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פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: דיני ממונות בשלשה � הרכבי בתי הדי�

יח.ב: כה� גדול � די� ועדות כ"ג ומל�

כג.ג: זה בורר � זבל"א, פסולי עדות

לב.ד: אחד דיני ממונות � בי� דיני ממונות לנפשות

מ.ה: היו בודקי� � דרישות וחקירות בנפשות

מב:ו: נגמר הדי� � סקילה

מט:ז: ארבע מיתות � מיתות ב"ד, הנסקלי�, בני נח

סח:ח: ב� סורר ומורה � גונב במחתרת, רוד�

עה.ט: הנשרפי� � הנשרפי� והנהרגי�, רוצח

פד:י: אלו ה� הנחנקי� � הנחנקי�, זק� ממרא, נביא

צ.יא: חלק � הזוכי� לעוה"ב, עיר הנדחת

אאאא:  :  :  :  דיני ממונות בשלשה דיני ממונות בשלשה דיני ממונות בשלשה דיני ממונות בשלשה �  �  �  �  הרכבי בתי הדי�הרכבי בתי הדי�הרכבי בתי הדי�הרכבי בתי הדי�

הרכבי בתי הדי� השוני� ודיניה�הרכבי בתי הדי� השוני� ודיניה�הרכבי בתי הדי� השוני� ודיניה�הרכבי בתי הדי� השוני� ודיניה� ב
הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לחליצת יבמה ד לחליצת יבמה ד לחליצת יבמה ד לחליצת יבמה ((((4444))))

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד למיאו� ד למיאו� ד למיאו� ד למיאו� ((((3333))))

מני� דייני סנהדרי� קטנהמני� דייני סנהדרי� קטנהמני� דייני סנהדרי� קטנהמני� דייני סנהדרי� קטנה

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לדיני ממונות ד לדיני ממונות ד לדיני ממונות ד לדיני ממונות ((((1111))))

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד להודאות והלואותד להודאות והלואותד להודאות והלואותד להודאות והלואות

עירוב פרשיות כתוב כא� (2)

תקנת בע"ח שלא תנעול דלת בפני לווי� (9) ג
הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לדיני נזיקי�ד לדיני נזיקי�ד לדיני נזיקי�ד לדיני נזיקי�

המקור להרכב בהמקור להרכב בהמקור להרכב בהמקור להרכב ב""""ד בגד בגד בגד בג''''

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד אי יכול להיות שקולד אי יכול להיות שקולד אי יכול להיות שקולד אי יכול להיות שקול

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לדיני ממונות ד לדיני ממונות ד לדיני ממונות ד לדיני ממונות ((((2222))))

יש א� למסורת / למקרא (4) ד
מומחה לרבי� ד� יחידימומחה לרבי� ד� יחידימומחה לרבי� ד� יחידימומחה לרבי� ד� יחידי ה

דיי� שנטל רשות לדו� וטעה פטור מלשל�דיי� שנטל רשות לדו� וטעה פטור מלשל�דיי� שנטל רשות לדו� וטעה פטור מלשל�דיי� שנטל רשות לדו� וטעה פטור מלשל�

הסמכת� של רבה בר חנה ורב להורות ולדו�הסמכת� של רבה בר חנה ורב להורות ולדו�הסמכת� של רבה בר חנה ורב להורות ולדו�הסמכת� של רבה בר חנה ורב להורות ולדו�

רב ב� אחיו וב� אחותו של ר'  חייא

רב גדל אצל רועה י"ח חודש ללמוד מומי בהמה

חובת קבלת הסמכה כדי להורות הלכה

הוראה במקו� רבו (2)

הסמכת דיי� לדו� לפרק זמ� מוגבלהסמכת דיי� לדו� לפרק זמ� מוגבלהסמכת דיי� לדו� לפרק זמ� מוגבלהסמכת דיי� לדו� לפרק זמ� מוגבל

הרכב של בהרכב של בהרכב של בהרכב של ב'  '  '  '  דייני� בדיני ממונותדייני� בדיני ממונותדייני� בדיני ממונותדייני� בדיני ממונות

דיי� שטעה אי חייב לשל� דיי� שטעה אי חייב לשל� דיי� שטעה אי חייב לשל� דיי� שטעה אי חייב לשל� ((((1111)))) ו
הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לפשרהד לפשרהד לפשרהד לפשרה

פשרה אי צריכה קני�פשרה אי צריכה קני�פשרה אי צריכה קני�פשרה אי צריכה קני�

אסוראסוראסוראסור,  ,  ,  ,  רשות או מצוה לעשות פשרהרשות או מצוה לעשות פשרהרשות או מצוה לעשות פשרהרשות או מצוה לעשות פשרה

עד מתי רשאי� הדייני� לעשות פשרהעד מתי רשאי� הדייני� לעשות פשרהעד מתי רשאי� הדייני� לעשות פשרהעד מתי רשאי� הדייני� לעשות פשרה

ובוצע בר� נא* ה'  (תהלי� י)

בי� משה לאהר�

פוטר מי� ראשית מדו� (משלי יז)

הסתלקות מלדו� בעהסתלקות מלדו� בעהסתלקות מלדו� בעהסתלקות מלדו� בע""""ד קשהד קשהד קשהד קשה

לא תגורו מפני איש לא תגורו מפני איש לא תגורו מפני איש לא תגורו מפני איש ((((דברי� אדברי� אדברי� אדברי� א))))

אי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות אי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות אי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות אי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות ((((2222))))

תחילת דינו של אד� על ד"ת ז

האדיש שאינו נפגע מאחרי� ניצל מצרות רבות

סו� גנב לתליה

שבע יפול צדיק וק� ורשעי� יכשלו ברעה (משלי כד)

היוצא מב"ד חייב צרי� לשמוח שהוציאו גזלה מתחת ידו

כשאהבה בי� אנשי� די לה� במקו� צר

מעלת הד� די� אמת מעלת הד� די� אמת מעלת הד� די� אמת מעלת הד� די� אמת ((((2222))))

אחריותו של דיי� לדו� די� אמתאחריותו של דיי� לדו� די� אמתאחריותו של דיי� לדו� די� אמתאחריותו של דיי� לדו� די� אמת

מינוי דיי� שאינו הגו�מינוי דיי� שאינו הגו�מינוי דיי� שאינו הגו�מינוי דיי� שאינו הגו�

חשש אמוראי� ממידת הגאוה בעקבות כבוד שכבדו�

איסור שמיעת בעאיסור שמיעת בעאיסור שמיעת בעאיסור שמיעת בע""""ד קוד� שיבוא בעד קוד� שיבוא בעד קוד� שיבוא בעד קוד� שיבוא בע""""ד חברוד חברוד חברוד חברו

די� פרוטה כדי� מאה מנהדי� פרוטה כדי� מאה מנהדי� פרוטה כדי� מאה מנהדי� פרוטה כדי� מאה מנה ח
המעוות את הדי� כאילו מטריח לקבהמעוות את הדי� כאילו מטריח לקבהמעוות את הדי� כאילו מטריח לקבהמעוות את הדי� כאילו מטריח לקב""""ה להשיב לנגזלה להשיב לנגזלה להשיב לנגזלה להשיב לנגזל

מגלגלי� זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב (3)

מורא דייני� וחובת הדייני� לסבול את הציבורמורא דייני� וחובת הדייני� לסבול את הציבורמורא דייני� וחובת הדייני� לסבול את הציבורמורא דייני� וחובת הדייני� לסבול את הציבור

דבר אחד לדור ואי� שני דברי� לדור

זימו� בעלי די� בש� כל דייני הרכב בהזימו� בעלי די� בש� כל דייני הרכב בהזימו� בעלי די� בש� כל דייני הרכב בהזימו� בעלי די� בש� כל דייני הרכב בה""""דדדד

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לדיני קנסותד לדיני קנסותד לדיני קנסותד לדיני קנסות

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לדי� מוציא ש� רעד לדי� מוציא ש� רעד לדי� מוציא ש� רעד לדי� מוציא ש� רע

חבר אי צרי� התראה (1)

קי� ליה בדרבה מיניה כשחייב מיתה לזה וממו� לזה (2) ט
פלגינ� דיבורא (3)

נאמנות עד שמשי� עצמו רשע בעדותו (3)

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד למלקותד למלקותד למלקותד למלקות י
הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לחישוב וקידוש החודשד לחישוב וקידוש החודשד לחישוב וקידוש החודשד לחישוב וקידוש החודש

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לעיבור שנהד לעיבור שנהד לעיבור שנהד לעיבור שנה

הרכב ב"ד לעיבור שנה צרי� להיות מזומ� יו� קוד�

הודאה במעשה שלא עשה כדי לא לבייש חברו יא
תנאי� שהיה ראוי שתשרה שכינה עליה� (2)

עיבור שנה מותנה בהסכמת הנשיא

סיבות לעיבור שנה

חודש אדר ב'  ב� כמה ימי� (2)

דברי� שבגינ� מעברי� את השנה

מקו� עיבור שנה

קידוש החודש ועיבור שנה ביו� ולא בלילה

עיבור שנה בשנת רעבו�

זמ� חישוב והודעה על עיבור השנה וחודש העיבור יב
עיבור שנה משנה לחברתה או ג'  שני� רצופות

עיבור שנה בשנת השמיטה או בערב ומוצאי שביעית

עיבור שנה מפני הטומאה

טעות חזקיה המל� בעשיית קרב� פסח

טומאה דחויה או הותרה בציבור (9)

עיבור שנה בניס� ובל'  אדר

עיבור שנה מפני התקופה (2)

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לסמיכת זקני� על פר העל� דבר של ציבורד לסמיכת זקני� על פר העל� דבר של ציבורד לסמיכת זקני� על פר העל� דבר של ציבורד לסמיכת זקני� על פר העל� דבר של ציבור יג
הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לסמיכת דיי� ומהות הסמיכהד לסמיכת דיי� ומהות הסמיכהד לסמיכת דיי� ומהות הסמיכהד לסמיכת דיי� ומהות הסמיכה

ר'  יהודה ב� בבא סמ� את ה'  תלמידי ר"ע

ר'  יהודה ב� בבא מי'  הרוגי מלכות יד
סמיכת דיי� בחו"ל ושלא בפניו

אי� נסמכי� מזרע בית עלי לדייני�

העולה לגדולה מוחלי� לו על כל עוונותיו

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לעריפת עגלהד לעריפת עגלהד לעריפת עגלהד לעריפת עגלה

מני� שמאי� לפדיו� נטע רבעי ומע"ש שאי� דמיו ידועי�

מני� שמאי� לפדיו� הקדש
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מני� שמאי� לערכי� המטלטלי� יד
מני� שמאי� לפדיו� קרקע הקדש טו
אי� מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (5)

מני� שמאי� לשומת אד� שהקדיש את דמיו

העומד לגזוז אי כגזוז דמי (4)

העומד ליבצר אי כבצור דמי (3)

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לדו� על משכב בהמהד לדו� על משכב בהמהד לדו� על משכב בהמהד לדו� על משכב בהמה

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לדו� שור הנסקלד לדו� שור הנסקלד לדו� שור הנסקלד לדו� שור הנסקל

כמיתת בעלי� כ� מיתת השור (3)

חיות רעות המועדות להזיק מתחילת� (2)

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לדו� שבטד לדו� שבטד לדו� שבטד לדו� שבט

מני� תושבי עיר הנדחת

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לדו� נביא שקרד לדו� נביא שקרד לדו� נביא שקרד לדו� נביא שקר טז
הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לדו� כד לדו� כד לדו� כד לדו� כ""""ג למיתהג למיתהג למיתהג למיתה

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד ליציאה למלחמת הרשותד ליציאה למלחמת הרשותד ליציאה למלחמת הרשותד ליציאה למלחמת הרשות

כנורו של דוד (2)

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד להוספה על ירושלי� ועל העזרותד להוספה על ירושלי� ועל העזרותד להוספה על ירושלי� ועל העזרותד להוספה על ירושלי� ועל העזרות

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד להעמדת סנהדראות לכל עירד להעמדת סנהדראות לכל עירד להעמדת סנהדראות לכל עירד להעמדת סנהדראות לכל עיר

הרכב בהרכב בהרכב בהרכב ב""""ד לדו� עיר הנדחתד לדו� עיר הנדחתד לדו� עיר הנדחתד לדו� עיר הנדחת

אי� עושי� עיר הנדחת בספר

אי� דני� ג'  ערי� כעיר הנדחת

אי דרשינ� טעמא דקרא (7)

מני� דייני סנהדרי� גדולהמני� דייני סנהדרי� גדולהמני� דייני סנהדרי� גדולהמני� דייני סנהדרי� גדולה

אלדד ומידד התנבאו במחנה יז
פדיו� הבכורות בלויי�

הטיה לרעה בדיני נפשות עהטיה לרעה בדיני נפשות עהטיה לרעה בדיני נפשות עהטיה לרעה בדיני נפשות ע""""פ בפ בפ בפ ב'  '  '  '  דייני�דייני�דייני�דייני�

דיי� שאמר איני יודע אינו חוזר לדו�דיי� שאמר איני יודע אינו חוזר לדו�דיי� שאמר איני יודע אינו חוזר לדו�דיי� שאמר איני יודע אינו חוזר לדו�

דייני� שהסכימו כול� לחייב בדיני נפשות פוטרי� אותודייני� שהסכימו כול� לחייב בדיני נפשות פוטרי� אותודייני� שהסכימו כול� לחייב בדיני נפשות פוטרי� אותודייני� שהסכימו כול� לחייב בדיני נפשות פוטרי� אותו

