
 ו"ק - זבחים -בקיצור 

 לבריאות והצלחת

 שמואל בן זכריה וקלרה אידל. מרים בת יהושע ומרתא

 פתחיה בן יאיר וחנה. חגית בת שמואל ומרים 

 וילדיהם דרור הלל ואשר יש'

 אפרים ואורליעודד בן שמואל ומרים. מעין בת 

 וילדיהם ידידיה רננה שירה אמונה

 רועי בן משה ושרה. תמר בת שמואל ומרים

 לרפואת חיים שמואל בן סימה

 לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה

 

 לעילוי נשמת 

 ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץשולביץ אלישבע 

 

 לעילוי נשמת 

 ואביבה הורביץהבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א נתן 

 

 מדיני שריפת פרים ושעירים הנשרפים

 .באיזו רוח. א

שורפים אותם ]חוץ לשלוש  –לדעת רבי שמעון 

 ]כמבואר לעיל[.במזרחה של ירושלים מחנות[, 

שורפים אותם ]חוץ לשלוש  –ולדעת חכמים 

שכן כל מעשי  ,בצפונה של ירושליםמחנות[ 

חטאת נעשים בצפון, ]בעזרה בצפון העזרה, וחוץ 

 לעזרה גם כן בצד צפון[.

ן. "ב שֶׁ ְך ַהדֶׁ פֶׁ  ".ַעל שֶׁ

ר ֶאל יח, נאמר בעניין פר כהן מש ל ַהפָּ "ְוהֹוִציא ֶאת כָּ

ַרף ֹאתֹו ַעל  הֹור ֶאל ֶשֶפְך ַהֶדֶשן ְושָּ קֹום טָּ ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה ֶאל מָּ

ֵאש  ֵרף".ַעל ֶשֶפְך ַהֶדֶשן ֵעִצים בָּ  ִישָּ

הכתוב הזה מלמד,  –לדעת רבי יוסי הגלילי 

, כלומר תחילה שצריך שיקדים לשם דשן מזבח

המזבח כדי שהמקום יהא ישפוך במקום מדשן 

נקרא מקודם לכן מקום שפך הדשן ואחר כך 

 ישרוף את הפר.

הכתוב הזה מלמד,  –ולדעת רבי אליעזר בן יעקב 

כדי שיהיה במקום מדרון שצריך לשרוף את הפר 

הדשן משתפך שם. ]לדברי רבא, רבי אליעזר בן 

יעקב חולק על דינו של רבי יוסי הגלילי. ולדברי 

אליעזר בן יעקב מודה לדינו של רבי אביי, רבי 

 יוסי הגלילי, ורק מוסיף עליו דין נוסף[.

 .מי מטמא בגדים בעסק שריפת הנשרפים. ג

רק המתעסקים בגוף הפרים והשעירים לצורך 

, הם בלבד מטמאים בגדים. לדעת השריפה

חכמים הנושאים אותם לשריפה בכלל זה משעה 

שיצאו מהעזרה. ולדעת רבי שמעון, רק 

המתעסקים בהם בשעת השריפה עצמה, אולם 

קודם שדלק האש בבשר אין מטמאים בגדים 

 כלל.

כגון  ,אבל אלו שאינם מתעסקים בגוף הפרים

אינם  ,או מסדר את המערכה ,מדליק את האש

 . מטמאים

 .עד מתי מטמאים בגדים. ד

המתעסק  ,עד שנעשים אפר –לדעת תנא קמא 

 בהם נטמא.

עד שיתך  –שמעון  ]אלעזר ברבי[ולדעת רבי 

, אבל משעה עד שנעשים חרוכים, כלומר, הבשר

שנעשו חרוכים, אף על פי שעוד לא נעשו אפר, 

 אינם מטמאים את המתעסקים בהם.

 סליק פרק טבול יום

 

 השוחט והמעלה פרק שלושה עשר

 

 פרשת שוחט או מעלה בחוץ

יו ְוֶאל  נָּ ַוְיַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר. ַדֵבר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל בָּ

ה ה'  ר ֲאֶשר ִצּוָּ בָּ ַמְרתָּ ֲאֵליֶהם ֶזה ַהדָּ ֵאל ְואָּ ל ְבֵני ִיְשרָּ כָּ

ֵאל ֲאֶשר ִיְשַחט שֹור אֹו ֶכֶשב  ֵלאֹמר. ִאיש ִאיש ִמֵבית ִיְשרָּ

ְוֶאל ֶפַתח ַחט ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה. אֹו ֵעז ַבַמֲחֶנה אֹו ֲאֶשר ִיְש 

ן ַלה' ִלְפֵני ִמְשַכן ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו  ְרבָּ ְלַהְקִריב קָּ

