
סוטהסוטהסוטהסוטה

פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: המקנא � קינוי וסתירה, מידה כנגד מידה

יד.ב: היה מביא � מגילת סוטה ומי� המרי�

יט.ג: היה נוטל � השקאת סוטה, זכות תולה

כג:ד: ארוסה � נשי� שאינ� שותות

כז:ה: כש� שהמי� � איסור סוטה לבועל, בו ביו�

לא.ו: מי שקינא � ע"א בסוטה

לב.ז: אלו נאמרי� � הנאמרי� בלשו� הקודש

מב.ח: משוח מלחמה � הכנות למלחמה

מד:ט: עגלה ערופה � עגלה ערופה,התמעטות הדורות

אאאא:  :  :  :  המקנא המקנא המקנא המקנא �  �  �  �  קינוי וסתירהקינוי וסתירהקינוי וסתירהקינוי וסתירה, , , , מידה כנגד מידהמידה כנגד מידהמידה כנגד מידהמידה כנגד מידה

קינוי וסתירה עקינוי וסתירה עקינוי וסתירה עקינוי וסתירה ע""""פ שני�פ שני�פ שני�פ שני�,  ,  ,  ,  עעעע""""פ עפ עפ עפ ע""""א או עא או עא או עא או ע""""פ עצמופ עצמופ עצמופ עצמו ב
הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מ� היי�

מזווגי� לאד� אשה לפי מעשיו

קשה זיווג� של ישראל כקריעת י� סו" (1)

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

עעעע""""א על טומאה אחר קינוי וסתירה נאמ� א על טומאה אחר קינוי וסתירה נאמ� א על טומאה אחר קינוי וסתירה נאמ� א על טומאה אחר קינוי וסתירה נאמ� ((((1111))))

קינוי בזהקינוי בזהקינוי בזהקינוי בזה""""זזזז

לללל'  '  '  '  קינויקינויקינויקינוי

אסוראסוראסוראסור,  ,  ,  ,  רשות או חובה לקנותרשות או חובה לקנותרשות או חובה לקנותרשות או חובה לקנות ג
העובר עבירה בסתר הקב"ה מכריז עליו בגלוי

אי� אד� עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות

רוח קנאהרוח קנאהרוח קנאהרוח קנאה

טומאה לקרובי� רשות או מצוה (1)

פרשה שנשנית לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה (1)

שחרור עבד כנעני (2)

השפעת מעשה עבירה על החוטא

עעעע""""א על טומאה ללא קינוי וסתירה אינו נאמ� א על טומאה ללא קינוי וסתירה אינו נאמ� א על טומאה ללא קינוי וסתירה אינו נאמ� א על טומאה ללא קינוי וסתירה אינו נאמ� ((((1111))))

שיעור סתירה בסוטהשיעור סתירה בסוטהשיעור סתירה בסוטהשיעור סתירה בסוטה ד
המזלזל בנט"י (3) והגבהת ידיו אחר מי� ראשוני�

חומר איסור אשת איש

בגנות גסות הרוח והגאוה

אזהרה לגסות הרוח מני� ה
השמר פ� ואל ל'  לאו (2)

מידה ראויה של גאוה לת"ח

ר"ת אד"� ובש"ר

בשבח שיפלות הרוח והענוה

הש� אורחותיו בעול� הזה זוכה ורואה בישועתו של ה'

כיצד מקנא לאשתוכיצד מקנא לאשתוכיצד מקנא לאשתוכיצד מקנא לאשתו

סוטה שמת בעלה קוד� שתשתה חולצת ולא מתייבמתסוטה שמת בעלה קוד� שתשתה חולצת ולא מתייבמתסוטה שמת בעלה קוד� שתשתה חולצת ולא מתייבמתסוטה שמת בעלה קוד� שתשתה חולצת ולא מתייבמת

סוטה הנאסרת לאכול בתרומהסוטה הנאסרת לאכול בתרומהסוטה הנאסרת לאכול בתרומהסוטה הנאסרת לאכול בתרומה ו
סוטה שיש עדי� במדהסוטה שיש עדי� במדהסוטה שיש עדי� במדהסוטה שיש עדי� במדה""""י שנטמאה אי נבדקת במי�י שנטמאה אי נבדקת במי�י שנטמאה אי נבדקת במי�י שנטמאה אי נבדקת במי�

הולכת אשתו סוטה למקדשהולכת אשתו סוטה למקדשהולכת אשתו סוטה למקדשהולכת אשתו סוטה למקדש ז
הבאת אשתו סוטה לבהבאת אשתו סוטה לבהבאת אשתו סוטה לבהבאת אשתו סוטה לב""""ד הגדול בירושלי� ואיו� עליהד הגדול בירושלי� ואיו� עליהד הגדול בירושלי� ואיו� עליהד הגדול בירושלי� ואיו� עליה

ראוב� ויהודה הודו על חטא�

תפילת משה רבינו על יהודה (1)

פרסו� חטאיו (3)

אי כותבי� שובר (4)

אי� משקי� באי� משקי� באי� משקי� באי� משקי� ב'  '  '  '  סוטות כאחתסוטות כאחתסוטות כאחתסוטות כאחת ח
אי דרשינ� טעמא דקרא (3)

אי� עושי� מצוות חבילות חבילות (3)

אי חיישינ� להרהור (1)

אי� יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות (1)

במידה שאד� מודד בה מודדי� לו

די� סוטה מידה כנגד מידהדי� סוטה מידה כנגד מידהדי� סוטה מידה כנגד מידהדי� סוטה מידה כנגד מידה

די� ד'  מיתות ב"ד לא בטלו (1)

הקב"ה נפרע מאומה ומאד� כשמתמלאת סאת� ט
משכ� שבנה משה גנוז תחת מחילות ההיכל

הנות� עיניו בשאינו שלו א" מה שבידו נוטלי� הימנו

שמשו� ואבשלו� נידונו מידה כנגד מידה

דרשת פרשת שמשו�

אד� פועל בשליחות ה'  ואעפ"כ נושא באחריות למעשיו

דרשת פרשת יהודה ותמר י
אברה� קרב את הבריות לקב"ה

דוד נולד כשהוא מהול

הלבנת פני חברו ברבי� (3)

אי� נא אלא ל'  בקשה (2)

דרשת פרשת אבשלו�

מידה כנגד מידה לטובה יא
מידה טובה מרובה ממידת פורענות (2)

דרשת שעבוד מצרי�

דוד מזרע כלב ומרי�

דרשת הולדת משה יב
משה נולד כשהוא מהול

ממו� צדיקי� חביב עליה� מגופ� שאי� פושטי� בגזל (1)

משה נולד ומת בז'  אדר (2)

קבורת יעקב יג
העלאת עצמות יוס" וקבורת� בשכ�

התחיל במצוה ולא גמרה ובא אחר וגמרה

מות משה וקבורתו

הליכה אחר מידותיו של הקב"ה יד
תורה תחילתה גמ"ח וסופה גמ"ח

בבבב:  :  :  :  היה מביא היה מביא היה מביא היה מביא �  �  �  �  מגילת סוטה ומי� המרי�מגילת סוטה ומי� המרי�מגילת סוטה ומי� המרי�מגילת סוטה ומי� המרי�

הבאת מנחת סוטההבאת מנחת סוטההבאת מנחת סוטההבאת מנחת סוטה יד
סדר הקרבת מנחת נדבה

עשיית כלי שרת מע' (3)

הגשת מנחת נדבה לקר� דרומית מערבית

הבדלי� בי� מנחת סוטה לשאר מנחותהבדלי� בי� מנחת סוטה לשאר מנחותהבדלי� בי� מנחת סוטה לשאר מנחותהבדלי� בי� מנחת סוטה לשאר מנחות טו
לא יהא חוטא נשכר (5)

חטאת ואש� מצורע אי� באי� על חטא

עפר ומי� בכלי חרס להשקיית סוטהעפר ומי� בכלי חרס להשקיית סוטהעפר ומי� בכלי חרס להשקיית סוטהעפר ומי� בכלי חרס להשקיית סוטה

