זבחים קו-קז השוחט והמעלה בחוץ

בס"ד

שחיטה בחוץ

ויקרא פרק יז
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
יהם לר"ע :לגזרה שוה ,לר"י :על השוחט ולא על המולק< זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֵלאמֹר:
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו וְ ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
)ג( ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִי ְשׁ ַחט שׁוֹר אוֹ ֶכ ֶשׂב אוֹ ֵעז ַבּ ַמּ ֲחנֶה לר"ע :על השוחט ולא על המולק ,לר"י :לרבות שחיטת העוף< אוֹ ֲא ֶשׁר ִי ְשׁ ַחט ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה:
עונש כרת לשוחט בחוץ – שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות
ֵח ֵשׁב ָל ִאישׁ ַההוּא ָדּם ָשׁ ָפ ְך
מוֹעד לֹא ֱה ִביאוֹ ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן ַליקֹוָק ִל ְפנֵי ִמ ְשׁ ַכּן יְ קֹוָק לר"ע :לרבות שחיטת העוף ,לר"י:לרבות זורק< ָדּם י ָ
)ד( וְ ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ִוְנ ְכ ַרת ָה ִאישׁ ַההוּא ִמ ֶקּ ֶרב ַעמּוֹ:
מכאן ואילך בזבחים שהקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות
יאם ַליקֹוָק ֶאל
ֶה ִב ֻ
יהם זבחים שהתרתי לך כבר< ֲא ֶשׁר ֵהם ז ְֹב ִחים כאלו הקריב על פני השדה< ַעל ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה עשה< ו ֱ
ָביאוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִז ְב ֵח ֶ
)ה( ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר י ִ
אוֹתם:
ָבחוּ ִז ְב ֵחי ְשׁ ָל ִמים ַליקֹ ָוק ָ
מוֹעד ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ז ְ
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
מוֹעד וְ ִה ְק ִטיר ַה ֵח ֶלב ְל ֵר ַ
ָרק ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ָדּם ַעל ִמ ְז ַבּח יְ קֹוָק ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
)ו( וְ ז ַ