ִאיש ַההּוא  ְך ְוִנְכַרת הָּ פָּ ם שָּ ִאיש ַההּוא דָּ ֵשב לָּ ם ֵיחָּ ה' דָּ

ֵאל ֶאת ִזְבֵחיֶהם  ִביאּו ְבֵני ִיְשרָּ ִמֶקֶרב ַעמֹו. ְלַמַען ֲאֶשר יָּ

ֶדה ֶוֱהִביֻאם ַלה' ֶאל ֶפַתח ֲאֶשר  ֵהם ֹזְבִחים ַעל ְפֵני ַהשָּ

ם.  ִמים ַלה' אֹותָּ ְבחּו ִזְבֵחי ְשלָּ ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל ַהֹכֵהן ְוזָּ

ם ַעל ִמְזַבח ה' ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד  ַרק ַהֹכֵהן ֶאת ַהדָּ ְוזָּ

ת אֶ ְולֹא ִיְזְבחּו עֹוד ְוִהְקִטיר ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניֹחַח ַלה'. 

ִזְבֵחיֶהם ַלְשִעיִרם ֲאֶשר ֵהם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם ֻחַקת עֹולָּם 

ם. ַוֲאֵלֶהם תֹאַמר ִאיש ִאיש  ֶהם ְלֹדֹרתָּ ִתְהֶיה זֹאת לָּ

ה  ם ֲאֶשר ַיֲעֶלה ֹעלָּ גּור ְבתֹוכָּ ֵאל ּוִמן ַהֵגר ֲאֶשר יָּ ִמֵבית ִיְשרָּ

ַבח.  ַלֲעשֹות ֹאתֹו ּנּו ְוֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ְיִביאֶ אֹו זָּ

יו. ִאיש ַההּוא ֵמַעמָּ  ַלה' ְוִנְכַרת הָּ

 

 המעלה קרבנות בחוץ

אימורים של הקרבנות, יש להעלותם על מזבח 

שבעזרה. והמעלה אותם חוץ לעזרה ]אפילו לשם 

עובר באיסור לא תעשה שעונשו כרת ה'[, 



 

 ]לעושה במזיד, ובשוגג חייב חטאת[.

ן בכתוב, "מבואר לא תעשה איסור  ר ְלָך פֶׁ מֶׁ ִהשָּׁ

יָך  ה ֹעֹלתֶׁ הַתֲעלֶׁ ר ִתְראֶׁ קֹום ֲאשֶׁ ל מָּׁ ֶמר" "ְבכָּׁ . ו"ִהשָּ

ו"ֶפן" הם איסורי לא תעשה, כמאמר רבי אבין 

ֶמר"  אמר רבי אליעזר, כל מקום שנאמר "ִהשָּ

 ."ֶפן" ו"ַאל" אינו אלא לא תעשה

ה אֹו"מבואר בכתוב, ועונש כרת  ה ֹעלָּׁ ר ַיֲעלֶׁ ַבחֲאשֶׁ .  זָּׁ

ּנּו  ל מֹוֵעד לֹא ְיִביאֶׁ ַתח ֹאהֶׁ ל פֶׁ ִאיש ַההּוא ... ְואֶׁ ְוִנְכַרת הָּׁ

יו  ".ֵמַעמָּׁ

 

 השוחט קרבנות בחוץ 

 ]כשהוקדשו בשעת איסור הבמות[

כל הקרבנות יש לשוחטם בעזרה, והשוחט אותם 

]כשהוקדשו אחר ]אפילו לשם ה'[, חוץ לעזרה, 

ונשו עובר באיסור לא תעשה שעאיסור הבמות[, 

 ]לעושה במזיד, ובשוגג חייב חטאת[.כרת 

ר ִיְשַחט "מבואר בכתוב, עונש כרת  ַתח ... ֲאשֶׁ ל פֶׁ ְואֶׁ

ל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו ב ַעמֹו...  ֹאהֶׁ רֶׁ ִאיש ַההּוא ִמקֶׁ  ".ְוִנְכַרת הָּׁ

 ולעניין איסור לא תעשה:

, שאיסור לא תעשה זה, מתחילה רצו לומר. א

", המלמד, שאסור ִיְזְבחּו עֹודְולֹא , "למד מהכתוב

 לזבוח את הקרבנות בעוד מקום חוץ מהעזרה. 

אולם דחו זאת, כי הכתוב הזה מדבר רק  -

בקרבנות שהוקדשו בשעת היתר הבמות, כלומר 

קודם שהוקם המשכן, שאף על פי שבשעת 

הקדשם היה מותר לשוחטם בכל מקום, אחר 

שהוקם המשכן ונאסרו הבמות, אסור לשוחטם 

 וץ לעזרה. ח

אבל אין ללמוד מהכתוב הזה, איסור לא תעשה 

לשחיטת קרבנות בחוץ, כשהוקדשו בשעת איסור 

 הבמות.