כל פניות שאתה פונה יהיו דר( ימי� (3)

עפר מי סוטה מקרקע המשכ�עפר מי סוטה מקרקע המשכ�עפר מי סוטה מקרקע המשכ�עפר מי סוטה מקרקע המשכ�

אפר אי כשר לעפר סוטהאפר אי כשר לעפר סוטהאפר אי כשר לעפר סוטהאפר אי כשר לעפר סוטה טז
הלכות שהלכה עוקרת או מוספת מקרא

תגלחת מצורע

כלל ופרט וכלל או ריבוי ומיעוט וריבוי (4)

נתינת העפר למי סוטהנתינת העפר למי סוטהנתינת העפר למי סוטהנתינת העפר למי סוטה

עירוב ד� ציפור של מצורע במי� חיי�

פסוקי� הנכתבי� במגילת סוטהפסוקי� הנכתבי� במגילת סוטהפסוקי� הנכתבי� במגילת סוטהפסוקי� הנכתבי� במגילת סוטה יז
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איש ואשה � זכו שכינה ביניה�, לא זכו אש אוכלת� יז
טע� עפר סוטהטע� עפר סוטהטע� עפר סוטהטע� עפר סוטה

טע� לתכלת בציצית (1)

כתיבת מגילת סוטה עכתיבת מגילת סוטה עכתיבת מגילת סוטה עכתיבת מגילת סוטה ע""""ג קל" ובדיוג קל" ובדיוג קל" ובדיוג קל" ובדיו

הלהלהלהל'  '  '  '  כתיבת מגילת סוטהכתיבת מגילת סוטהכתיבת מגילת סוטהכתיבת מגילת סוטה

מי המרי� של במי המרי� של במי המרי� של במי המרי� של ב'  '  '  '  סוטות המעורבי� זבסוטות המעורבי� זבסוטות המעורבי� זבסוטות המעורבי� זב""""זזזז יח
אי יש ברירה (13)

מי סוטה שנשפכו מקצת�מי סוטה שנשפכו מקצת�מי סוטה שנשפכו מקצת�מי סוטה שנשפכו מקצת�

בבבב'  '  '  '  שבועות האמורות בסוטהשבועות האמורות בסוטהשבועות האמורות בסוטהשבועות האמורות בסוטה

ואמרה האשה אמ� אמ�ואמרה האשה אמ� אמ�ואמרה האשה אמ� אמ�ואמרה האשה אמ� אמ�

יבמה שזינתה אי מותרת ליב� (1)

קידושי� אי תופסי� ביבמה לשוק (3)

השקאת סוטה בהשקאת סוטה בהשקאת סוטה בהשקאת סוטה ב'  '  '  '  פעמי�פעמי�פעמי�פעמי�

גגגג:  :  :  :  היה נוטל היה נוטל היה נוטל היה נוטל �  �  �  �  השקאת סוטההשקאת סוטההשקאת סוטההשקאת סוטה, , , , זכות תולהזכות תולהזכות תולהזכות תולה

סדר הקרבת מנחת סוטהסדר הקרבת מנחת סוטהסדר הקרבת מנחת סוטהסדר הקרבת מנחת סוטה יט
הקדמת השקאת הסוטה או הקרבת מנחתההקדמת השקאת הסוטה או הקרבת מנחתההקדמת השקאת הסוטה או הקרבת מנחתההקדמת השקאת הסוטה או הקרבת מנחתה

סוטה שאמרה איני שותה וחזרה ואמרה שותה אניסוטה שאמרה איני שותה וחזרה ואמרה שותה אניסוטה שאמרה איני שותה וחזרה ואמרה שותה אניסוטה שאמרה איני שותה וחזרה ואמרה שותה אני כ
נתינת דבר מר למי המרי� של סוטהנתינת דבר מר למי המרי� של סוטהנתינת דבר מר למי המרי� של סוטהנתינת דבר מר למי המרי� של סוטה

מגילת הסוטה כשאמרה טמאה אני או איני שותהמגילת הסוטה כשאמרה טמאה אני או איני שותהמגילת הסוטה כשאמרה טמאה אני או איני שותהמגילת הסוטה כשאמרה טמאה אני או איני שותה

