
זבחי�זבחי�זבחי�זבחי�

פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: כל הזבחי� � מחשבת שלא לשמו

טו:ב: כל הזבחי� שקבלו דמ� � הפוסלי� עבודה, פיגול

לא:ג: כל הפסולי� � הכשרי� לשחיטה

לו:ד: בית שמאי � מתנות ד�, פיגול נותר וטמא

מז.ה: איזהו מקומ� � מעשה הקרבנות

נח.ו: קדשי קדשי� � מזבח החיצו�, עופות

�סו.ז: חטאת העו� � עולת וחטאת העו

ע:ח: כל הזבחי� שנתערבו � תערובות קדשי�

פג.ט: המזבח מקדש � פסולי� שעלו למזבח

פט.י: כל התדיר � קדימות בקרבנות

צב.יא: ד� חטאת � כיבוס ד� חטאת ומריקה ושטיפה

צח:יב: טבול יו� � בשר ועורות הקדשי�

קו.יג: השוחט והמעלה � איסור שחוטי חו�

קיב.יד: פרת חטאת �  במות יחיד וציבור

אאאא:  :  :  :  כל הזבחי� כל הזבחי� כל הזבחי� כל הזבחי� �  �  �  �  מחשבת שלא לשמומחשבת שלא לשמומחשבת שלא לשמומחשבת שלא לשמו

זבחי� ששחט� שלא לשמ�זבחי� ששחט� שלא לשמ�זבחי� ששחט� שלא לשמ�זבחי� ששחט� שלא לשמ� ב
המש# עבודה בזבחי� ששחט� שלא לשמ� המש# עבודה בזבחי� ששחט� שלא לשמ� המש# עבודה בזבחי� ששחט� שלא לשמ� המש# עבודה בזבחי� ששחט� שלא לשמ� ((((1111))))

זבחי� ששחט� סת�זבחי� ששחט� סת�זבחי� ששחט� סת�זבחי� ששחט� סת�

כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה (2)

ו'  כוונות בשחיטת זבחי� לשמ� (1)

גט שכתבו סת�

חטאת ששחטה לש� חולי� כשרה חטאת ששחטה לש� חולי� כשרה חטאת ששחטה לש� חולי� כשרה חטאת ששחטה לש� חולי� כשרה ((((1111)))) ג
כלי המציל אוכלי� ומשקי� מטומאת אויר כלי חרס

שינוי בעלי� בחטאת לש� מחוייב חטאת או עולה שינוי בעלי� בחטאת לש� מחוייב חטאת או עולה שינוי בעלי� בחטאת לש� מחוייב חטאת או עולה שינוי בעלי� בחטאת לש� מחוייב חטאת או עולה ((((1111))))

המקור לעבודת הקרבנות שיהיו לשמ�המקור לעבודת הקרבנות שיהיו לשמ�המקור לעבודת הקרבנות שיהיו לשמ�המקור לעבודת הקרבנות שיהיו לשמ� ד
הולכה עבודה שאפשר לבטלה

המקור לעבודת הקרבנות שיהיו לש� הבעלי�המקור לעבודת הקרבנות שיהיו לש� הבעלי�המקור לעבודת הקרבנות שיהיו לש� הבעלי�המקור לעבודת הקרבנות שיהיו לש� הבעלי�

תודה ששחטה לש� שלמי� וההיפ# (1)

כלל ופרט כשהכלל אינו מלא

כלל ופרט וכלל כשאי� הכללי� דומי� (2)

שקולי� ה� ויבאו שניה� (3)

המקור לעבודת הקרבנות שלא לשמ� שאינה פוסלתהמקור לעבודת הקרבנות שלא לשמ� שאינה פוסלתהמקור לעבודת הקרבנות שלא לשמ� שאינה פוסלתהמקור לעבודת הקרבנות שלא לשמ� שאינה פוסלת

קרבנות כשרי� שאי� מרצי� ה
אש�  שניתק לרעיה ושחטו סת� (3)

יורשי� אי יש לה� קני� בקרב� מוריש�

מקדיש כשפודה מוסי� חומש ומתכפר ממיר (2) ו
זבחי� ששחט� שלא לשמ� שלא עלו לבעלי�זבחי� ששחט� שלא לשמ� שלא עלו לבעלי�זבחי� ששחט� שלא לשמ� שלא עלו לבעלי�זבחי� ששחט� שלא לשמ� שלא עלו לבעלי�,  ,  ,  ,  אי כיפרואי כיפרואי כיפרואי כיפרו

כפרת עולה על עשה שאחר הפרשה או שחיטה

עולה מכפרת על כמה ביטול מצוות עשה

שיירי מצוה שאי� מעכבי� ולא כיפר קמי שמיא

כפרת ב'  שעירי עצרת על טומאת מקדש וקדשיו

לב ב"ד מתנה עליה� (3)

קרבנות ציבור סכי� מושכת� למה שה�

תודה ששחטה לש� תודת חברותודה ששחטה לש� תודת חברותודה ששחטה לש� תודת חברותודה ששחטה לש� תודת חברו ז
תודה ששחטה לש� שלמי� וההיפ# תודה ששחטה לש� שלמי� וההיפ# תודה ששחטה לש� שלמי� וההיפ# תודה ששחטה לש� שלמי� וההיפ# ((((2222))))

חטאת ששחטה לש� חטאת אחרת חטאת ששחטה לש� חטאת אחרת חטאת ששחטה לש� חטאת אחרת חטאת ששחטה לש� חטאת אחרת ((((1111))))

שינוי בעלי� בחטאת לש� מחוייב חטאת או עולה שינוי בעלי� בחטאת לש� מחוייב חטאת או עולה שינוי בעלי� בחטאת לש� מחוייב חטאת או עולה שינוי בעלי� בחטאת לש� מחוייב חטאת או עולה ((((2222))))

שינוי בעלי� בחטאת למי שאינו מחוייב כלו�שינוי בעלי� בחטאת למי שאינו מחוייב כלו�שינוי בעלי� בחטאת למי שאינו מחוייב כלו�שינוי בעלי� בחטאת למי שאינו מחוייב כלו�

חטאת מכפרת על חייבי עשה

המש# עבודה בזבחי� ששחט� שלא לשמ� המש# עבודה בזבחי� ששחט� שלא לשמ� המש# עבודה בזבחי� ששחט� שלא לשמ� המש# עבודה בזבחי� ששחט� שלא לשמ� ((((2222))))

שינוי קודש או בעלי� בעולה אחר מיתת בעלי�שינוי קודש או בעלי� בעולה אחר מיתת בעלי�שינוי קודש או בעלי� בעולה אחר מיתת בעלי�שינוי קודש או בעלי� בעולה אחר מיתת בעלי�

עולה כדורו� ואינה מעכבת הכפרה

פסח שעשה בו עבודה שלא לשמו או לש� בעליופסח שעשה בו עבודה שלא לשמו או לש� בעליופסח שעשה בו עבודה שלא לשמו או לש� בעליופסח שעשה בו עבודה שלא לשמו או לש� בעליו

מותר הפסח קרב שלמי� (2)

חטאת שעשה בה עבודה שלא לשמה או לש� בעליהחטאת שעשה בה עבודה שלא לשמה או לש� בעליהחטאת שעשה בה עבודה שלא לשמה או לש� בעליהחטאת שעשה בה עבודה שלא לשמה או לש� בעליה

פסח שלא בזמנו ששחטו לשמו או שלא לשמו ח
כלל ופרט וכלל כשאי� הכללי� דומי� (3)

חטאת ששחטה לש� חטאת אחרת חטאת ששחטה לש� חטאת אחרת חטאת ששחטה לש� חטאת אחרת חטאת ששחטה לש� חטאת אחרת ((((2222)))) ט
שינוי בעלי� בחטאת לש� מחוייב חטאת אחרתשינוי בעלי� בחטאת לש� מחוייב חטאת אחרתשינוי בעלי� בחטאת לש� מחוייב חטאת אחרתשינוי בעלי� בחטאת לש� מחוייב חטאת אחרת

מחשבה מעבודה לעבודה בשינוי קודש מחשבה מעבודה לעבודה בשינוי קודש מחשבה מעבודה לעבודה בשינוי קודש מחשבה מעבודה לעבודה בשינוי קודש ((((2222))))

אש� ששחטו שלא לשמואש� ששחטו שלא לשמואש� ששחטו שלא לשמואש� ששחטו שלא לשמו י
מתנות ד� אש� למטה מחוט הסיקרא

דמי� הניתני� בחו� שנכנסו להיכל (1)

סמיכה בחטאת ובאש� יא
זבחי� ששחט� לש� חטאת או לש� פסח בזמנוזבחי� ששחט� לש� חטאת או לש� פסח בזמנוזבחי� ששחט� לש� חטאת או לש� פסח בזמנוזבחי� ששחט� לש� חטאת או לש� פסח בזמנו

דעת שמעו� אחי עזריה בשחיטה שלא לשמ�דעת שמעו� אחי עזריה בשחיטה שלא לשמ�דעת שמעו� אחי עזריה בשחיטה שלא לשמ�דעת שמעו� אחי עזריה בשחיטה שלא לשמ�

שחט פסח בישחט פסח בישחט פסח בישחט פסח בי""""ד שחרית שלא לשמוד שחרית שלא לשמוד שחרית שלא לשמוד שחרית שלא לשמו

דעת ב� בתירא בפסח ששחטו בי"ד ניס� בבוקר (2)

בי� הערביי� שכתוב בפסח, תמיד, נרות וקטורת

דיחוי בע"ח מקדושת מזבח (5) יב
מחוסר זמ� לבו ביו� (2)

לילה אי הוי מחוסר זמ� (4)

הקדשה לקרב� בליל שמיני להוולדו (1)

הפריש קרב� והמיר דתו וחזר בו או נשתטה ונשתפה (2)

הפריש קרב� והורו ב"ד להיתר וחזרו בה�

דעת ב� עזאי בעולה שעשה בה עבודה שלא לשמהדעת ב� עזאי בעולה שעשה בה עבודה שלא לשמהדעת ב� עזאי בעולה שעשה בה עבודה שלא לשמהדעת ב� עזאי בעולה שעשה בה עבודה שלא לשמה

עבודות שמחשבת שלא לשמ� פוסלות בה�עבודות שמחשבת שלא לשמ� פוסלות בה�עבודות שמחשבת שלא לשמ� פוסלות בה�עבודות שמחשבת שלא לשמ� פוסלות בה� יג
ערב מחשבת לשמו ושלא לשמוערב מחשבת לשמו ושלא לשמוערב מחשבת לשמו ושלא לשמוערב מחשבת לשמו ושלא לשמו

מחשבה אי פוסלת בקבלת הד�מחשבה אי פוסלת בקבלת הד�מחשבה אי פוסלת בקבלת הד�מחשבה אי פוסלת בקבלת הד�

מחשבת פיגול  בשפיכת שיריי� והקטרת אימורי� מחשבת פיגול  בשפיכת שיריי� והקטרת אימורי� מחשבת פיגול  בשפיכת שיריי� והקטרת אימורי� מחשבת פיגול  בשפיכת שיריי� והקטרת אימורי� ((((1111))))

מחשבת פיגול בטבילת אצבע בחטאותמחשבת פיגול בטבילת אצבע בחטאותמחשבת פיגול בטבילת אצבע בחטאותמחשבת פיגול בטבילת אצבע בחטאות

מחשבה אי פוסלת בהולכת הד�מחשבה אי פוסלת בהולכת הד�מחשבה אי פוסלת בהולכת הד�מחשבה אי פוסלת בהולכת הד� יד
מחשבה אי פוסלת בחטאות הפנימיות (1)

הולכה אי פסולה בזר (2)

שחיטת קרבנות ופ"א בזר (3)

הולכת אברי� לכבש פסולה בזר

הולכת ד� שלא ברגל אי שמה הולכה (2)

ברב ע� הדרת מל# (7)

תיקו� עבודת הולכה שלא ברגל או ע"י זר טו
הזאת ד� בחטאת העו� מאימתי מכפרת

בבבב:  :  :  :  כל הזבחי� שקבלו דמ� כל הזבחי� שקבלו דמ� כל הזבחי� שקבלו דמ� כל הזבחי� שקבלו דמ� �  �  �  �  הפוסלי� עבודההפוסלי� עבודההפוסלי� עבודההפוסלי� עבודה, , , , פיגולפיגולפיגולפיגול

זר פסול לעבודת הקרבנותזר פסול לעבודת הקרבנותזר פסול לעבודת הקרבנותזר פסול לעבודת הקרבנות טו
עבודה בישיבה כשרה בבמות טז

אונ� פסול לעבודת הקרבנותאונ� פסול לעבודת הקרבנותאונ� פסול לעבודת הקרבנותאונ� פסול לעבודת הקרבנות

אונ� לעבודת קרבנות ציבוראונ� לעבודת קרבנות ציבוראונ� לעבודת קרבנות ציבוראונ� לעבודת קרבנות ציבור

טבול יו� ומחוסר כפורי� פסולי� לעבודת הקרבנות טבול יו� ומחוסר כפורי� פסולי� לעבודת הקרבנות טבול יו� ומחוסר כפורי� פסולי� לעבודת הקרבנות טבול יו� ומחוסר כפורי� פסולי� לעבודת הקרבנות ((((1111)))) יז
מעמד טומאת מחוסר כפורי�
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אונ� ומחוסר כפורי� לשריפת פ"א יז
טבול יו� למעשה פ"א (4)

מחוסר או מיותר בגדי� פסול לעבודת הקרבנותמחוסר או מיותר בגדי� פסול לעבודת הקרבנותמחוסר או מיותר בגדי� פסול לעבודת הקרבנותמחוסר או מיותר בגדי� פסול לעבודת הקרבנות

שתוי יי� פסול לעבודת הקרבנותשתוי יי� פסול לעבודת הקרבנותשתוי יי� פסול לעבודת הקרבנותשתוי יי� פסול לעבודת הקרבנות יח
איסור הוראה אחר שתיית יי� (2)

עבודת כה� שלבש בגדי כהונה שלא כראויעבודת כה� שלבש בגדי כהונה שלא כראויעבודת כה� שלבש בגדי כהונה שלא כראויעבודת כה� שלבש בגדי כהונה שלא כראוי

בגד ע� ג'  או ה'  כנפות לציצית (1)

יתר כמא� דאיתיה/דליתיה דמי

מעשה בגדי הכהונה (1)

מקו� חגירת האבנט

כריכת גמי וכיו"ב על פצע בשבת במקדש ובמדינה (2) יט
יתור בגדי� וחציצה בעבודת המקדש (2)

דברי� החוצצי� בבגדי כהונה

חציצת תפילי� בבגדי כהונה

מחוסר כפורי� פסול לעבודת הקרבנות מחוסר כפורי� פסול לעבודת הקרבנות מחוסר כפורי� פסול לעבודת הקרבנות מחוסר כפורי� פסול לעבודת הקרבנות ((((2222))))

כה� שאינו רחו� ידי� ורגלי� פסול לעבודת הקרבנותכה� שאינו רחו� ידי� ורגלי� פסול לעבודת הקרבנותכה� שאינו רחו� ידי� ורגלי� פסול לעבודת הקרבנותכה� שאינו רחו� ידי� ורגלי� פסול לעבודת הקרבנות

כ"ג שלא טבל או קידש בהחלפת הבגדי� ביוה"כ

סדר קידוש ידי� ורגלי� במקדש

המחוייב בקידוש ידי� ורגלי� במקדש

פסול לינה במי הכיור (1) כ
צפו� המזבח לשחיטת ק"ק (2)

