 צריכי	 לשמור במקדש מקומות שהלויי	 צריכי	 לשמור במקדש מקומות שהלויי	 צריכי	 לשמור במקדש ((((2222)))) כז
איסור ישיבה בעזרה (6)

מני� השערי	 של העזרה מני� השערי	 של העזרה מני� השערי	 של העזרה מני� השערי	 של העזרה ((((1111))))

שינה ויציאה ע	 בגדי כהונה חו+ למקדש שינה ויציאה ע	 בגדי כהונה חו+ למקדש שינה ויציאה ע	 בגדי כהונה חו+ למקדש שינה ויציאה ע	 בגדי כהונה חו+ למקדש ((((2222))))

בגדי כהונה אי ניתנו ליהנות בה� (2)

הנחת תפילי� כנגד ראשו (2)

איסור כלאי בגדי	 דר( לבישה, העלאה והצעה (4)

צניעות ושתיקה בבית הכסא (2)

שתיה מכלי ששתה ממנו אחר

איש הר הבית היה בודק את משמר הכהני	 והלויי	איש הר הבית היה בודק את משמר הכהני	 והלויי	איש הר הבית היה בודק את משמר הכהני	 והלויי	איש הר הבית היה בודק את משמר הכהני	 והלויי	

אהבת תוכחה ומעלת המוכיח כח
פייס אפייס אפייס אפייס א'  '  '  '  לתרומת הדש� לתרומת הדש� לתרומת הדש� לתרומת הדש� ((((2222))))

כניסת הכהני	 מבית המוקד לעזרה וסקירת העזרהכניסת הכהני	 מבית המוקד לעזרה וסקירת העזרהכניסת הכהני	 מבית המוקד לעזרה וסקירת העזרהכניסת הכהני	 מבית המוקד לעזרה וסקירת העזרה

מעשה תרומת הדש�מעשה תרומת הדש�מעשה תרומת הדש�מעשה תרומת הדש�

אכסדראות שהיו בעזרהאכסדראות שהיו בעזרהאכסדראות שהיו בעזרהאכסדראות שהיו בעזרה

דישו� המזבחדישו� המזבחדישו� המזבחדישו� המזבח

תפוח הדש� שהיה בראשו של מזבחתפוח הדש� שהיה בראשו של מזבחתפוח הדש� שהיה בראשו של מזבחתפוח הדש� שהיה בראשו של מזבח

ל'  גוזמא בתורה, בנביאי	 ובחז"ל (2) כט
אי� עניות במקו	 עשירות (5)

עצי	 הכשרי	 למערכהעצי	 הכשרי	 למערכהעצי	 הכשרי	 למערכהעצי	 הכשרי	 למערכה

סידור המערכה הגדולה עסידור המערכה הגדולה עסידור המערכה הגדולה עסידור המערכה הגדולה ע""""ג המזבחג המזבחג המזבחג המזבח ל
פייס בפייס בפייס בפייס ב'  '  '  '  להקרבת תמיד של שחר להקרבת תמיד של שחר להקרבת תמיד של שחר להקרבת תמיד של שחר ((((2222))))

מעשה קרב� התמידמעשה קרב� התמידמעשה קרב� התמידמעשה קרב� התמיד

לשכות שהיו בבית המוקדלשכות שהיו בבית המוקדלשכות שהיו בבית המוקדלשכות שהיו בבית המוקד

בבבב'  '  '  '  פשפשי� שהיו לצד שער האול	פשפשי� שהיו לצד שער האול	פשפשי� שהיו לצד שער האול	פשפשי� שהיו לצד שער האול	

קולות מבית המקדש שהיו שומעי	 עד ליריחוקולות מבית המקדש שהיו שומעי	 עד ליריחוקולות מבית המקדש שהיו שומעי	 עד ליריחוקולות מבית המקדש שהיו שומעי	 עד ליריחו

דישו� מזבח הפנימי והמנורהדישו� מזבח הפנימי והמנורהדישו� מזבח הפנימי והמנורהדישו� מזבח הפנימי והמנורה

שחיטת התמידשחיטת התמידשחיטת התמידשחיטת התמיד,  ,  ,  ,  זריקת דמו וניתוח אבריוזריקת דמו וניתוח אבריוזריקת דמו וניתוח אבריוזריקת דמו וניתוח אבריו

העלאת אברי התמיד לכבש המזבחהעלאת אברי התמיד לכבש המזבחהעלאת אברי התמיד לכבש המזבחהעלאת אברי התמיד לכבש המזבח לא
אי� כופתי� את קרב� התמיד אלא עוקדי� אותואי� כופתי� את קרב� התמיד אלא עוקדי� אותואי� כופתי� את קרב� התמיד אלא עוקדי� אותואי� כופתי� את קרב� התמיד אלא עוקדי� אותו