מיתת סוטה ממי המרי�מיתת סוטה ממי המרי�מיתת סוטה ממי המרי�מיתת סוטה ממי המרי�

עירוב קנקנתו� בדיו לכתיבת סת"� ומגילת סוטה (2)

ר"מ שימש לפני ר'  ישמעאל ור"ע (2)

מגילת סוטה מסמגילת סוטה מסמגילת סוטה מסמגילת סוטה מס""""תתתת

מגילת סוטה שנכתבה שלא לשמהמגילת סוטה שנכתבה שלא לשמהמגילת סוטה שנכתבה שלא לשמהמגילת סוטה שנכתבה שלא לשמה

מי סוטה אי� בודקי� עד אחר הקרבת מנחתהמי סוטה אי� בודקי� עד אחר הקרבת מנחתהמי סוטה אי� בודקי� עד אחר הקרבת מנחתהמי סוטה אי� בודקי� עד אחר הקרבת מנחתה

זכות אי תולה לסוטה במי� המרי� זכות אי תולה לסוטה במי� המרי� זכות אי תולה לסוטה במי� המרי� זכות אי תולה לסוטה במי� המרי� ((((1111))))

זכות התולה לסוטהזכות התולה לסוטהזכות התולה לסוטהזכות התולה לסוטה כא
זכות תורה ומצוה אי מגינה ומצילה

כילכול העוסקי� בתלמוד תורה

לימוד תורה לנשי�

ד"ת מתקיימי� במי שמשי� עצמו ערו� וכמי שאינו

חסיד שוטה ורשע ערו� מבלי עול�

קרא ושנה ולא שימש ת"ח כב
איזהו ע"ה (2)

תנאי� מבלי עול�

אשה פרושה מבלי עול�

שכר פסיעות (1)

תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה וההיפ(

מכות פרושי� מבלי עול�

קיו� מצוות שלא לשמ� (5)

גנות מידת הצביעות

זכות אי תולה לסוטה במי� המרי� זכות אי תולה לסוטה במי� המרי� זכות אי תולה לסוטה במי� המרי� זכות אי תולה לסוטה במי� המרי� ((((2222))))

סוטה שמנחתה נפדת או נשרפתסוטה שמנחתה נפדת או נשרפתסוטה שמנחתה נפדת או נשרפתסוטה שמנחתה נפדת או נשרפת

מנחת כהנת והנשואה לכה� כג
מה בי� כה� לכהנת

מה בי� איש לאשה

דדדד:  :  :  :  ארוסה ארוסה ארוסה ארוסה �  �  �  �  נשי� שאינ� שותותנשי� שאינ� שותותנשי� שאינ� שותותנשי� שאינ� שותות

סוטה ארוסה ושומרת יב� אי שותה ולעני� כתובהסוטה ארוסה ושומרת יב� אי שותה ולעני� כתובהסוטה ארוסה ושומרת יב� אי שותה ולעני� כתובהסוטה ארוסה ושומרת יב� אי שותה ולעני� כתובה כג
סוטה האסורה לבעלה בלאו אינה שותהסוטה האסורה לבעלה בלאו אינה שותהסוטה האסורה לבעלה בלאו אינה שותהסוטה האסורה לבעלה בלאו אינה שותה

סוטה שאינה שותה ואימתי נוטלת כתובהסוטה שאינה שותה ואימתי נוטלת כתובהסוטה שאינה שותה ואימתי נוטלת כתובהסוטה שאינה שותה ואימתי נוטלת כתובה כד
סוטה מעוברת ומינקת חברו אי שותות ולעני� כתובהסוטה מעוברת ומינקת חברו אי שותות ולעני� כתובהסוטה מעוברת ומינקת חברו אי שותות ולעני� כתובהסוטה מעוברת ומינקת חברו אי שותות ולעני� כתובה

סוטה שנסתרה קוד� ביאת הבעלסוטה שנסתרה קוד� ביאת הבעלסוטה שנסתרה קוד� ביאת הבעלסוטה שנסתרה קוד� ביאת הבעל