קידש ידיו ורגליו לתרומת הדש� אי צרי# לקדש שוב

יציאה מהמקדש אי פוסלת קידוש ידי� ורגלי�

קידוש ידי� ורגלי� למעשה פ"א

טומאה אי פוסלת קידוש ידי� ורגלי�

קידוש ידי� ורגלי� בתו# הכיור כא
פסול לינה במי הכיור (2)

שיעור מי הכיור במקדש

קידוש ידי� ורגלי� באמצעות כלי שרת כב
מי� הכשרי� למי כיור

ערל ומשומד פסולי� לעבודת הקרבנותערל ומשומד פסולי� לעבודת הקרבנותערל ומשומד פסולי� לעבודת הקרבנותערל ומשומד פסולי� לעבודת הקרבנות

טמא פסול לעבודת הקרבנותטמא פסול לעבודת הקרבנותטמא פסול לעבודת הקרבנותטמא פסול לעבודת הקרבנות

אי שוחטי� וזורקי� על טמא שר� (5)

אי שוחטי� וזורקי� על טמא מת

טומאת שר� לא הותרה בציבור כג
יושב פסול לעבודת הקרבנותיושב פסול לעבודת הקרבנותיושב פסול לעבודת הקרבנותיושב פסול לעבודת הקרבנות

ב'  כתובי� הבאי� כא'  אי� מלמדי� (14)

חציצה תחת רגלי העובד במקדש פוסלת עבודתוחציצה תחת רגלי העובד במקדש פוסלת עבודתוחציצה תחת רגלי העובד במקדש פוסלת עבודתוחציצה תחת רגלי העובד במקדש פוסלת עבודתו כד
קדושת קרקע המקדש אי הוי עד התהו�

קבלת הד� ומת� באצבע בשמאל קבלת הד� ומת� באצבע בשמאל קבלת הד� ומת� באצבע בשמאל קבלת הד� ומת� באצבע בשמאל ((((1111))))

מקרא נדרש לפניו, לפני פניו ולאחריו (5)

עבודות הכשרות בימי� בלבד עבודות הכשרות בימי� בלבד עבודות הכשרות בימי� בלבד עבודות הכשרות בימי� בלבד ((((1111))))

קמיצה וקידוש קומ� בכלי שרת בשמאל (1)

זריקת הד� בשמאלזריקת הד� בשמאלזריקת הד� בשמאלזריקת הד� בשמאל

נשפ# ד� הקרב� על הרצפה ואספו לכלי שרתנשפ# ד� הקרב� על הרצפה ואספו לכלי שרתנשפ# ד� הקרב� על הרצפה ואספו לכלי שרתנשפ# ד� הקרב� על הרצפה ואספו לכלי שרת כה
ד� הנפש בלבד כשר למתנות עד� הנפש בלבד כשר למתנות עד� הנפש בלבד כשר למתנות עד� הנפש בלבד כשר למתנות ע""""ג מזבחג מזבחג מזבחג מזבח

גורעי� ומוסיפי� ודורשי� (4)

צרי# לקבל את כל ד� נפש הקרב� צרי# לקבל את כל ד� נפש הקרב� צרי# לקבל את כל ד� נפש הקרב� צרי# לקבל את כל ד� נפש הקרב� ((((3333))))

קינוח ד� השחיטה מהסכי�קינוח ד� השחיטה מהסכי�קינוח ד� השחיטה מהסכי�קינוח ד� השחיטה מהסכי�

קבלת ד� הקרב� מהורידי� ישירות לכליקבלת ד� הקרב� מהורידי� ישירות לכליקבלת ד� הקרב� מהורידי� ישירות לכליקבלת ד� הקרב� מהורידי� ישירות לכלי

ד� שהגיע לאויר כלי שרת ונפחת הכליד� שהגיע לאויר כלי שרת ונפחת הכליד� שהגיע לאויר כלי שרת ונפחת הכליד� שהגיע לאויר כלי שרת ונפחת הכלי

אויר שסופו לנוח ושאי� סופו לנוח אי כמונח דמי (3)

מילוי מי חטאת באמצעות דבר המקבל טומאה

קרב� שהומ� או עבר זמנו אחר שחיטהקרב� שהומ� או עבר זמנו אחר שחיטהקרב� שהומ� או עבר זמנו אחר שחיטהקרב� שהומ� או עבר זמנו אחר שחיטה

שעות פוסלות בקדשי�שעות פוסלות בקדשי�שעות פוסלות בקדשי�שעות פוסלות בקדשי�

שחט וקיבל ד� בהמה שרגליה בחו�שחט וקיבל ד� בהמה שרגליה בחו�שחט וקיבל ד� בהמה שרגליה בחו�שחט וקיבל ד� בהמה שרגליה בחו�

ד� המובלע באברי� כו
בשר קדשי� שיצא לפני זריקת הד�

גופו בחו� ושחט או קיבל הד� בפני� (1)

ביאת מקצת הקרב� או הכה� בשעת עבודה

תלה הקרב� או נתלה ושחט או קיבל הד�

שינה מקו� מת� הד� עשינה מקו� מת� הד� עשינה מקו� מת� הד� עשינה מקו� מת� הד� ע""""ג המזבח ג המזבח ג המזבח ג המזבח ((((1111))))

פסול ששינה מקו� מת� הד� עפסול ששינה מקו� מת� הד� עפסול ששינה מקו� מת� הד� עפסול ששינה מקו� מת� הד� ע""""ג המזבחג המזבחג המזבחג המזבח

מחשבה הפוסלת אימתי מועילה לפסול (1)

חישב לשנות מקו� מת� הד� ע"ג המזבח

שינה מקו� מת� הד� אי נית� לאספו וליתנו במקומושינה מקו� מת� הד� אי נית� לאספו וליתנו במקומושינה מקו� מת� הד� אי נית� לאספו וליתנו במקומושינה מקו� מת� הד� אי נית� לאספו וליתנו במקומו כז
פסולי� שעלו למזבח שיורדי� ושאינ� יורדי� (1)

פסולי� שעלו על מזבח הפנימי

קטורת זרה שעלתה על מזבח החיצו� או הפנימי

מחשבת חו� למקומו וחו� לזמנומחשבת חו� למקומו וחו� לזמנומחשבת חו� למקומו וחו� לזמנומחשבת חו� למקומו וחו� לזמנו

עור שתחת האליה אי דינו כאליה

המקור למחשבת חו� למקומו וחו� לזמנוהמקור למחשבת חו� למקומו וחו� לזמנוהמקור למחשבת חו� למקומו וחו� לזמנוהמקור למחשבת חו� למקומו וחו� לזמנו כח
אי� חייבי� כרת על פיגול עד שיקרבו כל המתירי� (1)

מחשבת חו� למקומו בהיכל מחשבת חו� למקומו בהיכל מחשבת חו� למקומו בהיכל מחשבת חו� למקומו בהיכל ((((1111)))) כט
פסול בקרב� שאחר לשלמו (2)

איסור לחשב מחשבת פסול בקרבנותאיסור לחשב מחשבת פסול בקרבנותאיסור לחשב מחשבת פסול בקרבנותאיסור לחשב מחשבת פסול בקרבנות

לאו שאי� בו מעשה אי לוקי� עליו (5)

מחשבת חו� למקומו הפוסלת וחו� לזמנו המפגלתמחשבת חו� למקומו הפוסלת וחו� לזמנו המפגלתמחשבת חו� למקומו הפוסלת וחו� לזמנו המפגלתמחשבת חו� למקומו הפוסלת וחו� לזמנו המפגלת

עירוב מחשבות פיגול ופסול אחרעירוב מחשבות פיגול ופסול אחרעירוב מחשבות פיגול ופסול אחרעירוב מחשבות פיגול ופסול אחר

האומר הרי זו תמורת עולה תמורת שלמי� וכיו"ב (1) ל
תפוס ל'  ראשו� או א� בגמר דבריו אד� נתפס (7)

(3) �שחיטה אי ישנה מתחילה ועד סו

חישב על בחישב על בחישב על בחישב על ב'  '  '  '  כזיתות או כזית אכזיתות או כזית אכזיתות או כזית אכזיתות או כזית א'  '  '  '  מחשבת פיגול ופסולמחשבת פיגול ופסולמחשבת פיגול ופסולמחשבת פיגול ופסול

עירוב מחשבות פיגול ופסול בפחות מכזיתעירוב מחשבות פיגול ופסול בפחות מכזיתעירוב מחשבות פיגול ופסול בפחות מכזיתעירוב מחשבות פיגול ופסול בפחות מכזית לא
מצא מי� את מינו וניעור (3)

מחשבת חו� לזמנו שיאכלוהו כלבי� או אשמחשבת חו� לזמנו שיאכלוהו כלבי� או אשמחשבת חו� לזמנו שיאכלוהו כלבי� או אשמחשבת חו� לזמנו שיאכלוהו כלבי� או אש

מחשבת חו� שיאכלו כזית במחשבת חו� שיאכלו כזית במחשבת חו� שיאכלו כזית במחשבת חו� שיאכלו כזית ב'  '  '  '  בני אד�בני אד�בני אד�בני אד�

מחשבת חו� לאכילת כזית ביותר מכדי אכילת פרסמחשבת חו� לאכילת כזית ביותר מכדי אכילת פרסמחשבת חו� לאכילת כזית ביותר מכדי אכילת פרסמחשבת חו� לאכילת כזית ביותר מכדי אכילת פרס

צירו� מחשבת חו� מאכילת אד� ומזבח צירו� מחשבת חו� מאכילת אד� ומזבח צירו� מחשבת חו� מאכילת אד� ומזבח צירו� מחשבת חו� מאכילת אד� ומזבח ((((1111))))

גגגג:  :  :  :  כל הפסולי� כל הפסולי� כל הפסולי� כל הפסולי� �  �  �  �  הכשרי� לשחיטההכשרי� לשחיטההכשרי� לשחיטההכשרי� לשחיטה

שחיטה כשרה בזר ובשאר הפסולי� לעבודה שחיטה כשרה בזר ובשאר הפסולי� לעבודה שחיטה כשרה בזר ובשאר הפסולי� לעבודה שחיטה כשרה בזר ובשאר הפסולי� לעבודה ((((3333)))) לא
המקור לשחיטה שכשרה בזר המקור לשחיטה שכשרה בזר המקור לשחיטה שכשרה בזר המקור לשחיטה שכשרה בזר ((((1111)))) לב

שחיטה עשחיטה עשחיטה עשחיטה ע""""י טמאי טמאי טמאי טמא

טמא אינו סומ#

ביאה במקצת למקדש אי שמה ביאה (2)

מקו� עמידת השוחט בשעת שחיטה

שילוח טבול יו� ממחנה לויה (3)

רוב� זבי� ונטמאו במת וההיפ# לפסח

טומאה דחויה או הותרה בציבור (10)

תכ� לסמיכה שחיטה (2) לג
תוספת מבנה שלא ע"פ תבנית בהמ"ק (2)

סמיכה על קרבנות בכל כחו (2)

סמיכה על אש� מצורע

טמא שנגע בקודש אי לוקה (2)

אזהרה ועונש לטמא שאכל קודש (2)

טמא שאכל קודש לפני זריקת הד� אי לוקה (2) לד
טמא שאכל עצי� ולבונה

©www.NetivotHashas.org.il



163163163163זבחי�זבחי�זבחי�זבחי�

המעלה אברי בהמה טמאה ע"ג המזבח לד
מלקות בלאו הבא מכלל עשה (3)

המקריב חיה טהורה לקרב�

פסול שקיבל וזרק הד� אי עושה שיריי�

ד� שנתקבל ונפסל בכלי אי עושה שיריי�

כוס ד� אי דוחה כוס אחרת או הוי שיריי� (2)

כשר שקיבל הד� והעבירו לפסול וכיוכשר שקיבל הד� והעבירו לפסול וכיוכשר שקיבל הד� והעבירו לפסול וכיוכשר שקיבל הד� והעבירו לפסול וכיו""""בבבב

דיחוי מקדושת מזבח

זריקה מתערובת ד� הפסח שבקרקע המקדש (2)

כהני� זריזי� ה� (20) לה
ד� התמצית לאיסור אכילה ולכפרה ע"ג המזבח (2)

שיטת ר'  יהודה שאי� ד� מבטל ד� (2)

שבח לבני אהר� שילכו עד ארכובותיה� בד� (2)

מחשבת חו� לזמנו או מקומו בדבר שאי� דרכו לאכולמחשבת חו� לזמנו או מקומו בדבר שאי� דרכו לאכולמחשבת חו� לזמנו או מקומו בדבר שאי� דרכו לאכולמחשבת חו� לזמנו או מקומו בדבר שאי� דרכו לאכול
או להקטיר או בפחות מכזית או להקטיר או בפחות מכזית או להקטיר או בפחות מכזית או להקטיר או בפחות מכזית ((((1111))))

צירו� מחשבת חו� מאכילת אד� ומזבח צירו� מחשבת חו� מאכילת אד� ומזבח צירו� מחשבת חו� מאכילת אד� ומזבח צירו� מחשבת חו� מאכילת אד� ומזבח ((((2222))))

דברי� שאי� מפגלי� ומתפגלי�דברי� שאי� מפגלי� ומתפגלי�דברי� שאי� מפגלי� ומתפגלי�דברי� שאי� מפגלי� ומתפגלי�

דברי� שאי� חייבי� עליה� משו� פיגול נותר וטמאדברי� שאי� חייבי� עליה� משו� פיגול נותר וטמאדברי� שאי� חייבי� עליה� משו� פיגול נותר וטמאדברי� שאי� חייבי� עליה� משו� פיגול נותר וטמא

דברי� שאי� מפגלי� אבל מתפגלי�דברי� שאי� מפגלי� אבל מתפגלי�דברי� שאי� מפגלי� אבל מתפגלי�דברי� שאי� מפגלי� אבל מתפגלי�

בעלי מומי� שעלו למזבח א� ירדו (1)

עולת נקבה שעלתה למזבח (1)

חישב להניח למחר חישב להניח למחר חישב להניח למחר חישב להניח למחר ((((1111))))    או להוציא לחו�או להוציא לחו�או להוציא לחו�או להוציא לחו�

מחשבות שאינ� פוסלות בקרבנותמחשבות שאינ� פוסלות בקרבנותמחשבות שאינ� פוסלות בקרבנותמחשבות שאינ� פוסלות בקרבנות

מקור לקרבנות הנאכלי� ליו� ולילה בלבד לו
שיטת ר'  יהודה שאי� ד� מבטל ד� (3)

מחשבת חו� למקומו בהיכל מחשבת חו� למקומו בהיכל מחשבת חו� למקומו בהיכל מחשבת חו� למקומו בהיכל ((((2222))))

חטאת ששחטה בדרו�

עירוב מחשבת חו� לזמנו ע� מחשבה להניחעירוב מחשבת חו� לזמנו ע� מחשבה להניחעירוב מחשבת חו� לזמנו ע� מחשבה להניחעירוב מחשבת חו� לזמנו ע� מחשבה להניח

מחשבת חו� לזמנו על אכילת פסולי�מחשבת חו� לזמנו על אכילת פסולי�מחשבת חו� לזמנו על אכילת פסולי�מחשבת חו� לזמנו על אכילת פסולי�

טמא שאכל מפסח קוד� שנצלה או מלחמי תודה קוד�
 שהורמו

דדדד:  :  :  :  בית שמאי בית שמאי בית שמאי בית שמאי �  �  �  �  מתנות ד�מתנות ד�מתנות ד�מתנות ד�, , , , פיגול נותר וטמאפיגול נותר וטמאפיגול נותר וטמאפיגול נותר וטמא

