
 

 

 

 

 

 פסח ששחטו בחוץ

 פטור ,שחטו בחוץ בשאר ימות השנה, לשמווהאמר רב חסדא: פסח ש 1?!ומי אית ליה לרב חסדא הואיל '(ג א)ס"
. טעמא דשלא לשמו, )דראוי הוא לשם שלמים בפנים( חייב ,שלמים()אלא לשם  שלא לשמו ;)דאינו ראוי לשמו בפנים(

  מא: הואיל וראוי שלא לשמו בפנים!לשמו הוא, ופטור. ואמאי? לי הא סתמא

  3האי לא בעי עקירה. 2הכי השתא! התם בעי עקירה,

 רבה בר שימי מתני להו בדרבה, וקשיא ליה דרבה אדרבה, ומשני כדשנינן. 

ות השנה, בין לשמו בין שלא רבי ירמיה אמר רבי יוחנן: פסח ששחטו בחוץ בשאר ימכי אתא רב דימי אמר 
 פטור.  ,לשמו

 ,אלא שלא לשמו .דהא לא חזי ליה ,תא קמיה דרבי ירמיה, בשלמא לשמואמר רב דימי: אמריתה לשמע
 4לאו שמה עקירה. וץהא חזי שלא לשמו בפנים! ואמר לי: עקירת ח! אמאי?

 ,ות השנה, בין לשמו בין שלא לשמוירמיה אמר רבי יוחנן: פסח ששחטו בחוץ בשאר ימ כי אתא רבין אמר רבי
 .)עליו, משום הואיל וראוי שלא לשמו בפנים( חייב

בעלים. ואיזהו בין ב )כגון בתוך שמונה ללידתו( , בין בגופו)פטור על שחיטת חוץ( : מחוסר זמןוהתנןואפילו לשמו? 
 5.פטורין ,חטאתם ואשמם בחוץ )לפני הזמן( שהקריבו ,מצורעהיולדת וההזב והזבה ו ?מחוסר זמן בבעלים

  6.חייבין ,עולותיהן ושלמיהן בחוץ

כגון לשם ) אבל שלא לשמו ;אלא לשמו)דאשם בחוץ מחוסר זמן בבעלים פטור( חלקיה בר טובי: לא שנו  ואמר רב

א: הואיל וראוין שלא . לשמו מיהא פטור, אמאי? נימ(7שכן ראוי לפנים כיוצא בו בפנים) חייב ,(עולה או לשם שלמים
 לשמו בפנים!

 פסח בשאר ימות השנה שלמים נינהו.  התם בעי עקירה, הכאהכי השתא? 

                                                
 . רש"י.ב משום הואיל וראוי לשם קרבן אחרשם מה שהופרש בפנים ושחטו בחוץ, דנימא חיילחייב על קרבן שאינו ראוי ל . 1
 . רש"י.כל כמה דלא עקריה ,תקבל בפנים הואהלכך, לאו מ .א אם כן עקר שם פסח ממנו בשחיטתואינו ראוי בפנים לשלמים, אל . 2
 . רש"י.וין בשמותיהןשניהן ש ,את וזה חטאתזה חט ,שלקחו לשם שעיר הנעשה בפניםע"פ וא . 3
 ,לא מהניא ביה עקירה ,אבל כששחטו בחוץ ;כששחטו בפנים , הני מילידכי מהניא עקירה למעבדיה שלמים ,פירושכתב ריטב"א,  . 4

הא  ,דאילו סבירא לן דלא בעי עקירה וממילא הוי שלמים .והיינו משום דסבירא לן דפסח בעי עקירה אפילו בפנים .ואכתי פסח הוא
  .כא לאיפלוגי בין פנים לחוץודאי לי

 ם,והאי אש. שאין חטאת ואשם בא לנדבה ,ולנדבה .משום דלא מטא זימנייהו ,לחובה .תקבלים בפנים לא לחובה ולא לנדבהשאינן מ . 5
 . רש"י.דאילו בזב וזבה ויולדת ליכא אשם במצורע הוא,

ואף . ומשנינן: תני נזיר בהדייהו ?!נינהופרכינן: והני בני שלמים  ובמסכת זבחים .באים נדבה, ומתקבלין נדבה בפנים שעולה ושלמים . 6
 . רש"י.ומשנינן: תני מצורע בהדייהו ?!נהומצורע לא שנינו במשנה, ופרכינן התם: הני בני אשמות ני

 רש"י.. וץ מן הפסח בזמנו והחטאת בכל זמןדכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרין, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, ח . 7
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 חייב, כדאמרינן.  רב אשי מתני