עוברת על דת אי צריכה התראה להפסידה כתובתה כה
סוטה שקינה לה בעודה ארוסה ונסתרה אחר שנישאתסוטה שקינה לה בעודה ארוסה ונסתרה אחר שנישאתסוטה שקינה לה בעודה ארוסה ונסתרה אחר שנישאתסוטה שקינה לה בעודה ארוסה ונסתרה אחר שנישאת

עוברת על דת אי יכול הבעל לקיימה

בעל שמחל על קינויו אי קינויו מחולבעל שמחל על קינויו אי קינויו מחולבעל שמחל על קינויו אי קינויו מחולבעל שמחל על קינויו אי קינויו מחול

סוטה שמת בעלה קוד� שתשתה לכתובהסוטה שמת בעלה קוד� שתשתה לכתובהסוטה שמת בעלה קוד� שתשתה לכתובהסוטה שמת בעלה קוד� שתשתה לכתובה

שטר העומד לגבות אי כגבוי דמי (3)

סוטה עקרהסוטה עקרהסוטה עקרהסוטה עקרה,  ,  ,  ,  זקנה ואיילונית אי שותות ולעני� כתובהזקנה ואיילונית אי שותות ולעני� כתובהזקנה ואיילונית אי שותות ולעני� כתובהזקנה ואיילונית אי שותות ולעני� כתובה

שכר סוטה שנבדקה ונמצאת טהורהשכר סוטה שנבדקה ונמצאת טהורהשכר סוטה שנבדקה ונמצאת טהורהשכר סוטה שנבדקה ונמצאת טהורה כו
סוטה ששותה או לא נוטלת כתובהסוטה ששותה או לא נוטלת כתובהסוטה ששותה או לא נוטלת כתובהסוטה ששותה או לא נוטלת כתובה

מקני� לסוטה עמקני� לסוטה עמקני� לסוטה עמקני� לסוטה ע""""י כל העריותי כל העריותי כל העריותי כל העריות

קינוי עקינוי עקינוי עקינוי ע""""י קט�י קט�י קט�י קט�,  ,  ,  ,  שחו"שחו"שחו"שחו",  ,  ,  ,  עכועכועכועכו""""� ובהמה� ובהמה� ובהמה� ובהמה

אי� זנות לבהמה (2)

קינוי על ביאה שלא כדרכה וקרבה דר( אברי�קינוי על ביאה שלא כדרכה וקרבה דר( אברי�קינוי על ביאה שלא כדרכה וקרבה דר( אברי�קינוי על ביאה שלא כדרכה וקרבה דר( אברי�

נשיאת אשה דומה ובת דומה

כשרות בני אשת איש מזנה כז
רוב בעילות אחר הבעל (1)

זמ� עיבור אשה (1)

נשי� שבנשי� שבנשי� שבנשי� שב""""ד מקני� לה�ד מקני� לה�ד מקני� לה�ד מקני� לה�

מומי� בבעל ובאשה הפוסלי� סוטה מלשתותמומי� בבעל ובאשה הפוסלי� סוטה מלשתותמומי� בבעל ובאשה הפוסלי� סוטה מלשתותמומי� בבעל ובאשה הפוסלי� סוטה מלשתות

הההה:  :  :  :  כש� שהמי� כש� שהמי� כש� שהמי� כש� שהמי� �  �  �  �  איסור סוטה לבועלאיסור סוטה לבועלאיסור סוטה לבועלאיסור סוטה לבועל, , , , בו ביו�בו ביו�בו ביו�בו ביו�

המי� בודקי� את האשה ואת הבועלהמי� בודקי� את האשה ואת הבועלהמי� בודקי� את האשה ואת הבועלהמי� בודקי� את האשה ואת הבועל כז
אלפיי� אמה של מגרשי ערי הלויי�

סוטה נאסרת לבעלהסוטה נאסרת לבעלהסוטה נאסרת לבעלהסוטה נאסרת לבעלה,  ,  ,  ,  לבועללבועללבועללבועל,  ,  ,  ,  לכהונה ולתרומהלכהונה ולתרומהלכהונה ולתרומהלכהונה ולתרומה כח
ספק טומאה ברה"ר וברה"י מסוטה (2)