הראויי� לישב בדי� בסנהדרי�הראויי� לישב בדי� בסנהדרי�הראויי� לישב בדי� בסנהדרי�הראויי� לישב בדי� בסנהדרי�

לטהר את השר* מ� התורה

כינויי חכמי הגמרא בש"ס

מני� תושבי עיר למינוי סנהדרי�מני� תושבי עיר למינוי סנהדרי�מני� תושבי עיר למינוי סנהדרי�מני� תושבי עיר למינוי סנהדרי�

בבבב:  :  :  :  כה� גדול כה� גדול כה� גדול כה� גדול �  �  �  �  די� ועדות כדי� ועדות כדי� ועדות כדי� ועדות כ""""ג ומל�ג ומל�ג ומל�ג ומל�

ככככ""""ג לדי�ג לדי�ג לדי�ג לדי� יח
קשט עצמ� ואח"כ קשט אחרי� (3)

הרכב ב"ד לדו� כ"ג למלקות

כ"ג לעדות

מל� לדי� (1)

מל� וכ"ג פסולי� לעיבור שנה

שנה מעוברת הולכת אחר חודשיה או אחר העיבור

יבו� אלמנה מנישואי� ומאירוסי� ע"י כ"ג (3)

אי� עשה דוחה ל"ת ועשה (11) יט
ליווי וקבלת תנחומי� לכ"ג שמת קרובו

מנהג נחו� אבלי� בשורה

מל� לדי� מל� לדי� מל� לדי� מל� לדי� ((((2222))))    ולעדותולעדותולעדותולעדות

קשט עצמ� ואח"כ קשט אחרי� (4)

ינאי המל� גר� להרג כל חכמי ישראל (2)

מל� לחליצה וליבו� אשתו או אשת אחיו

נשיא ומל� שמחלו על כבוד� (4)

נשיאת אלמנת מל� לאשה

מירב ומיכל נשות דוד המל�

המגדל יתו� ויתומה בביתו (2)

המלמד ב� חברו תורה כאילו ילדו (1)

צדקות� של יוס�, בועז ופלטי ב� ליש

ת"ת בדורו של משה, יהושע, חזקיה ור'  יהודה כ
ליווי וקבלת תנחומי� למל� שמת קרובו

מות אבנר וקינת דוד

מל� פור* לו דר�

דברי� האמורי� בפרשת המל� אי מל� מותר בה�

ג'  מצוות שנצטוו בנ"י בכניסת� לא"י

מלכות שלמה

חלוקת שלל מלחמה בי� המל� לע�

מני� הנשי� שמותר למל� לשאת כא
אי דרשינ� טעמא דקרא (8)

עונש מיכל שבזה לדוד שהיה מפזז ומכרכר לפני ה'

בי� אשה לפלגש

בני דוד המל� מנשי� יפות תואר

אמנו� ותמר

איסור יחוד ע� ערוה וגזירת יחוד ע� פנויה

ניסיו� אדניה לתפוס את המלוכה

מל� אסור להרבות סוסי� או כס� וזהב

הדיוט מותר להרבות נשי�

חטא שלמה (2)

מצוה על מל� לכתוב ס"ת יתר על כל אד�

מצוה על כל אד� לכתוב ס"ת אפי'  ירש ס"ת מאבותיו

כתב ולשו� שבה� ניתנה התורה

המתפלל צרי� שיראה כאילו שכינה כנגדו כב
מנא מנא תקל ופרסי�

מורא מל�

דוד המל� ואבישג השונמית

המגרש אשתו הראשונה (2)

אד� שמתה אשתו בימיו

קשה זיווג� של ישראל כקריעת י� סו� (2)

מ'  יו� קוד� יצירת הולד בת קול אומרת זו לפלוני (2)

תספורת מל�, כ"ג וכה� הדיוט (3)

תספורת לאנשי משמר בזה"ז (2)

אנשי משמר ובית אב בשתיית יי� בזה"ז (2)

גגגג:  :  :  :  זה בורר זה בורר זה בורר זה בורר �  �  �  �  זבלזבלזבלזבל""""אאאא, , , , פסולי עדותפסולי עדותפסולי עדותפסולי עדות

ברירת הרכב דייני� לדי� ממונותברירת הרכב דייני� לדי� ממונותברירת הרכב דייני� לדי� ממונותברירת הרכב דייני� לדי� ממונות כג
זכות בעלי די� לכפות זה על זה הרכב בזכות בעלי די� לכפות זה על זה הרכב בזכות בעלי די� לכפות זה על זה הרכב בזכות בעלי די� לכפות זה על זה הרכב ב""""ד ד ד ד ((((1111))))

אי� לדיי� לישב בדי� אאאי� לדיי� לישב בדי� אאאי� לדיי� לישב בדי� אאאי� לדיי� לישב בדי� אא""""כ יודע מי יושב עמו וכ� לשטרכ יודע מי יושב עמו וכ� לשטרכ יודע מי יושב עמו וכ� לשטרכ יודע מי יושב עמו וכ� לשטר

נאמנות בענאמנות בענאמנות בענאמנות בע""""ד לפסול דיי� שברר חברוד לפסול דיי� שברר חברוד לפסול דיי� שברר חברוד לפסול דיי� שברר חברו

הבא לידו� בראיות מרובות אי צרי� לברר (2)

השואה בי� חכמי א"י לחכמי בבל (3) כד
בבל על ש� התלמוד הבבלי

קיבל על עצמו דיי� קרוב או פסול אי יכול לחזור בוקיבל על עצמו דיי� קרוב או פסול אי יכול לחזור בוקיבל על עצמו דיי� קרוב או פסול אי יכול לחזור בוקיבל על עצמו דיי� קרוב או פסול אי יכול לחזור בו

פטר את חברו שנתחייב לו שבועה אי יכול לחזור בו

משחק בקוביא פסול לעדות ולדי�משחק בקוביא פסול לעדות ולדי�משחק בקוביא פסול לעדות ולדי�משחק בקוביא פסול לעדות ולדי�

ל' 'אימתי'  ו'במה דברי� אמורי�'  במשנה (2) כה
מלוה ולוה ברבית פסולי� לעדות ולדי�מלוה ולוה ברבית פסולי� לעדות ולדי�מלוה ולוה ברבית פסולי� לעדות ולדי�מלוה ולוה ברבית פסולי� לעדות ולדי�

פלגינ� דיבורא (4)

נאמנות עד שמשי� עצמו רשע בעדותו (4)

טבח שיצאה טריפה תחת ידו

מפריחי יוני� פסולי� לעדות ולדי�מפריחי יוני� פסולי� לעדות ולדי�מפריחי יוני� פסולי� לעדות ולדי�מפריחי יוני� פסולי� לעדות ולדי�

חזרת� בתשובה של הפסולי� לעדות משו� עבירהחזרת� בתשובה של הפסולי� לעדות משו� עבירהחזרת� בתשובה של הפסולי� לעדות משו� עבירהחזרת� בתשובה של הפסולי� לעדות משו� עבירה

גזל� וחמס� פסולי� לעדות ולדי�גזל� וחמס� פסולי� לעדות ולדי�גזל� וחמס� פסולי� לעדות ולדי�גזל� וחמס� פסולי� לעדות ולדי�

רועי�רועי�רועי�רועי�,  ,  ,  ,  גבאי� ומוכסי� פסולי� לעדות ולדי�גבאי� ומוכסי� פסולי� לעדות ולדי�גבאי� ומוכסי� פסולי� לעדות ולדי�גבאי� ומוכסי� פסולי� לעדות ולדי�

סוחרי שביעית פסולי� לעדות ולדי�סוחרי שביעית פסולי� לעדות ולדי�סוחרי שביעית פסולי� לעדות ולדי�סוחרי שביעית פסולי� לעדות ולדי� כו
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כהני� חשודי� על שביעית כו
קשר רשעי� אינו מ� המני�

חזקיהו המל� ושבנא הסופר

התורה נקראת תושיה

מחשבה מועלת אפי'  לד"ת

הפסולי� לעדות אי צריכי� הכרזההפסולי� לעדות אי צריכי� הכרזההפסולי� לעדות אי צריכי� הכרזההפסולי� לעדות אי צריכי� הכרזה

נוטלי� צדקה מגוי� כשאי� צריכי� פסולי� לעדות ולדי�נוטלי� צדקה מגוי� כשאי� צריכי� פסולי� לעדות ולדי�נוטלי� צדקה מגוי� כשאי� צריכי� פסולי� לעדות ולדי�נוטלי� צדקה מגוי� כשאי� צריכי� פסולי� לעדות ולדי�

חשוד על עריות אי פסול לעדותחשוד על עריות אי פסול לעדותחשוד על עריות אי פסול לעדותחשוד על עריות אי פסול לעדות

גזל� בדבר מועט אי פסול לעדותגזל� בדבר מועט אי פסול לעדותגזל� בדבר מועט אי פסול לעדותגזל� בדבר מועט אי פסול לעדות

קוברי מתי� ביוקוברי מתי� ביוקוברי מתי� ביוקוברי מתי� ביו""""ט אי פסולי� לעדותט אי פסולי� לעדותט אי פסולי� לעדותט אי פסולי� לעדות

עד זומ� נפסל למפרע או מכא� ולהבא עד זומ� נפסל למפרע או מכא� ולהבא עד זומ� נפסל למפרע או מכא� ולהבא עד זומ� נפסל למפרע או מכא� ולהבא ((((2222)))) כז
הלכה כאביי ביע"ל קג"� (5)

מומר לתאבו� או להכעיס אי פסול לעדותמומר לתאבו� או להכעיס אי פסול לעדותמומר לתאבו� או להכעיס אי פסול לעדותמומר לתאבו� או להכעיס אי פסול לעדות

הלכה כאביי ביע"ל קג"� (6)

עד שהוז� בדיני ממונות אי פסול לנפשותעד שהוז� בדיני ממונות אי פסול לנפשותעד שהוז� בדיני ממונות אי פסול לנפשותעד שהוז� בדיני ממונות אי פסול לנפשות

ר"מ ור'  יוסי הלכה כר'  יוסי (2)

הפסולי� משו� עבירת ממו� אי פסולי� לנפשותהפסולי� משו� עבירת ממו� אי פסולי� לנפשותהפסולי� משו� עבירת ממו� אי פסולי� לנפשותהפסולי� משו� עבירת ממו� אי פסולי� לנפשות

קרובי� הפסולי� לעדותקרובי� הפסולי� לעדותקרובי� הפסולי� לעדותקרובי� הפסולי� לעדות

פקידת עו� אבות על בני� ואיש באחיו

כשרות נכד לעדות לסבכשרות נכד לעדות לסבכשרות נכד לעדות לסבכשרות נכד לעדות לסב,  ,  ,  ,  לאחי הסב ולב� אחי הסב לאחי הסב ולב� אחי הסב לאחי הסב ולב� אחי הסב לאחי הסב ולב� אחי הסב ((((2222)))) כח
עדות לאשת חורגועדות לאשת חורגועדות לאשת חורגועדות לאשת חורגו

בעל כאשתו ואשה כבעלה לפסול קרובי� לעדותבעל כאשתו ואשה כבעלה לפסול קרובי� לעדותבעל כאשתו ואשה כבעלה לפסול קרובי� לעדותבעל כאשתו ואשה כבעלה לפסול קרובי� לעדות

עדות לאחי אחיועדות לאחי אחיועדות לאחי אחיועדות לאחי אחיו

מחותני� כשרי� לעדות זלמחותני� כשרי� לעדות זלמחותני� כשרי� לעדות זלמחותני� כשרי� לעדות זל""""זזזז

עדות בעל לארוסתועדות בעל לארוסתועדות בעל לארוסתועדות בעל לארוסתו

עדות לגיסו או לחורגועדות לגיסו או לחורגועדות לגיסו או לחורגועדות לגיסו או לחורגו,  ,  ,  ,  לבניה� ולחתניה�לבניה� ולחתניה�לבניה� ולחתניה�לבניה� ולחתניה�

קרוב שנתרחק אי כשר לעדותקרוב שנתרחק אי כשר לעדותקרוב שנתרחק אי כשר לעדותקרוב שנתרחק אי כשר לעדות

אוהב ושונא אי פסולי� לעדות ולדי�אוהב ושונא אי פסולי� לעדות ולדי�אוהב ושונא אי פסולי� לעדות ולדי�אוהב ושונא אי פסולי� לעדות ולדי� כט
דייני� השונאי� זלדייני� השונאי� זלדייני� השונאי� זלדייני� השונאי� זל""""ז פסולי� לדו� יחדז פסולי� לדו� יחדז פסולי� לדו� יחדז פסולי� לדו� יחד

איו� על העדי� בדיני ממונותאיו� על העדי� בדיני ממונותאיו� על העדי� בדיני ממונותאיו� על העדי� בדיני ממונות

חקירת העדי� בדיני ממונותחקירת העדי� בדיני ממונותחקירת העדי� בדיני ממונותחקירת העדי� בדיני ממונות

דיי� אדיי� אדיי� אדיי� א'  '  '  '  אומר איני יודעאומר איני יודעאומר איני יודעאומר איני יודע

הודה שחייב לחברו צרי� לומר הודה שחייב לחברו צרי� לומר הודה שחייב לחברו צרי� לומר הודה שחייב לחברו צרי� לומר ''''את� עדיאת� עדיאת� עדיאת� עדי''''