שיעור מתנות ד� לעיכובא ולפסול במחשבת חו�שיעור מתנות ד� לעיכובא ולפסול במחשבת חו�שיעור מתנות ד� לעיכובא ולפסול במחשבת חו�שיעור מתנות ד� לעיכובא ולפסול במחשבת חו� לו
כל הזבחי� טעוני� מת� שיירי הד� ליסוד לז
קרב� שדמו בשפיכה וזרקו וההיפ# (2)

בכור, מעשר ופסח טעוני� מת� ד� ואימורי� (2)

בכור בעל מו� נית� לכה� (1)

תמורת וולד בכור, מעשר ופסח אינ� קרבי�

שיעור מתנות ד� חטאת חיצונה לעיכובאשיעור מתנות ד� חטאת חיצונה לעיכובאשיעור מתנות ד� חטאת חיצונה לעיכובאשיעור מתנות ד� חטאת חיצונה לעיכובא

יש א� למסורת / למקרא (6)

לא מצינו כפרה ללא מת� ד�לא מצינו כפרה ללא מת� ד�לא מצינו כפרה ללא מת� ד�לא מצינו כפרה ללא מת� ד�

לא מצינו מתנת דמי� חלוקה למעלה ולמטה לח
גגגג'  '  '  '  מתנות אחרונות שבחטאת להלכות שונותמתנות אחרונות שבחטאת להלכות שונותמתנות אחרונות שבחטאת להלכות שונותמתנות אחרונות שבחטאת להלכות שונות

כיבוס בגד מד� חטאת הראוי לג'  מתנות וליסוד

הקריב שיירי ד� בחו� (1)

מחשבת פיגול בשפיכת שיריי� (2) לט
מתנות ד� המעכבות בחטאות פנימיותמתנות ד� המעכבות בחטאות פנימיותמתנות ד� המעכבות בחטאות פנימיותמתנות ד� המעכבות בחטאות פנימיות

סמיכה ושיריי� אי� מעכבות א� בחטאות פנימיות

מקור לסמיכה ושפיכת שיירי הד� בפר יוה"כ מ
עיכוב הזאות פר יוה"כ בהיכל

עיכוב מת� שיירי הד� על יסוד מזבח החיצו� (2)

הלכות את, בד� וטבילה בחטאות פנימיות

דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בק"ו (1) מא
הקטרת יותרת ושתי כליות בחטאות פנימיות

דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש (4)

פיגל בחלק ממתנות ד� חטאות הפנימיותפיגל בחלק ממתנות ד� חטאות הפנימיותפיגל בחלק ממתנות ד� חטאות הפנימיותפיגל בחלק ממתנות ד� חטאות הפנימיות

פיגול בחצי מתיר פיגול בחצי מתיר פיגול בחצי מתיר פיגול בחצי מתיר ((((2222))))

כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה ((((3333))))

פיגול בכשיעור מהמתיר ולא בכולו מב
אי� חייבי� כרת על פיגול עד שיקרבו כל המתירי� (2)

מני� מתנות ד� של חטאות פנימיות (1)

דברי� שמתפגלי� ושאינ� מתפגלי�דברי� שמתפגלי� ושאינ� מתפגלי�דברי� שמתפגלי� ושאינ� מתפגלי�דברי� שמתפגלי� ושאינ� מתפגלי�

מחשבת פיגול בחטאות פנימיות מחשבת פיגול בחטאות פנימיות מחשבת פיגול בחטאות פנימיות מחשבת פיגול בחטאות פנימיות ((((1111)))) מג
קומ� ממנחת פיגול שהעלהו עקומ� ממנחת פיגול שהעלהו עקומ� ממנחת פיגול שהעלהו עקומ� ממנחת פיגול שהעלהו ע""""ג מזבחג מזבחג מזבחג מזבח

פיגולפיגולפיגולפיגול,  ,  ,  ,  נותר וטמא שהעל� ענותר וטמא שהעל� ענותר וטמא שהעל� ענותר וטמא שהעל� ע""""ג מזבחג מזבחג מזבחג מזבח

קדשי� בטומאת הגו� בכרת ובטומאת בשר בלאו (3)

טומאת שר� ומת במעשר ובתרומה

המקור לחיוב משו� פיגול בדבר שיש לו מתירי�המקור לחיוב משו� פיגול בדבר שיש לו מתירי�המקור לחיוב משו� פיגול בדבר שיש לו מתירי�המקור לחיוב משו� פיגול בדבר שיש לו מתירי� מד
כלל ופרט וכלל כששני הכללי� סמוכי� זל"ז (3)

פיגול ואיסור מעילה בלוג שמ� של מצורע ובנסכי� פיגול ואיסור מעילה בלוג שמ� של מצורע ובנסכי� פיגול ואיסור מעילה בלוג שמ� של מצורע ובנסכי� פיגול ואיסור מעילה בלוג שמ� של מצורע ובנסכי� ((((1111))))

מקור למקצת מתנות כהונה

מחשבת פיגול בחטאות פנימיות מחשבת פיגול בחטאות פנימיות מחשבת פיגול בחטאות פנימיות מחשבת פיגול בחטאות פנימיות ((((2222))))

קדשי עכוקדשי עכוקדשי עכוקדשי עכו""""� לפיגול� לפיגול� לפיגול� לפיגול,  ,  ,  ,  נותרנותרנותרנותר,  ,  ,  ,  טמאטמאטמאטמא,  ,  ,  ,  שחוטי חו�שחוטי חו�שחוטי חו�שחוטי חו�,  ,  ,  ,  מעילהמעילהמעילהמעילה,,,,
תמורה ונסכי�תמורה ונסכי�תמורה ונסכי�תמורה ונסכי�,  ,  ,  ,  ומעילה בקדשי בדק הביתומעילה בקדשי בדק הביתומעילה בקדשי בדק הביתומעילה בקדשי בדק הבית

מה

דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש (5)

ד� שנטמא וזרקו ע"ג מזבח (2)

דברי� שחייבי� עליה� משו� נותר וטמאדברי� שחייבי� עליה� משו� נותר וטמאדברי� שחייבי� עליה� משו� נותר וטמאדברי� שחייבי� עליה� משו� נותר וטמא

איסור נותראיסור נותראיסור נותראיסור נותר,  ,  ,  ,  מעילהמעילהמעילהמעילה,  ,  ,  ,  טומאה ופיגול בד� טומאה ופיגול בד� טומאה ופיגול בד� טומאה ופיגול בד� ((((2222)))) מו
מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו (4)

ב'  כתובי� הבאי� כא'  אי� מלמדי� (15)

ג'  כריתות שנאמרו בטמא האוכל קדשי�

דבר שהיה בכלל ויצא, ללמד על הכלל כולו יצא (9)

טומאת הגו� או בשר בעצי�טומאת הגו� או בשר בעצי�טומאת הגו� או בשר בעצי�טומאת הגו� או בשר בעצי�,  ,  ,  ,  לבונה וקטורתלבונה וקטורתלבונה וקטורתלבונה וקטורת

וווו'  '  '  '  כוונות בשחיטת זבחי� לשמ� כוונות בשחיטת זבחי� לשמ� כוונות בשחיטת זבחי� לשמ� כוונות בשחיטת זבחי� לשמ� ((((2222))))

חטאת ששחטה לש� חולי� כשרה חטאת ששחטה לש� חולי� כשרה חטאת ששחטה לש� חולי� כשרה חטאת ששחטה לש� חולי� כשרה ((((2222))))

חטאת ששחטה לש� חולי� או משו� חולי�חטאת ששחטה לש� חולי� או משו� חולי�חטאת ששחטה לש� חולי� או משו� חולי�חטאת ששחטה לש� חולי� או משו� חולי�

מתעסק בקדשי� פסול מתעסק בקדשי� פסול מתעסק בקדשי� פסול מתעסק בקדשי� פסול ((((1111)))) מז
מחשבת בעלי� בשעת עבודת הכה�מחשבת בעלי� בשעת עבודת הכה�מחשבת בעלי� בשעת עבודת הכה�מחשבת בעלי� בשעת עבודת הכה�

מחשבה של א'  אי מועילה על מעשה של ב'

הההה:  :  :  :  איזהו מקומ� איזהו מקומ� איזהו מקומ� איזהו מקומ� �  �  �  �  מעשה הקרבנותמעשה הקרבנותמעשה הקרבנותמעשה הקרבנות

מעשה החטאות הפנימיותמעשה החטאות הפנימיותמעשה החטאות הפנימיותמעשה החטאות הפנימיות מז
קבלת ד� אש� מצורע ביד ובכלי קבלת ד� אש� מצורע ביד ובכלי קבלת ד� אש� מצורע ביד ובכלי קבלת ד� אש� מצורע ביד ובכלי ((((2222))))

שחיטה וקבלת ד� חטאת ועולה בצפו� למצוה ולעכבשחיטה וקבלת ד� חטאת ועולה בצפו� למצוה ולעכבשחיטה וקבלת ד� חטאת ועולה בצפו� למצוה ולעכבשחיטה וקבלת ד� חטאת ועולה בצפו� למצוה ולעכב מח
וי"ו מוסי� על עני� ראשו� (8)

חיוב אש� תלוי על ספק מעילה (1)

אי� ג"ש למחצה (1)

(2) �היקש וג"ש מי עדי

היקש למחצה (2)

שווי אש� ודאי ואש� תלוי (1)

מקבל ד� החטאת צרי# לעמוד בצפו�מקבל ד� החטאת צרי# לעמוד בצפו�מקבל ד� החטאת צרי# לעמוד בצפו�מקבל ד� החטאת צרי# לעמוד בצפו�

גורעי� ומוסיפי� ודורשי� גורעי� ומוסיפי� ודורשי� גורעי� ומוסיפי� ודורשי� גורעי� ומוסיפי� ודורשי� ((((5555))))

שעיר נחשו� אי� צרי# צפו� (1)

סמיכה בשעיר נחשו� ושעירי עבודת כוכבי� (1)

דורות משעה אי ילפינ� (2)

גופו בחו� ושחט או קיבל הד� בפני� גופו בחו� ושחט או קיבל הד� בפני� גופו בחו� ושחט או קיבל הד� בפני� גופו בחו� ושחט או קיבל הד� בפני� ((((2222))))

מליקת עו� אי� צריכה צפו� (1)

שחיטת פסח אי� צריכה צפו� (1)

שחיטה וקבלת ד� עולה בצפו� לעכב
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טפל אי מצינו חמור מהעיקר (1) מח
שחיטה וקבלת ד� אש� בצפו� למצוה ולעיכובאשחיטה וקבלת ד� אש� בצפו� למצוה ולעיכובאשחיטה וקבלת ד� אש� בצפו� למצוה ולעיכובאשחיטה וקבלת ד� אש� בצפו� למצוה ולעיכובא מט

דבר שהיה בכלל ויצא לידו� בדבר חדש (3)

מת� ד� ואימורי אש� מצורע ע"ג מזבח (2)

דבר שהיה בכלל ויצא, ללמד על הכלל כולו יצא (10)

דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש (6)

דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בג"ש

דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בק"ו (2)

דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בבני� אב נ
דבר הלמד בג"ש אי חוזר ומלמד בהיקש

דבר הלמד בג"ש אי חוזר ומלמד בג"ש

דבר הלמד בג"ש אי חוזר ומלמד בק"ו

דבר הלמד בג"ש אי חוזר ומלמד בבני� אב (1)

דבר הלמד בק"ו אי חוזר ומלמד בהיקש

דבר הלמד בק"ו אי חוזר ומלמד בג"ש

דבר הלמד בק"ו אי חוזר ומלמד בק"ו

ק"ו ב� ק"ו וק"ו ב� בנו של ק"ו

דבר הלמד בק"ו אי חוזר ומלמד בבני� אב

דבר הלמד בבני� אב אי חוזר ומלמד בהיקש, ג"ש, ק"ו 
ובני� אב

נא

מת� שיירי ד� חטאות הפנימיות אל יסוד מערבימת� שיירי ד� חטאות הפנימיות אל יסוד מערבימת� שיירי ד� חטאות הפנימיות אל יסוד מערבימת� שיירי ד� חטאות הפנימיות אל יסוד מערבי

אי� יסוד למזבח הפנימי

מקור לשפיכת שיירי הד� בכל הקרבנותמקור לשפיכת שיירי הד� בכל הקרבנותמקור לשפיכת שיירי הד� בכל הקרבנותמקור לשפיכת שיירי הד� בכל הקרבנות

שיירי הד� ניתני� על גגו של יסוד מזבח העולהשיירי הד� ניתני� על גגו של יסוד מזבח העולהשיירי הד� ניתני� על גגו של יסוד מזבח העולהשיירי הד� ניתני� על גגו של יסוד מזבח העולה נב
עיכוב מת� שיירי הד� על יסוד מזבח החיצו� עיכוב מת� שיירי הד� על יסוד מזבח החיצו� עיכוב מת� שיירי הד� על יסוד מזבח החיצו� עיכוב מת� שיירי הד� על יסוד מזבח החיצו� ((((3333))))

עיכוב מיצוי ד� חטאת העו� על קיר המזבח

שינה מקו� מת� הד� ע"ג המזבח (2)

מעשה חטאות הציבור והיחידמעשה חטאות הציבור והיחידמעשה חטאות הציבור והיחידמעשה חטאות הציבור והיחיד

אופ� מת� ד� חטאת על קרנות מזבח החיצו�אופ� מת� ד� חטאת על קרנות מזבח החיצו�אופ� מת� ד� חטאת על קרנות מזבח החיצו�אופ� מת� ד� חטאת על קרנות מזבח החיצו� נג
מיקו� מת� ד� חטאת על מזבח החיצו�מיקו� מת� ד� חטאת על מזבח החיצו�מיקו� מת� ד� חטאת על מזבח החיצו�מיקו� מת� ד� חטאת על מזבח החיצו�

מקור לחוט הסיקרא במזבח החיצו�

מקו� שפיכת שיירי ד� הקרבנות ליסוד מזבח החיצו�מקו� שפיכת שיירי ד� הקרבנות ליסוד מזבח החיצו�מקו� שפיכת שיירי ד� הקרבנות ליסוד מזבח החיצו�מקו� שפיכת שיירי ד� הקרבנות ליסוד מזבח החיצו�

ילמד סתו� מ� המפורש (5)

מיקו� מזבח החיצו� בעזרה (3)

מעשה קרב� עולהמעשה קרב� עולהמעשה קרב� עולהמעשה קרב� עולה

עולה קדש קדשי�

אופ� מת� ד� עולה באופ� מת� ד� עולה באופ� מת� ד� עולה באופ� מת� ד� עולה ב'  '  '  '  מתנות שה� דמתנות שה� דמתנות שה� דמתנות שה� ד''''

מיקו� מזבח החיצו� בחלק יהודה ובנימי�

קר� מזרחית דרומית של מזבח לא היה לה יסוד נד
כיצד בוני� את מזבח החיצו�

קרנות מזבח החיצו� היו חלולות

דוד ושמואל קבעו את מקו� המקדש

מעשה שלמי ציבור ואשמותמעשה שלמי ציבור ואשמותמעשה שלמי ציבור ואשמותמעשה שלמי ציבור ואשמות

שחיטת וקבלת ד� שלמי ציבור בצפו�שחיטת וקבלת ד� שלמי ציבור בצפו�שחיטת וקבלת ד� שלמי ציבור בצפו�שחיטת וקבלת ד� שלמי ציבור בצפו� נה
דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש (7)

זבחי שלמי ציבור נאכלי� לזכרי כהונה (1)

