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כו.
חתך ואח"כ שחט כשרה, בעל מום קא מקריבִ ¿

אלא אימא: חתך ואח"כ קיבל ־ כשרה קיבל ואח"כ חתך ־ פסולה.▀◊כו.

חתך ואח"כ קיבל כשרה▀◊>כו.

הצורם אזן בבכור ואח"כ קיבל דמו ־ פסול, שנאמר: ולקח מדם הפר, פר שהיה כברִ והא א"ר זירא:▀¿◊כו.

חותך באבר עד שמגיע לעצם.רב חסדא אמר אבימי:!◊כו.

קיבל ואח"כ חתך ־ פסולה.▀◊>כו.

שמעת מינה: דם המובלע באברים דם הואִ ¿◊כו.

דלמא משום שמנונית.!◊כו.

שמעת מינה: בשר קדשים קלים שיצא לפני זריקת דם ־ פסולִ ¿◊כו.

דלמא בקדשי קדשים.!◊כו.

ֹ ת"ר:▀◊כו. קדשי קדשים ־ שחיטתן בצפון וקבול דמן בכלי שרת בצפון

ֹ ▀▀◊כו. עמד בדרום והושיט ידו לצפון ושחט ־ שחיטתו כשרה, קיבל קבלתו פסולה

הכניס ראשו ורובו ־ כאילו נכנס כולֹו▀▀◊כו.

פרכסה ויצתה לדרום וחזרה ־ כשרה.▀▀◊כו.

ֹ ▀◊כו. קדשים קלים ־ שחיטתן בפנים וקיבול דמן בכלי שרת בפנים

ֹ ▀▀◊כו. עמד בחוץ והכניס ידו לפנים ושחט ־ שחיטתו כשרה, קיבל ־ קבלתו פסולה

ֹ ▀▀◊כו. הכניס ראשו ורובו ־ כאילו לא נכנס

פרכסה ויצתה לחוץ וחזרה ־ פסולה.▀▀◊כו.

שמע מינה: בשר קדשים קלים שיצא לפני זריקת דמים ־ פסוליםִ ¿◊כו.

דילמא באליה ויותרת הכבד ושתי כליות.!◊כו.

^◊כו.
בעא מיניה אבוה 

דשמואל משמואל:
היא בפנים ורגליה בחוץ, מהו?

כתיב: (ויקרא יז) והביאום לה', עד שתהא כולה לפנים.א"ל:[שמואל]!◊כו.

תלה ושחט, מהו?[אבוה דשמואל]^◊כו.

כשרהא"ל:[שמואל]!◊כו.

אישתבשת, בעינן שחיטה על ירך וליכא.א"ל:[אבוה דשמואל]¿◊כו.

נתלה ושחט, מהו?[אבוה דשמואל]^◊כו.

פסולהא"ל:[שמואל]!◊כו.

אישתבשת, שחיטה על ירך ולא שוחט על ירך.א"ל:[אבוה דשמואל]¿◊כו.

נתלה וקבל, מהו?[אבוה דשמואל]^◊כו.

כשרהא"ל:[שמואל]!◊כו.
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אישתבשת, אין דרך שירות בכך.א"ל:[אבוה דשמואל]¿◊כו.

תלה וקיבל, מהו?[אבוה דשמואל]^◊כו.

פסולהא"ל:[שמואל]!◊כו.

אישתבשת, שחיטה על ירך ולא קבלה על ירך.א"ל:[אבוה דשמואל]¿◊כו.

ֹ . בקדשים קלים כולן כשרות, בר מן נתלה וקיבל.אביי:▀◊כו. בקדשי קדשים כולן פסולות, בר מנתלה ושחט

רבא:¿כו.
מאי שנא תלה וקיבל בקדשים קלים דכשרה? דאויר פנים כפנים דמי, בקדשי קדשים נמי אויר צפון 

כצפון דמיִ 

אלא אמר רבא:▀◊כו.
בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים ־ כשרות, בר מן תלה ושחט בקדשי קדשיםֹ נתלה וקיבל ־ בין 

בקדשי קדשים בין בקדשים קלים.

^◊כו.
בעא מיניה רבי ירמיה 

מרבי זירא:
הוא בפנים וציציתו בחוץ, מהו?

אמר ליה:[רבי זירא]!◊כו.
לאו אמרת והביאום לה' ־ עד שתבא כולה לפנים? הכא נמי (שמות כח) בבואם אל אהל מועד. עד שיבא 

כולו לאהל מועד.

כו.
מ

▀
נתנו על גבי הכבש שלא כנגד היסוד, נתן את הניתנין למטה למעלה ואת הניתנין למעלה למטה, ואת 

הניתנין בפנים בחוץ ואת הניתנין בחוץ בפנים ־ פסול ואין בו כרת.

גכו:
שמואל:▀◊

פסול בשר, אבל בעלים נתכפרֹו מאי טעמא? דאמר קרא: (ויקרא יז) ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר, 

כיון שהגיע דם למזבח נתכפרו בעלים.

אי הכי, בשר נמיִ ¿כו:

אמר קרא: לכפר, לכפרה נתתיו ולא לדבר אחר.!◊כו:

שלא במקומו כמקומו דמי.אלמא קסבר:[שמואל]▀◊כו:

תנן באידך פירקין:▀¿◊כו:
נתנו על הכבש שלא כנגד היסוד, נתן את הניתנין למטה למעלה ואת הניתנין למעלה למטה, ואת 

הניתנין בפנים בחוץ ואת הניתנין בחוץ בפנים, אם יש דם הנפש ־ יחזור הכשר ויקב 

ואי ס"ד שלא במקומו כמקומו, למה לי יחזור הכשר ויקבל?¿כו:

וכי תימא: להתיר בשר באכילה!◊כו:

מי איכא זריקה דלא מכפרת ושריא בשר באכילה?¿◊כו:

אי דיהביה כשר ה"נ, הכא במאי עסקינן ־ דיהביה פסול.!◊כו:

וליהוי דחויִ ¿◊כו:

וכולן שקיבלו חוץ לזמנו וחוץ למקומו, אם יש דם הנפש ־ יחזור הכשר ויקב דתנן:▀¿◊כו:

קיבלו אין, זרקו לא, מ"ט? לאו משום דהוי דחויִ ¿◊כו:

לא, משום דפסיל במחשבה.!◊כו:

אי הכי, קבלה נמיִ ¿◊כו:

ועוד, מי פסלה מחשבה?¿◊כו:

אין מחשבה מועלת ־ אלא במי שראוי לעבודה, ובדבר הראוי לעבודה, ובמקום הראוי לעבודהִ והאמר רבא:▀¿◊כו:

לא תימא: זרקו לא, אלא אימא: שחטו לא.!◊כו:

מאי קמ"ל? דפסלה מחשבה¿כו:

לפיכך הן פוסלין במחשבהִ תנינא:▀¿◊כו:

הא קמ"ל, דמקבלה ואילך לא פסלה מחשבה, מ"ט? כדרבא.!◊כו:

Talmud Navigator עמוד 2 זבחים כו



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

זבחים-כל הזבחים שקבלו דמן

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

מיתיבי:▀¿◊כו:

חישב ליתן את הניתנין למעלה למטה, למטה למעלה, לאלתר כשר, חזר וחישב חוץ למקומו ־ פסול 

ואין בו כרת, חוץ לזמנו ־ פיגול וחייבין עליו כרת. למחר ־ פסול, חזר וחישב בין חוץ לזמנו בין חוץ 

 ֹ למקומו ־ פסול ואין בו כרת
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