רב ירמיה מדפתי מתני פטור, קסבר: פסח בשאר ימות השנה בעי עקירה, ועקירת חוץ לאו שמה עקירה, 
 . (8דאמר עקירת חוץ שמה עקירה) ופליגא דרב חלקיה בר טובי

 שיטות הראשונים

ָאר " וכתב, ,ורב אשי רבי יוחנןדה מימשין רבכ הרמב"ם : פסקהשוחט פסח בחוץ ְ ש  וּׁ בִּׁ חוּׁץ, ֲאִפלּׁ ַסח בַּׁ ֶ ֹוֵחט ֶאת ַהפּׁ ּׁ ְוַהש 
מֹו  ְ ֹא ִלש  לּׁ ֶ ין ש  מֹו בֵּׁ ְ ין ִלש  ָנה, בֵּׁ ָ ּׁ ָנה  -ְימֹות ַהש  ָ ּׁ ָאר ְימֹות ַהש  ְ ש  ַסח בִּׁ ֶ ַהפּׁ ֶ ב; ש  ָלִמים הוּׁא. -ַחיָּׁ ְ   9"ש 

ר ְזמַ " הרמב"םכתב : חוסר זמן בבעליםשחוטי חוץ במ ָעָליו ְוֵאי ֶזה הוּׁא ְמֻחסַּׁ יַע ְזַמן בְּׁ ֲעַדִין לֹא ִהגִּׁ ֶ ן ש  ָעִלים? ָקְרבָּׁ בְּׁ ן בַּׁ
תֹוְך ְיֵמי ְסִפיָרה  חוּׁץ בְּׁ אָתן בַּׁ ֲחטוּׁ ַחטָּׁ ָ ּׁ ש  ֶ ָבה ְוַהיֹּׁוֶלֶדת ש  ב ְוַהזָּׁ יַצד? ַהזָּׁ מֹו  -ְלַהְקִריבֹו. כֵּׁ ָ אתֹו ַוֲאש  ַחט ַחטָּׁ ָ ּׁ ש  ֶ טוִּׁרין. ְוֵכן ְמצָֹרע ש  ְ פּׁ

תֹוְך ְימֵ  חוּׁץ בְּׁ תֹוךְ  -י ְסִפיָרה בַּׁ חוּׁץ בְּׁ ֲחטוּׁ עֹולֹוֵתיֶהן בַּׁ ָ ָרה. ֲאָבל ִאם ש  ָ וּׁ ְלַכפּׁ נֹות ָהֵאלּׁ ְרבָּׁ ֲעֵלי ַהקָּׁ ֲעַדִין לֹא ִנְראוּׁ בַּׁ ֶ טוּׁר, ש  ָ ְיֵמי  פּׁ
ִפיָרה  ָרה. -ַהסְּׁ ָ פּׁ ר ַהכַּׁ ם ֵהן ִעקַּׁ ָ את ְוָהָאש  ֹרֹון ִהיא, ְוַהַחטָּׁ ָהעֹוָלה דּׁ ֶ ִבין, ש  תֹוְך ְיֵמי ְנִזירוּׁת  ְוֵכן ָנִזיר ַחיָּׁ חוּׁץ בְּׁ אתֹו בַּׁ ַחט ַחטָּׁ ָ ּׁ ש  ֶ  -ש 

חוּׁץ  ָלָמיו בַּׁ ְ טוּׁר. ִהְקִריב עֹוָלתֹו אֹו ש  ָ ִזירוּׁת. -פּׁ ר ַהנְּׁ ֶבת אֹותֹו, ְוִהיא ִעקַּׁ ַעכֶּׁ ְ את ִהיא ַהמּׁ ַהַחטָּׁ ֶ ב, ש   10"ַחיָּׁ

ם ְמצָֹרע ", ם"הרמבכתב ו עקירה. מהשת חוץ שעקיר ,בר טובי כרב חלקיה ם והמאירי"הרמבפסקו  :חוץעקירת  ַ ֲאש 
מֹו  ְ ֹא ִלש  לּׁ ֶ חוּׁץ ש  ָחטֹו בַּׁ ְ ּׁ ש  ֶ ר -ש  ֵ ְפִנים ְוָכש  מֹו ָראוּׁי בִּׁ ְ ֹא ִלש  לּׁ ֶ ב, הֹוִאיל ְוש    11"...ַחיָּׁ