ֶאת ִזְבֵחיֶהם      ]ומתוך שלא נאמר, "ְולֹא ִיְזְבחּו 

 עֹודאלא, "ְולֹא ִיְזְבחּו  ַלְשִעיִרם ֲאֶשר ֵהם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם",

יש  ר ֵהם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם",ַלְשִעיִרם ֲאשֶ ֶאת ִזְבֵחיֶהם 

, והוא, שהזובח בהמה לעבודה ללמוד דין נוסף

זרה ששמה מרקוליס, אף על פי שאין דרך 

עבודתה בכך, אלא בבזיונה, כלומר בזריקת 

. )ואם אבנים עליה, מכל מקום הזובח לה חייב

היתה דרך עבודתה בכך, היה חייב על כך 

ם מהכתוב,  ְמדָּ ֵקש ַאֲחֵריֶהם ַאֲחֵרי ִהשָּ ֶמר ְלָך ֶפן ִתּנָּ "ִהשָּ

ֶניָך ּוֶפן ִתְדֹרש ֵלאֹלֵהיֶהם ֵלאֹמר  ה ַיַעְבדּו ִמפָּ ַהגֹוִים ֵאיכָּ

ִני"([. ֵאֶלה ֶאת ֱאֹלֵהיֶהם ְוֶאֱעֶשה ֵכן ַגם אָּ  הָּ

שאיסור לא תעשה זה , ואביי רצה לומר. ב

בשעת איסור לשוחט קרבנות בחוץ ]כשהוקדשו 

, שכן הכתוב "ְולֹא למד בקל וחומרהבמות[, 

ִיְזְבחּו עֹוד" מלמד, איסור לא תעשה לשוחט בחוץ 

בשעת איסור במות קרבנות שהוקדשו בשעת 

היתר במות ומעתה אם בשחיטת קרבנות אלו 

בחוץ ]שאין עונש כרת בדבר כפי שיתבאר בעזה"י 

להלן[ יש בדבר איסור לא תעשה כל שכן שיש 

סור לא תעשה לשוחט בחוץ קרבנות שהוקדשו אי

בשעת איסור במות ]שכן בדבר זה יש אף עונש 

 כרת[. 

ודחו זאת, כי לדברי הכל אין מזהירים מן הדין,  -

כלומר אין למדים איסור לא תעשה על ידי קל 

 וחומר.

למד , איסור לא תעשה זה, ולדעת רבי יוחנן. ג

יין , "הבאה" "הבאה", שנאמר בענבגזרה שווה

", לֹא ֱהִביאֹושחיטת חוץ, "ְוֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד 

ונאמר בעניין העלאת חוץ, "ְוֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד 

ּנּו ", ללמוד בגזרה שווה, שכשם לֹא ְיִביאֶׁ

שבהעלאה לא ענש כרת בלא אזהרת לא תעשה, 

 כך בשחיטה לא ענש כרת בלא אזהרת לא תעשה.

[, בדף ק"ז]ונה ולדעת רבא על פי דברי רבי י. ד

, שהוקשו למד בהיקש, איסור לא תעשה זה

קֹום ֲאֶשר ִיְבַחר שחיטה להעלאה, שנאמר,  "ִכי ִאם ַבמָּ

ֶטיָך  ה ֹכל ה' ְבַאַחד ְשבָּ ם ַתֲעשֶׁ יָך ְושָּׁ ה ֹעֹלתֶׁ ם ַתֲעלֶׁ שָּׁ

ךָּׁ  ֹנִכי ְמַצּוֶׁ ר אָּׁ ", להקיש את ההעלאה לשאר ֲאשֶׁ

אה לא ענש עשיות הקרבן, וללמד, שכשם שבהעל

כרת בלא אזהרת לא תעשה, כך בשחיטה לא ענש 

 כרת בלא אזהרת לא תעשה.

