
 :זבחים

פסול 
מחשבה 
  בקרבנות

  זבחי	 ששחט� שלא לשמ�  ב  א  

  לש	 חולי�ששחטה חטאת   ג    

  עבודת הקרבנות לש	 בעליה�  ד    

    ה    

    ו    

  פסח וחטאת שלא לשמ�  ז    

    ח    

  חטאת לש	 חטאת אחרת  ט    
  מחשבה מעבודה לעבודה

  אש	 ששחטו שלא לשמו  י    

  זבחי	 לש	 חטאת או פסח  יא    
  ד שחרית שלא לשמו"סח ביפ

  עולה שלא לשמה  יב    

  עבודות שמחשבה פוסלת בה�  יג    
  מחשבת לשמו ושלא לשמו

  מחשבת פסול בהולכה  יד    

  זר פסול לעבודה  טו  ב  

  אונ� פסול לעבודה  טז    

טבול יו	 ומחוסר בגדי	   יז    
  פסולי	 לעבודה

  שתוי יי� פסול לעבודה  יח    

י	 ושאינו רחו� מחוסר כפור  יט    
  ידי	 ורגלי	 פסולי	 לעבודה

  כ    
  הכיור, קידוש ידי	 ורגלי	

  כא    

משומד וטמא פסולי	 , ערל  כב    
  לעבודה

  יושב פסול לעבודה  כג    

  קבלת ומת� ד	 בשמאל  כד    

  נשפ� ד	 הקרב� על הרצפה  כה    

  ג המזבח"שינה במת� הד	 ע  כו    

  לזמנו מחשבת חו� למקומו וחו�  כז    

    כח    

  איסור לחשב מחשבת פסול  כט    
  עירוב מחשבות פיגול ופסול

    ל    

  שחיטה כשרה בזר ובפסולי�  אל  ג  

  י טמא"שחיטה ע  לב    

    לג    

  קיבל ד	 והעבירו לפסול  לד    

  דברי	 שאי� מפגלי� ומתפגלי�  לה    
  מחשבה להניח למחר

  

פסול 
מחשבה 
  בקרבנות

  ד	 לעיכובא שיעור מתנות  לו  ד  

    לז    

  מתנות אחרונות שבחטאת' ג  לח    

  מתנות ד	 בחטאות הפנימיות  לט    

    מ    

  פיגול בחצי מתיר  אמ    
  העושה על דעת ראשונה עושה

  דברי	 המתפגלי�  מב    

  מחשבת פיגול בחטאות פנימיות  מג    

  פיגול בלוג שמ� של מצורע  מד    

  	 לפיגול ועוד"קדשי עכו  מה    

  נותר וטמא בד	, פיגול  מו    
  כוונות בשחיטת זבחי	 לשמ�

מעשה 
  הקרבנות

  ות הפנימיותאחטמעשה   מז  ה  

  ק בצפו�"שחיטה וקבלת ד	 ק  מח    

  שחיטה וקבלת ד	 אש	 בצפו�  מט    
  אי חוזר ומלמד' הלמד בהיקש וכו

    נ    

  שפיכת שיירי הד	 ליסוד  נא    

  עיכוב מת� שיירי הד	  נב    
  ציבור ויחיד אותחטמעשה 

  מת� ד	 חטאת על הקרנות  נג    
  עולהמעשה קרב� 

  אשמותו שלמי ציבורמעשה   נד    

  איל נזירו תודהמעשה קרב�   נה    
  שלמי	מעשה קרב� 

  פסחו מעשר, בכורמעשה   נו    

  'ימי	 ולילה א' בכור נאכל לב  נז    
  סו� זמ� אכילת קרב� פסח

  זבחי	 ששחט� בראש המזבח  נח  ו  

  המזבח כשנפג	שחיטה   נט    
  מידות מזבח שעשה משה

    ס    

  בנוב ובגבעון, מזבח שהיה בשילה  סא    
  מידות מזבח החיצון בבית שני

  קביעת מקום המזבח בבית שני  סב    
  כבשים שהיו למזבח החיצון ומיקומם

  סדר הקרבת מנחה  סג    
  מקו	 מליקת חטאת עו�

  עבודות בקר� דרומית מערבית  סד    
  מעשה חטאת ועולת העו�

    הס    

מעשה ומחשבה , שינוי מקו	  סו  ז  
  בחטאת ועולת העו�

    סז    

    סח    

  טומאת נבלת עוף טהור  סט    



  