  י חוץ בקדשים שאינם ראויים בפניםשחוט

 חייב על של שם, ופטור על של עזאזל.  ,: משהגריל עליהן()ברייתא לעיל, ס"ב ב' אמר מר

ֲחֶנה. : תנו רבנן )ס"ג א'( ַ ַחט ִמחוּׁץ ַלמּׁ ְ ר ִיש  ֶ ֲחֶנה אֹו ֲאש  ַ מּׁ ב אֹו ֵעז בַּׁ ֹור אֹו ֶכש ֶ ַחט ש  ְ ר ִיש  ֶ ָרֵאל ֲאש  ית ִיש ְ "ִאיש  ִאיש  ִמבֵּׁ
ן לַ  ַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרבָּׁ ֶ  . 12"ה'ְוֶאל פּׁ

ן"אי  '(ב)ס"ג  ן  מרכענין שנא ,שומע אני אפילו קדשי בדק הבית שנקראו קרבן ",ָקְרבָּׁ ְקֵרב ֶאת ָקְרבַּׁ  13"?ה'"ַונַּׁ
ַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו"; כל הראוי לפתח אהל מועד, חייב עליו בחוץ. כל שאינו ראוי  14:למוד לומרת ֶ "ְוֶאל פּׁ

 בחוץ.  לפתח אהל מועד, אין חייבין עליו

אוציא אלו שאין ראוין לפתח אהל מועד, ולא אוציא פרת חטאת ושעיר המשתלח, שהוא ראוי לבוא אל פתח 
 .לה'. יצאו אלו שאין מיוחדין לשם"לה'", מי שמיוחדין  :למוד לומרתאהל מועד? 

                                                
 כשהוא מחוסר זמן, שלא לשמו. ,ם כך את השוחט אשם בחוץשומ וחייב . 8
 .(עשה הקרבנות יח,יבהל' מ)מקורות: רמב"ם " פסחים, ס"ד א', וכן ע"ג ב'. נתיבי הלכהלגבי פסח אי בעי עקירה, ראה מש"כ ב"אמנם  . 9

 .(הל' מעשה הקרבנות יח,ט)מקורות: רמב"ם  . 10
 .(מעתהה "ג א', ד"ס)אירי מ .(יהל' מעשה הקרבנות יח,)מקורות: רמב"ם  . 11
 ד. -ויקרא יז,ג . 12
ַעת ָעִגיל ְוכוָּׁמז ְלַכפֵּׁ : לא,נ , פר' מטות,במדבר . 13 ר ָמָצא ְכִלי ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטבַּׁ ֶ ן ה' ִאיש  ֲאש  ְקֵרב ֶאת ָקְרבַּׁ ֵֹתינוּׁ ִלְפֵני ה'ַונַּׁ  .ר ַעל ַנְפש 
 קרא יז,ד. וי . 14
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 "אפתש תמוז ג
 ס"ג| דף:  ה| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים

ב ֶאלָּׁ " הרמב"םכתב : השוחט בחוץ קדשים שאינם ראויים להיקרב ַח; ֵאינֹו ַחיָּׁ ְזבֵּׁ ִ ִיין ִלְקַרב ַלמּׁ ים ָהְראוּׁ ִ ִחיַטת ָקָדש  ְ א ַעל ש 
תֹות  ֵ אֹות ַהמּׁ ַח אֹו ֵמַחטָּׁ וֵּׁרי ִמְזבֵּׁ חוּׁץ ֶאָחד ֵמִאסּׁ ֹוֵחט בַּׁ ּׁ ֱאַמר: "לִ  -ֲאָבל ַהש  נֶּׁ ֶ טוּׁר, ש  ָ ן יי"ֲהֵרי ֶזה פּׁ כַּׁ ְ ֵאינֹו ָראוּׁי ְפֵני ִמש  ֶ ל ש  ; כָּׁ

ן יי  כַּׁ ְ בִ  -ָלבֹוא ֶאל ִמש   15"ין ָעָליו.ֵאין ַחיָּׁ

ִעיר " הרמב"ם: כתב פרה אדומה ושעיר המשתלח שהקריבן בחוץ , ְוֵכן ש ָ ֵרָפָתהּׁ קֹום ש ְ ְ ָרָפהּׁ חוּׁץ ִממּׁ ְ ש ּׁ ֶ ה ש  ָ ָרה ֲאֻדמּׁ ָ פּׁ
ה ָעָליו  ִהְתַודָּׁ ֶ חוּׁץ ַאַחר ש  ִהְקִריבֹו בַּׁ ֶ ַח ש  לֵּׁ תַּׁ ְ ש  ִ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא  -ַהמּׁ ֶ ֱאַמר: "ְוֶאל פּׁ נֶּׁ ֶ טוּׁר, ש  ָ ֵאינֹו ָראוּׁי ָלבֹוא פּׁ ֶ ל ש  וּׁ"; כָּׁ ְיִביֶאנּׁ