זרוע בשלה מאיל נזיר נאכלת לכהנות

מעשה קרב� תודה ואיל נזירמעשה קרב� תודה ואיל נזירמעשה קרב� תודה ואיל נזירמעשה קרב� תודה ואיל נזיר

אכילת תודה ואיל נזיר בכל העיראכילת תודה ואיל נזיר בכל העיראכילת תודה ואיל נזיר בכל העיראכילת תודה ואיל נזיר בכל העיר

מעשה קרב� שלמי�מעשה קרב� שלמי�מעשה קרב� שלמי�מעשה קרב� שלמי�

שחיטת שלמי� ושאר קקשחיטת שלמי� ושאר קקשחיטת שלמי� ושאר קקשחיטת שלמי� ושאר קק""""ל בכל העזרהל בכל העזרהל בכל העזרהל בכל העזרה

צדי צדדי� בעזרה לשחיטת קקצדי צדדי� בעזרה לשחיטת קקצדי צדדי� בעזרה לשחיטת קקצדי צדדי� בעזרה לשחיטת קק""""לללל

שלמי� ששחט� קוד� שיפתחו דלתות ההיכל שלמי� ששחט� קוד� שיפתחו דלתות ההיכל שלמי� ששחט� קוד� שיפתחו דלתות ההיכל שלמי� ששחט� קוד� שיפתחו דלתות ההיכל ((((2222))))

שטח העזרה קפ"ז על קל"ה להלכות שונות נו
ד� קרבנות נפסל לכפרה משקיעת החמה

מחשבת חו� לזמנו בשלמי� לאור שלישי

האוכל מבשר שלמי� לאור שלישי

שריפת נותר קדשי� הנאכלי� לשני ימי� ביו� השלישי

מעשה קרב� בכורמעשה קרב� בכורמעשה קרב� בכורמעשה קרב� בכור,  ,  ,  ,  מעשר ופסחמעשר ופסחמעשר ופסחמעשר ופסח

בכור, מעשר ופסח טעוני� מת� ד� ואימורי� (3)

ב'  כתובי� הבאי� כא'  אי� מלמדי� (16) נז
בכור נאכל לבבכור נאכל לבבכור נאכל לבבכור נאכל לב'  '  '  '  ימי� ולילה אימי� ולילה אימי� ולילה אימי� ולילה א''''

דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש (8)

בכור בעל מו� נית� לכה� (2)

הימנו ודבר אחר אי הוי היקש ואי� חוזר ומלמד (2)

סו� זמ� אכילת קרב� פסח סו� זמ� אכילת קרב� פסח סו� זמ� אכילת קרב� פסח סו� זמ� אכילת קרב� פסח ((((4444))))

וווו:  :  :  :  קדשי קדשי� קדשי קדשי� קדשי קדשי� קדשי קדשי� �  �  �  �  מזבח החיצו�מזבח החיצו�מזבח החיצו�מזבח החיצו�, , , , עופותעופותעופותעופות

קקקק""""ק או שלמי� ששחט� בראש המזבחק או שלמי� ששחט� בראש המזבחק או שלמי� ששחט� בראש המזבחק או שלמי� ששחט� בראש המזבח נח
מיקו� מזבח החיצו� בעזרה (4)

קקקק""""ק ששחט� כנגד מקו� המזבח בקרקעק ששחט� כנגד מקו� המזבח בקרקעק ששחט� כנגד מקו� המזבח בקרקעק ששחט� כנגד מקו� המזבח בקרקע

איסור בניית מזבח החיצו� ע"ג מחילות (1)

הניטל מבפני� לחו� או מבחו� לפני� מ� הסמו#

קדושת אול� אי הוי כהיכל (2)

מיקו� הכיור בעזרה

שחיטת קרבנות כשהמזבח נפג�שחיטת קרבנות כשהמזבח נפג�שחיטת קרבנות כשהמזבח נפג�שחיטת קרבנות כשהמזבח נפג� נט
דיחוי בע"ח מקדושת מזבח (6)

קטורת ומת� ד� במקו� המזבחות כשאינ�

קדושת כל העזרה לצור# הקטרת אימורי�

מידות מזבח הנחשת שעשה משה

גובה קלעי החצר במשכ�

אכילת שיירי קרבנות כשהמזבח נפג� ס
אכילת מע"ש בירושלי� בזה"ז (2)

קדושה ראשונה אי קידשה לעתיד לבוא (6)

דבר הלמד בהיקש אי חוזר ומלמד בהיקש (9)

אכילת בשר קדשי� בזמ� נשיאת המשכ�

מזבח שהיה בשילה, בנוב ובגבעו� סא
אש שירדה מ� השמי� בימי משה ושלמה

מידות מזבח החיצו� בבית שני

אש המזבח בבית ראשו� סייעה בעיכול הקרבנות

השיתי� שבמזבח לניסו# יי� ומי� (2)

איסור בניית מזבח החיצו� ע"ג מחילות (2)

תוספת מבנה שלא ע"פ תבנית בהמ"ק (3) סב
קביעת מקו� המזבח בבית שני

הקרבת קרבנות כשאי� בהמ"ק

כתיבת התורה בכתב אשורית

דברי� המעכבי� ושאינ� מעכבי� במזבח (2)

כרכוב המזבח

מידות ומיקו� כבש מזבח החיצו�

כל פניות שאתה פונה יהיו דר# ימי� (4) ולמזרח

אי הוה אויר בי� כבש למזבח

הקטרת בשר הקרבנות על המזבח בזריקה

ג'  כבשי� שהיו למזבח החיצו� ושיפוע�

כבש המזבח פרח ב'  אמות של יסוד וסובב

סדר הקרבת מנחה סדר הקרבת מנחה סדר הקרבת מנחה סדר הקרבת מנחה ((((2222)))) סג
מנחה שקמצה בהיכל מנחה שקמצה בהיכל מנחה שקמצה בהיכל מנחה שקמצה בהיכל ((((1111))))

שלמי� ששחט� בהיכל (1)

טפל אי מצינו חמור מהעיקר (2)

אכילת בשר קדשי� בהיכל (1)
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חטאת העו� והגשת מנחות בקר� דרומית מערביתחטאת העו� והגשת מנחות בקר� דרומית מערביתחטאת העו� והגשת מנחות בקר� דרומית מערביתחטאת העו� והגשת מנחות בקר� דרומית מערבית סג
ב'  מקראות שא'  מבטל חברו וא'  מקיי� שניה� (2)

מיקו� מזבח החיצו� בעזרה (5)

�מקו� מליקת והזאת ד� חטאת העו�מקו� מליקת והזאת ד� חטאת העו�מקו� מליקת והזאת ד� חטאת העו�מקו� מליקת והזאת ד� חטאת העו

עבודות הנעשות בקר� מערבית דרומית למטה סד
עבודות הנעשות בקר� מערבית דרומית למעלה

עולת העו� בקר� דרומית מזרחית

מרחק בית הדש� מהמזבח

העולי� למזבח דר# שמאל (2)

�מעשה חטאת העו�מעשה חטאת העו�מעשה חטאת העו�מעשה חטאת העו

הזאה מד� חטאת העו� על קיר תחתו� של מזבחהזאה מד� חטאת העו� על קיר תחתו� של מזבחהזאה מד� חטאת העו� על קיר תחתו� של מזבחהזאה מד� חטאת העו� על קיר תחתו� של מזבח

�מעשה מליקת חטאת העו�מעשה מליקת חטאת העו�מעשה מליקת חטאת העו�מעשה מליקת חטאת העו

�מעשה עולת העו�מעשה עולת העו�מעשה עולת העו�מעשה עולת העו

�מחשבה הפוסלת בחטאת ועולת העו�מחשבה הפוסלת בחטאת ועולת העו�מחשבה הפוסלת בחטאת ועולת העו�מחשבה הפוסלת בחטאת ועולת העו

הבאת פרידה אהבאת פרידה אהבאת פרידה אהבאת פרידה א'  '  '  '  לעולת עו� לנדבהלעולת עו� לנדבהלעולת עו� לנדבהלעולת עו� לנדבה סה
מליקת עו� דוקא בכה� ובידומליקת עו� דוקא בכה� ובידומליקת עו� דוקא בכה� ובידומליקת עו� דוקא בכה� ובידו

זר אסור לעלות על המזבח (2)

�מקו� מליקת עולת העו�מקו� מליקת עולת העו�מקו� מליקת עולת העו�מקו� מליקת עולת העו

�מעשה מליקת עולת העו�מעשה מליקת עולת העו�מעשה מליקת עולת העו�מעשה מליקת עולת העו

הקטרת ראש וגו� עולת העו� בנפרדהקטרת ראש וגו� עולת העו� בנפרדהקטרת ראש וגו� עולת העו� בנפרדהקטרת ראש וגו� עולת העו� בנפרד

מיצוי כל ד� עולת העו� על קיר עליו� של מזבחמיצוי כל ד� עולת העו� על קיר עליו� של מזבחמיצוי כל ד� עולת העו� על קיר עליו� של מזבחמיצוי כל ד� עולת העו� על קיר עליו� של מזבח

מערכת אש ע"ג הסובב

�הסרת מוראת ונוצת עולת העו�הסרת מוראת ונוצת עולת העו�הסרת מוראת ונוצת עולת העו�הסרת מוראת ונוצת עולת העו

�שיסוע גו� עולת העו�שיסוע גו� עולת העו�שיסוע גו� עולת העו�שיסוע גו� עולת העו

�הבדיל בחטאת העו� או לא הבדיל בעולת העו�הבדיל בחטאת העו� או לא הבדיל בעולת העו�הבדיל בחטאת העו� או לא הבדיל בעולת העו�הבדיל בחטאת העו� או לא הבדיל בעולת העו

מיצוי ד� חטאת העו� אי מעכבמיצוי ד� חטאת העו� אי מעכבמיצוי ד� חטאת העו� אי מעכבמיצוי ד� חטאת העו� אי מעכב

שהייה בסימ� שני בעולת העו� אי פוסלתשהייה בסימ� שני בעולת העו� אי פוסלתשהייה בסימ� שני בעולת העו� אי פוסלתשהייה בסימ� שני בעולת העו� אי פוסלת

חיתו# רוב בשר בחטאת העו� אי מעכבתחיתו# רוב בשר בחטאת העו� אי מעכבתחיתו# רוב בשר בחטאת העו� אי מעכבתחיתו# רוב בשר בחטאת העו� אי מעכבת

מיצוי ד� ראש וגו� עולת העו� אי מעכבמיצוי ד� ראש וגו� עולת העו� אי מעכבמיצוי ד� ראש וגו� עולת העו� אי מעכבמיצוי ד� ראש וגו� עולת העו� אי מעכב סו

�זזזז:  :  :  :  חטאת העו� חטאת העו� חטאת העו� חטאת העו� �  �  �  �  עולת וחטאת העו�עולת וחטאת העו�עולת וחטאת העו�עולת וחטאת העו

�שינוי מקו�שינוי מקו�שינוי מקו�שינוי מקו�,  ,  ,  ,  מעשה ומחשבה בחטאת ועולת העו�מעשה ומחשבה בחטאת ועולת העו�מעשה ומחשבה בחטאת ועולת העו�מעשה ומחשבה בחטאת ועולת העו סו
מליקת חטאת העו� בכל מקו� אפימליקת חטאת העו� בכל מקו� אפימליקת חטאת העו� בכל מקו� אפימליקת חטאת העו� בכל מקו� אפי'  '  '  '  עעעע""""ג מזבח כשרהג מזבח כשרהג מזבח כשרהג מזבח כשרה

טומאה ומעילה בחטאת ועולת העו� ששינה בעבודת�טומאה ומעילה בחטאת ועולת העו� ששינה בעבודת�טומאה ומעילה בחטאת ועולת העו� ששינה בעבודת�טומאה ומעילה בחטאת ועולת העו� ששינה בעבודת�

עולת העו� שעשאה כמעשה ולש� חטאתעולת העו� שעשאה כמעשה ולש� חטאתעולת העו� שעשאה כמעשה ולש� חטאתעולת העו� שעשאה כמעשה ולש� חטאת סז
טומאה בעו� שנמלק או נשחט שלא כדי�טומאה בעו� שנמלק או נשחט שלא כדי�טומאה בעו� שנמלק או נשחט שלא כדי�טומאה בעו� שנמלק או נשחט שלא כדי� סח

טומאה בעו� שמלקו זרטומאה בעו� שמלקו זרטומאה בעו� שמלקו זרטומאה בעו� שמלקו זר

זר שמלק עו� או קמ� מנחה ועלו למזבח אי ירדוזר שמלק עו� או קמ� מנחה ועלו למזבח אי ירדוזר שמלק עו� או קמ� מנחה ועלו למזבח אי ירדוזר שמלק עו� או קמ� מנחה ועלו למזבח אי ירדו סט
טומאת נבלה בעו� קדשי� וחולי� שמלקו או שחטוטומאת נבלה בעו� קדשי� וחולי� שמלקו או שחטוטומאת נבלה בעו� קדשי� וחולי� שמלקו או שחטוטומאת נבלה בעו� קדשי� וחולי� שמלקו או שחטו

בפני� או בחו�בפני� או בחו�בפני� או בחו�בפני� או בחו�

טומאת נבלה בעו� ששחטו או מלקו ונמצא טריפהטומאת נבלה בעו� ששחטו או מלקו ונמצא טריפהטומאת נבלה בעו� ששחטו או מלקו ונמצא טריפהטומאת נבלה בעו� ששחטו או מלקו ונמצא טריפה

דיו לבא מ� הדי� להיות כנידו� (8)

המקור ללימוד ק"ו ולדיו לבא מ� הדי� להיות כנידו� (2)

חלב נבלה וטריפה שאינו מטמא טומאת נבלה

בהמת טריפה ששחטה טהורה מלטמא (1)

שיעור טומאה לנבלת עו� טהור בכזית בכדי אכילת פרס ע
טומאת נבלה בעו� בעל מו� שמלקו ונמצא טריפהטומאת נבלה בעו� בעל מו� שמלקו ונמצא טריפהטומאת נבלה בעו� בעל מו� שמלקו ונמצא טריפהטומאת נבלה בעו� בעל מו� שמלקו ונמצא טריפה

טומאת נבלת עו� באווז וכיוטומאת נבלת עו� באווז וכיוטומאת נבלת עו� באווז וכיוטומאת נבלת עו� באווז וכיו""""ב שמלקו ונמצא טריפהב שמלקו ונמצא טריפהב שמלקו ונמצא טריפהב שמלקו ונמצא טריפה

טומאה בעז שערפה לש� עגלה ערופה

עגלה ערופה טהורה מטומאת נבלה

חחחח:  :  :  :  כל הזבחי� שנתערבו כל הזבחי� שנתערבו כל הזבחי� שנתערבו כל הזבחי� שנתערבו �  �  �  �  תערובות קדשי�תערובות קדשי�תערובות קדשי�תערובות קדשי�

בעבעבעבע""""ח האסורי� בהנאה שנתערבו בזבחי�ח האסורי� בהנאה שנתערבו בזבחי�ח האסורי� בהנאה שנתערבו בזבחי�ח האסורי� בהנאה שנתערבו בזבחי� ע
זבחי� שנתערבו בחולי� תמימי�זבחי� שנתערבו בחולי� תמימי�זבחי� שנתערבו בחולי� תמימי�זבחי� שנתערבו בחולי� תמימי� עא

דבר חשוב שדרכו להמנות אינו בטל (3) עב
חשיבות בע"ח מלהבטל בתערובת עג
קבוע ופריש (10)