הודה שחייב לחברו אי יכול לטעו� הודה שחייב לחברו אי יכול לטעו� הודה שחייב לחברו אי יכול לטעו� הודה שחייב לחברו אי יכול לטעו� ''''משטה אני ב�משטה אני ב�משטה אני ב�משטה אני ב�''''

אי� טועני� זכות למסית

כל המוסי� גורע

הודה שחייב לחברו ולא אמר הודה שחייב לחברו ולא אמר הודה שחייב לחברו ולא אמר הודה שחייב לחברו ולא אמר ''''את� עדיאת� עדיאת� עדיאת� עדי'  '  '  '  וטע� להדוטע� להדוטע� להדוטע� להד""""����

הודה שחייב אי אמרינ� שלא להשביע עצמו או בניוהודה שחייב אי אמרינ� שלא להשביע עצמו או בניוהודה שחייב אי אמרינ� שלא להשביע עצמו או בניוהודה שחייב אי אמרינ� שלא להשביע עצמו או בניו

הודה שחייב לחברו אי כותבי� שטרהודה שחייב לחברו אי כותבי� שטרהודה שחייב לחברו אי כותבי� שטרהודה שחייב לחברו אי כותבי� שטר

חזקה אי� עדי� חותמי� על שטר אא"כ נעשה בגדול (3)

חשש לב"ד טועי� (5) ל
ע"א המעיד ליתומי� על ממו� אביה� ששיי� לאחר

מיגו דבידו (6)

יתומי� שראו אביה� שהטמי� ממו� ואמר ששיי� לאחר

דברי חלומות לא מעלי� ולא מורידי� (2)

נוסח פסנוסח פסנוסח פסנוסח פס""""ד כשנחלקו הדייני� בדעותיה�ד כשנחלקו הדייני� בדעותיה�ד כשנחלקו הדייני� בדעותיה�ד כשנחלקו הדייני� בדעותיה�

דייני� שנחלקו בדעותיה� ונמצא שטעו מי משל�דייני� שנחלקו בדעותיה� ונמצא שטעו מי משל�דייני� שנחלקו בדעותיה� ונמצא שטעו מי משל�דייני� שנחלקו בדעותיה� ונמצא שטעו מי משל�

החזרת בעלי הדי� אחר מוהחזרת בעלי הדי� אחר מוהחזרת בעלי הדי� אחר מוהחזרת בעלי הדי� אחר מו""""מ הדייני� להקראת הפסמ הדייני� להקראת הפסמ הדייני� להקראת הפסמ הדייני� להקראת הפס""""דדדד

צירו� עדי� כשלא ראו עדות� כאצירו� עדי� כשלא ראו עדות� כאצירו� עדי� כשלא ראו עדות� כאצירו� עדי� כשלא ראו עדות� כא''''

צירו� עדי� כשהעידו בזאצירו� עדי� כשהעידו בזאצירו� עדי� כשהעידו בזאצירו� עדי� כשהעידו בזא""""זזזז

עדות על חצי דבר (3)

צירו� בצירו� בצירו� בצירו� ב'  '  '  '  עדי� כשאעדי� כשאעדי� כשאעדי� כשא'  '  '  '  על הלואה ואעל הלואה ואעל הלואה ואעל הלואה וא'  '  '  '  על הודאה וכדועל הודאה וכדועל הודאה וכדועל הודאה וכדו''''

עדות מוכחשת בבדיקות לדיני ממונותעדות מוכחשת בבדיקות לדיני ממונותעדות מוכחשת בבדיקות לדיני ממונותעדות מוכחשת בבדיקות לדיני ממונות

עדי� המכחישי� זאעדי� המכחישי� זאעדי� המכחישי� זאעדי� המכחישי� זא""""ז בגובה החובז בגובה החובז בגובה החובז בגובה החוב לא
עדי� המכחישי� זאעדי� המכחישי� זאעדי� המכחישי� זאעדי� המכחישי� זא""""ז בטיב החובז בטיב החובז בטיב החובז בטיב החוב

הול� רכיל מגלה סוד (משלי יא)

סתירת הדי� עסתירת הדי� עסתירת הדי� עסתירת הדי� ע""""פ ראיות חדשותפ ראיות חדשותפ ראיות חדשותפ ראיות חדשות

הלכה כרשב"ג בכל מקו� ששנה במשנתנו (6)

שטר היוצא מתחת ידי שליש ואומר שהוא פרוע

אותיות אי נקנות במסירה (6)

מיגו דבידו (7)

זכות בעלי די� לכפות זה על זה הרכב בזכות בעלי די� לכפות זה על זה הרכב בזכות בעלי די� לכפות זה על זה הרכב בזכות בעלי די� לכפות זה על זה הרכב ב""""ד ד ד ד ((((2222))))

זכות בעזכות בעזכות בעזכות בע""""ד לדרוש מבד לדרוש מבד לדרוש מבד לדרוש מב""""ד נימוק לפסד נימוק לפסד נימוק לפסד נימוק לפס""""דדדד

יבמה צריכה ליל� אחר מקומו של היב�

עבד לוה לאיש מלוה (משלי כב) (4)

דדדד:  :  :  :  אחד דיני ממונות אחד דיני ממונות אחד דיני ממונות אחד דיני ממונות �  �  �  �  בי� דיני ממונות לנפשותבי� דיני ממונות לנפשותבי� דיני ממונות לנפשותבי� דיני ממונות לנפשות

דרישה וחקירה בדיני ממונות ונפשותדרישה וחקירה בדיני ממונות ונפשותדרישה וחקירה בדיני ממונות ונפשותדרישה וחקירה בדיני ממונות ונפשות לב
בי� דיני ממונות לדיני נפשותבי� דיני ממונות לדיני נפשותבי� דיני ממונות לדיני נפשותבי� דיני ממונות לדיני נפשות

תקנת בע"ח שלא תנעול דלת בפני לווי� (10)

ב'  ספינות בנהר זו מול זו כשאי� מקו� לשתיה� לעבור

מצוה לדו� לפני ב"ד מומחה

פתיחה בדיני נפשות לזכותפתיחה בדיני נפשות לזכותפתיחה בדיני נפשות לזכותפתיחה בדיני נפשות לזכות

דיי� שטעה אי חוזר הדי� ואימתי חייב לשל� דיי� שטעה אי חוזר הדי� ואימתי חייב לשל� דיי� שטעה אי חוזר הדי� ואימתי חייב לשל� דיי� שטעה אי חוזר הדי� ואימתי חייב לשל� ((((2222)))) לג
סתירת די� נפשות לזכות ולא לחובהסתירת די� נפשות לזכות ולא לחובהסתירת די� נפשות לזכות ולא לחובהסתירת די� נפשות לזכות ולא לחובה

דיני נפשות הכל מלמדי� זכות אבל לא חובהדיני נפשות הכל מלמדי� זכות אבל לא חובהדיני נפשות הכל מלמדי� זכות אבל לא חובהדיני נפשות הכל מלמדי� זכות אבל לא חובה

עדי� בדיני נפשות אי מלמדי� זכות או חובהעדי� בדיני נפשות אי מלמדי� זכות או חובהעדי� בדיני נפשות אי מלמדי� זכות או חובהעדי� בדיני נפשות אי מלמדי� זכות או חובה

דיי� שלימד זכות בנפשות אי חוזר ומלמד חובהדיי� שלימד זכות בנפשות אי חוזר ומלמד חובהדיי� שלימד זכות בנפשות אי חוזר ומלמד חובהדיי� שלימד זכות בנפשות אי חוזר ומלמד חובה לד
בבבב'  '  '  '  דייני� בדעה אחת א� ממקראות שוני�דייני� בדעה אחת א� ממקראות שוני�דייני� בדעה אחת א� ממקראות שוני�דייני� בדעה אחת א� ממקראות שוני�

מקרא א'  יוצא לכמה טעמי� א� ההיפ� לא

דיני ממונות בלילהדיני ממונות בלילהדיני ממונות בלילהדיני ממונות בלילה

סומא אי כשר לדיני ממונותסומא אי כשר לדיני ממונותסומא אי כשר לדיני ממונותסומא אי כשר לדיני ממונות

ראית נגעי� בלילה, ע"י סומא, קרובי�, ביו� מעונ� וכדו'

די� ירושה דוקא ביו� ובג'  (2)

עד אי נעשה דיי� (6)

דיני נפשות דני� רק ביו�דיני נפשות דני� רק ביו�דיני נפשות דני� רק ביו�דיני נפשות דני� רק ביו�

דיני נפשות לחובה צרי� הלנת די�דיני נפשות לחובה צרי� הלנת די�דיני נפשות לחובה צרי� הלנת די�דיני נפשות לחובה צרי� הלנת די� לה
תענית שמליני� בה את הצדקה כאילו שופכי� דמי�

אי� דני� דיני נפשות בעאי� דני� דיני נפשות בעאי� דני� דיני נפשות בעאי� דני� דיני נפשות בע""""שששש

קבורת מת מצוה אינה דוחה שבת

קבורת מת מצוה דוחה עבודת המקדש (2)

החובה להיטמא למת מצוה, עד היכ� (3)

מיתת ב"ד אינה דוחה שבת (2)

כה� שרצח פסול לעבודה

דיני ממונות מתחילי� מ� הגדולדיני ממונות מתחילי� מ� הגדולדיני ממונות מתחילי� מ� הגדולדיני ממונות מתחילי� מ� הגדול לו
משה רבינו, רבי ורב אשי � תורה וגדולה במקו� א'  (2)

דיני נפשות מתחילי� מ� הצדדיני נפשות מתחילי� מ� הצדדיני נפשות מתחילי� מ� הצדדיני נפשות מתחילי� מ� הצד

אב ובנו ורב ותלמידו אי נמני� בדי� כשניי�אב ובנו ורב ותלמידו אי נמני� בדי� כשניי�אב ובנו ורב ותלמידו אי נמני� בדי� כשניי�אב ובנו ורב ותלמידו אי נמני� בדי� כשניי�

שור הנסקל כדיני ממונות חו* מכשור הנסקל כדיני ממונות חו* מכשור הנסקל כדיני ממונות חו* מכשור הנסקל כדיני ממונות חו* מכ""""ג דייני�ג דייני�ג דייני�ג דייני�

הכשרי� לדו� דיני ממונות ופסולי� לנפשותהכשרי� לדו� דיני ממונות ופסולי� לנפשותהכשרי� לדו� דיני ממונות ופסולי� לנפשותהכשרי� לדו� דיני ממונות ופסולי� לנפשות

סדר מושב הסנהדרי�סדר מושב הסנהדרי�סדר מושב הסנהדרי�סדר מושב הסנהדרי�

אפי'  פושעי ישראל מלאי� מצוות כרמו� (2) לז
תפילה על רשעי� שיחזרו בתשובה (3)

איו� על העדי� בדיני נפשותאיו� על העדי� בדיני נפשותאיו� על העדי� בדיני נפשותאיו� על העדי� בדיני נפשות

המקיי� נפש אחת מישראל כאילו קיי� עול� מלא (2)

עדות נסיבתית בדיני נפשות אינה מתקבלת עדות נסיבתית בדיני נפשות אינה מתקבלת עדות נסיבתית בדיני נפשות אינה מתקבלת עדות נסיבתית בדיני נפשות אינה מתקבלת ((((1111))))

די� ד'  מיתות ב"ד לא בטלו א� אחר שחרב בהמ"ק (3)

עדות נסיבתית בדיני ממונותעדות נסיבתית בדיני ממונותעדות נסיבתית בדיני ממונותעדות נסיבתית בדיני ממונות

קי� והבל

כפרת גלות
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נכנס יי� יצא סוד (2) לח
אד� נברא יחידי

טע� לשינוי מראה, דעת וקול בבני אד�

טע� שנברא אד� בע"ש

אד� וחוה ביו� הברא�

אי� חיה שולטת באד� עד שנדמה לה כבהמה (2)

גובהו של אד� הראשו� בבריאתו ואחר חטאו (2)

חטאי אד� הראשו�

דע מה שתשיב לאפיקורוס

פסוקי� הסותרי� לכאורה את האמונה באל אחד

ב'  כסאות השכינה (2)

תשובות חכמי� למיני�

טע� לתרדמת אד� הראשו� בעת יצירת חוה לט
טע� מצות שמיטה

מות אחאב וצדקותו של עובדיה

הקב"ה אינו שמח במפלת� של רשעי� (2)

מניעת מלאכי השרת משירה כשהמצרי� טבעו בי� (2)

הההה:  :  :  :  היו בודקי� היו בודקי� היו בודקי� היו בודקי� �  �  �  �  דרישות וחקירות בנפשותדרישות וחקירות בנפשותדרישות וחקירות בנפשותדרישות וחקירות בנפשות

דרישת וחקירת העדי� בדיני נפשותדרישת וחקירת העדי� בדיני נפשותדרישת וחקירת העדי� בדיני נפשותדרישת וחקירת העדי� בדיני נפשות מ
לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (9)

מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא (8)

בדיקת העדי� בדיני נפשותבדיקת העדי� בדיני נפשותבדיקת העדי� בדיני נפשותבדיקת העדי� בדיני נפשות

המקור להתראה מ� התורההמקור להתראה מ� התורההמקור להתראה מ� התורההמקור להתראה מ� התורה

מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא (9) מא
אי� מתחייב מיתת באי� מתחייב מיתת באי� מתחייב מיתת באי� מתחייב מיתת ב""""ד אאד אאד אאד אא""""כ התיר עצמו למיתהכ התיר עצמו למיתהכ התיר עצמו למיתהכ התיר עצמו למיתה

עדי� זוממי� הטועני� שלא באו לחייב מיתה פטורי� (1)