ַתח אֶֹהל מֹוֵעד  ֶ ִבין ָעָליו. -ֶאל פּׁ  16"ֵאין ַחיָּׁ

 מחוסר זמן ובעל מום בשעיר המשתלח פסולי

ה לַ ֵיָר ": ורמינהוולה' להוציא הוא?! )ומקשה(  '(ב)ס"ג  ֶ ּׁ ן ִאש  שלא יתן מהן על אש של ) אלו אישים 17ה'",ֶצה ְלָקְרבַּׁ

לרבות שעיר  ,לה'  .)ומשעת הקדשו קרוי קרבן( קרבן למוד לומר:מנין שלא יקדישנו מחוסר זמן? ת .(מערכה
 .המשתלח

ַתח'אמר רבא: התם מענינא דקרא, והכא מענינא דקרא. התם ד)ומתרץ(  ֶ )שעיר המשתלח, שהרי ראוי  לרבות 'ֶאל פּׁ

ה'יא. הכא ד, לה' להוצלבוא אל פתח( ֶ ּׁ  , לה' לרבות.ח, שהרי אינו עולה לאשים()שעיר המשתל להוציא 'ִאש 

הוה אמינא: שעיר המשתלח קדוש במחוסר זמן. והא אין הגורל קובע  טעמא דרבי רחמנא, הא לא רבי)ומקשה( 
 18אוי לשם!אלא בר

 19אמר: כגון שהומם וחיללו על אחר. רבינא)ואמרינן( 

נוּׁ ֵמהֶ : דתניא ?דפסיל ביה מומאומנא תימרא  ה לֹא ִתתְּׁ ֶ ּׁ אלו החלבים. אין לי אלא  20,()בבעל מום כתיבם" "ְוִאש 
". "מזבח", זו זריקת דמים. "לה'", לרבות שעיר המשתלח ֵמֶהם" למוד לומרמנין? ת )כזית מהן(כולן. מקצתן 

 . )שאסור שיהיה בעל מום(

 ביתו, ושחט אמו ביום הכפורים.  רבא אמר: כגון שהיה לו חולה בתוך '(ד א)ס"

ֲחטוּׁ "יר? וכי האי גוונא מי אס ְ  והא לאו שחיטה היא!  21אמר רחמנא, "לֹא ִתש 

 .מערבא: דחיתו לצוק זו היא שחיטתוהא אמרי ב

                                                
 .(הל' מעשה הקרבנות יח,ו)מקורות: רמב"ם  . 15
 .(הל' מעשה הקרבנות יט,ז)מקורות: רמב"ם  . 16
 ויקרא, פ' אמור, כב,כז. . 17
 . רש"י.אי אפשר להיות אחד מהן מחוסר זמן ,ידע על איזה מהן יעלה הגורל לשםוכיון דלא  . 18
. שהרי מכח הראשון בא ,ריך להגרילוזה אין צ .ח משהגריל עליו, וחיללו על אחרתלכגון שהומם המש ,כי איצטריך קרא דמחוסר זמן . 19

 רש"י.
ה לֹא ִתתְּׁ : כב,כב , פר' אמור,ויקרא . 20 ֶ ּׁ ה ַלה' ְוִאש  ֶפת לֹא ַתְקִריבוּׁ ֵאלֶּׁ ֶלת אֹו ָגָרב אֹו ַילֶּׁ בוּׁר אֹו ָחרוּׁץ אֹו ַיבֶּׁ ָ ֶרת אֹו ש  ַח ַלה'ַעוֶּׁ ְזבֵּׁ ִ  .נוּׁ ֵמֶהם ַעל ַהמּׁ
 .ח' אמור, כב,כרויקרא, פ . 21
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 הראשוניםשיטות 

ְבַעת ָיִמים " הרמב"ם: כתב מחוסר זמן בקרבן ִ ֱאַמר: "ְוָהָיה ש  נֶּׁ ֶ ִמיִני ָוָהְלָאה, ש  ְ ּׁ נֹות ִמיֹּׁום ַהש  ְרבָּׁ ל ַהקָּׁ ה ְלַהְקִריב כָּׁ ִמְצַות ֲעש ֵ
ִמיִני תַּׁ  ְ ּׁ ֹו, וִּׁמיֹּׁום ַהש  סוּׁל ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה"ַחת ִאמּׁ ָ ר ְזַמן פּׁ ֻחסַּׁ ְ מּׁ ֶ י ש  ִ ר ְזַמן'. ְוַאף ַעל פּׁ ִמים הוּׁא ִנְקָרא 'ְמֻחסַּׁ ְבַעת ַהיָּׁ ִ ִאם  -, ְוָכל ש 