תערובות 
  בקדשים

  איסורי הנאה שנתערבו בזבחי	  ע  ח  

  זבחי	 שנתערבו בחולי�  עא    

    עב    

    עג    

  איסורי מזבח שנתערבו בזבחי	  עד    
  זבחי	 שנתערבו באחרי	

  אש	 שנתערב בשלמי	  עה    
  ל שנתערבו"ק וקק"בשר ק

    עו    

  בשר חטאת ועולה שנתערבו  עז    
  מ שנתערבו"איברי תמימי� ובע

  יי� או ד	, ד	 שנתערב במי	  עח    

  מ שנתערבו"ד	 תמימי� ובע  עט    
  מיני דמי	 שוני	 שנתערבו

    פ    

  תערבודמי	 פנימי וחיצוני שנ  פא    

  ד	 חטאת שנכנס להיכל  פב    

פסולין 
שעלו 
  למזבח

  מזבח מקדש פסולי� שעלו  פג  ט  

  פסולי� שא	 עלו למזבח ירדו  פד    

  בהמה חיה שעלתה למזבח  פה    
  בעלי מומי� שעלו למזבח

  ג המזבח"אברי	 שפקעו מע  פו    

  כבש המזבח מקדש  פז    

  קידוש בכלי שרת  פח    
  כלי קודש שנפגמו

ימות קד
  בקרבנות

סדר הקרבת הקרבנות לפי   פט  י  
  תדירות� וקדושת�

  שווי וגיל אש	 ודאי ותלוי  צ    
  קדימות בי� תדיר למקודש

  בישול בשר קדשי	 בכל דר�  צא    
  נדבת שמ� או יי� למזבח

  כיבוס
  דם חטאת

  כיבוס בגד מד	 חטאת  צביא  

  בגד הטעו� כיבוס מד	 חטאת  צג    

ס ומריקה שבירת כלי חר  צד    
  ושטיפה מבישול בשר קדשי	

  אופ� כיבוס בגד מד	 חטאת  צה    

    צו    

  הגעלת שיפוד שבלע מקרב�  זצ    
  תבשיל קדשי	 וחולי� יחד

חלוקת 
בשר 
ועורות 
  הקדשים

  כהני	 הזכאי� לחלוק בקדשי	  צחיב  

  כה� בעל מו	 חולק בקדשי	  צט    
  ג מקריב אונ� ואינו חולק"כ

  ואנינות לילה אנינות יום  ק    

  מילואיםל בשמינישעיר שנשרף   קא    
  כהונתו של פנחס

  כה� טמא אי� חולק בקרבנות  קב    

ל "ק לכהני	 וקק"עורות ק  קג    
  לבעלי	

  עור קרב� שנמצא טריפה  קד    
  מקו	 שריפת חטאות פנימיות

  חטאות פנימיות שיצאו וחזרו  קה    
  טומאת מגע בנבלת עוף טהור

  

שחוטי חוץ 
  והיתר במות

  איסור שחיטה והעלאה בחו�  קו  יג  

  איסור זריקת ד	 בחו�  קז    
  ז"איסור שחוטי חו� בזה

  חיוב למעלה את שנשחט בחו�  קח    
  ששחטו או העלו בחו�' ב

  האסורי� משו	 העלאה בחו�  קט    
  העלאה של חלק מהמתיר

  ניס� מי חג הסוכות בחו�  קי    

  ניסו� יי� בחו�  אקי    
  שחט עו� בחו�מלק או 

  א ששחטה חו� מגתה"פ  בקי  יד  

  שעיר המשתלח ששחטו בחו�  קיג    
  איסורי מזבח ששחט� בחו�

מחוסר , מ"שחט בחו� בע  קיד    
  זמ� או אותו ואת בנו

  העלה בחו� בשר קדשי	  קטו    

  קרבנות עד הקמת המשכ�  קטז    
  ז"היתר במות בזה

  הקרבי� בבמה גדולה וקטנה  קיז    

  משכ� שילה  חקי    
  נוב וגבעו�, גלגל, אהל מועד

  עבודות שאינ� בבמת יחיד  קיט    

  בי� במה גדולה לקטנה  קכ    

  

  

  

  

  

  

  

 :זבחי	

  .ב  כל הזבחי	  .א
 :טו  כל הזבחי	 שקבלו דמ�  .ב
 :לא  כל הפסולי�  .ג
 :לו  בית שמאי  .ד
 .מז  איזהו מקומ�  .ה
 .נח  קדשי קדשי	  .ו
 .סו  חטאת העו�  .ז
 :ע  כל הזבחי	 שנתערבו  .ח
 .פג  המזבח מקדש  .ט
 .פט  כל התדיר  .י

 .בצ  ד	 חטאת  .יא
 :צח  טבול יו	  .יב
 .קו  השוחט והמעלה  .יג
 .קיב  פרת חטאת  .יד

 www.NetivotHashas.org.il © 050$7466400 .כ.א