ספק טומאה בדבר שאי� בו דעת לישאל (2)

טומאת שני לעשות שלישי בחולי� ובתרומה (1) כט
טומאת שלישי ורביעי בקודש (3)

הנטמא מטבול יו� אי מטמא קודש

גרימת טומאה לחולי� בא"י (1) ל
טומאת שני לעשות שלישי בחולי� (2)

תחומי� דאו'  או דרבנ� (3)

משה ובנ"י אמרו שירה על הי�

איוב עבד ה'  מיראה או מאהבה לא

וווו:  :  :  :  מי שקינא מי שקינא מי שקינא מי שקינא �  �  �  �  עעעע""""א בסוטהא בסוטהא בסוטהא בסוטה

קינא לאשתו ושמע שנסתרה מעו" הפורח או שנשאוקינא לאשתו ושמע שנסתרה מעו" הפורח או שנשאוקינא לאשתו ושמע שנסתרה מעו" הפורח או שנשאוקינא לאשתו ושמע שנסתרה מעו" הפורח או שנשאו
ונתנו בה מוזרות בלבנהונתנו בה מוזרות בלבנהונתנו בה מוזרות בלבנהונתנו בה מוזרות בלבנה

לא

עעעע""""א על טומאה אחר קינוי וסתירה נאמ� א על טומאה אחר קינוי וסתירה נאמ� א על טומאה אחר קינוי וסתירה נאמ� א על טומאה אחר קינוי וסתירה נאמ� ((((2222))))

הכחשה בי� עדי� המעידי� על סוטה א� נטמאתהכחשה בי� עדי� המעידי� על סוטה א� נטמאתהכחשה בי� עדי� המעידי� על סוטה א� נטמאתהכחשה בי� עדי� המעידי� על סוטה א� נטמאת

עעעע""""א על טומאה ללא קינוי וסתירה אינו נאמ� א על טומאה ללא קינוי וסתירה אינו נאמ� א על טומאה ללא קינוי וסתירה אינו נאמ� א על טומאה ללא קינוי וסתירה אינו נאמ� ((((2222))))

מקו� שהאמינה תורה ע"א הרי הוא כב'  (4)

מקו� שהאמינה תורה ע"א הל( אחר רוב דעות (3)

עדות נשי� אפי'  מאה כע"א (4)

זזזז:  :  :  :  אלו נאמרי� אלו נאמרי� אלו נאמרי� אלו נאמרי� �  �  �  �  הנאמרי� בלשו� הקודשהנאמרי� בלשו� הקודשהנאמרי� בלשו� הקודשהנאמרי� בלשו� הקודש

הנאמרי� בכל לשו� לב
מעמד הר גריזי� והר עיבל

ראוי לאד� לומר שבחו בקול נמו( וצערו בקול ר�

המצטער צרי( להודיע צערו לרבי� (3)

טע� לתפילת עמידה בלחש

ק"ש בכל לשו� (2)

ק"ש למפרע (3)

הקורא ק"ש אי צרי( להשמיע לאזנו (3)
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שאילת צרכיו בלשו� ארמית (2) לג
מלאכי השרת אי� מכירי� בלשו� ארמית

הנאמרי� בלשו� הקודש

מיקו� הר גריזי� והר עיבל

מעבר ישראל את הירד� בכניסת� לאר'

י"ב אבני� שנטלו בנ"י בעבר� את הירד� לד
חטא המרגלי�

חטא עוזא לה
חטא אנשי בית שמש שראו בארו� האלקי�

מצבות אבני� שהקימו משה ויהושע

כתיבת התורה על י"ב האבני� כשנכנסו בנ"י לא"י

קבלת גרי� מז'  עממי� היושבי� בחו"ל

צרעה שעברה לפני בנ"י בכניסת� לאר' לו
השבטי� שעמדו על הר גריזי� והר עיבל

שמות השבטי� על אבני האפוד

אי� עי� הרע שולטת בזרעו של יוס" (2)