ה, ְולֹא ִנְרָצה הַ  ַלל ֲעש ֵ א ִמכְּׁ הוּׁא ָלאו ַהבָּׁ ֶ ֵני ש  ְ ן.ָעַבר ְוִהְקִריבֹו ֵאינֹו לֹוֶקה, ִמפּׁ ְרבָּׁ ר ְזַמן " עוד כתב "קָּׁ יש  ְמֻחסַּׁ ְקדִּׁ ַ ֲהֵרי  -ְוֵכן ַהמּׁ
ַעל מוּׁם עֹוֵבר, ְוֵאינוֹ  יש  בַּׁ ַמְקדִּׁ ַאְרנוּׁ  ֶזה כְּׁ בֵּׁ ֶ מֹו ש   22".לֹוֶקה, כְּׁ

ן " הרמב"ם: כתב בעל מום ם ָקְרבָּׁ ֵ ַעל מוּׁם ְלש  ֹוֵחט בַּׁ ּׁ ַבֲעֵלי מוִּׁמין: "לֹא  -ַהש  ֲהֵרי ֶנֱאַמר בְּׁ ֶ ה ַליי"ַת לֹוֶקה, ש  י ְקִריבוּׁ ֵאלֶּׁ ִ , וִּׁמפּׁ
ַח  ְזבֵּׁ ִ ֲעֵלי מוִּׁמין ַעל ַהמּׁ ם בַּׁ ֹוֵרק דַּׁ ֹוֵחט. ְוֵכן ַהזּׁ ּׁ ֹו ַאְזָהָרה ַלש  זּׁ ֶ מוָּׁעה ָלְמדוּׁ ש  ְ ּׁ ֶהן: "לֹא ַתְקִריבוּׁ ַליי"  -ַהש  ֲהֵרי ֶנֱאַמר בָּׁ ֶ  -לֹוֶקה, ש 

ֹוֵרק. ֹו ַאְזָהָרה ַלזּׁ זּׁ ֶ מוָּׁעה ָלְמדוּׁ ש  ְ ּׁ י ַהש  ִ  23"ִמפּׁ

וחיללו על אחר, כשר בלא הגרלה  שאינו פחות משמונה ימים, שהומםשעיר ולתירוץ זה,  :שהומם וחיללו על אחרכגון 
 24שהוא פשוט להלכה. אהרנ במאירילהיות שעיר המשתלח. 

וּׁם " הרמב"ם: לפי תירוץ רבא, גם בשעיר המשתלח יש דין אותו ואת בנו. וכן פסק אותו ואת בנו בשעיר המשתלח ַהמּׁ
ר ְזַמן  ה ְמֻחסַּׁ וּׁ מוּׁם עֹוֵבר. ְוֵכן ִאם ַנֲעש ָ ַח, ֲאִפלּׁ לֵּׁ תַּׁ ְ ש  ִ ִעיר ַהמּׁ ָ ש ּׁ ֹוֵסל בַּׁ יֹום -פּׁ ֹו ְלחֹוֶלה בְּׁ ֲחָטה ִאמּׁ ְ ש  נִּׁ ֶ גֹון ש  וִּׁרים,  ִנְפַסל, כְּׁ פּׁ ַהכִּׁ

ִחיָטתֹו. ְ תֹו ַלֲעָזאֵזל ִהיא ש  ִחיָּׁ דְּׁ ֶ  25"ש 
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 .(המשתלחר שעיה "', דג ב"ס)רי מאי :קורותמ טי הלכות'.קוב'לי כהלהל הביאו כןו חננאל, תירוץ זה רבא אמרו.
וכתב ב'ליקוטי הלכות' )זבח תודה(, לכאורה לפי מאי דקאמר בגמרא מעיקרא צריכותא לבעל מום ומחוסר זמן, והרמב"ם מעתיק  . 25

א דרבא. ואולי 'דחייתו לצוק זו היא שחיטתו', סברא פשוטה היא. עייש. מקורות: רמב"ם )הל' שניהם להלכה, אין לנו מקור לדינ
 עבודת יוה"כ ה,יז(.
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