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 דדף זבחים 

  
נֹותִהְלכֹות  ְרּבָ ה ַהּקָ   ַמֲעׂשֵ

ֶרק    כללי ההקרבה  ְרִביִעיּפֶ
, �ִבְ�ַעת ַקָ�ַלת ַהָ!�, ִ�ְ�ַעת ְזִביָחה ָצִרי� ָהעֹוֵבד ֶ�ִ�ְהֶיה ַמֲחַ�ְב�ֹו ְלֵ�� ַהֶ	ַבח �ְלֵ�� ְ�ָעָליו � ָל ַהְ	ָבִחי� י 

ֶ�ִ�ְהֶיה  �  )טו,ויקרא ז( "ֶזַבח �ֹוַדת ְ�ָלָמיו �ְבַ*ר" :ֶ�ֶ'ֱאַמר, ת ְזִריָקתֹו ַעל ַהִ$ְזֵ�חַ �ִבְ�עַ , ַהָ!� הֹוָלַכת �ִבְ�ַעת
 ,ְוִא� ָ�ַחט ְוָעַבד ְ�,ר ֲעבֹודֹות ְסָת�. ְוֵכ/ ְ�,ר ַהָ.ְרָ�נֹות ,ְלֵ�� ְ�ָלָמיו ,ִע� ְ�,ר ָהֲעבֹודֹות ָה+ְרַ�ע ,ְזִביָחה

  .ְוָעל� ַלְ�ָעִלי�, ֲהֵרי ֵה/ ְֵ�ִרי� � ְָלל ָ�עֹוָלה �ַב4ְָלִמי�  ְו3א ָחַ�ב

  
ין ׁשִ ְקּדָ סּוֵלי ַהּמֻ   ִהְלכֹות ּפְ

ֶרק  רּפֶ ה ָעׂשָ לֹׁשָ   המחשבות הפוסלות  ׁשְ

, �ַמֲחֶ�ֶבת ִ�'�י ַהָ$קֹו�, ַמֲחֶ�ֶבת ִ�'�י ַה�4ֵ :ְוֵא�6 ֵה/ ,נֹות/ 5�ֶֹוְסלֹות ֶאת ַהָ.ְר�ָ ָ�ל� ַמֲחָ�בֹות הֵ א 
ב 4ֵ יחַ ְגֹו/ ֶ�ָהָיה עֹוָלה וִ , א ִלְ�מוֹ 8ֶזה ַה4ֹוֵחט ֶאת ַהֶ	ַבח �ֶ  ?ֶ�ֶבת ִ�'�י ַה�4ֵ ֵיַצדַמחֲ . �ַמֲחֶ�ֶבת ַהְ	ַמ/

א ְלֵ�� 8אֹו 4ָ�ֶַחט ַהֶ	ַבח �ֶ , אֹו ְלֵ�� ְ�ָלִמי� �ְלֵ�� עֹוָלה ,ֶט'� ְלֵ�� עֹוָלה �ְ�ָלִמי�אֹו ִיְ�חָ  ,ה�א ְ�ָלִמי��ֶ 
  .זֹו ִהיא ַמֲחֶ�ֶבת ִ�'�י ַה�4ֵ � ְ�ָעָליו

...  

ֶרק  הּפֶ ָ ר ֲחִמׁשּ   מחשבת שינוי הש�  ָעׂשָ

א 6ָ8א �ֶ אֶ , ְֵ�ִרי� � נֹות ִצ��ר �ְ נֹות ָיִחיד ֵ�י/ ְ�ָקְר �ְ ֵ�י/ ְ�ָקְר , ַמֲחֶ�ֶבת ִ�'�י ַה�4ֵָל ַהְ	ָבִחי� ֶ�ִ'ְ�ֲחט� �ְ א 
ְוֶאָחד ַהְ$ַ�ֶ'ה . 5ְס�ִלי/ � ַמֲחֶ�ֶבת ִ�'�י ַה�4ֵ ֶ�ִא� ַנֲע*� �ְ , ח�; ִמ/ ַהַחָ:את ְוַה5ֶַסח ,ָעל� ַלְ�ָעִלי� ְלֵ�� חֹוָבה

  .)יד,לעיל יג( ְרנ�+ְמֹו ֶ��ֵ , ִריָקה	ְ ֵ�� ַהֶ	ַבח ִ�ְ�ַעת ְ�ִחיָטה אֹו ִ�ְ�ַעת ַקָ�ָלה אֹו ִ�ְ�ַעת הֹוָלָכה אֹו �ַ 

3א ִמ��4 עֹוָלה ֶ�ֵה/  ת ַלְ�ָעִלי�3א ָעלָ  � ְגֹו/ 4ָ�ֶַחט עֹוָלה ְלֵ�� ְ�ָלִמי� ?ֵיַצד 3א ָעל� ַלְ�ָעִלי� ְלֵ�� חֹוָבה
3א  �  ְוֵכ/ ִא� ָ�ַחט עֹוַלת ְרא�ֵב/ ְלֵ�� ִ�ְמעֹו/. ֶא6ָא ַחָ=ִבי/ ְלָהִביא ֶזַבח +ֵחר, ְו3א ִמ��4 ְ�ָלִמי� ,ַחָ=ִבי/ ָ�>

  .ת 3א ִלְרא�ֵב/ ְו3א ְלִ�ְמעֹו/ָעלָ 

...  

ְלִפי  ;3א ָעל� ַלְ�ָעִלי� � ָלִמי� 4ְ�ֶָחָט/ ְלֵ�� �ֹוָדה ��ְ  ;ת ַלְ�ָעִלי�ָעלָ  � �ֹוָדה 4ְ�ֶָחָט> ְלֵ�� ְ�ָלִמי� יג 
  .�ְ�ָלִמי� 3א ִנְקְרא� �ֹוָדה, ֶ�ַה�ֹוָדה ִנְקֵראת ְ�ָלִמי�

י אתר "ם לוקטו ע"פסקי הרמב

www.netivothashas.org.il  

 באדיבות

www.mishnetorah.com  ניתן להורדה באתר www.daf-yomi.com  

  admin@NetivotHashas.org.il: מיילהמלצות ניתן לשלוח להערות ו