חבר אי צרי� התראה (2)

עדות שאי אתה יכול להזימה (3)

עדות מוכחשת בבדיקות לדיני נפשותעדות מוכחשת בבדיקות לדיני נפשותעדות מוכחשת בבדיקות לדיני נפשותעדות מוכחשת בבדיקות לדיני נפשות

שנות ריב"ז: מ'�פרקמטיא, מ'�למד, מ'�לימד (2)

עד האומר איני יודע בחקירות או בבדיקותעד האומר איני יודע בחקירות או בבדיקותעד האומר איני יודע בחקירות או בבדיקותעד האומר איני יודע בחקירות או בבדיקות

עדות שאי אתה יכול להזימה (4)

טעות אנשי� בזמ� לעדות טעות אנשי� בזמ� לעדות טעות אנשי� בזמ� לעדות טעות אנשי� בזמ� לעדות ((((2222))))

ברכת הלבנה

בקיאות עדיפה על סברה (4) מב
תלמיד שלימד זכות בדיני נפשותתלמיד שלימד זכות בדיני נפשותתלמיד שלימד זכות בדיני נפשותתלמיד שלימד זכות בדיני נפשות

בבבב""""ד המחייב בדיני נפשות אסור בשתיית יי�ד המחייב בדיני נפשות אסור בשתיית יי�ד המחייב בדיני נפשות אסור בשתיית יי�ד המחייב בדיני נפשות אסור בשתיית יי�

בבבב""""ד שנחלקו בדיני נפשות ברוב של אד שנחלקו בדיני נפשות ברוב של אד שנחלקו בדיני נפשות ברוב של אד שנחלקו בדיני נפשות ברוב של א'  '  '  '  לחובהלחובהלחובהלחובה

אמירת אמירת אמירת אמירת ''''נזדק� הדי�נזדק� הדי�נזדק� הדי�נזדק� הדי�'  '  '  '  בדיני ממונות ונפשותבדיני ממונות ונפשותבדיני ממונות ונפשותבדיני ממונות ונפשות

וווו:  :  :  :  נגמר הדי� נגמר הדי� נגמר הדי� נגמר הדי� �  �  �  �  סקילהסקילהסקילהסקילה

הוצאת המחוייב סקילה לבית הסקילההוצאת המחוייב סקילה לבית הסקילההוצאת המחוייב סקילה לבית הסקילההוצאת המחוייב סקילה לבית הסקילה מב
הוצאות נלוות לביצוע מיתת בהוצאות נלוות לביצוע מיתת בהוצאות נלוות לביצוע מיתת בהוצאות נלוות לביצוע מיתת ב""""ד משל מיד משל מיד משל מיד משל מי מג

תלמיד שאמר ללמד זכות בדיני נפשות ונשתתקתלמיד שאמר ללמד זכות בדיני נפשות ונשתתקתלמיד שאמר ללמד זכות בדיני נפשות ונשתתקתלמיד שאמר ללמד זכות בדיני נפשות ונשתתק

נתחייב מיתת בנתחייב מיתת בנתחייב מיתת בנתחייב מיתת ב""""ד יכול ללמד זכות על עצמוד יכול ללמד זכות על עצמוד יכול ללמד זכות על עצמוד יכול ללמד זכות על עצמו

כרוז היוצא לפני מי שנתחייב מיתת בכרוז היוצא לפני מי שנתחייב מיתת בכרוז היוצא לפני מי שנתחייב מיתת בכרוז היוצא לפני מי שנתחייב מיתת ב""""דדדד

הוצאת ישו הנוצרי וה'  תלמידיו להורג

מעלת הגובר על יצרו ומתודה על חטאו

שבח שיפלות הרוח והענוה (2)

וידוי המחוייב מיתת בוידוי המחוייב מיתת בוידוי המחוייב מיתת בוידוי המחוייב מיתת ב""""ד קוד� ביצוע גזר הדי�ד קוד� ביצוע גזר הדי�ד קוד� ביצוע גזר הדי�ד קוד� ביצוע גזר הדי�

דרשת פרשת עכ�

אי� נא אלא ל'  בקשה (3)

כל ישראל ערבי� זל"ז

דרישת ניקוד במקרא (3)

ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא מד
ל"ו איש שמתו במלחמת העי (2)

ת"ת עדי� מעבודת הקרבנות (4)

לעול� יקדי� אד� תפילה לצרה

מיתת במיתת במיתת במיתת ב""""ד מכפרת למחוייב בה על כל עונותיוד מכפרת למחוייב בה על כל עונותיוד מכפרת למחוייב בה על כל עונותיוד מכפרת למחוייב בה על כל עונותיו

כיו� שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד (2)

סקילת המחוייב סקילה ערו�סקילת המחוייב סקילה ערו�סקילת המחוייב סקילה ערו�סקילת המחוייב סקילה ערו�

אי חיישינ� להרהור (2) מה
אי� יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות (2)

מיתת סקילה כיצדמיתת סקילה כיצדמיתת סקילה כיצדמיתת סקילה כיצד

כלי הריגת המחוייב מיתת בכלי הריגת המחוייב מיתת בכלי הריגת המחוייב מיתת בכלי הריגת המחוייב מיתת ב""""ד נקבר עמוד נקבר עמוד נקבר עמוד נקבר עמו

מחוייב סקילה שנקטעה יד העדי� קוד� שהמיתוהומחוייב סקילה שנקטעה יד העדי� קוד� שהמיתוהומחוייב סקילה שנקטעה יד העדי� קוד� שהמיתוהומחוייב סקילה שנקטעה יד העדי� קוד� שהמיתוהו

הא� דורשי� לקיי� האמור בפסוק ככתבו

ב'  כתובי� הבאי� כא'  אי� מלמדי� (9)

תליית הנסקל אחר סקילתותליית הנסקל אחר סקילתותליית הנסקל אחר סקילתותליית הנסקל אחר סקילתו

כלל ופרט וכלל או ריבוי ומיעוט וריבוי (12)

כלל ופרט המרוחקי� זה מזה (4)

תליית אשה הנסקלת אחר סקילתהתליית אשה הנסקלת אחר סקילתהתליית אשה הנסקלת אחר סקילתהתליית אשה הנסקלת אחר סקילתה מו
תליית ב� סורר ומורה אחר סקילתותליית ב� סורר ומורה אחר סקילתותליית ב� סורר ומורה אחר סקילתותליית ב� סורר ומורה אחר סקילתו

אי� מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (6)

שמעו� ב� שטח תלה פשמעו� ב� שטח תלה פשמעו� ב� שטח תלה פשמעו� ב� שטח תלה פ'  '  '  '  מכשפות ביו� אמכשפות ביו� אמכשפות ביו� אמכשפות ביו� א''''

הוצאה להורג עהוצאה להורג עהוצאה להורג עהוצאה להורג ע""""י בי בי בי ב""""ד יותר מאד� אד יותר מאד� אד יותר מאד� אד יותר מאד� א'  '  '  '  באותו היו�באותו היו�באותו היו�באותו היו�

ב"ד מכי� ועונשי� שלא מ� התורה לעשות סייג לתורה (2)

תליית הנסקלי� כיצדתליית הנסקלי� כיצדתליית הנסקלי� כיצדתליית הנסקלי� כיצד

איסור הלנת הנסקל תלוי על הע*איסור הלנת הנסקל תלוי על הע*איסור הלנת הנסקל תלוי על הע*איסור הלנת הנסקל תלוי על הע*

הקב"ה מצטער על דמ� של רשעי� כ"ש של צדיקי�

איסור הלנת מת שלא לכבודו

המקור לחיוב קבורת מת

קבורת מת משו� בזיו� או משו� כפרה

הספד על מת משו� כבודו או כבוד החיי�

סימ� יפה למת שלא ספדו לו או קברוהו וכיו"ב מז
בתי קברות למומתי� עבתי קברות למומתי� עבתי קברות למומתי� עבתי קברות למומתי� ע""""י בי בי בי ב""""דדדד

הפריש קרב� והמיר דתו וחזר בו או נשתטה ונשתפה

מת כדרכו או נהרג מתו� רשעו אי מיתתו מכפרת לומת כדרכו או נהרג מתו� רשעו אי מיתתו מכפרת לומת כדרכו או נהרג מתו� רשעו אי מיתתו מכפרת לומת כדרכו או נהרג מתו� רשעו אי מיתתו מכפרת לו

הנאה מעפר שבתו� קבר

פינוי קבר ממקו� למקו� וטומאה והנאה ממקומו

בגד שנארג למת אי מותר להנות ממנו

הזמנה אי מילתא היא (5)

קבר או אבני� שחצב� לאביו שמת מח
מותר מעות שנגבו לש� מת

נכסי הרוגי מלכות והרוגי בנכסי הרוגי מלכות והרוגי בנכסי הרוגי מלכות והרוגי בנכסי הרוגי מלכות והרוגי ב""""ד למיד למיד למיד למי

אחאב ונבות היזרעאלי

הריגת יואב ב� צרויה וקללות שקיללו דוד המל�

מוטב להיות מתקלל ולא לקלל אחרי� מט

זזזז:  :  :  :  ארבע מיתות ארבע מיתות ארבע מיתות ארבע מיתות �  �  �  �  מיתות במיתות במיתות במיתות ב""""דדדד, , , , הנסקלי�הנסקלי�הנסקלי�הנסקלי�, , , , בני נחבני נחבני נחבני נח

ארבע מיתות בארבע מיתות בארבע מיתות בארבע מיתות ב""""ד וסדר חומרת� ד וסדר חומרת� ד וסדר חומרת� ד וסדר חומרת� ((((1111)))) מט
מני� בלשו� המשנה אי הוי כסדרו דוקא

די� בת כה� ארוסה או נשואה שזינתהדי� בת כה� ארוסה או נשואה שזינתהדי� בת כה� ארוסה או נשואה שזינתהדי� בת כה� ארוסה או נשואה שזינתה נ
די� בת כה� הנשואה לפסול לה שזינתהדי� בת כה� הנשואה לפסול לה שזינתהדי� בת כה� הנשואה לפסול לה שזינתהדי� בת כה� הנשואה לפסול לה שזינתה נא

מיתת שריפה כיצדמיתת שריפה כיצדמיתת שריפה כיצדמיתת שריפה כיצד נב
שריפת עדת קרח ונדב ואביהוא בני אהרו�

חטא נדב ואביהוא (2)
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ת"ח בעיני ע"ה נב
מיתות ב"ד בטלו אחר חורב� בהמ"ק

מיתת הרג כיצדמיתת הרג כיצדמיתת הרג כיצדמיתת הרג כיצד

רוצח ואנשי עיר הנדחת מיתת� בסיי� רוצח ואנשי עיר הנדחת מיתת� בסיי� רוצח ואנשי עיר הנדחת מיתת� בסיי� רוצח ואנשי עיר הנדחת מיתת� בסיי� ((((1111))))

מיתת חנק כיצדמיתת חנק כיצדמיתת חנק כיצדמיתת חנק כיצד

נוא� ונואפת מיתת� בחנקנוא� ונואפת מיתת� בחנקנוא� ונואפת מיתת� בחנקנוא� ונואפת מיתת� בחנק

סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק ((((1111))))

החייבי� סקילההחייבי� סקילההחייבי� סקילההחייבי� סקילה נג
חיוב הבא על אמו והיא אשת אביוחיוב הבא על אמו והיא אשת אביוחיוב הבא על אמו והיא אשת אביוחיוב הבא על אמו והיא אשת אביו

המקור לאזהרה ולעונש הבא על אמו והמקור לאזהרה ולעונש הבא על אמו והמקור לאזהרה ולעונש הבא על אמו והמקור לאזהרה ולעונש הבא על אמו ו////או אשת אביואו אשת אביואו אשת אביואו אשת אביו

חיוב השוכב ע� אביו או ע� אחי אביו משכב זכרחיוב השוכב ע� אביו או ע� אחי אביו משכב זכרחיוב השוכב ע� אביו או ע� אחי אביו משכב זכרחיוב השוכב ע� אביו או ע� אחי אביו משכב זכר נד
אי� עונשי� מ� הדי� (3)

חיוב על משכב זכרחיוב על משכב זכרחיוב על משכב זכרחיוב על משכב זכר

חיוב על משכב בהמהחיוב על משכב בהמהחיוב על משכב בהמהחיוב על משכב בהמה

קט� שביאתו ביאה למשכב זכרקט� שביאתו ביאה למשכב זכרקט� שביאתו ביאה למשכב זכרקט� שביאתו ביאה למשכב זכר

חיוב על ביאה שלא כדרכה במשכב בהמהחיוב על ביאה שלא כדרכה במשכב בהמהחיוב על ביאה שלא כדרכה במשכב בהמהחיוב על ביאה שלא כדרכה במשכב בהמה נה
העראה כגמר ביאה במשכב זכר ומשכב בהמה העראה כגמר ביאה במשכב זכר ומשכב בהמה העראה כגמר ביאה במשכב זכר ומשכב בהמה העראה כגמר ביאה במשכב זכר ומשכב בהמה ((((2222))))

חיוב משכב זכר בעצמוחיוב משכב זכר בעצמוחיוב משכב זכר בעצמוחיוב משכב זכר בעצמו

משמש מת בעריות (2)

די� בהמה השוכבת ע� גוידי� בהמה השוכבת ע� גוידי� בהמה השוכבת ע� גוידי� בהמה השוכבת ע� גוי

די� בהמה השוכבת ע� ישראל ששגגדי� בהמה השוכבת ע� ישראל ששגגדי� בהמה השוכבת ע� ישראל ששגגדי� בהמה השוכבת ע� ישראל ששגג