מעלה בחוץ

אזהרה לזובח בהמה למרקוליס – שלא כדרכה
אזהרה לשוחט בחוץ – שהקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות
עוֹלם ִתּ ְהיֶה זאת להם ולא אחרת להם< זֹּאת ָל ֶהם ְלדֹר ָֹתם:
יהם ֻח ַקּת ָ
אַח ֵר ֶ
ירם ֲא ֶשׁר ֵהם זֹנִ ים ֲ
יהם ַל ְשּׂ ִע ִ
)ז( לא יזבחו< וְ לֹא ִי ְז ְבּחוּ לא עוד< עוֹד ֶאת ִז ְב ֵח ֶ
ָבח:
ֲלה ע ָֹלה לר"ע:לרבות זורק ,לר"י:לחלק< אוֹ ז ַ
תוֹכם ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
וּמן ַהגֵּר ֲא ֶשׁר יָגוּר ְבּ ָ
ֹאמר ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ַא ֵל ֶהם תּ ַ
)ח( ו ֲ
עונש כרת למעלה בחוץ – שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות
יאנּוּ לר"ע:על השלם הוא חייב במוקטרי חוץ ,ולר"י:על השלם הוא חייב במוקטרי פנים< ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ ַליקֹוָק
מוֹעד לר"ע:לחלק ,לר"י:על השלם הוא חייב במוקטרי חוץ< לֹא ְי ִב ֶ
)ט( וְ ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ִוְנ ְכ ַרת ָה ִאישׁ ַההוּא ֵמ ַע ָמּיו:
דברים פרק יב
אַתּם ַחיִּ ים ַעל ָה ֲא ָד ָמה:
ָמים ֲא ֶשׁר ֶ
יך ְל ָך ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ָכּל ַהיּ ִ
ָתן יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ֲאב ֶֹת ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
)א( ֵא ֶלּה ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ַלעֲשׂוֹת ָבּ ֶ
יהם ַעל ֶה ָה ִרים ָה ָר ִמים וְ ַעל ַה ְגּ ָבעוֹת וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן:
אַתּם י ְֹר ִשׁים א ָֹתם ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
אַבּדוּן ֶאת ָכּל ַה ְמּקֹמוֹת ֲא ֶשׁר ָע ְבדוּ ָשׁם ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֶ
אַבּד ְתּ ְ
)ב( ֵ
ַדּעוּן וְ ִא ַבּ ְד ֶתּם ֶאת ְשׁ ָמם ִמן ַה ָמּקוֹם ַההוּא:
יהם ְתּג ֵ
ילי ֱאל ֵֹה ֶ
וּפ ִס ֵ
יהם ִתּ ְשׂ ְרפוּן ָבּ ֵאשׁ ְ
ַא ֵשׁ ֵר ֶ
)ג( וְ נִ ַתּ ְצ ֶתּם ֶאת ִמ ְז ְבּח ָֹתם וְ ִשׁ ַבּ ְר ֶתּם ֶאת ַמ ֵצּב ָֹתם ו ֲ
יכם:
)ד( לֹא ַתעֲשׂוּן ֵכּן ַליקֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
את ָשׁ ָמּה:
וּב ָ
יכם ָלשׂוּם ֶאת ְשׁמוֹ ָשׁם ְל ִשׁ ְכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ ָ
יכם ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵט ֶ
)ה( ִכּי ִאם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
וּבכֹרֹת ְבּ ַק ְר ֶכם וְ צֹאנְ ֶכם:
יכם ְ
יכם וְ נִ ְדב ֵֹת ֶ
ֶד ֶכם וְ נִ ְד ֵר ֶ
רוּמת י ְ
יכם וְ ֵאת ְתּ ַ
יכם וְ ֵאת ַמ ְע ְשׂר ֵֹת ֶ
יכם וְ ִז ְב ֵח ֶ
אתם ָשׁ ָמּה עֹל ֵֹת ֶ
ַה ֵב ֶ
)ו( ו ֲ
יך:
יכם ֲא ֶשׁר ֵבּ ַר ְכ ָך יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וּב ֵתּ ֶ
אַתּם ָ
ֶד ֶכם ֶ
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם ְבּכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ְ
יכם ְ
ַא ַכ ְל ֶתּם ָשׁם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
)ז( ו ֲ
ָשׁר ְבּ ֵעינָיו:
ַחנוּ ע ִֹשׂים פֹּה ַהיּוֹם ִאישׁ ָכּל ַהיּ ָ
)ח( לֹא ַתעֲשׂוּן ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ֲאנ ְ
יך נ ֵֹתן ָל ְך:
ַח ָלה ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
נוּחה וְ ֶאל ַהנּ ֲ
אתם ַעד ָע ָתּה ֶאל ַה ְמּ ָ
)ט( ִכּי לֹא ָב ֶ
יכם ִמ ָסּ ִביב וִ ַ
יח ָל ֶכם ִמ ָכּל אֹיְ ֵב ֶ
יכם ַמנְ ִחיל ֶא ְת ֶכם וְ ֵהנִ ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
ישׁ ְב ֶתּם ָבּ ֶ
ַר ֵדּן וִ ַ
ֲב ְר ֶתּם ֶאת ַהיּ ְ
)י( ַוע ַ
ישׁ ְב ֶתּם ֶבּ ַטח:
יכם
יכם וְ ִז ְב ֵח ֶ