זבחי� שנתערבו ונאסרו מדרבנ� נדחו ונפסלו למזבחזבחי� שנתערבו ונאסרו מדרבנ� נדחו ונפסלו למזבחזבחי� שנתערבו ונאסרו מדרבנ� נדחו ונפסלו למזבחזבחי� שנתערבו ונאסרו מדרבנ� נדחו ונפסלו למזבח

דיחוי בע"ח מקדושת מזבח (7)

דיחוי מקדושת מזבח בזבחי� שנשחטו

דעת חנ� המצרי במת א'  השעירי� (2) עד
איסור שנפל להיתר ונאסר ואבד ממנו כשיעור האיסור

תערובת איסור שנחלקה ונתערבו חלקיה בהיתר

ספק וס"ס באיסורי� ובאיסור ע"ז

דבר חשוב שאסר תערובת ובטלה חשיבותו

ביטול איסור לכתחילה (2)

בעבעבעבע""""ח האסורי� למזבח שנתערבו בזבחי�ח האסורי� למזבח שנתערבו בזבחי�ח האסורי� למזבח שנתערבו בזבחי�ח האסורי� למזבח שנתערבו בזבחי�

זבחי� שנתערבו בזבחי� אחרי�זבחי� שנתערבו בזבחי� אחרי�זבחי� שנתערבו בזבחי� אחרי�זבחי� שנתערבו בזבחי� אחרי�

נשי� אי סומכות על קורבנ� (3)

שיעור מינימלי למת� ד� ולהזאת מי חטאת עה
תמורת בכור אי הוי כבכור להלכות שונות

קדושת בכור בעל מו� שהתפיסו לבדק הבית

אלו קדשי� אינ� יכולי� להתערב זבאלו קדשי� אינ� יכולי� להתערב זבאלו קדשי� אינ� יכולי� להתערב זבאלו קדשי� אינ� יכולי� להתערב זב""""זזזז

אש� שנתערב בשלמי�אש� שנתערב בשלמי�אש� שנתערב בשלמי�אש� שנתערב בשלמי�

אי� מביאי� קדשי� לבית הפסול (3)

אכילת אברי קאכילת אברי קאכילת אברי קאכילת אברי ק""""ק וקקק וקקק וקקק וקק""""ל שנתערבו זבל שנתערבו זבל שנתערבו זבל שנתערבו זב""""זזזז

לקיחת תרומה בדמי שביעית

תיבול בשר קדשי� בתרומה (1) עו
לקיחת תרומה בכס� מע"ש

בישול ירק של שביעית בשמ� של תרומה

הבאת אש� ולוג שמ� לספק מצורע מוחלט

הכנסת חולי� לעזרה (7) עז
נדבת  שמ� למזבח ללא קרב� (1)

הבאת אש� תלוי בנדבה (1)

בשר חטאת ואיברי עולה שנתערבו זבבשר חטאת ואיברי עולה שנתערבו זבבשר חטאת ואיברי עולה שנתערבו זבבשר חטאת ואיברי עולה שנתערבו זב""""זזזז

הקטרת דבר הפסול להקטרה לש� עצי�הקטרת דבר הפסול להקטרה לש� עצי�הקטרת דבר הפסול להקטרה לש� עצי�הקטרת דבר הפסול להקטרה לש� עצי�

איברי תמימי� שנתערבו בשל בעלי מומי�איברי תמימי� שנתערבו בשל בעלי מומי�איברי תמימי� שנתערבו בשל בעלי מומי�איברי תמימי� שנתערבו בשל בעלי מומי�

ד� שנתערב במי�ד� שנתערב במי�ד� שנתערב במי�ד� שנתערב במי�,  ,  ,  ,  ביי� או בד� ביי� או בד� ביי� או בד� ביי� או בד� ((((1111))))

דעת רדעת רדעת רדעת ר'  '  '  '  יהודה שמי� במינו אינו בטל יהודה שמי� במינו אינו בטל יהודה שמי� במינו אינו בטל יהודה שמי� במינו אינו בטל ((((2222)))) עח
ד� שנתערב בד� פסולי� או בד� התמציתד� שנתערב בד� פסולי� או בד� התמציתד� שנתערב בד� פסולי� או בד� התמציתד� שנתערב בד� פסולי� או בד� התמצית

ראשו� ראשו� בטל (2)

ד� שנתערב במי� למצות כיסוי הד�

דיחוי במצוות (4)

אכל מתערובת פיגול, נותר וטמא

ביטול איסורי� זא"ז

נות� טע� אי אוסר מדאו'

התראת ספק (6)

תערובת חיטה ואורז לאיסור חמ� ומצות מצה

תערובת במינו ושלא במינו (4)

טע�, רוב ומראה בתערובות (1) עט
ביטול מצוות זא"ז (2)

אי גוזרי� במקדש במקו� הפסד קדשי�

ד� תמימי� שנתערבו בד� בעלי מומי�ד� תמימי� שנתערבו בד� בעלי מומי�ד� תמימי� שנתערבו בד� בעלי מומי�ד� תמימי� שנתערבו בד� בעלי מומי�

נתערבו דמי� הניתני� למעלה בניתני� למטהנתערבו דמי� הניתני� למעלה בניתני� למטהנתערבו דמי� הניתני� למעלה בניתני� למטהנתערבו דמי� הניתני� למעלה בניתני� למטה

נתערבו דמי קרבנות מת� דנתערבו דמי קרבנות מת� דנתערבו דמי קרבנות מת� דנתערבו דמי קרבנות מת� ד'  '  '  '  במת� אבמת� אבמת� אבמת� א'  '  '  '  ((((3333)))) פ
(2) �שב ואל תעשה או קו� עשה איזה מה� עדי

הזאה ממי חטאת שנתערבו במי�

אי יש בילה בתערובת לח בלח
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הזאת מי חטאת אי צריכה שיעור (1) פ
נתערבו שיירי ד� חטאת בד� עולהנתערבו שיירי ד� חטאת בד� עולהנתערבו שיירי ד� חטאת בד� עולהנתערבו שיירי ד� חטאת בד� עולה פא

מקו� מת� שיירי ד� קרבנות

דמי� העולי� למזבח אי� מבטלי� זא"ז

נתערבו דמי� הניתני� בפני� בניתני� בחו�נתערבו דמי� הניתני� בפני� בניתני� בחו�נתערבו דמי� הניתני� בפני� בניתני� בחו�נתערבו דמי� הניתני� בפני� בניתני� בחו�

דמי� הניתני� בחו� שנכנסו להיכל ולקהדמי� הניתני� בחו� שנכנסו להיכל ולקהדמי� הניתני� בחו� שנכנסו להיכל ולקהדמי� הניתני� בחו� שנכנסו להיכל ולקה""""ק ק ק ק ((((2222)))) פב
ד� חטאת שחלקו יצא חו� לעזרה או נכנס להיכלד� חטאת שחלקו יצא חו� לעזרה או נכנס להיכלד� חטאת שחלקו יצא חו� לעזרה או נכנס להיכלד� חטאת שחלקו יצא חו� לעזרה או נכנס להיכל

ד� חטאת שהכניסו להיכל בשוגגד� חטאת שהכניסו להיכל בשוגגד� חטאת שהכניסו להיכל בשוגגד� חטאת שהכניסו להיכל בשוגג

על מה הצי� מרצה על מה הצי� מרצה על מה הצי� מרצה על מה הצי� מרצה ((((2222))))

מחשבת חו� למקומו בהיכל (3)

בשר נפסל ביוצא אבל לא בנכנס להיכל

ד� חטאת נפסל בכניסה לקהד� חטאת נפסל בכניסה לקהד� חטאת נפסל בכניסה לקהד� חטאת נפסל בכניסה לקה""""ק או להיכלק או להיכלק או להיכלק או להיכל

מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא (10)

ד� חטאת שנכנס לקהד� חטאת שנכנס לקהד� חטאת שנכנס לקהד� חטאת שנכנס לקה""""ק שלא כדר#ק שלא כדר#ק שלא כדר#ק שלא כדר#

ד� חטאת שנכנס להיכל במחשבה להכניסו לקהד� חטאת שנכנס להיכל במחשבה להכניסו לקהד� חטאת שנכנס להיכל במחשבה להכניסו לקהד� חטאת שנכנס להיכל במחשבה להכניסו לקה""""קקקק

ד� חטאות פנימיות שנכנס לקהד� חטאות פנימיות שנכנס לקהד� חטאות פנימיות שנכנס לקהד� חטאות פנימיות שנכנס לקה""""קקקק

ד� פר ושעיר יוהד� פר ושעיר יוהד� פר ושעיר יוהד� פר ושעיר יוה""""כ שנכנס לקהכ שנכנס לקהכ שנכנס לקהכ שנכנס לקה""""ק אחר שיצא להיכלק אחר שיצא להיכלק אחר שיצא להיכלק אחר שיצא להיכל
או נכנס להיכל אחר שיצא למזבחאו נכנס להיכל אחר שיצא למזבחאו נכנס להיכל אחר שיצא למזבחאו נכנס להיכל אחר שיצא למזבח

ד� חטאת שנכנס להיכל לכפר ועדיי� לא כיפרד� חטאת שנכנס להיכל לכפר ועדיי� לא כיפרד� חטאת שנכנס להיכל לכפר ועדיי� לא כיפרד� חטאת שנכנס להיכל לכפר ועדיי� לא כיפר פג
טומאת בגדי� לשור� חטאות פנימיות

טטטט:  :  :  :  המזבח מקדש המזבח מקדש המזבח מקדש המזבח מקדש �  �  �  �  פסולי� שעלו למזבחפסולי� שעלו למזבחפסולי� שעלו למזבחפסולי� שעלו למזבח

המזבח מקדש ג� פסולי� שעלוהמזבח מקדש ג� פסולי� שעלוהמזבח מקדש ג� פסולי� שעלוהמזבח מקדש ג� פסולי� שעלו פג
קומ� מנחה שלא קדש בכלי ועלה למזבחקומ� מנחה שלא קדש בכלי ועלה למזבחקומ� מנחה שלא קדש בכלי ועלה למזבחקומ� מנחה שלא קדש בכלי ועלה למזבח

החזרת עכולי עולה וקטורת שפקעו מע"ג המזבח

נסכי� שנפסלו או שנפסל הזבח ועלו למזבחנסכי� שנפסלו או שנפסל הזבח ועלו למזבחנסכי� שנפסלו או שנפסל הזבח ועלו למזבחנסכי� שנפסלו או שנפסל הזבח ועלו למזבח

עולת העו� פסולה שעלתה למזבחעולת העו� פסולה שעלתה למזבחעולת העו� פסולה שעלתה למזבחעולת העו� פסולה שעלתה למזבח

קומ� מנחה שקדש בכלי ונפסל ועלה למזבחקומ� מנחה שקדש בכלי ונפסל ועלה למזבחקומ� מנחה שקדש בכלי ונפסל ועלה למזבחקומ� מנחה שקדש בכלי ונפסל ועלה למזבח

מנחה או נסכי� בלא זבח שנפסלו ועלו למזבחמנחה או נסכי� בלא זבח שנפסלו ועלו למזבחמנחה או נסכי� בלא זבח שנפסלו ועלו למזבחמנחה או נסכי� בלא זבח שנפסלו ועלו למזבח

פסולי� שעלו למזבח שיורדי� ושאינ� יורדי� פסולי� שעלו למזבח שיורדי� ושאינ� יורדי� פסולי� שעלו למזבח שיורדי� ושאינ� יורדי� פסולי� שעלו למזבח שיורדי� ושאינ� יורדי� ((((2222)))) פד
דבר שלא בהכשרו אי למד מדבר שבהכשרו (1)

שחט קרב� בלילה והעלה בחו� (1)

שחט עו� בפני� או בחו� והעלה בחו� (1) פה
אימורי קקאימורי קקאימורי קקאימורי קק""""ל שעלו למזבח לפני מת� ד�ל שעלו למזבח לפני מת� ד�ל שעלו למזבח לפני מת� ד�ל שעלו למזבח לפני מת� ד�

בהמה שעלתה חיה למזבחבהמה שעלתה חיה למזבחבהמה שעלתה חיה למזבחבהמה שעלתה חיה למזבח

הפשט וניתוח בעולה שנפסלה

אימורי קקאימורי קקאימורי קקאימורי קק""""ל שעלו לפני מת� הד� ואי יש בה� מעילהל שעלו לפני מת� הד� ואי יש בה� מעילהל שעלו לפני מת� הד� ואי יש בה� מעילהל שעלו לפני מת� הד� ואי יש בה� מעילה

בעלי מומי� שעלו למזבח א� ירדו בעלי מומי� שעלו למזבח א� ירדו בעלי מומי� שעלו למזבח א� ירדו בעלי מומי� שעלו למזבח א� ירדו ((((2222))))

עולת נקבה שעלתה למזבח עולת נקבה שעלתה למזבח עולת נקבה שעלתה למזבח עולת נקבה שעלתה למזבח ((((2222))))

פסול נרבע בעו� לקרב�

פסולי� שעלו למזבח שאי� יורדי� וירדופסולי� שעלו למזבח שאי� יורדי� וירדופסולי� שעלו למזבח שאי� יורדי� וירדופסולי� שעלו למזבח שאי� יורדי� וירדו

אי� מזבח מקדש את שאינו ראוי לואי� מזבח מקדש את שאינו ראוי לואי� מזבח מקדש את שאינו ראוי לואי� מזבח מקדש את שאינו ראוי לו

חלקי� בבהמה שאי� ראויי� למזבחחלקי� בבהמה שאי� ראויי� למזבחחלקי� בבהמה שאי� ראויי� למזבחחלקי� בבהמה שאי� ראויי� למזבח

עצמות עולה וכיו"ב שפרשו קוד� זריקת הד� פו
מעילה בעצמות עולה ושאר הקדשי�

החזרת עכולי פסולי� שעלו עהחזרת עכולי פסולי� שעלו עהחזרת עכולי פסולי� שעלו עהחזרת עכולי פסולי� שעלו ע""""ג המזבח ופקעוג המזבח ופקעוג המזבח ופקעוג המזבח ופקעו

הקטרה ומעילה באברי� שפקעו מעהקטרה ומעילה באברי� שפקעו מעהקטרה ומעילה באברי� שפקעו מעהקטרה ומעילה באברי� שפקעו מע""""ג המזבח ג המזבח ג המזבח ג המזבח ((((2222))))

זמ� תרומת הדש� בכל יו�, ביוה"כ וברגלי� (2)

אברי� שפקעו מע"ג המזבח ועבר עליה� חצות

פסול לינה בראש המזבחפסול לינה בראש המזבחפסול לינה בראש המזבחפסול לינה בראש המזבח פז
כבש המזבח וכלי שרת ג� מקדשי� פסולי�כבש המזבח וכלי שרת ג� מקדשי� פסולי�כבש המזבח וכלי שרת ג� מקדשי� פסולי�כבש המזבח וכלי שרת ג� מקדשי� פסולי�

זריקת ד� שנתקבל בכלי שרת עזריקת ד� שנתקבל בכלי שרת עזריקת ד� שנתקבל בכלי שרת עזריקת ד� שנתקבל בכלי שרת ע""""י פסולי פסולי פסולי פסול

אויר מזבח אי מקדש פסולי� כמזבחאויר מזבח אי מקדש פסולי� כמזבחאויר מזבח אי מקדש פסולי� כמזבחאויר מזבח אי מקדש פסולי� כמזבח