קט� העובר על המצוות חייב והתורה חסה עליו

מגד� המחוייב סקילהמגד� המחוייב סקילהמגד� המחוייב סקילהמגד� המחוייב סקילה

עכו"� אי נצטוו על ברכת הש� נו
סת� מיתת עכו"�  בסיי� (1)

מגד� הש� בכינוי

דברה תורה כל'  בני אד� (8)

מצוות שנצטוו בני נח

עכו"� שעשה ע"ז ולא עבד לה

מצוות שנצטוו ישראל במרה קוד� מת� תורה

בני נח אזהרת� זו היא מיתת� נז
עכו"� נידו� בדיי� א'  וע"פ ע"א ושלא בהתראה

סת� מיתת עכו"� בחנק (2)

עריות שהוזהרו עכו"� עליה�

עכו"� הבא על בת ישראל מאורסה או נשואה

עכו"� המכה את ישראל חייב מיתה נח
המגביה ידו על חברו נקרא רשע

עכו"� השובת ממלאכה לש� שבת חייב מיתה

עכו"� העוסק בתורה נט
אד� הראשו� נאסר באכילת בשר עד נח

יעודו של הנחש קוד� החטא הקדמוני

שמות השמות השמות השמות ה'  '  '  '  שמגד� מתחייב עליה�שמגד� מתחייב עליה�שמגד� מתחייב עליה�שמגד� מתחייב עליה� ס
השומע אזכרת ש� ההשומע אזכרת ש� ההשומע אזכרת ש� ההשומע אזכרת ש� ה'  '  '  '  צרי� לעמודצרי� לעמודצרי� לעמודצרי� לעמוד

השומע מגד� חייב לקרוע בגדיו ואינו מאחההשומע מגד� חייב לקרוע בגדיו ואינו מאחההשומע מגד� חייב לקרוע בגדיו ואינו מאחההשומע מגד� חייב לקרוע בגדיו ואינו מאחה

קבלת עדות כשאומר השני 'א� אני כמוהו'  כראשו�

עובד עעובד עעובד עעובד ע""""ז המחוייב סקילהז המחוייב סקילהז המחוייב סקילהז המחוייב סקילה

דבר שהיה בכלל ויצא, ללמד על הכלל כולו יצא (6)

המחשב מעבודה לעבודה בעהמחשב מעבודה לעבודה בעהמחשב מעבודה לעבודה בעהמחשב מעבודה לעבודה בע""""זזזז

המקבל עליו עהמקבל עליו עהמקבל עליו עהמקבל עליו ע""""ז באמירה ז באמירה ז באמירה ז באמירה ((((1111)))) סא
המסית אחרי� לעבוד את עצמוהמסית אחרי� לעבוד את עצמוהמסית אחרי� לעבוד את עצמוהמסית אחרי� לעבוד את עצמו

העובד עהעובד עהעובד עהעובד ע""""ז מאהבה ומיראה ז מאהבה ומיראה ז מאהבה ומיראה ז מאהבה ומיראה ((((2222))))

השתחואה לאד�

אומר מותר (2) סב
חילוק עבודות בעחילוק עבודות בעחילוק עבודות בעחילוק עבודות בע""""ז ז ז ז ((((2222))))

שגג בלא מתכוי� בשבת, ע"ז ושאר איסורי� (2)

המקבל עליו עהמקבל עליו עהמקבל עליו עהמקבל עליו ע""""ז באמירה ז באמירה ז באמירה ז באמירה ((((2222)))) סג
המגפ� או מנשק עהמגפ� או מנשק עהמגפ� או מנשק עהמגפ� או מנשק ע""""ז וכיוז וכיוז וכיוז וכיו""""בבבב

לאו שבכללות (4)

לא תאכלו על הד�

הנודר או נשבע בש� עהנודר או נשבע בש� עהנודר או נשבע בש� עהנודר או נשבע בש� ע""""זזזז

איסור הזכרת ש� עאיסור הזכרת ש� עאיסור הזכרת ש� עאיסור הזכרת ש� ע""""זזזז

נהירת ישראל אחר ע"ז

גורל יצר ע"ז ועריות (2) סד
יצה"ר נית� כדי להתגבר עליו ולקבל שכר (2)

חותמו של הקב"ה אמת (2)

עבד עעבד עעבד עעבד ע""""ז כדרכה דר� בזיו� וכיוו� לבזותהז כדרכה דר� בזיו� וכיוו� לבזותהז כדרכה דר� בזיו� וכיוו� לבזותהז כדרכה דר� בזיו� וכיוו� לבזותה

הנות� מזרעו למול� המחוייב סקילההנות� מזרעו למול� המחוייב סקילההנות� מזרעו למול� המחוייב סקילההנות� מזרעו למול� המחוייב סקילה

המעביר בנו ובתו באש לא למול�המעביר בנו ובתו באש לא למול�המעביר בנו ובתו באש לא למול�המעביר בנו ובתו באש לא למול�

העביר עצמו למול� אי מתחייבהעביר עצמו למול� אי מתחייבהעביר עצמו למול� אי מתחייבהעביר עצמו למול� אי מתחייב

המחוייב כרת נכרת מהעוה"ז ומהעוה"ב (1)

דברה תורה כל'  בני אד� (9)

בעל אוב וידעוניבעל אוב וידעוניבעל אוב וידעוניבעל אוב וידעוני סה
חילוק כפרה לבעל אוב וידעוניחילוק כפרה לבעל אוב וידעוניחילוק כפרה לבעל אוב וידעוניחילוק כפרה לבעל אוב וידעוני

מעשה חשוב לחיוב חטאתמעשה חשוב לחיוב חטאתמעשה חשוב לחיוב חטאתמעשה חשוב לחיוב חטאת

חובר חברחובר חברחובר חברחובר חבר

עקימת שפתיי� אי הוי מעשה לחיוב מלקות (2)

הוכחה לקביעת יו� השבת בשבת

דורש אל המתי�דורש אל המתי�דורש אל המתי�דורש אל המתי�

מעונ�מעונ�מעונ�מעונ�

מנחשמנחשמנחשמנחש

מחלל שבת המחוייב סקילהמחלל שבת המחוייב סקילהמחלל שבת המחוייב סקילהמחלל שבת המחוייב סקילה סו
מקלל אביו ואמו המחוייב סקילהמקלל אביו ואמו המחוייב סקילהמקלל אביו ואמו המחוייב סקילהמקלל אביו ואמו המחוייב סקילה

יחדיו כשלא כתוב 'יחדיו'  (4)

הבא על נערה מאורסה המחוייב סקילההבא על נערה מאורסה המחוייב סקילההבא על נערה מאורסה המחוייב סקילההבא על נערה מאורסה המחוייב סקילה

חיוב הבא על קטנה מאורסהחיוב הבא על קטנה מאורסהחיוב הבא על קטנה מאורסהחיוב הבא על קטנה מאורסה

מסית המחוייב סקילהמסית המחוייב סקילהמסית המחוייב סקילהמסית המחוייב סקילה סז
מסית מכמיני� לו עדי� ואי� צרי� התראהמסית מכמיני� לו עדי� ואי� צרי� התראהמסית מכמיני� לו עדי� ואי� צרי� התראהמסית מכמיני� לו עדי� ואי� צרי� התראה

די� נביא שקר המסית לעדי� נביא שקר המסית לעדי� נביא שקר המסית לעדי� נביא שקר המסית לע""""זזזז

די� מדיח עיר הנדחת לעדי� מדיח עיר הנדחת לעדי� מדיח עיר הנדחת לעדי� מדיח עיר הנדחת לע""""זזזז

מדיח המחוייב סקילהמדיח המחוייב סקילהמדיח המחוייב סקילהמדיח המחוייב סקילה

מכש� המחוייב סקילהמכש� המחוייב סקילהמכש� המחוייב סקילהמכש� המחוייב סקילה

די� מכש�די� מכש�די� מכש�די� מכש�

דבר שהיה בכלל ויצא, ללמד על הכלל כולו יצא (7)

ב'  כתובי� הבאי� כא'  אי� מלמדי� (10)

הא� יש כח בכשפי� וכיוהא� יש כח בכשפי� וכיוהא� יש כח בכשפי� וכיוהא� יש כח בכשפי� וכיו""""בבבב

ותעל הצפרדע ותכס את אר* מצרי�

ר"ע תלמיד ר'  אליעזר ור'  יהושע (2) סח
ר'  אליעזר ניבא את מיתתו של ר"ע במיתה משונה (2)

מותו של ר'  אליעזר והתרת נידויו

חחחח:  :  :  :  ב� סורר ומורה ב� סורר ומורה ב� סורר ומורה ב� סורר ומורה �  �  �  �  גונב במחתרתגונב במחתרתגונב במחתרתגונב במחתרת, , , , רוד�רוד�רוד�רוד�

ב� סורר ומורה המחוייב סקילהב� סורר ומורה המחוייב סקילהב� סורר ומורה המחוייב סקילהב� סורר ומורה המחוייב סקילה סח
קט� שיש לו ב� אי נעשה ב� סורר ומורהקט� שיש לו ב� אי נעשה ב� סורר ומורהקט� שיש לו ב� אי נעשה ב� סורר ומורהקט� שיש לו ב� אי נעשה ב� סורר ומורה

אי� נעשה ב� סורר ומורה אלא בגאי� נעשה ב� סורר ומורה אלא בגאי� נעשה ב� סורר ומורה אלא בגאי� נעשה ב� סורר ומורה אלא בג'  '  '  '  חודשי� בלבדחודשי� בלבדחודשי� בלבדחודשי� בלבד סט
יולדת לז'  אימתי ניכר עוברה

הליכה אחר רוב בנפשות (2)

ביאת ב� ח'  שני� עד ט'  שני� ויו� א'

קט� או קטנה אי יולדי� בקטנות�
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אכילת ושתיית ב� סורר ומורה שמתחייב עליהאכילת ושתיית ב� סורר ומורה שמתחייב עליהאכילת ושתיית ב� סורר ומורה שמתחייב עליהאכילת ושתיית ב� סורר ומורה שמתחייב עליה ע
סכנה בשתיה מרובה של יי�

שכרותו של נח

זהות ע* הדעת (2)

סעודת עיבור החודש

היש� בבהמ"ד תורתו נעשית קרעי� קרעי� עא
ב� סורר ומורה רק לכשיגנוב מאביו ויאכל אצל אחרי�ב� סורר ומורה רק לכשיגנוב מאביו ויאכל אצל אחרי�ב� סורר ומורה רק לכשיגנוב מאביו ויאכל אצל אחרי�ב� סורר ומורה רק לכשיגנוב מאביו ויאכל אצל אחרי�

מה שקנתה אשה קנה בעלה (4)

ב� סורר ומורה רק א� רוצי� אביו ואמוב� סורר ומורה רק א� רוצי� אביו ואמוב� סורר ומורה רק א� רוצי� אביו ואמוב� סורר ומורה רק א� רוצי� אביו ואמו

ב� סורר ומורה רק א� אביו ואמו שוי� בקול ובמראהב� סורר ומורה רק א� אביו ואמו שוי� בקול ובמראהב� סורר ומורה רק א� אביו ואמו שוי� בקול ובמראהב� סורר ומורה רק א� אביו ואמו שוי� בקול ובמראה

ב� סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיותב� סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיותב� סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיותב� סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות

עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות

בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות

ב� סורר ומורה רק א� אביו ואמו אינ� בעלי מומי�ב� סורר ומורה רק א� אביו ואמו אינ� בעלי מומי�ב� סורר ומורה רק א� אביו ואמו אינ� בעלי מומי�ב� סורר ומורה רק א� אביו ואמו אינ� בעלי מומי�

מתרי� בב� סורר ומורה ומלקי� אותו קוד� שיסקלמתרי� בב� סורר ומורה ומלקי� אותו קוד� שיסקלמתרי� בב� סורר ומורה ומלקי� אותו קוד� שיסקלמתרי� בב� סורר ומורה ומלקי� אותו קוד� שיסקל

ב� סורר ומורה שברח והגדילב� סורר ומורה שברח והגדילב� סורר ומורה שברח והגדילב� סורר ומורה שברח והגדיל

גוי שגיד� הש� ונתגייר

גוי שהרג או בעל אשת גוי או ישראל ונתגייר

סת� מיתת עכו"� בסיי� או בחנק (3)

ב� סורר ומורה נידו� על ש� סופוב� סורר ומורה נידו� על ש� סופוב� סורר ומורה נידו� על ש� סופוב� סורר ומורה נידו� על ש� סופו

מיתה, יי�, שינה ופיזור הנאה לרשעי� ולעול�

גנב הבא במחתרת נידו� על ש� סופו עב
קי� ליה בדרבה מיניה (10)

הבא להורג� השכ� להורגו

גנב הבא במחתרת פטור מתשלומי� (3)

גנב הבא במחתרת שאי� לו דמי�

פיקוח הגל בשבת להציל גנב הבא במחתרת

ב'  כתובי� הבאי� כא'  אי� מלמדי� (11)

גנב הבא במחתרת אי� צרי� התראה

רוד� והוא קט� מותר להציל הנרד� בנפשו של קט�

חבר אי צרי� התראה (3)

רוד� והבא לעבור עבירה שמצילי� אות� בנפש� עג
לא תעמוד על ד� רע�

אי� עונשי� מ� הדי� (4)

השבת אבדת גופו של חברו (2)