יכם בּוֹ ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם ָשׁ ָמּה ָת ִביאוּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם עוֹל ֵֹת ֶ
)יא( וְ ָהיָה ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ֲא ֶשׁר ִתּ ְדּרוּ ַליקֹוָק:
ֻמת י ְ
וּתר ַ
יכם ְ
ַמ ְע ְשׂר ֵֹת ֶ
ֶד ֶכם וְ כֹל ִמ ְב ַחר נִ ְד ֵר ֶ
יכם ִכּי ֵאין לוֹ ֵח ֶלק וְ נ ֲ
ֲר ֶ
יכם וְ ַה ֵלּוִ י ֲא ֶשׁר ְבּ ַשׁע ֵ
אַמה ֵֹת ֶ
יכם וְ ְ
יכם וְ ַע ְב ֵד ֶ
וּבנ ֵֹת ֶ
ֵיכם ְ
וּבנ ֶ
אַתּם ְ
יכם ֶ
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאלֹ ֵה ֶ
)יב( ְ
ַח ָלה ִא ְתּ ֶכם:
אזהרה למעלה בחוץ – שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות
יך ְבּ ָכל ָמקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֶאה:
ֲלה עֹל ֶֹת ָ
)יג( ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ַתּע ֶ
ֶךּ:
ֲשׂה כֹּל ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוּ ָ
וְשׁם ַתּע ֶ
יך ָ
ֲלה עֹל ֶֹת ָ
יך ָשׁם ַתּע ֶ
אַחד ְשׁ ָב ֶט ָ
)יד( ִכּי ִאם ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ְבּ ַ
ֹאכ ֶלנּוּ ַכּ ְצּ ִבי וְ ָכאַיָּל:
יך ַה ָטּ ֵמא וְ ַה ָטּהוֹר י ְ
ָתן ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ
יך ֲא ֶשׁר נ ַ
אָכ ְל ָתּ ָב ָשׂר ְכּ ִב ְר ַכּת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַפ ְשׁ ָך ִתּ ְז ַבּח וְ ַ
)טו( ַרק ְבּ ָכל אַוַּת נ ְ
אָרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכנּוּ ַכּ ָמּיִ ם:
ֹאכלוּ ַעל ָה ֶ
)טז( ַרק ַה ָדּם לֹא ת ֵ
ָד ָך:
רוּמת י ֶ
וּת ַ
יך ְ
יך ֲא ֶשׁר ִתּדֹּר וְ נִ ְדב ֶֹת ָ
ֶך וְ ָכל נְ ָד ֶר ָ
וּבכֹרֹת ְבּ ָק ְר ָך וְ צֹאנ ָ
יך ַמ ְע ַשׂר ְדּגָנְ ָך וְ ִתיר ְֹשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ְ
תוּכל ֶל ֱאכֹל ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
)יז( לֹא ַ
יך וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ
ַא ָמ ֶת ָך וְ ַה ֵלּוִ י ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
וּב ֶתּ ָך וְ ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
וּבנְ ָך ִ
אַתּה ִ
יך בּוֹ ָ
ֹאכ ֶלנּוּ ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך תּ ְ
)יח( ִכּי ִאם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָד ָך:
יך ְבּכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ֶ
ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אַד ָמ ֶת ָך :ס
יך ַעל ְ
ָמ ָ
)יט( ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ַתּ ֲעזֹב ֶאת ַה ֵלּוִ י ָכּל י ֶ
אַר ָצם:
ָשׁ ְב ָתּ ְבּ ְ
ָר ְשׁ ָתּ א ָֹתם וְ י ַ
ֶיך וְ י ַ
אוֹתם ִמ ָפּנ ָ
אַתּה ָבא ָשׁ ָמּה ָל ֶר ֶשׁת ָ
יך ֶאת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ָ
ַכ ִרית יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)כט( ִכּי י ְ
אזהרה לזובח לעבודה זרה כדרכה
אָני:
ֱשׂה ֵכּן גַּם ִ
יהם וְ ֶאע ֶ
גּוֹים ָה ֵא ֶלּה ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
ַע ְבדוּ ַה ִ
יכה י ַ
יהם ֵלאמֹר ֵא ָ
וּפן ִתּ ְדרֹשׁ ֵלאל ֵֹה ֶ
ֶיך ֶ
אַח ֵרי ִה ָשּׁ ְמ ָדם ִמ ָפּנ ָ
יהם ֲ
אַח ֵר ֶ
ָקשׁ ֲ
)ל( ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ִתּנּ ֵ
יהם:
יהם יִ ְשׂ ְרפוּ ָב ֵאשׁ ֵלאל ֵֹה ֶ
ֵיהם וְ ֶאת ְבּנ ֵֹת ֶ
יהם ִכּי גַם ֶאת ְבּנ ֶ
ֲבת יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ָשׂנֵא ָעשׂוּ ֵלאל ֵֹה ֶ
יך ִכּי ָכל תּוֹע ַ
ֲשׂה ֵכן ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)לא( לֹא ַתע ֶ
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מחלוקת רבי ישמאעל ורבי עקיבא
רבי ישמעאל

