
  השוחט והמעלה בחוץ קז-קוזבחים       ד"בס
ויקרא פרק יז 

  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)א(
  : ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֵלאמֹרֶזה ַהָּדָבר> על השוחט ולא על המולק :י"לר, לגזרה שוה :ע"לר ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ְוֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם )ב(
  :ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִיְׁשַחט אֹו ֲאֶׁשר> לרבות שחיטת העוף :י"לר, על השוחט ולא על המולק :ע"לר ַּבַּמֲחֶנהאֹו ֵעז  ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב ִיְׁשַחטית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר  ִמֵּבִאיׁש ִאיׁש )ג(
  

   שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות– לשוחט בחוץכרת עונש 
 ָּדם ָׁשָפְך ָלִאיׁש ַההּוא ָּדם ֵיָחֵׁשב >לרבות זורק:י"לר, לרבות שחיטת העוף :ע"לר ִלְפֵני ִמְׁשַּכן ְיקָֹוק ַליקָֹוק ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ֱהִביאֹומֹוֵעד לֹא ְוֶאל ֶּפַתח אֶֹהל  )ד(

  :ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ִמֶּקֶרב ַעּמֹו
  

  איסור הבמות שהקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת מכאן ואילך בזבחים
ֶוֱהִביֻאם ַליקָֹוק ֶאל  >עשה ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה >כאלו הקריב על פני השדה  ֲאֶׁשר ֵהם זְֹבִחים>זבחים שהתרתי לך כבר ְלַמַען ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִזְבֵחיֶהם )ה(

  :ק אֹוָתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָזְבחּו ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ַליקָֹוֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד
  : ְוָזַרק ַהּכֵֹהן ֶאת ַהָּדם ַעל ִמְזַּבח ְיקָֹוק ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְקִטיר ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק)ו(
  

  שלא כדרכה –למרקוליס  בהמה זובחאזהרה ל
   שהקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות–  לשוחט בחוץאזהרה

  : ּזֹאת ָלֶהם ְלדֹרָֹתם>זאת להם ולא אחרת להם ֻחַּקת עֹוָלם ִּתְהֶיה ֲאֶׁשר ֵהם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלְּׂשִעיִרם> לא עודְזְּבחּו ְולֹא ִי> לא יזבחו )ז(
  
  :אֹו ָזַבח> לחלק:י"לר, לרבות זורק:ע"לר עָֹלה ַיֲעֶלה ֲאֶׁשר ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ֲאֶׁשר ָיגּור ְּבתֹוָכם ִאיׁש ִאיׁש ּתֹאַמר ַוֲאֵלֶהם )ח(
  

   שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות– למעלה בחוץכרת עונש 
 ַליקָֹוק ַלֲעׂשֹות אֹתֹו> פנים במוקטרי לם הוא חייבעל הש:י"ולר, על השלם הוא חייב במוקטרי חוץ:ע"לר ְיִביֶאּנּולֹא > חוץ במוקטרי על השלם הוא חייב:י"לר, לחלק:ע"לר ְוֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד )ט(

  : ַההּוא ֵמַעָּמיוְוִנְכַרת ָהִאיׁש

  

שחיטה בחוץ
  

מעלה בחוץ
 

דברים פרק יב 
  :ר ַאֶּתם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמהֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ְלָך ְלִרְׁשָּתּה ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁש )א(
  :ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹרִׁשים אָֹתם ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן )ב(

  :ִׁשַּבְרֶּתם ֶאת ַמֵּצבָֹתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ְּתַגֵּדעּון ְוִאַּבְדֶּתם ֶאת ְׁשָמם ִמן ַהָּמקֹום ַההּואְוִנַּתְצֶּתם ֶאת ִמְזְּבחָֹתם ְו )ג(
  : לֹא ַתֲעׂשּון ֵּכן ַליקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם)ד(
  : ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ִמָּכל)ה(
  : ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹת ְּבַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכם)ו(
  :ֵני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם ְּבכֹל ִמְׁשַלח ֶיְדֶכם ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַוֲאַכְלֶּתם ָׁשם ִלְפ)ז(
  : לֹא ַתֲעׂשּון ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו עִֹׂשים ּפֹה ַהּיֹום ִאיׁש ָּכל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו)ח(
  :ה ְוֶאל ַהַּנֲחָלה ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ִּכי לֹא ָבאֶתם ַעד ָעָּתה ֶאל ַהְּמנּוָח)ט(
  : ַוֲעַבְרֶּתם ֶאת ַהַּיְרֵּדן ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ַמְנִחיל ֶאְתֶכם ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָּכל אְֹיֵביֶכם ִמָּסִביב ִויַׁשְבֶּתם ֶּבַטח)י(
ר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ּבֹו ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ָׁשָּמה ָתִביאּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם עֹולֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם  ְוָהָיה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַח)יא(

  :ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ּוְתֻרַמת ֶיְדֶכם ְוכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַליקָֹוק
  :ֵהיֶכם ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ְוַעְבֵדיֶכם ְוַאְמהֵֹתיֶכם ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ְּבַׁשֲעֵריֶכם ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִאְּתֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֹ)יב(
  

   שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות– אזהרה למעלה בחוץ
  : ַּתֲעֶלה עֹלֶֹתיָך ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן)יג(
  : ּכֹל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוָּך ַּתֲעֶׂשהְוָׁשם עֹלֶֹתיָך  ַּתֲעֶלהָׁשם ִּכי ִאם ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ְּבַאַחד ְׁשָבֶטיָך )יד(
  :ִבְרַּכת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור יֹאְכֶלּנּו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל ַרק ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך ִּתְזַּבח ְוָאַכְלָּת ָבָׂשר ְּכ)טו(
  : ַרק ַהָּדם לֹא תֹאֵכלּו ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים)טז(
  : ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאֶׁשר ִּתּדֹר ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדָך לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ִּבְׁשָעֶריָך ַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ְוִתירְֹׁשָך)יז(
ָך ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְוָׂשַמְחָּת  ִּכי ִאם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּתֹאְכֶלּנּו ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶת)יח(

  :ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך
  ס:  ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ַּתֲעזֹב ֶאת ַהֵּלִוי ָּכל ָיֶמיָך ַעל ַאְדָמֶתָך)יט(
  
  :ֶרֶׁשת אֹוָתם ִמָּפֶניָך ְוָיַרְׁשָּת אָֹתם ְוָיַׁשְבָּת ְּבַאְרָצם ִּכי ַיְכִרית ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ָל)כט(
  

  עבודה זרה כדרכהאזהרה לזובח ל
  :יֶהם ְוֶאֱעֶׂשה ֵּכן ַּגם ָאִניֵאיָכה ַיַעְבדּו ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֶאת ֱאלֵֹהִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתָּנֵקׁש ַאֲחֵריֶהם ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמָדם ִמָּפֶניָך ּוֶפן ִּתְדרֹׁש ֵלאלֵֹהיֶהם ֵלאמֹר  )ל(

  :לֹא ַתֲעֶׂשה ֵכן ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִּכי ָכל ּתֹוֲעַבת ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ָׂשֵנא ָעׂשּו ֵלאלֵֹהיֶהם ִּכי ַגם ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת ְּבנֵֹתיֶהם ִיְׂשְרפּו ָבֵאׁש ֵלאלֵֹהיֶהם )לא(
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  השוחט והמעלה בחוץ קז-קוזבחים       ד"בס
  
  

  רבי ישמאעל ורבי עקיבאמחלוקת 
  רבי עקיבא  רבי ישמעאל  ויקרא פרק יז  עקיבארבי  רבי ישמעאל  

  לחייב הזורק
  על לפטור  ֶזה ַהָּדָבר )ב(  אֹו ָזַבח) ח(  ָּדם ֵיָחֵׁשב) ד(  מקצת דמים בחוץ

  לגזרה שוה  מליקת העוף

  על לחייב ִיְׁשַחט אֹו ֲאֶׁשר )ג(   ְיִביֶאּנּולֹא) ט(  אֹו ָזַבח) ח(  לחלק
  שחיטת עוף

  על לפטור
  מליקת העוף

  על השלם הוא חייב
 )מוקטרי חוץ שחסרו(

לחייב הזורק מקצת   ָּדם ֵיָחֵׁשב )ד(  ַלֲעׂשֹות אֹתֹו) ט(   ְיִביֶאּנּולֹא) ט(
  דמים בחוץ

  על לחייב
  שחיטת עוף

  על השלם הוא חייב
 )מוקטרי פנים שחסרו(

  ַלֲעׂשֹות אֹתֹו) ט(
 חייבמ
לחייב הזורק מקצת   לחלק  אֹו ָזַבח )ח(  בחסר' אפי

  דמים בחוץ
  לחייב על
 על השלם הוא חייב  לֹא ְיִביֶאּנּו )ט(  ָּדם ֵיָחֵׁשב) ד(  ִיְׁשַחט אֹו ֲאֶׁשר) ג(  שחיטת עוף

  לחלק  )מוקטרי חוץ שחסרו(

  לפטור על
 ל השלם הוא חייבע  ַלֲעׂשֹות אֹתֹו )ט(  ִיְׁשַחט אֹו ֲאֶׁשר) ג(  ֶזה ַהָּדָבר) ב(  מליקת העוף

 )מוקטרי פנים שחסרו(
 על השלם הוא חייב

  )מוקטרי חוץ שחסרו(
  
  
  
  

  מחלוקת עולא ורבא

  רבא  עולא  ברייתא  

  ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִיְׁשַחט אֹו ֲאֶׁשר

  ?יכול חוץ לשלש מחנות
ש מפרים הנשרפים "נילף גזו

אינה ' ואפי ד"בהרוגי ב' כדילפי
  מופנה ילפינן בגילוי מלתא

דלא אשכחן מחוץ למחנה כיון 
  אלא חוץ לשלש מחנות

  או עז במחנה: ל"ת

איתרבי במחנה דדלא תימא מ
איתרבי נמי שוחט עולה בדרום 

  מחנה לל מחוץ"ת

איתרבי במחנה דדלא תימא מ
איתרבי נמי שוחט עולה בדרום 

  מחנה לל מחוץ"ת

  אֹו ֵעז ַּבַּמֲחֶנה

  יכול השוחט עולה בדרום
  ?יהא חייב

  ץ למחנהאו אל מחו: ל"ת
מה חוץ למחנה מיוחד שאין 

ראוי לשחיטת קדשים ולשחיטת 
פ שאין "יצא דרום שאע, כל זבח

ראוי לשחיטת קדשי קדשים 
  ראוי לשחיטת קדשים קלים

  לאיתויי
   של היכלגגוהשוחט על 

  אין ראוי לשחיטת כל זבח ש
  

  לאיתויי כולה בחוץ
  וצוארה בפנים

   ְוֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו
  הראוי לפתח אהל מועד

  יצאו חייבין עליו בחוץ
  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
  זבח חיטת כללש

  פטור
  י"הואיל ונתמעט ע

  ואל פתח אוהל מועד לא הביאו
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