- 

השוחט , קדשים שהוקדשו בשעת היתר הבמות

ביטל מצוות , אותם בחוץ בשעת איסור במות

ֵאל ֶאת ִזְבֵחיֶהם , שנאמר, עשה ִביאּו ְבֵני ִיְשרָּ "ְלַמַען ֲאֶשר יָּ

ֶדה  ֱהִביֻאם ַלה' ֲאֶשר ֵהם ֹזְבִחים ַעל ְפֵני ַהשָּ ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל וֶׁ

ְבחּו מֹוֵעד ֶאל ַהֹכֵהן  ם", ְוזָּׁ ִמים ַלה' אֹותָּ ועבר על ִזְבֵחי ְשלָּ

ֶאת ְולֹא ִיְזְבחּו עֹוד , שנאמר, "איסור לא תעשה

, שנאמר, "ֻחַקת אבל אינו ענוש כרת", ִזְבֵחיֶהם

ם", זאת יש להם,  ֶהם ְלֹדֹרתָּ ם ִתְהֶיה זֹאת לָּ עֹולָּ

כלומר עשה ולא תעשה הנ"ל, ואין עליהם דבר 



 

 נוסף כעונש כרת.

 

 אף אם מזהירין מן הדין צריך 

 לכתוב בפירוש איסור אכילת חלב

כבר נתבאר, שמתחילה רצה אביי ללמוד איסור 

 עשה של שחיטת קדשים בחוץ, בקל וחומר.לא ת

ומכל מקום, אף לפי סברא זו, שניתן ללמוד 

איסור לא תעשה בקל וחומר, היתה התורה 

צריכה לכתוב בפירוש איסור לא תעשה באכילת 

 .כי אין דרך ללמוד איסור זה בקל וחומרחלב, 

. כי אם נבוא ללמוד איסור לא תעשה לאכילת א

מאיסור אכילת , חלב ]החמור שיש בו כרת[

, ]שהם נבילה או מאיסור אכילת שרצים טמאים

איסורים קלים מאיסור חלב, שכן אין בהם 

 כרת[.

יש לדחות, ולומר, אדרבה נבילה ושרצים  -

חמורים יותר, כי יש בהם גם טומאה, מה שאין 

 כן בחלב.

. ואם נבוא ללמוד איסור לא תעשה לאכילת ב

אכילת מאיסור חלב ]החמור שיש בו כרת[, 

 ]שהוא איסור קל שאין בו כרת[.שרצים טהורים 

יש לדחות, ולומר, אדרבה איסור שרצים  -

טהורים חמור יותר, כי הוא ישנו אף בשיעור של 

, מה שאין כן חלב, שאינו אסור אלא כעדשה

 בשיעור כזית.

. ואם נבוא ללמוד איסור לא תעשה לאכילת ג

ערלה מאיסור אכילת חלב ]החמור שיש בו כרת[, 

, ]שהם איסורים קלים שאין בהם וכלאי הכרם

 כרת[.

יש לדחות, ולומר, אדרבה איסורי ערלה וכלאי  -

הכרם חמורים יותר, כי הם אסורים אף בהנאה, 

 מה שאין כן חלב שאינו אסור אלא באכילה.

. ואם נבוא ללמוד איסור לא תעשה לאכילת ד

מאיסור אכילת חלב ]החמור שיש בו כרת[, 

 ]שהוא איסור קל שאין בו כרת[., שביעית

יש לדחות, ולומר, אדרבה איסור שביעית חמור  -

יותר, שכן הוא נתפס גם על דמי שביעית, מה 

שאין כן חלב שאינו אסור אלא החלב עצמו ולא 

 דמים שנתנו תחתיו.

. ואם נבוא ללמוד איסור לא תעשה לאכילת ה

מאיסור אכילת חלב ]החמור שאסור לכל[, 

וא איסור קל שאינו אסור אלא , ]שהתרומה

 לישראל[.

יש לדחות, ולומר, אדרבה איסור תרומה חמור  -

יותר, שכן אין לו היתר בשום מקום, מה שאין כן 

חלב שהותר מכללו בחיה. ]וטעם זה מועיל 

לדחות גם הלימוד משאר האיסורים, כי בזה חלב 

קל מכולם, שהוא הותר מכללו, ושאר הדברים 

 לא הותרו מכללם[.

 

 אף אם מזהירין מן הדין אין ללמוד 

 איסור לא תעשה למבטל את הפסח

כבר נתבאר, שמתחילה רצה אביי ללמוד איסור 

 לא תעשה של שחיטת קדשים בחוץ, בקל וחומר.

ומכל מקום, אף לפי סברא זו, שניתן ללמוד 

איסור לא תעשה בקל וחומר, אין דרך ללמוד 

 איסור לא תעשה למבטל קרבן פסח.

ם נבוא ללמוד איסור למבטל פסח ]החמור שכן א

שיש בו כרת[, מאיסור להותיר מהקרבן עד 

 הבוקר, ]שהוא איסור קל שאין בהם כרת[.

יש לדחות, ולומר, אדרבה האיסור להותיר 

מהקרבן עד הבוקר חמור יותר, שכן אין לו תקנה, 

מה שאין כן מבטל פסח, שיש לו תקנה לעשות 

 פסח שני.
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