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 טי חוץשיטות בשחוסיכום 

  
ם לש

 הקרבן
  המיועד

  בשאר ימות השנהפסח 
  חוסר זמן בבעליםמ

  חטאת םושלמי העול  אשם
  חוץשחוטי   חוץשחוטי   חוץשחוטי   עקירהבעי   חוץשחוטי 

  חסדארב 

  פטור  חייב  פטור  לשמוסתמא   3פטור  לשמו

 פטור  חייב  חייב  עקירהבעי   חייב לשמושלא 

  1דימירב 
 2מדפתי ירמיהרב 

 פטור  חייב  פטור  לשמוסתמא   פטור  לשמו

  פטור לשמושלא 
  עקירהבעי 

חוץ ת אבל עקיר
 או שמה עקירהל

 פטור  חייב  פטור

  1רבין
  אשירב 

 פטור  חייב  פטור שלא לשמוסתמא   חייב  לשמו

 פטור  חייב  חייב  בעי עקירהא ל  חייב לשמושלא 

 חלקיה בר טוביב ר

 פטור  חייב  פטור אשם לשמוסתם   4?  לשמו

 פטור  חייב  חייב בעי עקירהאשם   חייב לשמושלא 

  בשם רבי ירמיה אמר רבי יוחנן 1
  )רב דימילדברי דברי רבין  בין ילוקח יןאלפי זה ו(דעת רבין ב יה מתני הכיהנראה שרב ירמיה מדפתי ה ופליגא "דמדברי התו 2
  חטאות ם השעיר לה' והמוסף הםגלשעיר המוסף בלי שום עקירה כי  הואיל וראוייםלפני ההגרלה חייבים כ "של יואבל השעירים  3
  )וחייב( לא או )ופטור(קירה עי בעהאם פסח קרבן בי גאלא לא ברור מה דעתו ל בחוץ המועילרה יבוודאי סובר שעק רב חלקיה בר טובי 4
 

  ויקרא פרק יז 
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
  :ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ְוֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֵלאמֹר (ב)
  :הׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ַּבַּמֲחֶנה אֹו ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ִמחּוץ ַלַּמֲחנֶ ִאי (ג)
ְך ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ִלְפֵני ִמְׁשַּכן ְיקָֹוק ָּדם ֵיָחֵׁשב ָלִאיׁש ַההּוא ָּדם ָׁשפָ  ְוֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַליקָֹוק (ד)

  ַההּוא ִמֶּקֶרב ַעּמֹו:
  

  ויקרא פרק כב 
  ל מּום לֹא ִיְהֶיה ּבֹו:ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִריב ֶזַבח ְׁשָלִמים ַליקָֹוק ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ִלְנָדָבה ַּבָּבָקר אֹו ַבּצֹאן ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ּכָ  (כא)
  :ְוִאֶּׁשה לֹא ִתְּתנּו ֵמֶהם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַליקָֹוקאֹו ָחרּוץ אֹו ַיֶּבֶלת אֹו ָגָרב אֹו ַיֶּלֶפת לֹא ַתְקִריבּו ֵאֶּלה ַליקָֹוק  ַעֶּוֶרת אֹו ָׁשבּור (כב)

  
  ויקרא פרק כב 

  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (כו)
  :ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַליקָֹוקָיה ִׁשְבַעת ָיִמים ַּתַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד ְוהָ  (כז)
  ְּביֹום ֶאָחד: לֹא ִתְׁשֲחטּוְוׁשֹור אֹו ֶׂשה אֹתֹו ְוֶאת ְּבנֹו  (כח)

  
  במדבר פרק לא 

  ְלֵפי ַהָּצָבא ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ַהֵּמאֹות:ַוִּיְקְרבּו ֶאל מֶֹׁשה ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ְלַא (מח)
  ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ֲעָבֶדיָך ָנְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְּבָיֵדנּו ְולֹא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש: (מט)

  ה ְוָצִמיד ַטַּבַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתינּו ִלְפֵני ְיקָֹוק:ִאיׁש ֲאֶׁשר ָמָצא ְכִלי ָזָהב ֶאְצָעדָ  ָקְרַּבן ְיקָֹוקַוַּנְקֵרב ֶאת  (נ)