קנס אונס בחייבי כריתות

רוד� שנית� להציל הנרד� בא'  מאבריו אסור להורגו עד
קי� ליה בדרבה מיניה כשחייב מיתה לזה וממו� לזה (3)

רוד�, נרד� והבא להציל ששיברו כלי� במרוצת�

הריגת אד� הבא לעבוד ע"ז או לחלל שבת

עונשי� מ� הדי� (5)

ג'  עברות שיהרג ואל יעבור (3)

בא ללמד ונמצא למד (3)

מצות קידוש הש�

בני נח אי מצווי� על קידוש הש�

טטטט:  :  :  :  הנשרפי� הנשרפי� הנשרפי� הנשרפי� �  �  �  �  הנשרפי� והנהרגי�הנשרפי� והנהרגי�הנשרפי� והנהרגי�הנשרפי� והנהרגי�, , , , רוצחרוצחרוצחרוצח

החייבי� שריפההחייבי� שריפההחייבי� שריפההחייבי� שריפה עה
המקור לאזהרה ולעונש לאסורות משו� אשה ובתההמקור לאזהרה ולעונש לאסורות משו� אשה ובתההמקור לאזהרה ולעונש לאסורות משו� אשה ובתההמקור לאזהרה ולעונש לאסורות משו� אשה ובתה

א� אמו מותרת לו מ� התורה

דו� מינה ומינה או דו� מינה ואוקי באתרא (3)

כלת אשתו מותרת לו עו
המקור לאזהרה ולעונש לבא על בתו מאנוסתוהמקור לאזהרה ולעונש לבא על בתו מאנוסתוהמקור לאזהרה ולעונש לבא על בתו מאנוסתוהמקור לאזהרה ולעונש לבא על בתו מאנוסתו

אי� עונשי� מ� הדי� (5)

אל תחלל את בת� להזנותה

השאת אישה לבנו קט�

אבדת נכרי (2)

האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו (2)

הנושא בת אחותו והמלוה לעני בשעת דחקו (2)

איסור ומיתה לבא על חמותו אחר מות אשתו איסור ומיתה לבא על חמותו אחר מות אשתו איסור ומיתה לבא על חמותו אחר מות אשתו איסור ומיתה לבא על חמותו אחר מות אשתו ((((2222))))

החייבי� הרגהחייבי� הרגהחייבי� הרגהחייבי� הרג

רוצח ואנשי עיר הנדחת מיתת� בסיי� רוצח ואנשי עיר הנדחת מיתת� בסיי� רוצח ואנשי עיר הנדחת מיתת� בסיי� רוצח ואנשי עיר הנדחת מיתת� בסיי� ((((2222))))

כבש חברו בתו� המי� או האור ומתכבש חברו בתו� המי� או האור ומתכבש חברו בתו� המי� או האור ומתכבש חברו בתו� המי� או האור ומת

מנע בריחת בהמת חברו מהחמה ומתה

כפה חברו ומת ברעבכפה חברו ומת ברעבכפה חברו ומת ברעבכפה חברו ומת ברעב,  ,  ,  ,  בחמהבחמהבחמהבחמה,  ,  ,  ,  בצינהבצינהבצינהבצינה,  ,  ,  ,  לפני ארי וכיולפני ארי וכיולפני ארי וכיולפני ארי וכיו""""בבבב עז
כפה גיגית על חברו או פרע מעליו מעזיבה ומת וכיוכפה גיגית על חברו או פרע מעליו מעזיבה ומת וכיוכפה גיגית על חברו או פרע מעליו מעזיבה ומת וכיוכפה גיגית על חברו או פרע מעליו מעזיבה ומת וכיו""""בבבב

דח� חברו לבור וסילק הסול� ומת וכיודח� חברו לבור וסילק הסול� ומת וכיודח� חברו לבור וסילק הסול� ומת וכיודח� חברו לבור וסילק הסול� ומת וכיו""""בבבב

הרג חברו מכוחו או מכח כוחוהרג חברו מכוחו או מכח כוחוהרג חברו מכוחו או מכח כוחוהרג חברו מכוחו או מכח כוחו

יייי'  '  '  '  שהיכו אחר בבת אחת או בזאשהיכו אחר בבת אחת או בזאשהיכו אחר בבת אחת או בזאשהיכו אחר בבת אחת או בזא""""ז ומת ז ומת ז ומת ז ומת ((((3333)))) עח
הרג אד� טריפה או טריפה שהרגהרג אד� טריפה או טריפה שהרגהרג אד� טריפה או טריפה שהרגהרג אד� טריפה או טריפה שהרג

עדות שאי אתה יכול להזימה (5)

עדי� זוממי� שהעידו על טריפה או שה� טריפה

שור שהרג אד� שהוא או בעליו טריפה

כמיתת בעלי� כ� מיתת השור (4)

שיסה כלב או נחש בחברו שיסה כלב או נחש בחברו שיסה כלב או נחש בחברו שיסה כלב או נחש בחברו ((((3333))))

ארס נחש עומד בי� שיניו או מעצמו הוא מקיאו (2)

הכה חברו ואמדוהו למיתה והיקל והכביד ומתהכה חברו ואמדוהו למיתה והיקל והכביד ומתהכה חברו ואמדוהו למיתה והיקל והכביד ומתהכה חברו ואמדוהו למיתה והיקל והכביד ומת

הכה חברו ואמדוהו למיתה חובשי� את המכההכה חברו ואמדוהו למיתה חובשי� את המכההכה חברו ואמדוהו למיתה חובשי� את המכההכה חברו ואמדוהו למיתה חובשי� את המכה

הכה חברו ואמדוהו לחיי� ומתהכה חברו ואמדוהו לחיי� ומתהכה חברו ואמדוהו לחיי� ומתהכה חברו ואמדוהו לחיי� ומת

הכה חברו ואמדוהו למיתה וחי חייב בתשלומי חובלהכה חברו ואמדוהו למיתה וחי חייב בתשלומי חובלהכה חברו ואמדוהו למיתה וחי חייב בתשלומי חובלהכה חברו ואמדוהו למיתה וחי חייב בתשלומי חובל

הרג חברו אי� מתחייב עד שיתכוו� ויכה הכאת מיתההרג חברו אי� מתחייב עד שיתכוו� ויכה הכאת מיתההרג חברו אי� מתחייב עד שיתכוו� ויכה הכאת מיתההרג חברו אי� מתחייב עד שיתכוו� ויכה הכאת מיתה

נתכוו� להרוג אחד והרג את חברונתכוו� להרוג אחד והרג את חברונתכוו� להרוג אחד והרג את חברונתכוו� להרוג אחד והרג את חברו עט
ספק נפשות להקל (6)

הליכה אחר רוב בנפשות (3)

קבוע ופריש (9)

נפש תחת נפש � נפשות או ממו�

רוצח שנתערב באחרי�רוצח שנתערב באחרי�רוצח שנתערב באחרי�רוצח שנתערב באחרי�

ארבע מיתות ב"ד וסדר חומרת� (2)

כמיתת בעלי� כ� מיתת השור (5)

עדות נסיבתית בדיני נפשות אינה מתקבלת (2) פ
פרה מעוברת שהרגה אד�

זה וזה גור� (2)

עובר יר� אמו (5)

מותרה לדבר חמור אי הוי מותרה לדבר הקל (2)

התראה על מיתת ב"ד כשלא בררו איזו מיתה

חייבי מיתות שנתערבו זה בזהחייבי מיתות שנתערבו זה בזהחייבי מיתות שנתערבו זה בזהחייבי מיתות שנתערבו זה בזה

העמדת אביו על טעות בהלכה (2) פא
המחוייב בהמחוייב בהמחוייב בהמחוייב ב'  '  '  '  מיתות במיתות במיתות במיתות ב""""דדדד

נתחייב במעשה עבירה אחת בנתחייב במעשה עבירה אחת בנתחייב במעשה עבירה אחת בנתחייב במעשה עבירה אחת ב'  '  '  '  מיתות במיתות במיתות במיתות ב""""דדדד

קי� ליה בדרבה מיניה (11)

איסור אי חל על איסור (7)

די� הלוקה ששונה בחטאודי� הלוקה ששונה בחטאודי� הלוקה ששונה בחטאודי� הלוקה ששונה בחטאו

חזקה בב'  או בג'  פעמי� (6)

מחוייב מלקות או מיתת במחוייב מלקות או מיתת במחוייב מלקות או מיתת במחוייב מלקות או מיתת ב""""ד שלא הודה בפיו להתראהד שלא הודה בפיו להתראהד שלא הודה בפיו להתראהד שלא הודה בפיו להתראה

די� רוצח שלא נית� להמיתו עדי� רוצח שלא נית� להמיתו עדי� רוצח שלא נית� להמיתו עדי� רוצח שלא נית� להמיתו ע""""פ עדיופ עדיופ עדיופ עדיו

עברות שקנאי� פוגעי� בועברות שקנאי� פוגעי� בועברות שקנאי� פוגעי� בועברות שקנאי� פוגעי� בו

בועל ארמית חייב כרת וקנאי� פוגעי� בובועל ארמית חייב כרת וקנאי� פוגעי� בובועל ארמית חייב כרת וקנאי� פוגעי� בובועל ארמית חייב כרת וקנאי� פוגעי� בו

עונש המל� יהויקי� (1) פב
בועל ארמית עובר משו� איסורי נשגאבועל ארמית עובר משו� איסורי נשגאבועל ארמית עובר משו� איסורי נשגאבועל ארמית עובר משו� איסורי נשגא""""זזזז

פנחס וזמרי נשיא שבט שמעו�
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אי� חכמה ואי� תבונה ואי� עצה לנגד ה'  (4) פב
אי� נכנסי� בכלי זי� לבהמ"ד

כה� טמא ששימש חייב מיתה ופרחי כהונה פוגעי� בוכה� טמא ששימש חייב מיתה ופרחי כהונה פוגעי� בוכה� טמא ששימש חייב מיתה ופרחי כהונה פוגעי� בוכה� טמא ששימש חייב מיתה ופרחי כהונה פוגעי� בו

החייבי� מיתה בידי שמי�החייבי� מיתה בידי שמי�החייבי� מיתה בידי שמי�החייבי� מיתה בידי שמי� פג
אוכל טבל חייב מיתה בידי שמי� אוכל טבל חייב מיתה בידי שמי� אוכל טבל חייב מיתה בידי שמי� אוכל טבל חייב מיתה בידי שמי� ((((1111))))

כה� טמא האוכל תרומה טהורה חייב מיתה בידי שמי�כה� טמא האוכל תרומה טהורה חייב מיתה בידי שמי�כה� טמא האוכל תרומה טהורה חייב מיתה בידי שמי�כה� טמא האוכל תרומה טהורה חייב מיתה בידי שמי�

די� זר האוכל תרומהדי� זר האוכל תרומהדי� זר האוכל תרומהדי� זר האוכל תרומה

די� זר העובד במקדש די� זר העובד במקדש די� זר העובד במקדש די� זר העובד במקדש ((((1111))))

טמאטמאטמאטמא,  ,  ,  ,  טבול יו�טבול יו�טבול יו�טבול יו�,  ,  ,  ,  מחוסר בגדי�מחוסר בגדי�מחוסר בגדי�מחוסר בגדי�,  ,  ,  ,  אינו רחו* ידיו ורגליואינו רחו* ידיו ורגליואינו רחו* ידיו ורגליואינו רחו* ידיו ורגליו,,,,
שתוי יי� ופרוע ראש העובד במקדששתוי יי� ופרוע ראש העובד במקדששתוי יי� ופרוע ראש העובד במקדששתוי יי� ופרוע ראש העובד במקדש

ערלערלערלערל,  ,  ,  ,  אונ� והיושב העובד במקדשאונ� והיושב העובד במקדשאונ� והיושב העובד במקדשאונ� והיושב העובד במקדש

די� בעל מו� העובד במקדשדי� בעל מו� העובד במקדשדי� בעל מו� העובד במקדשדי� בעל מו� העובד במקדש פד
די� המועל בקדשי� במזיד די� המועל בקדשי� במזיד די� המועל בקדשי� במזיד די� המועל בקדשי� במזיד ((((2222))))

די� זר העובד במקדש די� זר העובד במקדש די� זר העובד במקדש די� זר העובד במקדש ((((2222))))

יייי:  :  :  :  אלו ה� הנחנקי� אלו ה� הנחנקי� אלו ה� הנחנקי� אלו ה� הנחנקי� �  �  �  �  הנחנקי�הנחנקי�הנחנקי�הנחנקי�, , , , זק� ממראזק� ממראזק� ממראזק� ממרא, , , , נביאנביאנביאנביא

החייבי� חנקהחייבי� חנקהחייבי� חנקהחייבי� חנק פד
מכה אומכה אומכה אומכה או""""א המחוייב חנקא המחוייב חנקא המחוייב חנקא המחוייב חנק

סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק ((((2222))))

רוצח שרצח אפי'  קט� חייב

מכה אומכה אומכה אומכה או""""א חייב רק כשעשה בה� חבורה א חייב רק כשעשה בה� חבורה א חייב רק כשעשה בה� חבורה א חייב רק כשעשה בה� חבורה ((((1111))))

הקזת ד� לאוהקזת ד� לאוהקזת ד� לאוהקזת ד� לאו""""א עא עא עא ע""""י בנ�י בנ�י בנ�י בנ�

מקלקל בחובל (4)

משאצל"ג � הוצאת קו* פה
ב� אי נעשה שליח בב� אי נעשה שליח בב� אי נעשה שליח בב� אי נעשה שליח ב""""ד להכות ולנדות אוד להכות ולנדות אוד להכות ולנדות אוד להכות ולנדות או""""אאאא