יוס" ואשת פוטיפר (2)

השבט שקפ' לי� ראשו� בקריעת י� סו"

מיקו� שבט לוי במעמד הר גריזי� והר עיבל לז
על אי בעינ� בסמו( (2)

מ"ח בריתות נכרתו על כל מצוה ומצוה

כללות ופרטות דיני התורה אימתי נתנו (2)

ביאור ברכות וקללות שנאמרו על הר גריזי� והר עיבל

ברכת כהני� במדינה ובמקדש

ברכת כהני� בל'  הקודש, בעמידה ובנשיאות כפי� לח
הל'  ברכת כהני�

כה� הנמנע מלבר( ברכת כהני�

גנות מידת צרות העי�

נשיאת כפי� בביכ"נ שכולה כהני�

דיבור בשעת קה"ת לט
כה� צרי( ליטול ידיו קוד� ברכת כהני�

ברכה ותפילה שאומרי� כהני� קוד� ואחר נשיאת כפי�

ש"' והכהני� צריכי� להמתי� שהקהל יסיימו לענות אמ�

אמירת פסוקי� בשעת ברכת כהני�

ענוותנותו של ר'  אבהו מ
לימוד אגדה או הלכה

מודי� דרבנ�

ראוי שתהא אימת הציבור על האד�

נשיאת כפיי� ללא מנעלי�

חתימת ברכות ועניית אמ� במקדש (3)

קה"ת של כ"ג ביוה"כ וברכותיה (2)

איסור ישיבה בעזרה (3)

דלוג בקריאה בתורה או בנביא (3) מא
חשש ללעז ופג� ס"ת (2)

אי� גוללי� ס"ת בציבור מפני כבוד הציבור (2)

ברכה שאינה צריכה (3)

ברכות כ"ג אחר קה"ת ביוה"כ (2)

קה"ת ע"י המל( במצות הקהל

איסור ישיבה בעזרה (4)

נשיא ומל( שמחלו על כבוד� (2)

אגריפס המל( קרא בתורה והחניפו לו ישראל

גנות מידת החנופה

חנופה לרשעי� בעוה"ז

ד'  כיתות שאי� מקבלות פני שכינה מב

חחחח:  :  :  :  משוח מלחמה משוח מלחמה משוח מלחמה משוח מלחמה �  �  �  �  הכנות למלחמההכנות למלחמההכנות למלחמההכנות למלחמה

דברי משוח מלחמה אל הע� בל'  הקודש מב
מלחמת דוד וגלית

בחירה בפנחס למלחמת מדי� מג
החוזרי� מעורכי המלחמה

נטיעה נמוכה מטפח לערלה

ק"ש תו( ד"א של מת (2)

בת חורגת אי אסורה לאחי� שגדלה ביניה�

תו"מ במתנות עניי� שעשא� גור� (2)

מת מטמא תו( ד"א שלו מד
דר( אר' לבנות בית, ליטע כר� ואח"כ לישא אשה

הירא ור( הלבב החוזרי� מעורכי המלחמה

הכל יוצאי� למלחמת מצוה אפי'  חת� וכלה

טטטט:  :  :  :  עגלה ערופה עגלה ערופה עגלה ערופה עגלה ערופה �  �  �  �  עגלה ערופהעגלה ערופהעגלה ערופהעגלה ערופה,,,,התמעטות הדורותהתמעטות הדורותהתמעטות הדורותהתמעטות הדורות

עגלה ערופה בלשו� הקודש וסדר הבאתה מד
טמו� למצות שכחה ולעגלה ערופה מה
צ" למצות שכחה ולעגלה ערופה

מדידה לעגלה ערופה משני חללי� זה ע"ג זה

מת שאי� מביאי� בגללו עגלה ערופה

חלל הנמצא קרוב לעיר ספר, עכו"� או שאי� בה ב"ד

חלל שנמצא מכוו� בי� שתי עיירות לעגלה ערופה

אי אמרינ� אפשר לצמצ� (5)

חלל הנמצא קרוב לירושלי� לעגלה ערופה

ירושלי� אי נתחלקה לשבטי� (3)

