בעזהשי"ת

גלי מסכתא

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


כל הזכויות שמורות
תש"ס
כתובת להערות :
גפ"ת ,רח' חזו איש 36
פעיה"ק ירושלי תובב"א

טל(02) 571!2016 :

גמ' פט " .צב.

פ"י כל התדיר

תדיר קוד ]מלבד עולת הבוקר ,מוספי למוספי  כאלה ,אשר לעולת התמיד[
כל המקודש יותר קוד:
ד חטאת לד עולה ,אברי עולה לאימורי חטאת ]את האחד לחטאת ואת האחד לעולה ,ופר שני
לחטאת[ וספק בד מזה ואברי מזה
אש מצורע  חטאת  אש  תודה  איל נזיר  שלמי  בכור  מעשר  חטאת עו  עולת עו 
מנחת חוטא  מנחת נדבה
באותה סוג קרב :פרי  אילי  כבשי  שעירי
פר כה המשיח  העל דבר  עבודת כוכבי  שעירי עבודת כוכבי
ספק אי ד עולה קוד ד אש
קדשי קלי לפני זריקה  יש פסול יוצא על ד ,בשר לר"ל )ור' יוחנ חולק( ,אימורי לרבינא בר שילא
לר"א )ור"ע חולק( )ולא לר"פ(
ספק אי מנחת נדבה קוד למנחת סוטה
אפי' חטאת עו קוד לעולת בהמה ]בני אב  אשר לחטאת ראשונה[
חו $משעיר עכו" ]חטת )חסר א'( ,כמשפט[ ,מפרי החג לרבינא ]כמשפט[
מח' אי מעשר לפני או אחרי חטאת עו ע עולת בהמה
רק אש מצורע לפני חטאת ]בא להכשיר[
ר"מ  שלמי דאמש קוד לחטאת היו )לרש"י שלנו  להקרבת הד(
מקודש קוד לָמצוי וספק אי קוד לתדיר )עולת ר"ח לפר העדה ,לרש"י  תמיד לחטאת(
או למצוי הרבה יותר לתי' ב' בגמ'
שחט לאינו תדיר ,לאינו מקודש קוד  ספק א יזרוק קוד התדיר ,למסקנא דיקא  כ
ר"ש )ור"ע(  אי מתנדבי שמ חו $מלתקוני גברא )עז(.
ר"ט  מתנדבי שמ  שמואל ,ר' זירא ,לת"ק דמביא לוג א'  קומצו ושייריו נאכלי ]קרב מנחה[
אביי ,לרבי דמביא ג' לוגי  כולה לאישי ]ואוקי באתרה  כנסכי[
שמואל  מתנדב יי מזלפו ע"ג אישי ]אשה ריח ניחוח[ ]כיבוי במקצת לא שמי' כיבוי ,שאני כיבוי
דמצוה ,כר"ש דאינו מתכוי[
ר"ע ,ר"י דאינו מתכוי אסור  לספלי

רש"י צא  :צב.

זילו ע"ג אישי אינו פסיק רישא דאפשר בטיפי דקי הלכ& אפי' מכבה בגסות הוי אינו מתכוי
נסכי שנטמאו נשרפי בעזרה בפנ"ע  שתהא שריפת ניכרת לעצמ