יייי""""ג שולחנות שהיו במקדשג שולחנות שהיו במקדשג שולחנות שהיו במקדשג שולחנות שהיו במקדש

אי� עניות במקו	 עשירות (6)

מיקו	 שחיטת תמיד של שחר ושל בהמיקו	 שחיטת תמיד של שחר ושל בהמיקו	 שחיטת תמיד של שחר ושל בהמיקו	 שחיטת תמיד של שחר ושל בה""""ע בעזרהע בעזרהע בעזרהע בעזרה

י'  דברי	 ששאל אלכסנדרוס מוקדו� את זקני הנגב

מרחק בי� שמי	 ואר+ ובי� מזרח ומערב לב
מי נברא תחילה שמי	 או אר+, אור או חוש(

איזהו חכ	, גיבור ועשיר

סגולה לחיי	 ארוכי	 או למיתה מוקדמת

דר( להיות מקובל על הבריות וההיפ(

אלכסנדרוס הל( לאפריקי מעבר להרי החוש(

אלכסנדרוס מגיע לפתח שער ג� עד�

מקו	 גיהנ	

העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו
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מעילה מעילה מעילה מעילה ((((קני	קני	קני	קני	,  ,  ,  ,  תמידתמידתמידתמיד,  ,  ,  ,  מדותמדותמדותמדות))))

ת"ח מרבי	 שלו	 בעול	 (5) לב
קקקק""""ש לאנשי המשמר במקדש ש לאנשי המשמר במקדש ש לאנשי המשמר במקדש ש לאנשי המשמר במקדש ((((2222))))

פייס גפייס גפייס גפייס ג'  '  '  '  להקטרת הקטורת להקטרת הקטורת להקטרת הקטורת להקטרת הקטורת ((((2222))))

פייס דפייס דפייס דפייס ד'  '  '  '  להעלות אברי התמיד מהכבש למזבח להעלות אברי התמיד מהכבש למזבח להעלות אברי התמיד מהכבש למזבח להעלות אברי התמיד מהכבש למזבח ((((2222))))

כהני בית אב שלא זכו בעבודה פושטי� את בגדיה�כהני בית אב שלא זכו בעבודה פושטי� את בגדיה�כהני בית אב שלא זכו בעבודה פושטי� את בגדיה�כהני בית אב שלא זכו בעבודה פושטי� את בגדיה�

מעשה הקטרת הקטורת בכל יו	מעשה הקטרת הקטורת בכל יו	מעשה הקטרת הקטורת בכל יו	מעשה הקטרת הקטורת בכל יו	

פייס לנוטל המחתה של קטורת פייס לנוטל המחתה של קטורת פייס לנוטל המחתה של קטורת פייס לנוטל המחתה של קטורת ((((2222)))) לג
פסכתר שהיה במקדש למה שימשפסכתר שהיה במקדש למה שימשפסכתר שהיה במקדש למה שימשפסכתר שהיה במקדש למה שימש

מגרפה שהיתה במקדש למה שימשהמגרפה שהיתה במקדש למה שימשהמגרפה שהיתה במקדש למה שימשהמגרפה שהיתה במקדש למה שימשה

השלמת דישו� מזבח הפנימי והמנורההשלמת דישו� מזבח הפנימי והמנורההשלמת דישו� מזבח הפנימי והמנורההשלמת דישו� מזבח הפנימי והמנורה

כניסת הכהני	 להיכל להשתחוות לאחר עבודת התמידכניסת הכהני	 להיכל להשתחוות לאחר עבודת התמידכניסת הכהני	 להיכל להשתחוות לאחר עבודת התמידכניסת הכהני	 להיכל להשתחוות לאחר עבודת התמיד

ברכת כהני	 את הע	 במקדשברכת כהני	 את הע	 במקדשברכת כהני	 את הע	 במקדשברכת כהני	 את הע	 במקדש

הזכרת ש	 המפורש במקדשהזכרת ש	 המפורש במקדשהזכרת ש	 המפורש במקדשהזכרת ש	 המפורש במקדש

ככככ""""ג מקריב אימתי שהוא רוצהג מקריב אימתי שהוא רוצהג מקריב אימתי שהוא רוצהג מקריב אימתי שהוא רוצה

