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Introduction to  –פרק שלשה עשר 	השוחט והמעלה בחו  
This chapter is focused on two related prohibitions – slaughtering מוקדשי� outside of the עזרה and offering them up outside – both of these are pre-

sented in consecutive passages in ויקרא יז and make up the bulk of that chapter; highly recommended reading in advance of studying this פרק.  

 

28.13.1 

106a  משנה א( )� 107a ( שוה לגזירה ליה מיבעי ההוא ) 

 

  ט, יז ויקרא: ֵמַעָ)יו ַהה�א ָהִאי& ְוִנְכַרתְוִנְכַרתְוִנְכַרתְוִנְכַרת' הלַ  ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ַלֲע"ֹותַלֲע"ֹותַלֲע"ֹותַלֲע"ֹות ְיִביֶא �ְיִביֶא �ְיִביֶא �ְיִביֶא � �א מֹוֵעד ֹאֶהל ֶ�ַתח ְוֶאל .1

  יג, יב דברי� :0ְִרֶאה ֲאֶ&ר ָמקֹו�ָמקֹו�ָמקֹו�ָמקֹו�    1ְָכל1ְָכל1ְָכל1ְָכל    ֹע�ֶתי.ֹע�ֶתי.ֹע�ֶתי.ֹע�ֶתי.    0ֲַעֶלה0ֲַעֶלה0ֲַעֶלה0ֲַעֶלה    ֶ�/ֶ�/ֶ�/ֶ�/    ְל.ְל.ְל.ְל.    ִהָ-ֶמרִהָ-ֶמרִהָ-ֶמרִהָ-ֶמר .2

  ד, יז ויקרא :ַע)וֹ  ִמ7ֶֶרב ַהה�א ָהִאי& ְוִנְכַרתְוִנְכַרתְוִנְכַרתְוִנְכַרת ָ&ָפ6 �5ָ ַהה�א ָלִאי& ֵיָחֵ&בֵיָחֵ&בֵיָחֵ&בֵיָחֵ&ב    �5ָ�5ָ�5ָ�5ָ 'ה ִמְ&4ַ/ ִלְפֵני' הלַ  ָקְר1ָ/ ְלַהְקִריב ֱהִביאוֹ ֱהִביאוֹ ֱהִביאוֹ ֱהִביאוֹ     �א�א�א�א    מֹוֵעדמֹוֵעדמֹוֵעדמֹוֵעד    ֹאֶהלֹאֶהלֹאֶהלֹאֶהל    ֶ�ַתחֶ�ַתחֶ�ַתחֶ�ַתח    ְוֶאלְוֶאלְוֶאלְוֶאל .3

7ַת :ֲחֵריֶה� ֹזִני� ֵה� ֲאֶ&ר ַל9ְִעיִר� ִזְבֵחיֶה� ֶאת עֹודעֹודעֹודעֹוד    ִיְז1ְח�ִיְז1ְח�ִיְז1ְח�ִיְז1ְח�    ְו�אְו�אְו�אְו�א .4   ז, יז ויקרא :ְלֹדֹרָת� ָלֶה� ֹ>אתֹ>אתֹ>אתֹ>את 0ְִהֶיה עֹוָל� ח;

  ל, יב דברי� :@ִני ַ<� 4ֵ/ ְוֶאֱעֶ"ה ֱא�ֵהיֶה� ֶאת ָהֵאֶ?ה ַה<ֹוִי� ַיַעְבד�ַיַעְבד�ַיַעְבד�ַיַעְבד�    ֵאיָכהֵאיָכהֵאיָכהֵאיָכה ֵלאֹמר ֵלא�ֵהיֶה� 0ְִדֹר& �ֶפ/ ִמָ�ֶני. ִהָ-ְמָד� :ֲחֵרי :ֲחֵריֶה� 0ִָ ֵק& ֶ�/ ְל. ִהָ-ֶמר .5