ב� או אחר שהכה את מי שנגמר דינו למיתהב� או אחר שהכה את מי שנגמר דינו למיתהב� או אחר שהכה את מי שנגמר דינו למיתהב� או אחר שהכה את מי שנגמר דינו למיתה

חבל בחברו הכאה שאי� בה שו"פ לוקה (2)

מכה אומכה אומכה אומכה או""""א חייב רק כשעשה בה� חבורה א חייב רק כשעשה בה� חבורה א חייב רק כשעשה בה� חבורה א חייב רק כשעשה בה� חבורה ((((2222))))

מקלל אומקלל אומקלל אומקלל או""""א לאחר מיתה חייבא לאחר מיתה חייבא לאחר מיתה חייבא לאחר מיתה חייב

יחדיו כשלא כתוב 'יחדיו'  (5)

דברה תורה כל'  בני אד� (10)

הכה רשע שאינו עושה מעשה עמ�

הכה או קילל כותי

כותי� גרי אריות או גרי אמת (3)

גונב נפש מישראל המחוייב חנקגונב נפש מישראל המחוייב חנקגונב נפש מישראל המחוייב חנקגונב נפש מישראל המחוייב חנק

גנב נפש ומכרה לקרוביוגנב נפש ומכרה לקרוביוגנב נפש ומכרה לקרוביוגנב נפש ומכרה לקרוביו

סת� מתני'  ר'  מאיר, סת� תוספתא ר'  נחמיה, סת� 
ספרא רבי יהודה, סת� ספרי ר"ש � וכולהו אליבא דר"ע

פו

גנב את בנו ומכרוגנב את בנו ומכרוגנב את בנו ומכרוגנב את בנו ומכרו

גנב עבד או מי שחציו עבד וחציו ב� חורי� ומכרוגנב עבד או מי שחציו עבד וחציו ב� חורי� ומכרוגנב עבד או מי שחציו עבד וחציו ב� חורי� ומכרוגנב עבד או מי שחציו עבד וחציו ב� חורי� ומכרו

אי� מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (7)

איסור איסור איסור איסור ''''לא תגנובלא תגנובלא תגנובלא תגנוב'  '  '  '  וווו''''לא תגנובולא תגנובולא תגנובולא תגנובו''''

דבר הלמד מעניינו (2)

בבבב'  '  '  '  כיתי עדי� שהעידו על אחר שגנב ומכר נפש והוזמוכיתי עדי� שהעידו על אחר שגנב ומכר נפש והוזמוכיתי עדי� שהעידו על אחר שגנב ומכר נפש והוזמוכיתי עדי� שהעידו על אחר שגנב ומכר נפש והוזמו

עדות על חצי דבר (4)

עדי� זוממי� הטועני� שלא באו לחייב מיתה פטורי� (2)

עדי� שהעידו על אחר שגנב נפש והוזמועדי� שהעידו על אחר שגנב נפש והוזמועדי� שהעידו על אחר שגנב נפש והוזמועדי� שהעידו על אחר שגנב נפש והוזמו

לאו שנית� לאזהרת מיתת ב"ד (4)

ב'  כיתי עדי� על ב� סורר ומורה שהוזמו

עדי� שהעידו על אחר שמכר נפש והוזמועדי� שהעידו על אחר שמכר נפש והוזמועדי� שהעידו על אחר שמכר נפש והוזמועדי� שהעידו על אחר שמכר נפש והוזמו

זק� ממרא המחוייב חנקזק� ממרא המחוייב חנקזק� ממרא המחוייב חנקזק� ממרא המחוייב חנק

א"י גבוהה מכל הארצות ובהמ"ק מכל א"י (2) פז
מצוות שזק� ממרא מתחייב עליה�מצוות שזק� ממרא מתחייב עליה�מצוות שזק� ממרא מתחייב עליה�מצוות שזק� ממרא מתחייב עליה�

יסוד מחיסוד מחיסוד מחיסוד מח'  '  '  '  זק� ממרא והסנהדרי� שיתחייב מיתהזק� ממרא והסנהדרי� שיתחייב מיתהזק� ממרא והסנהדרי� שיתחייב מיתהזק� ממרא והסנהדרי� שיתחייב מיתה פח
בבבב""""ד אי יכולי� למחול לזק� ממראד אי יכולי� למחול לזק� ממראד אי יכולי� למחול לזק� ממראד אי יכולי� למחול לזק� ממרא

סדר סמכות בתי הדי� בא"י והכרעה בשעת מחלוקת

משרבו תלמידי שמאי והלל רבו מחלוקות בישראל (2)

זק� ממרא חייב רק כשעשו הוא או אחרי� עזק� ממרא חייב רק כשעשו הוא או אחרי� עזק� ממרא חייב רק כשעשו הוא או אחרי� עזק� ממרא חייב רק כשעשו הוא או אחרי� ע""""פ הוראתופ הוראתופ הוראתופ הוראתו

זק� ממרא שהורה כנגד דבר המפורש בתורה פטורזק� ממרא שהורה כנגד דבר המפורש בתורה פטורזק� ממרא שהורה כנגד דבר המפורש בתורה פטורזק� ממרא שהורה כנגד דבר המפורש בתורה פטור

זק� ממרא חייב רק כשהורה בדבר שהמוסי� בו גורעזק� ממרא חייב רק כשהורה בדבר שהמוסי� בו גורעזק� ממרא חייב רק כשהורה בדבר שהמוסי� בו גורעזק� ממרא חייב רק כשהורה בדבר שהמוסי� בו גורע

מיתתו של זק� ממרא אימתימיתתו של זק� ממרא אימתימיתתו של זק� ממרא אימתימיתתו של זק� ממרא אימתי פט
חייבי מיתות בחייבי מיתות בחייבי מיתות בחייבי מיתות ב""""ד הצריכי� הכרזהד הצריכי� הכרזהד הצריכי� הכרזהד הצריכי� הכרזה

נביא שקר המחוייב חנקנביא שקר המחוייב חנקנביא שקר המחוייב חנקנביא שקר המחוייב חנק

המחוייב מיתה בידי שמי� על נבואההמחוייב מיתה בידי שמי� על נבואההמחוייב מיתה בידי שמי� על נבואההמחוייב מיתה בידי שמי� על נבואה

אשת איש שחייבי� עליה חנקאשת איש שחייבי� עליה חנקאשת איש שחייבי� עליה חנקאשת איש שחייבי� עליה חנק

סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק ((((3333))))

עונש אחאב על ששמע בקול נביאי השקר

אי� שני נביאי� מתנבאי� בסיגנו� אחד

נביא הכובש את נבואתו חייב מלקותנביא הכובש את נבואתו חייב מלקותנביא הכובש את נבואתו חייב מלקותנביא הכובש את נבואתו חייב מלקות

בחינת אמינותו של נביאבחינת אמינותו של נביאבחינת אמינותו של נביאבחינת אמינותו של נביא

ניסיו� עקדת יצחק

אי� נא אלא ל'  בקשה (4)

עונשו של בדאי שאפילו אמר אמת אי� שומעי� לו

מיתת נביא המדיח

סת� מיתה האמורה בתורה אינה אלא חנק (4)

נביא המצוה לעבור על מצות התורה בהוראת שעהנביא המצוה לעבור על מצות התורה בהוראת שעהנביא המצוה לעבור על מצות התורה בהוראת שעהנביא המצוה לעבור על מצות התורה בהוראת שעה צ
בועל בת כה� וזוממיה בחנקבועל בת כה� וזוממיה בחנקבועל בת כה� וזוממיה בחנקבועל בת כה� וזוממיה בחנק

יאיאיאיא:  :  :  :  חלק חלק חלק חלק �  �  �  �  הזוכי� לעוההזוכי� לעוההזוכי� לעוההזוכי� לעוה""""בבבב, , , , עיר הנדחתעיר הנדחתעיר הנדחתעיר הנדחת

כל ישראל יש לה� חלק לעוהכל ישראל יש לה� חלק לעוהכל ישראל יש לה� חלק לעוהכל ישראל יש לה� חלק לעוה""""בבבב צ
הכופר בתחית המתי� אי� לו חלק לעוההכופר בתחית המתי� אי� לו חלק לעוההכופר בתחית המתי� אי� לו חלק לעוההכופר בתחית המתי� אי� לו חלק לעוה""""בבבב

במידה שאד� מודד בה מודדי� לו (2)

קללת חכ� אפי'  בחינ� באה (2)

המקור לתחית המתי� מ� התורה

אי� נותני� תרומה לכה� ע"ה

אמירת דבר שמועה בש� ת"ח אחר מיתתו (2)

המחוייב כרת נכרת מהעוה"ז ומהעוה"ב (2)

דברה תורה כל'  בני אד� (11)

אוה"ע שטענו על זכות ישראל על א"י צא
מה שקנה עבד קנה רבו (3)

תביעת מצרי� לישראל על ממו� שהשאילו�

הקב"ה לעתיד לבוא מחבר גו� ונשמה וד� אות� כאחד

טע� לשקיעת החמה במערב

נשמה ניתנת באד� משעת פקידה וזריעת הולד

יצה"ר שולט באד� משעת לידה

תחית המתי� של בעלי מומי� לעתיד לבוא

אוה"ע אי יש לה� חלק לעוה"ב (1)

מוות לאחר תחית המתי�

בי� העוה"ז לימות המשיח (5)

המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו

אסור לרח� על מי שאי� בו דעה (2) צב
בית שאי� נשמעי� בו ד"ת בלילה

מי שאינו מהנה ת"ח מנכסיו

ענוה מקיימת את האד�

מתי� שהחיה יחזקאל

חנניה מישאל ועזריה בכבש� האש (2)

נביאי השקר ששר� נבוכדנצר צג
יהושע כ"ג אוד מוצל מאש

ו'  בני� יצאו מרות שזכו לו'  ברכות

בר כוזיבא טע� שהוא המשיח
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נחמיה לא זכה שיקרא ספר על שמו צג
דניאל לעומת חגי זכריה ומלאכי (2) צד
ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח ולא זכו

מות חיילי סנחריב שצרו על ירושלי�

לימוד תורה בימי חזקיהו המל�

ממו� ישראל שנפל ביד גוי� אי� בו משו� גזל

ו'  שמותיו של אריה צה
עונש דוד על חלקו בהריגת כהני נוב

אי� חבוש מוציא עצמו מבית האסורי� (3)

ג'  שקפצה לה� הדר�: אליעזר, יעקב ואבישי ב� צרויה

נבוזראד� שליח נבוכדנצר החריב את בהמ"ק צו
נקמת ד� זכריה הנביא (2)

שמעיה ואבטליו� מזרע סנחריב (2)

זמ� בא המשיח

בעקבות משיחא (2) צז
מעלת דיבור אמת

העול� עתיד להתקיי� ו'  אלפי� וחרב אל� א'  (2)

תיפח עצמ� של מחשבי קיצי�

ל"ו צדיקי� (2)

מעלות רשב"י ור"א בנו (2)

גאולת ישראל לעתיד לבוא אי תלויה בתשובה

סימני� מקדימי� לבא הגאולה צח
משיח בא בדור שכולו זכאי או כולו חייב

זכו � אחישנה, לא זכו � בעיתה

מקו� מושבו של משיח

אמוראי� שלא רצו לראות בבואו של משיח

תורה וגמ"ח מצילי� מחבלי משיח

שמא יגרו� החטא (2)

שמו של משיח

שנות ימות המשיח צט
שבח העוה"ב (2)

בי� העוה"ז לימות המשיח (6)

צדיקי� ובעלי תשובה (2)

ג� / עד� (2)

הכופר בתורה מ� השמי� אי� לו חלק לעוההכופר בתורה מ� השמי� אי� לו חלק לעוההכופר בתורה מ� השמי� אי� לו חלק לעוההכופר בתורה מ� השמי� אי� לו חלק לעוה""""בבבב

כי דבר ה'  בזה... הכרת תכרת

הלומד תורה ואינו חוזר עליה

המל� מנשה גילה פני� בתורה שלא כהלכה

יצה"ר דומה בתחילתו לחבל ולבסו� לעבותות (2)

צדיקי� אי� פושטי� יד בגזל (2)

ת"ת לשמה (3)

המלמד ב� חברו תורה כאילו עשאו (2)

המעשה חברו לדבר מצוה כאילו עשאה בעצמו

אפיקורוס והמגלה פני� בתורה אי� לה� חלק לעוהאפיקורוס והמגלה פני� בתורה אי� לה� חלק לעוהאפיקורוס והמגלה פני� בתורה אי� לה� חלק לעוהאפיקורוס והמגלה פני� בתורה אי� לה� חלק לעוה""""בבבב

ירושלי� לעתיד לבוא (3) ק
המלגלג על דברי חכמי� (2)

המשחיר פניו ומרעיב עצמו על ד"ת בעוה"ז

שפע המיועד לצדיקי� לעתיד לבוא

במידה שאד� מודד בה מודדי� לו (3)

מידה טובה מרובה ממידת פורענות (3)

איסור קריאה בספרי� החיצוניי�איסור קריאה בספרי� החיצוניי�איסור קריאה בספרי� החיצוניי�איסור קריאה בספרי� החיצוניי�

פסוקי� מספר ב� סירא

הולדת ב� או בת איזה מה� עדי� (2)

אשה רעה (2)

גלה סוד לאחד מאל� (2)

אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יו� (2)

כל ימי עני רעי� וטוב לב משתה תמיד (משלי טו) (2)