תקיעות ושירה בזמ� ניסו( היי� של קרב� התמידתקיעות ושירה בזמ� ניסו( היי� של קרב� התמידתקיעות ושירה בזמ� ניסו( היי� של קרב� התמידתקיעות ושירה בזמ� ניסו( היי� של קרב� התמיד

שיר שהיו אומרי	 במקדש בכל יו	 שיר שהיו אומרי	 במקדש בכל יו	 שיר שהיו אומרי	 במקדש בכל יו	 שיר שהיו אומרי	 במקדש בכל יו	 ((((2222))))

טטטט:  :  :  :  מדות מדות מדות מדות �  �  �  �  מבנה המקדשמבנה המקדשמבנה המקדשמבנה המקדש

מקומות שהכהני	 והלויי	 צריכי	 לשמור במקדש מקומות שהכהני	 והלויי	 צריכי	 לשמור במקדש מקומות שהכהני	 והלויי	 צריכי	 לשמור במקדש מקומות שהכהני	 והלויי	 צריכי	 לשמור במקדש ((((2222)))) לד
הההה'  '  '  '  שערי הר הביתשערי הר הביתשערי הר הביתשערי הר הבית

מני� השערי	 של העזרה מני� השערי	 של העזרה מני� השערי	 של העזרה מני� השערי	 של העזרה ((((2222))))

לשכות בית המוקד לשכות בית המוקד לשכות בית המוקד לשכות בית המוקד ((((2222))))

מקו	 מפתחות המקדשמקו	 מפתחות המקדשמקו	 מפתחות המקדשמקו	 מפתחות המקדש

כה� שנטמא טומאת קרי במקדשכה� שנטמא טומאת קרי במקדשכה� שנטמא טומאת קרי במקדשכה� שנטמא טומאת קרי במקדש

מידות הר הבית ומיקו	 המקדש בתוכומידות הר הבית ומיקו	 המקדש בתוכומידות הר הבית ומיקו	 המקדש בתוכומידות הר הבית ומיקו	 המקדש בתוכו

דר( הילו( המבקרי	 בתו( המקדשדר( הילו( המבקרי	 בתו( המקדשדר( הילו( המבקרי	 בתו( המקדשדר( הילו( המבקרי	 בתו( המקדש

הסורג שהקי� את המקדש והפרצות שהיו בוהסורג שהקי� את המקדש והפרצות שהיו בוהסורג שהקי� את המקדש והפרצות שהיו בוהסורג שהקי� את המקדש והפרצות שהיו בו לה
מעלות החיל שהקי� את המקדשמעלות החיל שהקי� את המקדשמעלות החיל שהקי� את המקדשמעלות החיל שהקי� את המקדש

מידות המעלותמידות המעלותמידות המעלותמידות המעלות,  ,  ,  ,  הפתחי	 והכתלי	 של המקדש והעזרההפתחי	 והכתלי	 של המקדש והעזרההפתחי	 והכתלי	 של המקדש והעזרההפתחי	 והכתלי	 של המקדש והעזרה

לכל הפתחי	 במקדש היו דלתות חו+ מפתח האול	לכל הפתחי	 במקדש היו דלתות חו+ מפתח האול	לכל הפתחי	 במקדש היו דלתות חו+ מפתח האול	לכל הפתחי	 במקדש היו דלתות חו+ מפתח האול	

כל שערי המקדש היו מצופי� זהב חו+ משער ניקנורכל שערי המקדש היו מצופי� זהב חו+ משער ניקנורכל שערי המקדש היו מצופי� זהב חו+ משער ניקנורכל שערי המקדש היו מצופי� זהב חו+ משער ניקנור

מידות עזרת הנשי	 והלשכות שהיו בהמידות עזרת הנשי	 והלשכות שהיו בהמידות עזרת הנשי	 והלשכות שהיו בהמידות עזרת הנשי	 והלשכות שהיו בה

טטטט""""ו מעלות שהיו במקדש מעזרת הנשי	 לעזרת ישראלו מעלות שהיו במקדש מעזרת הנשי	 לעזרת ישראלו מעלות שהיו במקדש מעזרת הנשי	 לעזרת ישראלו מעלות שהיו במקדש מעזרת הנשי	 לעזרת ישראל

לשכות כלי השיר בצידי שער ניקנורלשכות כלי השיר בצידי שער ניקנורלשכות כלי השיר בצידי שער ניקנורלשכות כלי השיר בצידי שער ניקנור

מידות העזרה וחלקיה השוני	 מידות העזרה וחלקיה השוני	 מידות העזרה וחלקיה השוני	 מידות העזרה וחלקיה השוני	 ((((3333))))

