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הוכ� ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלי� והופ� על ידי כולל עיו� הד� 
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
מסכת זבחי�  
 
 
 
 
 

כללי� לשימוש 
[ ]  =   מקור או טע� הדבר 

( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

מדאו'  =   מדאורייתא 
לרש"י  =   שיטת רש"י כשתוס' חולקי� ! עי' בספר סיכומי גפ"ת את שיטת תוס' (וג� 

לעיקרי החידושי� שבתוס') 
 

בפע� הראשונה כדאי לדקדק מאד בדברי הסיכו� כדי לתפוס מלא המוב� לאור מה 
שלמדת בפני� הגמרא, ואח"כ לחזור בקלות הרבה פעמי� שיהיו מחודדי� בפי#. 

 
 

 �נא להכניס השמטות החשובות בעיני
נא להעיר הערות 
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פ"ט המזבח מקדש 
גמ' פג. ! פו. 

כל הראוי למזבח א� עלו לא ירדו [לרש"י � היא (בהויית�) העולה על מוקדה] 
ולא: 1) קומ� בלי קידוש כלי 

2) לר' יהושע � ד� ונסכי� [לאו בר מוקדה] ור"ג חולק 
3) לר"ש � בנסכי�, במנחה הבאי� ע� הזבח (אפי' למחר) ירדו 

[לאו כעולה הבאה מחמת עצמה] (בפנ"ע לא ירדו) 
4) לריה"ג � עולת עו" [כבשי�] ור"ע חולק 

5) לריה"ג ור"ע � מנחה 
6) אי# פסולו בקדש 

7) לר"י � שחיטת לילה, נשפ$ דמה ויוצא דמה [זאת היא העולה] ור"ש חולק 
8) חיי� 

9) עולת נקבה, 10) דוקי# שבעי# לפני ההקדש אפי' לר"ע 
11) קטורת [אינו ראוי לחיצו#] 

12) לרבי � צמר, עצמות, גידי#, וכו' שפרשו מעולה [ועשית עולותי$ הבשר והד�] 
וכ# א� ירדו לא יעלו אא"כ משלה האור 

כז: � ר' אלעזר � מזבח הפנימי מקדש אפי' אינו ראוי לו [כלי שרת] 
מחזירי# פוקעי# [על מוקדה, אשר תאכל האש] ולא עיכולי קטרת, ולא עיכולי גידי# ועצמות 

ר' יוחנ# � מודה ר"י דחייב אהעלאת חו� דשחיטת לילה בפני� [לא גרע משוחט בחו�] 
עולא, ר' יוחנ# � אפי' אימורי ק' קלי� לפני זריקה א� עלו לא ירדו [לחמו של מזבח] אע"פ דעדיי# אי# 

בה# מעילה 
שחט עולה בראש המזבח יעשה הפשט וניתוח בראש המזבח 

[כמ"ד דמותר, בנפסל אחר זריקה ולא ירדו ועורה לכה# כר"א בר"ש] 
יש נרבע בעופות 

ר' זירא � פירשו גידי# ועצמות דק' עולה כלפי מעלה (רש"י � לצד המערכה) לא ירדו אפי' לרבי [נתקרב 
לאש] 

רבה � פירשו עצמות וכו' לפני זריקה � מותר להדיוט [ג"ש לו יהיה לאש�]  
פרשו לאחר זריקה הוי קדשי� פסולי# 

ר' אלעזר � לפני זריקה מועלי# (לרש"י � לעול�) 
(לרש"י � מח' אליבא דרבי) לאחר זריקה � לא נהני# מדרבנ# ולא מועלי# [ג"ש לו יהיה] 

רש"י פה. � פו. 
חיי� כשרי� ירדו דהא חוזרי# ועולי# בשחיטת# 

לרבנ# דרבי מקטירי# עצמות שפרשו מעולה � לרש"י � לכתחלה יעלו 
גמ' פו. ! פח: 

עצמות וגידי# (רש"י � ופסולי� שלא ירדו) וגחלת שפקעו מעל המזבח לא יחזיר (לרש"י � א"צ להחזיר) 
אברי� כשרי� שנתקשו (שרירי) מאש � פקעו קוד� חצות יחזור לפני חצות 

[רב � כל הלילה והקטיר, כל הלילה והרי� (½ ½)] 
   וחצות עושה עיכול (אפי' כשה# על הקרקע) וא� החזיר אח"כ אי# נהני# (לרש"י � מדרבנ�) 

בשמני�: החזיר לאחר חצות � רב חסדא � עמוד השחר עושה עיכול 
רבה � חצות שני עושה עיכול 

לאחר עמוד השחר � רב חסדא � אי# עיכול עד שיעשו דש#, רבה � חצות שני 
מותר להרי� דש# קוד� חצות (מעוכלי# לגמרי) [ר' יוחנ# � כל הלילה עד הבקר � בקר לבקרו] 

רבה � אי# לינה פוסלת בראש המזבח, ורבא חולק 



לרש"י � א" כלי שרת מקדש להפקיע מידי פדיו#  
(לרש"י לר' יוחנ# � א" לזרוק ד� פסול לכתחלה להכשיר איברי# (ור"ל לרש"י חולק) (וכל הפסולי# 

דלא יעלו איירי שישנ# עתה בכלי חול) 
ספק א� אויר מזבח (או כבש) כמזבח דמי, אבל ודאי כמזבח דמי ביד כה# [רש"י � הנחת גופו כהנחת קרב�] 

מחשבת חו� לזמנו לא פוסלת א� יקטירו למחר ע"י א� עלו לא ירדו 
מדות הלח לא מקדשי# היבש וכ# להיפ$ אבל כשרי� ליפסל בטבול יו� ולינה (ויוצא לרש"י) 

כלי שרת מקדש רק שלימי#, שיעור מלא או דעתו להשלי�, ומח' בבירוצי מדות 
גונזי� כלי� שנפגמו, בגדי כהונה שנתגעלו הרבה [אי# עניות במקו� עשירות] 

מח' אי ע"ב או ל"ו פעמוני� במעיל 
{כתונת מכפרת על שפיכות דמי� (במזיד בלי התראה), מכנסי� על ג"ע, מצנפת על גסי רוח, אבנט על 
הרהור, חוש# על דיני#, אפוד על ע"ז, מעיל על לשה"ר בפרהסיא (קטרת על בצינעא), צי� על 

עזות פני�} 
רש"י פו. � פח. 

לרש"י � פסולי# שמשלה האור פורתא או נתעכלו קצת א� ירצה יעלו 
לרש"י � שרירי (נתקשו) ראויי# לתרומת הדש# אחר חצות 

ממשקה ישראל לרש"י ממעט תרומה 
 
 