קידוש בכלי שרתקידוש בכלי שרתקידוש בכלי שרתקידוש בכלי שרת פח

מנחות ונסכי� מאיסורי הנאה

כלי קודש שניקבו או נפגמוכלי קודש שניקבו או נפגמוכלי קודש שניקבו או נפגמוכלי קודש שניקבו או נפגמו

מעשה בגדי הכהונה (2)

כיבוס בגדי כהונה

אי� עניות במקו� עשירות (3)

מעשה מעיל התכלת של כ"ג

מני� מראות נגעי�

כפרת בגדי כהונה על ישראל

כפרת הקטורת על לשו� הרע (2)

יייי:  :  :  :  כל התדיר כל התדיר כל התדיר כל התדיר �  �  �  �  קדימות בקרבנותקדימות בקרבנותקדימות בקרבנותקדימות בקרבנות

סדר הקרבת הקרבנות לפי תדירות�סדר הקרבת הקרבנות לפי תדירות�סדר הקרבת הקרבנות לפי תדירות�סדר הקרבת הקרבנות לפי תדירות� פט
תדיר ושאינו תדיר תדיר קוד� (10)

סדר הקרבת הקרבנות לפי קדושת�סדר הקרבת הקרבנות לפי קדושת�סדר הקרבת הקרבנות לפי קדושת�סדר הקרבת הקרבנות לפי קדושת�

ד� חטאת קוד� לד� עולה ואיברי עולה לאיברי חטאתד� חטאת קוד� לד� עולה ואיברי עולה לאיברי חטאתד� חטאת קוד� לד� עולה ואיברי עולה לאיברי חטאתד� חטאת קוד� לד� עולה ואיברי עולה לאיברי חטאת

קדימות בי� ד� חטאת ואיברי עולהקדימות בי� ד� חטאת ואיברי עולהקדימות בי� ד� חטאת ואיברי עולהקדימות בי� ד� חטאת ואיברי עולה

קדימות בי� ד� עולה ואימורי חטאתקדימות בי� ד� עולה ואימורי חטאתקדימות בי� ד� עולה ואימורי חטאתקדימות בי� ד� עולה ואימורי חטאת

קדימות בי� ד� עולה וד� אש�קדימות בי� ד� עולה וד� אש�קדימות בי� ד� עולה וד� אש�קדימות בי� ד� עולה וד� אש�

חטאת קודמת לאש�חטאת קודמת לאש�חטאת קודמת לאש�חטאת קודמת לאש�

אש� קוד� לתודה ואיל נזיראש� קוד� לתודה ואיל נזיראש� קוד� לתודה ואיל נזיראש� קוד� לתודה ואיל נזיר

תודה ואיל נזיר קודמי� לשלמי�תודה ואיל נזיר קודמי� לשלמי�תודה ואיל נזיר קודמי� לשלמי�תודה ואיל נזיר קודמי� לשלמי�

תודה קודמת לאיל נזירתודה קודמת לאיל נזירתודה קודמת לאיל נזירתודה קודמת לאיל נזיר

שלמי� קודמי� לבכורשלמי� קודמי� לבכורשלמי� קודמי� לבכורשלמי� קודמי� לבכור

בכור קוד� למעשר בהמהבכור קוד� למעשר בהמהבכור קוד� למעשר בהמהבכור קוד� למעשר בהמה

מעשר בהמה קוד� לעופותמעשר בהמה קוד� לעופותמעשר בהמה קוד� לעופותמעשר בהמה קוד� לעופות

אימורי קק"ל שיצאו לפני זריקת הד�

בשר קק"ל שיצא לפני זריקת הד�

עופות קודמי� למנחותעופות קודמי� למנחותעופות קודמי� למנחותעופות קודמי� למנחות צ
מנחת חוטא קודמת למנחת נדבהמנחת חוטא קודמת למנחת נדבהמנחת חוטא קודמת למנחת נדבהמנחת חוטא קודמת למנחת נדבה

קדימות בי� מנחת סוטה למנחת נדבהקדימות בי� מנחת סוטה למנחת נדבהקדימות בי� מנחת סוטה למנחת נדבהקדימות בי� מנחת סוטה למנחת נדבה

חטאת קודמת לעולהחטאת קודמת לעולהחטאת קודמת לעולהחטאת קודמת לעולה

קדימות בי� קרבנות ממיני בהמה שוני�

קדימות בי� חטאת עו�קדימות בי� חטאת עו�קדימות בי� חטאת עו�קדימות בי� חטאת עו�,  ,  ,  ,  עולת בהמה ומעשר בהמהעולת בהמה ומעשר בהמהעולת בהמה ומעשר בהמהעולת בהמה ומעשר בהמה

אש� מצורע קוד� לחטאתאש� מצורע קוד� לחטאתאש� מצורע קוד� לחטאתאש� מצורע קוד� לחטאת

שווי וגיל אש� ודאי ואש� תלוי שווי וגיל אש� ודאי ואש� תלוי שווי וגיל אש� ודאי ואש� תלוי שווי וגיל אש� ודאי ואש� תלוי ((((2222))))

קדימות בסדר אכילת קרבנותקדימות בסדר אכילת קרבנותקדימות בסדר אכילת קרבנותקדימות בסדר אכילת קרבנות

תיבול בשר קדשי� בתרומה תיבול בשר קדשי� בתרומה תיבול בשר קדשי� בתרומה תיבול בשר קדשי� בתרומה ((((2222))))

אי� מביאי� קדשי� לבית הפסול (4)

קדימות בי� תדיר למקודש קדימות בי� תדיר למקודש קדימות בי� תדיר למקודש קדימות בי� תדיר למקודש ((((1111))))

תדיר ושאינו תדיר תדיר קוד� (11) צא
הקדי� שחיטת שאינו תדיר לתדיר וכיוהקדי� שחיטת שאינו תדיר לתדיר וכיוהקדי� שחיטת שאינו תדיר לתדיר וכיוהקדי� שחיטת שאינו תדיר לתדיר וכיו""""בבבב

שחט פסח קוד� חצות או קוד� תמיד בה"ע (2)

תיבול בשר קדשי� ובישולו בכל דר#תיבול בשר קדשי� ובישולו בכל דר#תיבול בשר קדשי� ובישולו בכל דר#תיבול בשר קדשי� ובישולו בכל דר#

נדבת  שמ� למזבח ללא קרב� נדבת  שמ� למזבח ללא קרב� נדבת  שמ� למזבח ללא קרב� נדבת  שמ� למזבח ללא קרב� ((((2222))))

נדבת יי�  למזבח ללא קרב� (3)

דו� מינה ומינה או דו� מינה ואוקי באתרא (5)

כיבוי אש המזבח במקצת או במקו� מצוה

דשא"מ � כיבוי אש המזבח

משאצל"ג � מכבה (2) צב
שריפת ד�, שמ�, מנחות ונסכי� שנטמאו

יאיאיאיא:  :  :  :  ד� חטאת ד� חטאת ד� חטאת ד� חטאת �  �  �  �  כיבוס ד� חטאת ומריקה ושטיפהכיבוס ד� חטאת ומריקה ושטיפהכיבוס ד� חטאת ומריקה ושטיפהכיבוס ד� חטאת ומריקה ושטיפה

כיבוס בגד שניתז עליו ד� חטאת חיצונה או פנימיתכיבוס בגד שניתז עליו ד� חטאת חיצונה או פנימיתכיבוס בגד שניתז עליו ד� חטאת חיצונה או פנימיתכיבוס בגד שניתז עליו ד� חטאת חיצונה או פנימית צב
בגד שניתז עליו ד� חטאת עו� אי� טעו� כיבוסבגד שניתז עליו ד� חטאת עו� אי� טעו� כיבוסבגד שניתז עליו ד� חטאת עו� אי� טעו� כיבוסבגד שניתז עליו ד� חטאת עו� אי� טעו� כיבוס

ד� חטאת עו� ובהמה שנכנס בצואר� להיכל
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ד� חטאת עו� שנשפ# ואספו בכלי צב
ד� חטאת שניתז מבגד לבגדד� חטאת שניתז מבגד לבגדד� חטאת שניתז מבגד לבגדד� חטאת שניתז מבגד לבגד

ד� חטאת שניתז על בגד טמאד� חטאת שניתז על בגד טמאד� חטאת שניתז על בגד טמאד� חטאת שניתז על בגד טמא צג
הזאה ממי חטאת שנטמאו

מי חטאת שהעביר� ע"ג מקו� טמא

הזאת מי חטאת אי צריכה שיעור (2)

ד� חטאת פסולה שניתז על בגד

ד� חטאת שניתז על בגד מהצואר או מקר� ויסודד� חטאת שניתז על בגד מהצואר או מקר� ויסודד� חטאת שניתז על בגד מהצואר או מקר� ויסודד� חטאת שניתז על בגד מהצואר או מקר� ויסוד

ד� חטאת שנשפ# ואספו וניתז על בגדד� חטאת שנשפ# ואספו וניתז על בגדד� חטאת שנשפ# ואספו וניתז על בגדד� חטאת שנשפ# ואספו וניתז על בגד

ד� חטאת שנתקבל פחות מכשיעור וניתז על בגדד� חטאת שנתקבל פחות מכשיעור וניתז על בגדד� חטאת שנתקבל פחות מכשיעור וניתז על בגדד� חטאת שנתקבל פחות מכשיעור וניתז על בגד

קידש מי חטאת פחות מכדי הזאה (1)

שיעור קבלת ד� חטאת (1)

הזאה משיירי ד� חטאת שבאצבע (1)

בגד שניתז עליו ד� חטאת הטעו� כיבוסבגד שניתז עליו ד� חטאת הטעו� כיבוסבגד שניתז עליו ד� חטאת הטעו� כיבוסבגד שניתז עליו ד� חטאת הטעו� כיבוס

כיבוס לבגד שניתז על מקצתו ד� חטאתכיבוס לבגד שניתז על מקצתו ד� חטאתכיבוס לבגד שניתז על מקצתו ד� חטאתכיבוס לבגד שניתז על מקצתו ד� חטאת צד
כלי בר גרידה שניתז עליו ד� חטאת אי� טעו� כיבוסכלי בר גרידה שניתז עליו ד� חטאת אי� טעו� כיבוסכלי בר גרידה שניתז עליו ד� חטאת אי� טעו� כיבוסכלי בר גרידה שניתז עליו ד� חטאת אי� טעו� כיבוס

כיבוס עור לד� חטאתכיבוס עור לד� חטאתכיבוס עור לד� חטאתכיבוס עור לד� חטאת,  ,  ,  ,  לשבת ולנגעי�לשבת ולנגעי�לשבת ולנגעי�לשבת ולנגעי�

שריית בגד במי� זהו כיבוסו

שריית פשת� במי� זהו לישתו

כיבוס מנעל עור בשבת

כיבוס בגד שניתז עליו ד� חטאת במקו� קדושכיבוס בגד שניתז עליו ד� חטאת במקו� קדושכיבוס בגד שניתז עליו ד� חטאת במקו� קדושכיבוס בגד שניתז עליו ד� חטאת במקו� קדוש

שבירת כלי חרס שבישל בו קדשי� במקו� קדוששבירת כלי חרס שבישל בו קדשי� במקו� קדוששבירת כלי חרס שבישל בו קדשי� במקו� קדוששבירת כלי חרס שבישל בו קדשי� במקו� קדוש

מריקת ושטיפת כלי נחשת שבישל בו במקו� קדושמריקת ושטיפת כלי נחשת שבישל בו במקו� קדושמריקת ושטיפת כלי נחשת שבישל בו במקו� קדושמריקת ושטיפת כלי נחשת שבישל בו במקו� קדוש

חומרות בחטאת משאר ק"ק

כיבוס ד� חטאתכיבוס ד� חטאתכיבוס ד� חטאתכיבוס ד� חטאת,  ,  ,  ,  שבירת כלי חרסשבירת כלי חרסשבירת כלי חרסשבירת כלי חרס,  ,  ,  ,  מריקת ושטיפתמריקת ושטיפתמריקת ושטיפתמריקת ושטיפת
כלי נחשת שיצאו חו� לקלעי�כלי נחשת שיצאו חו� לקלעי�כלי נחשת שיצאו חו� לקלעי�כלי נחשת שיצאו חו� לקלעי�

מעיל תכלת שניתז עליו ד� חטאת ונטמאמעיל תכלת שניתז עליו ד� חטאת ונטמאמעיל תכלת שניתז עליו ד� חטאת ונטמאמעיל תכלת שניתז עליו ד� חטאת ונטמא צה
כיבוס ד� חטאת בזכיבוס ד� חטאת בזכיבוס ד� חטאת בזכיבוס ד� חטאת בז'  '  '  '  סממני� ובכלל� מי רגלי�סממני� ובכלל� מי רגלי�סממני� ובכלל� מי רגלי�סממני� ובכלל� מי רגלי�

מריקת ושטיפת כלי שבושל בו קדשי�מריקת ושטיפת כלי שבושל בו קדשי�מריקת ושטיפת כלי שבושל בו קדשי�מריקת ושטיפת כלי שבושל בו קדשי�

מריקת ושטיפת כלי שבושל בו קדשי� אבל לא בלעמריקת ושטיפת כלי שבושל בו קדשי� אבל לא בלעמריקת ושטיפת כלי שבושל בו קדשי� אבל לא בלעמריקת ושטיפת כלי שבושל בו קדשי� אבל לא בלע

פת בשרית או חלבית (4)

הכשר תנור ע"י היסק לבשר וחלב (2)

קדרות חמ� בפסח ואחר הפסח (2)

אי� עושי� כבשונות בירושלי� (3) צו
שברי כלי חרס ששברו היו נבלעי� בעזרה במקומ� (2)

עשיית כלי שרת מחרס

בקיאות עדיפה על סברה (4)

מריקה ושטיפה לכלי שבישל במקצתומריקה ושטיפה לכלי שבישל במקצתומריקה ושטיפה לכלי שבישל במקצתומריקה ושטיפה לכלי שבישל במקצתו

קרב� הטוע� מריקה ושטיפה לכלי שבושל בוקרב� הטוע� מריקה ושטיפה לכלי שבושל בוקרב� הטוע� מריקה ושטיפה לכלי שבושל בוקרב� הטוע� מריקה ושטיפה לכלי שבושל בו

כלי שבישל בו תרומה

בישול בכלי שבלע מקרב� קוד� מריקה ושטיפהבישול בכלי שבלע מקרב� קוד� מריקה ושטיפהבישול בכלי שבלע מקרב� קוד� מריקה ושטיפהבישול בכלי שבלע מקרב� קוד� מריקה ושטיפה

הגעלת שיפוד ואסכלא שבלעו מקרב� בחמי�הגעלת שיפוד ואסכלא שבלעו מקרב� בחמי�הגעלת שיפוד ואסכלא שבלעו מקרב� בחמי�הגעלת שיפוד ואסכלא שבלעו מקרב� בחמי� צז
מריקה ושטיפה קוד� שעבר זמ� אכילת הקרב�מריקה ושטיפה קוד� שעבר זמ� אכילת הקרב�מריקה ושטיפה קוד� שעבר זמ� אכילת הקרב�מריקה ושטיפה קוד� שעבר זמ� אכילת הקרב�

גדר מריקה ושטיפה לכלי שבושל בו קרב�גדר מריקה ושטיפה לכלי שבושל בו קרב�גדר מריקה ושטיפה לכלי שבושל בו קרב�גדר מריקה ושטיפה לכלי שבושל בו קרב�

תבשיל קדשי� וחולי� או קתבשיל קדשי� וחולי� או קתבשיל קדשי� וחולי� או קתבשיל קדשי� וחולי� או ק""""ק וקקק וקקק וקקק וקק""""ל ודי� הכליל ודי� הכליל ודי� הכליל ודי� הכלי