מת מצוה שנמצא ראשו בריחוק מגופו

מהיכ� מודדי� לעגלה ערופה

מהיכ� נוצר הולד (2)

הבאת עגלה ע"י זקני העיר הקרובה ועריפתה

מו�, עבודה ושני� אימתי פוסלי� בעגלה ערופה ובפ"א מו
שיעור עול הפוסל בפ"א ועגלה ערופה ולמקח וממכר

טע� למצות עגלה ערופה

איסור עבודה במקו� עריפת עגלה ערופה

דברי זקני העיר הקרובה ע"ג העגלה ערופה

ליווי חברו, תלמידו או רבו היוצאי� לדר(

המהל( בדר( ללא לויה יעסוק בתורה

אלישע הנביא גירה דובי� בתינוקות

מקו� שנתנו חכמי� עיניה� או מיתה או עוני (4)

נס בתו( נס (2) מז
קיו� מצוות שלא לשמ� (6)

רות המואביה בת עגלו� מזרע בלק ב� ציפור

ח� מקו� על יושביו, אשה על בעלה, ומקח על לוקחו

ג'  חוליי� שחלה אלישע

אלישע דחה לגיחזי ויהושע ב� פרחיה לא'  מתלמידיו

מחטיא את הרבי� אי� מספיקי� בידו לעשות תשובה (2)

יצר, תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימי� מקרבת

נמצא ההורג קוד� או אחר שנערפה העגלה

נאמנות ע"א לעגלה ערופה

סנהדרי� שראו רצח ואי� מכירי� הרוצח לעגלה ערופה

מקו� שהאמינה תורה ע"א הרי הוא כב'  (5)

מקו� שהאמינה תורה ע"א הל( אחר רוב דעות (4)

עדות נשי� אפי'  מאה כע"א (5)

משרבו הרוצחני� בטלה עגלה ערופה

משרבו המנאפי� בטלו מי המרי�משרבו המנאפי� בטלו מי המרי�משרבו המנאפי� בטלו מי המרי�משרבו המנאפי� בטלו מי המרי�
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סוטה שבעלה אי� מנוקה מעו� אי� המי� בודקי� אותהסוטה שבעלה אי� מנוקה מעו� אי� המי� בודקי� אותהסוטה שבעלה אי� מנוקה מעו� אי� המי� בודקי� אותהסוטה שבעלה אי� מנוקה מעו� אי� המי� בודקי� אותה מז
התמעטות הדורות ודברי� שבטלו בעקבותיה

יהיר אפי'  בני ביתו מזלזלי� בו

משרבו תלמידי שמאי והלל רבו מחלוקות בישראל

ביטול וידוי מעשרות

גזירה על הדמאי מח
קביעת טבעות בבהמ"ק לשחיטת הקרבנות

איסור השמעת קול זמר משחרב בהמ"ק (1)

שירה מעורבת לגברי� ונשי�

אימתי פסקו האורי� ותומי� ורוח הקודש

תנאי� שהיה ראוי שתשרה שכינה עליה� (1)

למה שימש השמיר, אימתי נברא ואימתי פסק

משחרב בהמ"ק ניטל טע� ושומ� הפירות

משחרב בהמ"ק פסקו אנשי אמנה

עיסוק בד"ת בדר( (2) מט
ת"ח שאי� נוחי� זל"ז בהלכה (3)

מעלת ת"ח העוסק בתורה מתו( הדחק

משחרב בהמ"ק אי� יו� שאי� בו קללה

חשיבות אמירת קדושה דסידרא ויהא שמיה רבא

משבטלה טהרה בטלו טע� וריח הפירות

אהבת אב לבנו והב� לב� בנו

גזירות חכמי� בעקבות חורב� בהמ"ק (1)

אי� לנו להשע� אלא על אבינו שבשמי�

בעקבות משיחא

לימוד חכמה יוונית (1)

מלחמת הורקנוס ואריסטובלוס (1)

מעלות שנסתלקו מישראל בעקבות מות חכמי ישראל

מידות טובות המביאות לידי רוח הקודש והגאולה (1)
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