�    ַה9ֶָדהַה9ֶָדהַה9ֶָדהַה9ֶָדה    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני    ַעלַעלַעלַעל    ֹזְבִחי�ֹזְבִחי�ֹזְבִחי�ֹזְבִחי�    ֵה�ֵה�ֵה�ֵה�    ֲאֶ&רֲאֶ&רֲאֶ&רֲאֶ&ר    ִזְבֵחיֶה�ִזְבֵחיֶה�ִזְבֵחיֶה�ִזְבֵחיֶה�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִיְ"ָרֵאלִיְ"ָרֵאלִיְ"ָרֵאלִיְ"ָרֵאל    1ְֵני1ְֵני1ְֵני1ְֵני    ָיִביא�ָיִביא�ָיִביא�ָיִביא�    ֲאֶ&רֲאֶ&רֲאֶ&רֲאֶ&ר    ְלַמַע/ְלַמַע/ְלַמַע/ְלַמַע/ .6 �ֶוֱהִביא; �ֶוֱהִביא; �ֶוֱהִביא;   ה, יז ויקרא :אֹוָת� 'הלַ  ְ&ָלִמי� ִזְבֵחי ְוָזְבח� ַה4ֵֹה/ ֶאל מֹוֵעד ֹאֶהל ֶ�ַתח ֶאל ''''ההההלַ לַ לַ לַ     ֶוֱהִביא;

  יד, יב דברי� :ְמַצֶ�Cָ  @ֹנִכי ֲאֶ&ר 4ֹל 0ֲַעֶ"ה ְוָ&�ְוָ&�ְוָ&�ְוָ&� ֹע�ֶתי. 0ֲַעֶלה ָ&�ָ&�ָ&�ָ&� ְ&ָבֶטי. 1ְ:ַחד 'ה ִיְבַחר ֲאֶ&ר 1ַָ)קֹו� ִא� 4ִי .7

  ח, יז ויקרא :ָזַבחָזַבחָזַבחָזַבח    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ  ֹעָלה ַיֲעֶלה ֲאֶ&ר 1ְתֹוָכ� ָיג�ר ֲאֶ&ר ַהֵ<ר �ִמ/ ִיְ"ָרֵאל ִמ1ֵית ִאי& ִאי& 0ֹאַמר0ֹאַמר0ֹאַמר0ֹאַמר    ַוֲאֵלֶה�ַוֲאֵלֶה�ַוֲאֵלֶה�ַוֲאֵלֶה� .8

  ג, יז ויקרא :ַלַ)ֲחֶנה ִמח�G ִיְ&ַחטִיְ&ַחטִיְ&ַחטִיְ&ַחט    ֲאֶ&רֲאֶ&רֲאֶ&רֲאֶ&ר    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ  1ַַ)ֲחֶנה ֵעז אוֹ  ֶכֶ"ב אוֹ  &ֹור ִיְ&ַחט ֲאֶ&ר ִיְ"ָרֵאל ִמ1ֵית ִאי& ִאי& .9

  ב, יז ויקרא :ֵלאֹמר 'ה ִצָ�ה ֲאֶ&ר ַה5ָָברַה5ָָברַה5ָָברַה5ָָבר    ֶזהֶזהֶזהֶזה ֲאֵליֶה� ְו@ַמְר0ָ  ִיְ"ָרֵאל 1ְֵני 4ָל ְוֶאל 1ָָניו ְוֶאל :ֲהֹר/ ֶאל 1ֵ5ַר .10

  ב, ל במדבר :'ה ִצָ�ה ֲאֶ&ר ַה5ָָברַה5ָָברַה5ָָברַה5ָָבר    ֶזהֶזהֶזהֶזה ֵלאֹמר ִיְ"ָרֵאל ִלְבֵני ַהַ)Iֹות ָראֵ&י ֶאל ֹמֶ&ה ַוְיַד1ֵר .11

 

I משנה א' : the liability for Gשחיטת חו or Gהעלאת חו; dispute רבנ//ג"ריה  re: liability for Gהעלאת חו of Gשחוטי חו 

a if: one is Gשוחט קדשי� בחו or Gמעלה קדשי� בחו – liable for each 

b ג"ריה : only extends liability for Gהעלאה בחו to שחוטי פני� 

i however: Gשחוטי חו are invalid; no liability for offering up invalid /קרב 

ii dissent(חכמי�): even שחוטי פני� are invalid once taken out, yet there’s חיוב for העלאה � liability for Gשחוטי חו as well 

II search for אזהרה for Gשחיטת חו 

a re Gהעלאת חו: we have ענש (v. 1) and אזהרה (v. 2 – per "השמר"  indicating ת"ל ) 

b re Gשחטי חו: we only have ענש (v. 3); but no אזהרה found 

i answer1: v. 4 – ולא יזבחו עוד...  is the prohibition 

ii challenge: that is needed (per א"ר ) to extend liability for ז"שחיטה לע  to idolatry where that is not the normal form of 

worship (where it is the usual mode of worship covered by v. 5) 

1 defense: distribute v. 4 – ולא יזבחו and עוד...ולא  to generate 2 prohibitions 

2 challenge: this is still needed to extend our prohibition to case where he sanctified /קרב at a time when there 

was no איסור במות (e.g. after שילה) and then offered it when there was (after בני/ המקדש) 