יייי""""ג השערי	 שהיו בעזרהג השערי	 שהיו בעזרהג השערי	 שהיו בעזרהג השערי	 שהיו בעזרה

מידות מזבח העולה מידות מזבח העולה מידות מזבח העולה מידות מזבח העולה ((((2222))))

מידות מזבח החיצו� בבית שני מידות מזבח החיצו� בבית שני מידות מזבח החיצו� בבית שני מידות מזבח החיצו� בבית שני ((((2222))))

מקו	 שפיכת שיירי ד	 הקרבנות אל יסוד המזבח מקו	 שפיכת שיירי ד	 הקרבנות אל יסוד המזבח מקו	 שפיכת שיירי ד	 הקרבנות אל יסוד המזבח מקו	 שפיכת שיירי ד	 הקרבנות אל יסוד המזבח ((((2222)))) לו
אבני המזבח שנפגמו או נגע בה	 ברזל נפסלואבני המזבח שנפגמו או נגע בה	 ברזל נפסלואבני המזבח שנפגמו או נגע בה	 ברזל נפסלואבני המזבח שנפגמו או נגע בה	 ברזל נפסלו

צביעת וניקוי מזבח החיצו� וההיכל מבחו+צביעת וניקוי מזבח החיצו� וההיכל מבחו+צביעת וניקוי מזבח החיצו� וההיכל מבחו+צביעת וניקוי מזבח החיצו� וההיכל מבחו+

הטבעות ובית המטבחיי	 בצפו� המזבחהטבעות ובית המטבחיי	 בצפו� המזבחהטבעות ובית המטבחיי	 בצפו� המזבחהטבעות ובית המטבחיי	 בצפו� המזבח

מקו	 הכיור בי� האול	 והמזבח משו( כלפי דרו	מקו	 הכיור בי� האול	 והמזבח משו( כלפי דרו	מקו	 הכיור בי� האול	 והמזבח משו( כלפי דרו	מקו	 הכיור בי� האול	 והמזבח משו( כלפי דרו	

יייי""""ב מעלות שבי� המזבח והאול	ב מעלות שבי� המזבח והאול	ב מעלות שבי� המזבח והאול	ב מעלות שבי� המזבח והאול	

מידות פתח האול	 ומבנהומידות פתח האול	 ומבנהומידות פתח האול	 ומבנהומידות פתח האול	 ומבנהו

גפ� זהב שהיתה בפתח האול	 במקדשגפ� זהב שהיתה בפתח האול	 במקדשגפ� זהב שהיתה בפתח האול	 במקדשגפ� זהב שהיתה בפתח האול	 במקדש

מידות פתח ההיכל ודלתותיומידות פתח ההיכל ודלתותיומידות פתח ההיכל ודלתותיומידות פתח ההיכל ודלתותיו

בבבב'  '  '  '  פשפשי� שהיו בצדי שער ההיכלפשפשי� שהיו בצדי שער ההיכלפשפשי� שהיו בצדי שער ההיכלפשפשי� שהיו בצדי שער ההיכל

לללל""""ח תאי	 שהקיפו את כותלי ההיכלח תאי	 שהקיפו את כותלי ההיכלח תאי	 שהקיפו את כותלי ההיכלח תאי	 שהקיפו את כותלי ההיכל לז
מסיבה שהקיפה את המקדש לעלות לעליהמסיבה שהקיפה את המקדש לעלות לעליהמסיבה שהקיפה את המקדש לעלות לעליהמסיבה שהקיפה את המקדש לעלות לעליה

לולי� שהיו פתוחי� לבית קדשי הקדשי	 לאומני�לולי� שהיו פתוחי� לבית קדשי הקדשי	 לאומני�לולי� שהיו פתוחי� לבית קדשי הקדשי	 לאומני�לולי� שהיו פתוחי� לבית קדשי הקדשי	 לאומני�

מידות ההיכלמידות ההיכלמידות ההיכלמידות ההיכל

מידות העזרה וחלקיה השוני	 מידות העזרה וחלקיה השוני	 מידות העזרה וחלקיה השוני	 מידות העזרה וחלקיה השוני	 ((((4444))))

וווו'  '  '  '  לשכות שהיו בעזרהלשכות שהיו בעזרהלשכות שהיו בעזרהלשכות שהיו בעזרה

בדיקת הכהני	 ממומי� עבדיקת הכהני	 ממומי� עבדיקת הכהני	 ממומי� עבדיקת הכהני	 ממומי� ע""""י סנהדרי� גדולהי סנהדרי� גדולהי סנהדרי� גדולהי סנהדרי� גדולה
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