קדשי� פסולי� שנגעו בקדשי� כשרי�קדשי� פסולי� שנגעו בקדשי� כשרי�קדשי� פסולי� שנגעו בקדשי� כשרי�קדשי� פסולי� שנגעו בקדשי� כשרי�

עשה אי דוחה ל"ת במקדש

שבירת עצ� בפסח להוציא המוח (2)

אי� עשה דוחה ל"ת ועשה (12)

כל הקדשי� טעוני� שחיטה בסכי�

שלמי ציבור נאכלי� לזכרי כהונה

חובת מריקה ושטיפה בכל הקדשי�חובת מריקה ושטיפה בכל הקדשי�חובת מריקה ושטיפה בכל הקדשי�חובת מריקה ושטיפה בכל הקדשי� צח
קדושה בולד קדשי� במעי אמו (1)

אי דני� אפשר משאי אפשר (5)

כל הקדשי� מפגלי� ומתפגלי�

דבר שבחובה אי� בא אלא מ� החולי� (4)

כל הקרבנות באי� ביו� ועבודת� בימי� (1)

הנאה בעצמות קדשי� (1)

כיבוס בגד שניתז באותו מקו� ד� חטאת ועולהכיבוס בגד שניתז באותו מקו� ד� חטאת ועולהכיבוס בגד שניתז באותו מקו� ד� חטאת ועולהכיבוס בגד שניתז באותו מקו� ד� חטאת ועולה

חציצה לטבילה לטבח מוכר רבב בתרתי

יביביביב:  :  :  :  טבול יו� טבול יו� טבול יו� טבול יו� �  �  �  �  בשר ועורות הקדשי�בשר ועורות הקדשי�בשר ועורות הקדשי�בשר ועורות הקדשי�

כהני� הזכאי� לחלוק בקדשי�כהני� הזכאי� לחלוק בקדשי�כהני� הזכאי� לחלוק בקדשי�כהני� הזכאי� לחלוק בקדשי� צח
כה� הראוי לעבודה חולק בקדשי� כה� הראוי לעבודה חולק בקדשי� כה� הראוי לעבודה חולק בקדשי� כה� הראוי לעבודה חולק בקדשי� ((((1111)))) צט

כה� קט� רשאי לאכול בקדשי� אבל אינו חולקכה� קט� רשאי לאכול בקדשי� אבל אינו חולקכה� קט� רשאי לאכול בקדשי� אבל אינו חולקכה� קט� רשאי לאכול בקדשי� אבל אינו חולק

כה� בעל מו� חולק בקדשי� כה� בעל מו� חולק בקדשי� כה� בעל מו� חולק בקדשי� כה� בעל מו� חולק בקדשי� ((((1111))))

כה� בעל מו� טמא אי חולק בקדשי�כה� בעל מו� טמא אי חולק בקדשי�כה� בעל מו� טמא אי חולק בקדשי�כה� בעל מו� טמא אי חולק בקדשי�

ככככ""""ג מקריב אונ� אבל אינו חולק בקדשי�ג מקריב אונ� אבל אינו חולק בקדשי�ג מקריב אונ� אבל אינו חולק בקדשי�ג מקריב אונ� אבל אינו חולק בקדשי�

כה� טמא אי חולק בקרבנות ציבור כה� טמא אי חולק בקרבנות ציבור כה� טמא אי חולק בקרבנות ציבור כה� טמא אי חולק בקרבנות ציבור ((((1111))))

נגיעת אונ� בקדשי�

הסיח דעתו חושש לטומאת מת למקדש (2)

שמירה מטומאה לחצאי� (2)

אונ� לאכילת פסח ושאר קדשי� (2)

אנינות לילה ביו� קבורה כשמת יו� קוד�

אנינות לילה דאו'  או דרבנ� (3)

אונ� אסור לשלח קרבנו לבהמ"ק

אונ� שמתו מת בערב פסח קוד� או אחר חצות ק
טומאה לקרובי� רשות או מצוה (2)

החובה להיטמא למת מצוה, עד היכ� (5)

אכילת הפסח אי מעכבת (4)

אנינות לילה ביו� מיתה כשלא קברוהו

אנינות לילה דאו'  או דרבנ� (4)

חכמי� עשו חיזוק לדבריה� יותר משל תורה (6) קא
שעיר ר"ח שנשר� בשמיני למילואי�

כהונתו של פנחס

משה רבינו שימש ככ"ג

מי הסגיר את מרי� בצרעתה

נהיגת כבוד במלכות אפי'  רשעה קב
כה� בעל מו� חולק בקדשי� כה� בעל מו� חולק בקדשי� כה� בעל מו� חולק בקדשי� כה� בעל מו� חולק בקדשי� ((((2222))))

כה� טמא אי� חולק בקרבנות ציבור כה� טמא אי� חולק בקרבנות ציבור כה� טמא אי� חולק בקרבנות ציבור כה� טמא אי� חולק בקרבנות ציבור ((((2222))))

כה� טמא בשעת זריקת הד� או בשעת הקטר החלבי�כה� טמא בשעת זריקת הד� או בשעת הקטר החלבי�כה� טמא בשעת זריקת הד� או בשעת הקטר החלבי�כה� טמא בשעת זריקת הד� או בשעת הקטר החלבי�
אי חולק בקדשי�אי חולק בקדשי�אי חולק בקדשי�אי חולק בקדשי�

כה� הראוי לעבודה חולק בקדשי� כה� הראוי לעבודה חולק בקדשי� כה� הראוי לעבודה חולק בקדשי� כה� הראוי לעבודה חולק בקדשי� ((((2222))))

נתינת בכור לכה� שאינו ראוי לעבודה

הרהור בד"ת במקומות המטונפי� (4)

עורות קדשי� שנפסלו עורות קדשי� שנפסלו עורות קדשי� שנפסלו עורות קדשי� שנפסלו ((((1111)))) קג
עורות קדשי� שזוכי� בה� הכהני�עורות קדשי� שזוכי� בה� הכהני�עורות קדשי� שזוכי� בה� הכהני�עורות קדשי� שזוכי� בה� הכהני�

עור עולת הקדשעור עולת הקדשעור עולת הקדשעור עולת הקדש

עור עולת גר שמת ללא יורשי�עור עולת גר שמת ללא יורשי�עור עולת גר שמת ללא יורשי�עור עולת גר שמת ללא יורשי�

עור עולה שנשחטה שלא לשמהעור עולה שנשחטה שלא לשמהעור עולה שנשחטה שלא לשמהעור עולה שנשחטה שלא לשמה

עורות קקעורות קקעורות קקעורות קק""""ל לבעלי�ל לבעלי�ל לבעלי�ל לבעלי�

טבול יו�טבול יו�טבול יו�טבול יו�,  ,  ,  ,  מחוסר כפורי� ואונ� אי� חולקי� בעורותמחוסר כפורי� ואונ� אי� חולקי� בעורותמחוסר כפורי� ואונ� אי� חולקי� בעורותמחוסר כפורי� ואונ� אי� חולקי� בעורות

מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא (11)

הנאה בעצמות קדשי� (2)

לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (10)

עורות קדשי� שנפסלו עורות קדשי� שנפסלו עורות קדשי� שנפסלו עורות קדשי� שנפסלו ((((2222))))

זריקת הד� אי מרצה על העור בפני עצמוזריקת הד� אי מרצה על העור בפני עצמוזריקת הד� אי מרצה על העור בפני עצמוזריקת הד� אי מרצה על העור בפני עצמו

הפשט העולה אחר זריקת דמה

זריקת ד� כשנטמא הבשר (2) קד
הפסד ממו� כדיעבד
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עור קרב� שנמצא טריפה בבני מעיי�עור קרב� שנמצא טריפה בבני מעיי�עור קרב� שנמצא טריפה בבני מעיי�עור קרב� שנמצא טריפה בבני מעיי� קד
עור בכור בעל מו� שנמצא טריפהעור בכור בעל מו� שנמצא טריפהעור בכור בעל מו� שנמצא טריפהעור בכור בעל מו� שנמצא טריפה

מקו� ואופ� שריפת חטאות פנימיותמקו� ואופ� שריפת חטאות פנימיותמקו� ואופ� שריפת חטאות פנימיותמקו� ואופ� שריפת חטאות פנימיות

ג'  בית הדש� שהיו במקדש

פסול מחשבה, לינה, יוצא וטמא בחטאות פנימיות

השלמת יציאת רוב חטאת פנימית במיעוט אברהשלמת יציאת רוב חטאת פנימית במיעוט אברהשלמת יציאת רוב חטאת פנימית במיעוט אברהשלמת יציאת רוב חטאת פנימית במיעוט אבר

רוב מתעסקי� בחטאות פנימיות שיצאו אי נטמאי� כול�רוב מתעסקי� בחטאות פנימיות שיצאו אי נטמאי� כול�רוב מתעסקי� בחטאות פנימיות שיצאו אי נטמאי� כול�רוב מתעסקי� בחטאות פנימיות שיצאו אי נטמאי� כול� קה
חטאות פנימיות שיצאו וחזרו אי מטמאי�חטאות פנימיות שיצאו וחזרו אי מטמאי�חטאות פנימיות שיצאו וחזרו אי מטמאי�חטאות פנימיות שיצאו וחזרו אי מטמאי�

טומאת מגע ואוכלי� ומשקי� בחטאות פנימיות

טומאה בשעיר המשתלח בעודו חי

טומאת נבלת עו� טהור במגע

ראשו� ושני לטומאה בחיבור אוכלי� ע"י משקי�

מקו� שריפת חטאות פנימיות וטומאת בגדי�מקו� שריפת חטאות פנימיות וטומאת בגדי�מקו� שריפת חטאות פנימיות וטומאת בגדי�מקו� שריפת חטאות פנימיות וטומאת בגדי�

מקו� שריפת פר ושעיר יוה"כ וטומאת בגדי� (2)

השור� איברי פר ושעיר יוההשור� איברי פר ושעיר יוההשור� איברי פר ושעיר יוההשור� איברי פר ושעיר יוה""""כ מטמא בגדי� כ מטמא בגדי� כ מטמא בגדי� כ מטמא בגדי� ((((2222)))) קו

יגיגיגיג:  :  :  :  השוחט והמעלה השוחט והמעלה השוחט והמעלה השוחט והמעלה �  �  �  �  איסור שחוטי חו�איסור שחוטי חו�איסור שחוטי חו�איסור שחוטי חו�

איסור שחוטי חו�איסור שחוטי חו�איסור שחוטי חו�איסור שחוטי חו� קו
לללל""""תתתת,  ,  ,  ,  עשה ועונש לשוחט ומעלה קדשי� בחו�עשה ועונש לשוחט ומעלה קדשי� בחו�עשה ועונש לשוחט ומעלה קדשי� בחו�עשה ועונש לשוחט ומעלה קדשי� בחו�

השמר פ� ואל ל'  לאו (7)

אי� מזהירי�/עונשי� מ� הדי� (9)

וי"ו מוסי� על עני� ראשו� (9) קז
איסור זריקת ד� קדשי� בחו�איסור זריקת ד� קדשי� בחו�איסור זריקת ד� קדשי� בחו�איסור זריקת ד� קדשי� בחו�

שחיטת ומליקת עו� בחו�שחיטת ומליקת עו� בחו�שחיטת ומליקת עו� בחו�שחיטת ומליקת עו� בחו�

קמיצה וקבלת ד� בחו�קמיצה וקבלת ד� בחו�קמיצה וקבלת ד� בחו�קמיצה וקבלת ד� בחו�

חילוק כפרה בשחטחילוק כפרה בשחטחילוק כפרה בשחטחילוק כפרה בשחט,  ,  ,  ,  העלה וזרק קדשי� בחו�העלה וזרק קדשי� בחו�העלה וזרק קדשי� בחו�העלה וזרק קדשי� בחו�

גדר חו� לאיסור שחוטי חו�גדר חו� לאיסור שחוטי חו�גדר חו� לאיסור שחוטי חו�גדר חו� לאיסור שחוטי חו�

שחט קדשי� על גג ההיכלשחט קדשי� על גג ההיכלשחט קדשי� על גג ההיכלשחט קדשי� על גג ההיכל

שחט קדשי� בעזרה כשצוארה בחו� וההיפ#שחט קדשי� בעזרה כשצוארה בחו� וההיפ#שחט קדשי� בעזרה כשצוארה בחו� וההיפ#שחט קדשי� בעזרה כשצוארה בחו� וההיפ#

איסור שחוטי חו� בזהאיסור שחוטי חו� בזהאיסור שחוטי חו� בזהאיסור שחוטי חו� בזה""""זזזז

קדושה ראשונה אי קידשה לעתיד לבוא (7)

הקרבת ואכילת קדשי� ומע"ש בזה"ז (2)

העלה אבר בחו� ועצ� משלי� לכשיעור העלה אבר בחו� ועצ� משלי� לכשיעור העלה אבר בחו� ועצ� משלי� לכשיעור העלה אבר בחו� ועצ� משלי� לכשיעור ((((1111))))

העלה בחו� ראש יונה ומלח משלי� לכשיעורהעלה בחו� ראש יונה ומלח משלי� לכשיעורהעלה בחו� ראש יונה ומלח משלי� לכשיעורהעלה בחו� ראש יונה ומלח משלי� לכשיעור

חיוב למעלה בחו� את שנשחט בחו�חיוב למעלה בחו� את שנשחט בחו�חיוב למעלה בחו� את שנשחט בחו�חיוב למעלה בחו� את שנשחט בחו� קח
שחט קרב� בלילה או קיבל דמו בכלי חול והעלה בחו�שחט קרב� בלילה או קיבל דמו בכלי חול והעלה בחו�שחט קרב� בלילה או קיבל דמו בכלי חול והעלה בחו�שחט קרב� בלילה או קיבל דמו בכלי חול והעלה בחו�

((((2222))))

חיוב טמא שאכל קודש טמא

איסור אי חל על איסור (10)

השוחט בחו� להדיוט חייב והמעלה פטורהשוחט בחו� להדיוט חייב והמעלה פטורהשוחט בחו� להדיוט חייב והמעלה פטורהשוחט בחו� להדיוט חייב והמעלה פטור

שוגג, אנוס ומוטעה פטורי� מכרת וחטאת

בבבב'  '  '  '  ששחטו כאששחטו כאששחטו כאששחטו כא'  '  '  '  בחו� פטורי� ובהעלו כאבחו� פטורי� ובהעלו כאבחו� פטורי� ובהעלו כאבחו� פטורי� ובהעלו כא'  '  '  '  חייבי�חייבי�חייבי�חייבי�

דברה תורה כל'  בני אד� (15)

העלה בחו� וחזר והעלה וחזר והעלההעלה בחו� וחזר והעלה וחזר והעלההעלה בחו� וחזר והעלה וחזר והעלההעלה בחו� וחזר והעלה וחזר והעלה

המעלה בחו� חייב על השל� ולא על חסרהמעלה בחו� חייב על השל� ולא על חסרהמעלה בחו� חייב על השל� ולא על חסרהמעלה בחו� חייב על השל� ולא על חסר

חיוב על העלאה בחו� אי צרי# מזבחחיוב על העלאה בחו� אי צרי# מזבחחיוב על העלאה בחו� אי צרי# מזבחחיוב על העלאה בחו� אי צרי# מזבח

במה אי טעונה קר�, כבש, יסוד ורבוע (1)