רבי עקיבא

לחייב הזורק
מקצת דמים בחוץ

ֵח ֵשׁב
)ד( ָדּם י ָ

ָבח
)ח( אוֹ ז ַ

לחלק

ָבח
)ח( אוֹ ז ַ

יאנּוּ
)ט( לֹא ְי ִב ֶ

על השלם הוא חייב

יאנּוּ
)ט( לֹא ְי ִב ֶ

)ט( ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ

על השלם הוא חייב

)ט( ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ

)מוקטרי חוץ שחסרו(
)מוקטרי פנים שחסרו(

לחייב על
שחיטת עוף
לפטור על
מליקת העוף

רבי ישמעאל

ויקרא פרק יז

לפטור על
)ב( זֶה ַה ָדּ ָבר
מליקת העוף
לחייב על
)ג( אוֹ ֲא ֶשׁר ִי ְשׁ ַחט
שחיטת עוף
לחייב הזורק מקצת
ֵח ֵשׁב
)ד( ָדּם י ָ
דמים בחוץ

מחייב
אפי' בחסר

ָבח
)ח( אוֹ ז ַ

לחלק

)ג( אוֹ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט

ֵח ֵשׁב
)ד( ָדּם י ָ

יאנּוּ
)ט( לֹא ְי ִב ֶ

על השלם הוא חייב

)ב( זֶה ַה ָדּ ָבר

)ג( אוֹ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט

)ט( ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ

רבי עקיבא
לגזרה שוה
לפטור על
מליקת העוף
לחייב על
שחיטת עוף
לחייב הזורק מקצת
דמים בחוץ
לחלק

)מוקטרי חוץ שחסרו(

על השלם הוא חייב על השלם הוא חייב
)מוקטרי פנים שחסרו(

)מוקטרי חוץ שחסרו(

מחלוקת עולא ורבא
ברייתא

עולא

אוֹ ֲא ֶשׁר ִי ְשׁ ַחט ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה

יכול חוץ לשלש מחנות?
ונילף גז"ש מפרים הנשרפים
כדילפי' בהרוגי ב"ד ואפי' אינה
מופנה ילפינן בגילוי מלתא
כיון דלא אשכחן מחוץ למחנה
אלא חוץ לשלש מחנות
ת"ל :או עז במחנה

דלא תימא מדאיתרבי במחנה
איתרבי נמי שוחט עולה בדרום
ת"ל מחוץ למחנה

אוֹ ֵעז ַבּ ַמּ ֲחנֶה

יכול השוחט עולה בדרום
יהא חייב?
ת"ל :או אל מחוץ למחנה
מה חוץ למחנה מיוחד שאין
ראוי לשחיטת קדשים ולשחיטת
כל זבח ,יצא דרום שאע"פ שאין
ראוי לשחיטת קדשי קדשים
ראוי לשחיטת קדשים קלים

לאיתויי
השוחט על גגו של היכל

שאין ראוי לשחיטת כל זבח

רבא

דלא תימא מדאיתרבי במחנה
איתרבי נמי שוחט עולה בדרום
ת"ל מחוץ למחנה

לאיתויי כולה בחוץ
וצוארה בפנים

מוֹעד לֹא ֱה ִביאוֹ
וְ ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ

הראוי לפתח אהל מועד
חייבין עליו בחוץ יצאו
פרת חטאת וקדשי בדק הבית

למעוטי גגו
דכיון דאשמעינן מחוץ דעולה
בדרום פטור שמע מינה אל
פתח אהל מועד לא אכדרך
הבאתו קפיד אלא אהבאה כל
דהו ובלבד שיהא כולו לתוך
חלל העזרה

השוחט על גגו של היכל

חייב
הואיל ואין ראוי
לשחיטת כל זבח

פטור
הואיל ונתמעט ע"י
ואל פתח אוהל מועד לא הביאו
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