(a) v6: teaches that offering up outside when there is איסור במות is tantamount to offering in the field 

(i) and: והביאו� לה'  is the ע"מ  to bring it to מקדש 

(ii) and: עוד...ולא  is the ת"ל  against offering it up outside; but no כרת, per exclusive זאת (v. 4) 

iii answer2 (אביי): inferred via ו"ק ; if there are prohibitions without ענשי� (e.g. the case above – הקדיש/ בשעת היתר במות) 

1 then: ו"ק  where there is a consequence (ענש) there should be an (assumed) prohibition 

(a) challenge ( אשי' רבינא לר ): then the תורה needn’t have prohibited חלב, we could’ve inferred via ו"ק  from נבלה 

(b) רבא: that ו"ק  would’ve been defeated – נבלה generates טואה (and other potential sources each has its own 

 חלב and all are different than – (תרומה ,ערלה וכלאי הכר� ,שרצי� טהורי� ,שרצי� טמאי� including ,חומרא

(i) חלב: has a permitted context – חיה, none of those do 

(ii) however (רבא): why not infer a ת"ל  to פסח ומילה from their consequence (כרת), via ו"ק  from מותיר קדשי� 

1. block ( כהנא' ר  ”can both be “made up מילה and פסח ,”has no “fix מותיר :(

2 challenge: we don’t generate אזהרות via ו"ק  (even to ד"מ  that we do generate ענשי� via ו"ק )  

iv answer3 ( יוחנ/' ר ): we infer prohibition from העלאה via הבאה::הבאה  (or – ינאי' ר ש�::ש� –   [v. 7])  

III Search for source for Gשחוטי חו being offered outside (Gהעלאה בחו) as being included here 

a כהנא 'ר : v. 8 ואליה� read as ועליה� (referring to “them”, i.e. the aforementioned Gשחוטי חו) 

i Challenge (רבא): it doesn’t say ליה�עעעעו , rather ליה�אאאאו  (to them) 

b rather: per ישמעאל' ר ’s read of אליה�וווו  – the ו"וא  connects the two passages � Gשחוטי חו is referent of העלאה בחוG  

c alternatively: per יוחנ/' ר הבאה::הבאה –   connects the passages 

i Challenge ( ביבי' ר ): then there should be an extra כרת on the list of 36 (should be 37) – two forms of קשיא - העלאה
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IV Search for source for prohibition of זריקת הד� outside 

a ישמעאל 'ר  (v. 3) ד� יחשב  :

b ע"ר  (v. 8) או זבח :

i Responses:  

זבחאו  1 י"ר :  infers from there חילוק (2 liabilities if he brings עולה and שלמי�) 

(a) ע"ר : infers that from לא יביאנו (v. 1)  

(b) י"ר : infers from there that it must be whole to generate liability 

(i) ע"ר : infers that from לעשות אותו (v. 1) 

(ii) י"ר : needs both – one for שחוט בפני�  that lost a piece; other for Gשחוטי חו that was (ברייתא) חסר 

ע"ר .1 : holds that if it was של� inside, liable in any case (only needs one verse) 

יחשבד�  2 ע"ר :  infers an extension to Mשחיטת העו  

(a) י"ר : infers that from או אשר ישחט (v. 9) 

(b) ע"ר : uses או אשר ישחט to exclude Mמליקת העו 

(i) י"ר : infers that exclusion from זה הדבר (v. 10)  

רייתאב .1 י"ר :  infers an extension to Mשחיטת העו from או אשר ישחט, exclusion of מליקה from זה הדבר 

a. In spite of: ו"ק  that would make מליקה more of an offense (it is valid בפני�, unlike שחיטה) 

(ii) ע"ר : uses זה הדבר for ש"גז  with v. 11 to extend התרת נדרי� to 3 הדיוטות, just as Gשחוטי חו applies to all 

V משנה ב' : parallel dispute between רבנ//ג"ריה  re: טמא eating קודשי� טמאי� 

a if: someone who was טמא ate קדשי�, they are liable  

b ג"ריה : only liable if the קודש is טהור; if already טמא, no liability as it was already “out” 

i dissent (חכמי�): even when the טהור eats it, he defiles upon touch, yet is liable � also liable for טמא שאכל קדש טמא 

c note: all agree that someone who is טהור isn’t liable (כרת) for eating קדש טמא – only liable for Mטומאת הגו 

 

 

 

 