המעלה בחו� קדשי� שהיה פסול� בקודשהמעלה בחו� קדשי� שהיה פסול� בקודשהמעלה בחו� קדשי� שהיה פסול� בקודשהמעלה בחו� קדשי� שהיה פסול� בקודש קט
האסורי� משו� העלאה בחו�האסורי� משו� העלאה בחו�האסורי� משו� העלאה בחו�האסורי� משו� העלאה בחו�

צירו� בשר ואימורי� לכשיעור להעלאה בחו�צירו� בשר ואימורי� לכשיעור להעלאה בחו�צירו� בשר ואימורי� לכשיעור להעלאה בחו�צירו� בשר ואימורי� לכשיעור להעלאה בחו�,  ,  ,  ,  לפיגוללפיגוללפיגוללפיגול,,,,
לנותר ולטמאלנותר ולטמאלנותר ולטמאלנותר ולטמא

העלאה של חלק מ� המתיר בחו�העלאה של חלק מ� המתיר בחו�העלאה של חלק מ� המתיר בחו�העלאה של חלק מ� המתיר בחו�

הקטיר כזית בלבד מהקטורת בהיכל או בקה"ק

ניס# יי� או מי� פחות מכשיעור בחו�ניס# יי� או מי� פחות מכשיעור בחו�ניס# יי� או מי� פחות מכשיעור בחו�ניס# יי� או מי� פחות מכשיעור בחו�

העלאת מתיר קרב� שחסר בחו�העלאת מתיר קרב� שחסר בחו�העלאת מתיר קרב� שחסר בחו�העלאת מתיר קרב� שחסר בחו� קי

העלה בשר ואימורי� בחו�העלה בשר ואימורי� בחו�העלה בשר ואימורי� בחו�העלה בשר ואימורי� בחו�

מי� במינו אי חוצ� (4)

מנחה שהקריבה בחו� ע� קומצהמנחה שהקריבה בחו� ע� קומצהמנחה שהקריבה בחו� ע� קומצהמנחה שהקריבה בחו� ע� קומצה

הקריב חצי מתיר בחו�הקריב חצי מתיר בחו�הקריב חצי מתיר בחו�הקריב חצי מתיר בחו�

חצי מתיר אי מתיר חלק יחסי כנגדו בשיריי�

זרק מקצת ד� בחו�זרק מקצת ד� בחו�זרק מקצת ד� בחו�זרק מקצת ד� בחו�

ניס# מי� בחג הסוכות בחו�ניס# מי� בחג הסוכות בחו�ניס# מי� בחג הסוכות בחו�ניס# מי� בחג הסוכות בחו�

מצות ניסו# המי� אי הוי דאו'

נסכי� אי קרבו במדבר (2) קיא
ניסו# יי� בחו�ניסו# יי� בחו�ניסו# יי� בחו�ניסו# יי� בחו�

נסכי� אי קרבו בבמות

הקריב שיירי ד� בחו� הקריב שיירי ד� בחו� הקריב שיירי ד� בחו� הקריב שיירי ד� בחו� ((((2222))))

עיכוב מת� שיירי הד� על יסוד מזבח החיצו� (5)

מלק או שחט עו� בפני� או בחו� והעלה בחו�מלק או שחט עו� בפני� או בחו� והעלה בחו�מלק או שחט עו� בפני� או בחו� והעלה בחו�מלק או שחט עו� בפני� או בחו� והעלה בחו�

שחט קרב� בלילה בפני� או בחו� והעלה בחו� שחט קרב� בלילה בפני� או בחו� והעלה בחו� שחט קרב� בלילה בפני� או בחו� והעלה בחו� שחט קרב� בלילה בפני� או בחו� והעלה בחו� ((((3333))))

קיבל ד� בכלי חול בפני� או בחו� וזרק בחו�קיבל ד� בכלי חול בפני� או בחו� וזרק בחו�קיבל ד� בכלי חול בפני� או בחו� וזרק בחו�קיבל ד� בכלי חול בפני� או בחו� וזרק בחו�

נת� מכוסות שקיבל בה� ד� חטאת בפני� ובחו�נת� מכוסות שקיבל בה� ד� חטאת בפני� ובחו�נת� מכוסות שקיבל בה� ד� חטאת בפני� ובחו�נת� מכוסות שקיבל בה� ד� חטאת בפני� ובחו�

אבדה חטאתו והפריש אחרת ושחט� בפני� ובחו�אבדה חטאתו והפריש אחרת ושחט� בפני� ובחו�אבדה חטאתו והפריש אחרת ושחט� בפני� ובחו�אבדה חטאתו והפריש אחרת ושחט� בפני� ובחו�

הקריב שיירי ד� בחו� (3) קיב
כוס ד� אי דוחה כוס אחרת או הוי שיריי� (3)

הפריש ב'  חטאות לאחריות

אש� ושעיר נשיא שניתקו לרעיה ושחט� סת� (4)

ידידידיד:  :  :  :  פרת חטאת פרת חטאת פרת חטאת פרת חטאת �  �  �  �      במות יחיד וציבורבמות יחיד וציבורבמות יחיד וציבורבמות יחיד וציבור

פפפפ""""א ששחטה חו� מגתהא ששחטה חו� מגתהא ששחטה חו� מגתהא ששחטה חו� מגתה קיב
חזקת א"י וירושלי� כבדוקות מקבר התהו� קיג
פ"א ששחטה בתו# ירושלי� או שלא כנגד פתח המקדש

פ"א ששרפה שלא כנגד פתח המקדש

המבול אי ירד בא"י

דגי� שבי� לא היו בכלל גזירת המבול (3)

הצלת הרא� במבול

עפרה של בבל (2)

שחט בחו� שעיר המשתלח וקדשי בדק הבית שחט בחו� שעיר המשתלח וקדשי בדק הבית שחט בחו� שעיר המשתלח וקדשי בדק הבית שחט בחו� שעיר המשתלח וקדשי בדק הבית ((((2222))))

שחט בחו� רובע ונרבעשחט בחו� רובע ונרבעשחט בחו� רובע ונרבעשחט בחו� רובע ונרבע,  ,  ,  ,  מוקצה ונעבדמוקצה ונעבדמוקצה ונעבדמוקצה ונעבד,  ,  ,  ,  אתנ� ומחיראתנ� ומחיראתנ� ומחיראתנ� ומחיר,,,,
כלאי� ויוצא דופ�כלאי� ויוצא דופ�כלאי� ויוצא דופ�כלאי� ויוצא דופ�

אי� אד� אוסר דבר שאינו שלו (6) קיד
דעת ריה"ג שקק"ל ממו� בעלי� (6)

שחט בחו� בעל מו�שחט בחו� בעל מו�שחט בחו� בעל מו�שחט בחו� בעל מו�,  ,  ,  ,  מחוסר זמ� או אותו ואת בנומחוסר זמ� או אותו ואת בנומחוסר זמ� או אותו ואת בנומחוסר זמ� או אותו ואת בנו

דעת רדעת רדעת רדעת ר""""ש בראוי לאחר זמ� ששחטו בחו� בלאוש בראוי לאחר זמ� ששחטו בחו� בלאוש בראוי לאחר זמ� ששחטו בחו� בלאוש בראוי לאחר זמ� ששחטו בחו� בלאו

שחט בחו� קרב� מחוסר זמ� בבעלי�שחט בחו� קרב� מחוסר זמ� בבעלי�שחט בחו� קרב� מחוסר זמ� בבעלי�שחט בחו� קרב� מחוסר זמ� בבעלי�

שחט בחו� אש� מחוסר זמ� בבעלי� שלא לשמושחט בחו� אש� מחוסר זמ� בבעלי� שלא לשמושחט בחו� אש� מחוסר זמ� בבעלי� שלא לשמושחט בחו� אש� מחוסר זמ� בבעלי� שלא לשמו

אש� של מחוסר זמ� בבעלי� שנשחט שלא לשמו

הפריש ב'  אשמות לאחריות קטו
העלה בחו� חלק בקדשי� העומד לאכילההעלה בחו� חלק בקדשי� העומד לאכילההעלה בחו� חלק בקדשי� העומד לאכילההעלה בחו� חלק בקדשי� העומד לאכילה

עבד בחו� עבודה שאינה גמר עבודהעבד בחו� עבודה שאינה גמר עבודהעבד בחו� עבודה שאינה גמר עבודהעבד בחו� עבודה שאינה גמר עבודה

עבודה בבכורות קוד� הקמת המשכ�עבודה בבכורות קוד� הקמת המשכ�עבודה בבכורות קוד� הקמת המשכ�עבודה בבכורות קוד� הקמת המשכ�

עולות שהקריבו במדבר אי טעונות הפשט וניתוח

מות נדב ואביהוא ושתיקת אהרו�

בע"ח הכשרי� להקרבה קוד� הקמת המשכ�

מחוסר אבר פסול לקרב� אפי'  לבני נח (3) קטז
טריפה אי יולדת (3)

נעשתה בבהמה עבירה פסולה לקרב� אפי'  לבני נח

סוגי קרבנות שהקריבו בני נח עד המשכ�סוגי קרבנות שהקריבו בני נח עד המשכ�סוגי קרבנות שהקריבו בני נח עד המשכ�סוגי קרבנות שהקריבו בני נח עד המשכ�

יתרו אי היה קוד� או אחר מת� תורה

התגיירותו של יתרו
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רחב הזונה קטז
היתר במות לנכרי� א� בזההיתר במות לנכרי� א� בזההיתר במות לנכרי� א� בזההיתר במות לנכרי� א� בזה""""זזזז

עצי� ששמשו להדיוט אי כשרי� לה'

מקו� אכילת קקמקו� אכילת קקמקו� אכילת קקמקו� אכילת קק""""ל במדברל במדברל במדברל במדבר

ג'  מחנות במדבר, בירושלי� ובשילה

קליטת רוצחי� במחנה לויה במדבר קיז
קרבנות הקרבי� בבמה גדולה וקטנה קרבנות הקרבי� בבמה גדולה וקטנה קרבנות הקרבי� בבמה גדולה וקטנה קרבנות הקרבי� בבמה גדולה וקטנה ((((2222))))

מנחות אי קרבו בבמות מנחות אי קרבו בבמות מנחות אי קרבו בבמות מנחות אי קרבו בבמות ((((1111))))

קרבנות נזיר בבמת יחידקרבנות נזיר בבמת יחידקרבנות נזיר בבמת יחידקרבנות נזיר בבמת יחיד

עבודת זר כשרה בבמות קיח
הבדלי� בי� במה גדולה לקטנה (1)

משכ� שילה אבני� מלמטה ויריעות מלמעלהמשכ� שילה אבני� מלמטה ויריעות מלמעלהמשכ� שילה אבני� מלמטה ויריעות מלמעלהמשכ� שילה אבני� מלמטה ויריעות מלמעלה

מקו� אכילת קקמקו� אכילת קקמקו� אכילת קקמקו� אכילת קק""""ל ומעל ומעל ומעל ומע""""ש בשילה ש בשילה ש בשילה ש בשילה ((((2222))))

שילה בנחלת שבט יוס� או בנימי�

מני� שנות אהל מועדמני� שנות אהל מועדמני� שנות אהל מועדמני� שנות אהל מועד,  ,  ,  ,  גלגלגלגלגלגלגלגל,  ,  ,  ,  נוב וגבעו� ושילהנוב וגבעו� ושילהנוב וגבעו� ושילהנוב וגבעו� ושילה

כיבוש וחלוקת האר� ארכו י"ד שני�

היתר במות בימי נוב וגבעו�היתר במות בימי נוב וגבעו�היתר במות בימי נוב וגבעו�היתר במות בימי נוב וגבעו� קיט
מעשר בהמה ומעמעשר בהמה ומעמעשר בהמה ומעמעשר בהמה ומע""""ש בימי נוב וגבעו�ש בימי נוב וגבעו�ש בימי נוב וגבעו�ש בימי נוב וגבעו�

כי לא באת� עד עתה אל המנוחה ואל הנחלהכי לא באת� עד עתה אל המנוחה ואל הנחלהכי לא באת� עד עתה אל המנוחה ואל הנחלהכי לא באת� עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה

היתר במות בימי שילההיתר במות בימי שילההיתר במות בימי שילההיתר במות בימי שילה

הקדיש בשעת היתר במות ושחט והעלה בחו� בשעתהקדיש בשעת היתר במות ושחט והעלה בחו� בשעתהקדיש בשעת היתר במות ושחט והעלה בחו� בשעתהקדיש בשעת היתר במות ושחט והעלה בחו� בשעת
איסור במותאיסור במותאיסור במותאיסור במות

אי� סמיכהאי� סמיכהאי� סמיכהאי� סמיכה,  ,  ,  ,  שחיטה בצפו�שחיטה בצפו�שחיטה בצפו�שחיטה בצפו�,  ,  ,  ,  מת� ד� סביבמת� ד� סביבמת� ד� סביבמת� ד� סביב,  ,  ,  ,  תנופהתנופהתנופהתנופה
והגשה בבמת יחידוהגשה בבמת יחידוהגשה בבמת יחידוהגשה בבמת יחיד

מנחות ועופות אי קרבו בבמות מנחות ועופות אי קרבו בבמות מנחות ועופות אי קרבו בבמות מנחות ועופות אי קרבו בבמות ((((2222))))

אי� חובה בכהונהאי� חובה בכהונהאי� חובה בכהונהאי� חובה בכהונה,  ,  ,  ,  בגדי שרת וכלי שרת בבמותבגדי שרת וכלי שרת בבמותבגדי שרת וכלי שרת בבמותבגדי שרת וכלי שרת בבמות

חלוקת דמי� עליוני� ותחתוני� בבמותחלוקת דמי� עליוני� ותחתוני� בבמותחלוקת דמי� עליוני� ותחתוני� בבמותחלוקת דמי� עליוני� ותחתוני� בבמות

אי� חובת רחיצת ידי� ורגלי� בבמותאי� חובת רחיצת ידי� ורגלי� בבמותאי� חובת רחיצת ידי� ורגלי� בבמותאי� חובת רחיצת ידי� ורגלי� בבמות

עולת במת יחיד שהכניסה לעזרה אחר שחיטהעולת במת יחיד שהכניסה לעזרה אחר שחיטהעולת במת יחיד שהכניסה לעזרה אחר שחיטהעולת במת יחיד שהכניסה לעזרה אחר שחיטה

ק"ק ששחט� בדרו� שעלו למזבח אי ירדו קכ
שחיטה בלילה בבמת יחידשחיטה בלילה בבמת יחידשחיטה בלילה בבמת יחידשחיטה בלילה בבמת יחיד

עולת במת יחיד אי טעונה הפשט וניתוחעולת במת יחיד אי טעונה הפשט וניתוחעולת במת יחיד אי טעונה הפשט וניתוחעולת במת יחיד אי טעונה הפשט וניתוח

הבדלי� ודמיו� בי� במה גדולה וקטנה הבדלי� ודמיו� בי� במה גדולה וקטנה הבדלי� ודמיו� בי� במה גדולה וקטנה הבדלי� ודמיו� בי� במה גדולה וקטנה ((((2222))))

במה אי טעונה קר�במה אי טעונה קר�במה אי טעונה קר�במה אי טעונה קר�,  ,  ,  ,  כבשכבשכבשכבש,  ,  ,  ,  יסוד ורבוע יסוד ורבוע יסוד ורבוע יסוד ורבוע ((((2222))))

במה אי טעונה כיור וכנובמה אי טעונה כיור וכנובמה אי טעונה כיור וכנובמה אי טעונה כיור וכנו

פיגולפיגולפיגולפיגול,  ,  ,  ,  נותר וטמא בבמה קטנהנותר וטמא בבמה קטנהנותר וטמא בבמה קטנהנותר וטמא בבמה קטנה
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