איסור לחישת פסוקי� על מכה לרפואהאיסור לחישת פסוקי� על מכה לרפואהאיסור לחישת פסוקי� על מכה לרפואהאיסור לחישת פסוקי� על מכה לרפואה קא
ר'  אליעזר בשעת חוליו

אי� צדיק באר* אשר יעשה טוב ולא יחטא (קהלת ז)

חביבי� יסורי�

איסור הגית ש� האיסור הגית ש� האיסור הגית ש� האיסור הגית ש� ה'  '  '  '  ככתבוככתבוככתבוככתבו

ירבע� אי� לו חלק לעוהירבע� אי� לו חלק לעוהירבע� אי� לו חלק לעוהירבע� אי� לו חלק לעוה""""בבבב

איסור ישיבה בעזרה (5)

יהוא היה מל� צדיק קב
ברית כרותה לשפתי� (2)

זמ� או מקו� המזומ� לפורענות או לטובה

הנהנה מעוה"ז בלא ברכה מעל וגוזל לכנסת ישראל (2)

כל פורענות הבאה על ישראל באה ג� בגי� חטא העגל

המל� מנשה התגלה לרב אשי בחלו�המל� מנשה התגלה לרב אשי בחלו�המל� מנשה התגלה לרב אשי בחלו�המל� מנשה התגלה לרב אשי בחלו�

מקו� בציעת הפת

אחאב אי� לו חלק לעוהאחאב אי� לו חלק לעוהאחאב אי� לו חלק לעוהאחאב אי� לו חלק לעוה""""בבבב

המהנה ת"ח מנכסיו (6)

הנוק� באחר פוגע בעצמו

מנשה אי יש לו חלק לעוהמנשה אי יש לו חלק לעוהמנשה אי יש לו חלק לעוהמנשה אי יש לו חלק לעוה""""בבבב

צדקיהו היה מל� צדיקצדקיהו היה מל� צדיקצדקיהו היה מל� צדיקצדקיהו היה מל� צדיק קג
ד'  כיתות שאי� מקבלות פני שכינה (2)

אבשלו� אי� לו חלק לעוהאבשלו� אי� לו חלק לעוהאבשלו� אי� לו חלק לעוהאבשלו� אי� לו חלק לעוה""""בבבב

יהויקי� הרשיע מכל מלכי ישראליהויקי� הרשיע מכל מלכי ישראליהויקי� הרשיע מכל מלכי ישראליהויקי� הרשיע מכל מלכי ישראל

מיכה אעמיכה אעמיכה אעמיכה אע""""פ שהיה רשע יש לו חלק לעוהפ שהיה רשע יש לו חלק לעוהפ שהיה רשע יש לו חלק לעוהפ שהיה רשע יש לו חלק לעוה""""בבבב

כחה של גמ"ח

אחזאחזאחזאחז,  ,  ,  ,  אמו�אמו�אמו�אמו�,  ,  ,  ,  יהויקי� יש לה� חלק לעוהיהויקי� יש לה� חלק לעוהיהויקי� יש לה� חלק לעוהיהויקי� יש לה� חלק לעוה""""בבבב קד
ב� מזכה אביו אבל אב אי� מזכה בנו

עונש המל� יהויקי� עונש המל� יהויקי� עונש המל� יהויקי� עונש המל� יהויקי� ((((2222))))

חטא חזקיה המל�חטא חזקיה המל�חטא חזקיה המל�חטא חזקיה המל�

דרשת פסוקי� ממגילת איכה

חשבו למנות את שלמה במלכי� שאי� לה� חלק עוהחשבו למנות את שלמה במלכי� שאי� לה� חלק עוהחשבו למנות את שלמה במלכי� שאי� לה� חלק עוהחשבו למנות את שלמה במלכי� שאי� לה� חלק עוה""""בבבב

דורשי רשומות אומרי� שכל המלכי� באי� לעוהדורשי רשומות אומרי� שכל המלכי� באי� לעוהדורשי רשומות אומרי� שכל המלכי� באי� לעוהדורשי רשומות אומרי� שכל המלכי� באי� לעוה""""בבבב

מה שקנה עבד קנה רבו (4) קה
בלע� אי� לו חלק לעוהבלע� אי� לו חלק לעוהבלע� אי� לו חלק לעוהבלע� אי� לו חלק לעוה""""בבבב

אוהאוהאוהאוה""""ע אי יש לה� חלק לעוהע אי יש לה� חלק לעוהע אי יש לה� חלק לעוהע אי יש לה� חלק לעוה""""ב ב ב ב ((((2222))))

דרשת פרשת בלק ובלע�

חוצפה אפי'  כלפי שמי� מועילה

אימתי זוע� ה'  (2)

אהבה ושנאה מבטלות שורה של גדולה

קיו� מצוות שלא לשמ� (8)

רות המואביה בת עגלו� מזרע בלק ב� ציפור (3)

אי� אב מתקנא בבנו ולא רב בתלמידו

חטא בנ"י בבנות מואב קו
דואג אי� לו חלק לעוהדואג אי� לו חלק לעוהדואג אי� לו חלק לעוהדואג אי� לו חלק לעוה""""בבבב

כוחו של רב יהודה להוריד גשמי� (3)

הקב"ה ליבא בעי

אחיתופל אי� לו חלק לעוהאחיתופל אי� לו חלק לעוהאחיתופל אי� לו חלק לעוהאחיתופל אי� לו חלק לעוה""""בבבב

מעשה דוד ובת שבע (2) קז
אל לאד� להביא עצמו לידי ניסיו�

יצה"ר מרעיבו שבע משביעו רעב (2)

המלבי� פני חברו ברבי� (5)

מחילת חטאו של דוד בבת שבע (3)
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גיחזי אי� לו חלק לעוהגיחזי אי� לו חלק לעוהגיחזי אי� לו חלק לעוהגיחזי אי� לו חלק לעוה""""בבבב קז
מחטיא את הרבי� אי� מספיקי� בידו לעשות תשובה (3)

אלישע דחה לגיחזי ויהושע ב� פרחיה לא'  מתלמידיו (2)

צרעת נעמ�

יצר, תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימי� מקרבת (2)

ג'  חוליי� שחלה אלישע (3)

אברה�, יעקב ואלישע ביקשו זיקנה, חולי ורפואה (2)

דור המבול אי� לה� חלק לעוהדור המבול אי� לה� חלק לעוהדור המבול אי� לה� חלק לעוהדור המבול אי� לה� חלק לעוה""""בבבב

נח איש צדיק תמי� היה בדורותיו (בראשית ו) קח
תיבת נח

נחו� איש ג� זו (2)

דור הפלגה אי� לה� חלק לעוהדור הפלגה אי� לה� חלק לעוהדור הפלגה אי� לה� חלק לעוהדור הפלגה אי� לה� חלק לעוה""""בבבב קט
אנשי סדו� אי� לה� חלק לעוהאנשי סדו� אי� לה� חלק לעוהאנשי סדו� אי� לה� חלק לעוהאנשי סדו� אי� לה� חלק לעוה""""בבבב

עיוות המשפט בסדו�

עדת קרח אי יש לה� חלק לעוהעדת קרח אי יש לה� חלק לעוהעדת קרח אי יש לה� חלק לעוהעדת קרח אי יש לה� חלק לעוה""""בבבב

אסור להחזיק במחלוקת קי
החולק, עושה מריבה, מתרע� או מהרהר אחר רבו

עושרו של קרח (2)

בליעת קרח ועדתו באדמה (2)

גורל בני קרח (2)

מקו� בליעת בני קרח (2)

דור המדבר אי� לה� חלק לעוהדור המדבר אי� לה� חלק לעוהדור המדבר אי� לה� חלק לעוהדור המדבר אי� לה� חלק לעוה""""בבבב

עשרת השבטי� אי עתידי� לחזורעשרת השבטי� אי עתידי� לחזורעשרת השבטי� אי עתידי� לחזורעשרת השבטי� אי עתידי� לחזור

עשרת השבטי� אי יש לה� חלק לעוהעשרת השבטי� אי יש לה� חלק לעוהעשרת השבטי� אי יש לה� חלק לעוהעשרת השבטי� אי יש לה� חלק לעוה""""בבבב

קטני בני רשעי ישראל ועכוקטני בני רשעי ישראל ועכוקטני בני רשעי ישראל ועכוקטני בני רשעי ישראל ועכו""""� אי יש לה� חלק לעוה� אי יש לה� חלק לעוה� אי יש לה� חלק לעוה� אי יש לה� חלק לעוה""""בבבב

קט� שמת או נפל מאימתי זוכה לעוהקט� שמת או נפל מאימתי זוכה לעוהקט� שמת או נפל מאימתי זוכה לעוהקט� שמת או נפל מאימתי זוכה לעוה""""בבבב

אמ� � אל מל� נאמ� (2) קיא
הזוכי� לעוההזוכי� לעוההזוכי� לעוההזוכי� לעוה""""ב לעתיד לבואב לעתיד לבואב לעתיד לבואב לעתיד לבוא

אי� התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה (4)

רק מקצת ע� ישראל זכה להגאל מגלות מצרי�

אמונת משה רבינו בה'  לעומת האבות

ה'  מארי� אפו א� לרשעי�

אנשי עיר הנדחת אי� לה� חלק לעוהאנשי עיר הנדחת אי� לה� חלק לעוהאנשי עיר הנדחת אי� לה� חלק לעוהאנשי עיר הנדחת אי� לה� חלק לעוה""""בבבב

כיצד נעשית עיר הנדחתכיצד נעשית עיר הנדחתכיצד נעשית עיר הנדחתכיצד נעשית עיר הנדחת

חלוקת עיר א'  לב'  שבטי� בנחלת האר*

יושבי עיר הנדחת שהודחו מאליה�יושבי עיר הנדחת שהודחו מאליה�יושבי עיר הנדחת שהודחו מאליה�יושבי עיר הנדחת שהודחו מאליה� קיב
שיירה העוברת בעיר הנדחתשיירה העוברת בעיר הנדחתשיירה העוברת בעיר הנדחתשיירה העוברת בעיר הנדחת

נכסי רשעי� וצדיקי� יושבי עיר הנדחתנכסי רשעי� וצדיקי� יושבי עיר הנדחתנכסי רשעי� וצדיקי� יושבי עיר הנדחתנכסי רשעי� וצדיקי� יושבי עיר הנדחת

ממו� המופקד ביד יושבי עיר הנדחתממו� המופקד ביד יושבי עיר הנדחתממו� המופקד ביד יושבי עיר הנדחתממו� המופקד ביד יושבי עיר הנדחת

בהמה או עיסת שותפי� של תושב עיר הנדחת ואחרבהמה או עיסת שותפי� של תושב עיר הנדחת ואחרבהמה או עיסת שותפי� של תושב עיר הנדחת ואחרבהמה או עיסת שותפי� של תושב עיר הנדחת ואחר

שחיטת בהמת עיר הנדחת לטהרה מטומאת נבלהשחיטת בהמת עיר הנדחת לטהרה מטומאת נבלהשחיטת בהמת עיר הנדחת לטהרה מטומאת נבלהשחיטת בהמת עיר הנדחת לטהרה מטומאת נבלה

עיר הנדחת שאי� לה רחובעיר הנדחת שאי� לה רחובעיר הנדחת שאי� לה רחובעיר הנדחת שאי� לה רחוב

קדשי מזבח ובדק הבית של יושבי עיר הנדחתקדשי מזבח ובדק הבית של יושבי עיר הנדחתקדשי מזבח ובדק הבית של יושבי עיר הנדחתקדשי מזבח ובדק הבית של יושבי עיר הנדחת

דעת ריה"ג שקדשי� קלי� ממו� בעלי� (5)

תרומה של יושבי עיר הנדחתתרומה של יושבי עיר הנדחתתרומה של יושבי עיר הנדחתתרומה של יושבי עיר הנדחת

הפרשת חלה מעיסה של מע"ש

מע"ש ממו� גבוה או הדיוט (3)

מעמעמעמע""""ש של יושבי עיר הנדחתש של יושבי עיר הנדחתש של יושבי עיר הנדחתש של יושבי עיר הנדחת

ירושלי� אי� נעשית עיר הנדחתירושלי� אי� נעשית עיר הנדחתירושלי� אי� נעשית עיר הנדחתירושלי� אי� נעשית עיר הנדחת

מע"ש שנטמא נפדה אפי'  בירושלי� (3)

פדיו� הלקוח בכס� מע"ש שנטמא (2)

פירות מע"ש שנכנסו לירושלי� אינ� נפדי� (2) קיג
כתבי הקודש של יושבי עיר הנדחתכתבי הקודש של יושבי עיר הנדחתכתבי הקודש של יושבי עיר הנדחתכתבי הקודש של יושבי עיר הנדחת

נטיעת גנות ופרדסי� על חורבות עיר הנדחתנטיעת גנות ופרדסי� על חורבות עיר הנדחתנטיעת גנות ופרדסי� על חורבות עיר הנדחתנטיעת גנות ופרדסי� על חורבות עיר הנדחת

כלל ופרט בעשה ול"ת (2)

עצי עיר הנדחת המחוברי� מותרי�עצי עיר הנדחת המחוברי� מותרי�עצי עיר הנדחת המחוברי� מותרי�עצי עיר הנדחת המחוברי� מותרי�

איסור בניית העיר יריחו

גזירת אליהו על עצירת גשמי� בימי אחאב

ג'  מפתחות ביד ה'  שלא נמסרו ביד שליח (2)

רשעי� בעול� חרו� א� בעול� וההיפ� בצדיקי�
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