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סּוֵלי ִהְלכֹות  יןּפְ ׁשִ ְקּדָ   ַהּמֻ
ֶרק    מעשה הזבחפסולי   ִראׁשֹוןּפֶ

ָ�ל #ַחת ֵמֵא�� ֵאיָנ  ְ�ֵ�ָרה ֶאָ�א  �  ְוֵכ� הֹוָלַכת ֵאָבִרי� ַלֶ�ֶב�, �ְזִריָקתוֹ , ְוהֹוָלָכתֹו ַלִ�ְזֵ	חַ , ַקָ	ַלת ַהָ��כב  
  .)כ,ראה ש� ו( �ִבְמִליַקת ָהעֹו) )יב,ראה מעשה הקרבנות יג( ְ�מֹו ֶ�ֵ	#ְרנ� ִ	ְקִמיַצת ַהִ�ְנָחה, ֹוָדהֵה� ַהָ�ֵ�ר ָלֲעבÉְ	כ

  

  

ֶרק  רּפֶ ה ָעׂשָ לֹׁשָ   המחשבות הפוסלות  ׁשְ
, �ַמֲחֶ�ֶבת ִ�/�י ַהָ�קֹו�, ַמֲחֶ�ֶבת ִ�/�י ַהֵ.� :ְוֵא�� ֵה� ,נֹותָ�ל� ַמֲחָ�בֹות ֵה� ֶ�,ֹוְסלֹות ֶאת ַהָ*ְר	ָ א  

�ב .ֵ יחַ ְ�גֹו� ֶ�ָהָיה עֹוָלה וִ , א ִלְ�מוֹ 3ֶזה ַה.ֹוֵחט ֶאת ַה0ֶַבח �ֶ  ?דֶ�ֶבת ִ�/�י ַהֵ.� ֵ�יצַ ַמחֲ . �ַמֲחֶ�ֶבת ַה0ְַמ
א ְלֵ�� 3אֹו ֶ�ָ.ַחט ַה0ֶַבח �ֶ , אֹו ְלֵ�� ְ�ָלִמי� �ְלֵ�� עֹוָלה ,ֶט/� ְלֵ�� עֹוָלה �ְ�ָלִמי�אֹו ִיְ�חָ  ,ֶ�ה�א ְ�ָלִמי�

  .ת ִ�/�י ַהֵ.�זֹו ִהיא ַמֲחֶ�בֶ  � ְ	ָעָליו

ק ָ�מֹו אֹו ְלַהְקִטיר ִמֶ�/� ָ�ָבר ָהָרא�י Éת ִלְזרְ�גֹו� ֶ�ָ.ַחט ֶאת ַה0ֶַבח ִלְ�מֹו ַעל ְמנָ  ?ַמֲחֶ�ֶבת ַהָ�קֹו� ֵ�יַצד
זֹו ִהיא ַמֲחֶ�ֶבת ִ�/�י  �  וֹ ל ִמֶ�/� ָ�ָבר ָהָרא�י ַלֲאִכיָלה ח�5 ִלְמקֹו� ֲאִכיָלתÉאֹו ֶלֱאכ ,ַהְקָטָרה ח�5 ָלֲעָזָרהלְ 

� ַמֲחָ�ָבה זֹו ֵה� ַהִ/ְקָרִאי� ב ָ	הֶ .ֵ �ְזָבִחי� ֶ�חִ  ,ַהָ�קֹו�'�   .'ְזָבִחי� ֶ�ִ/ְ�ֲחט� ח�5 ִלְמקֹוָמ

ֶ�ֵאינֹו ְזַמ�  ,8ְִ�ַקע ַהַחָ�הק ָ�מֹו ֵמ#ַחר �ֶ Éת ִלְזרְ�גֹו� ֶ�ָ.ַחט ֶאת ַה0ֶַבח ִלְ�מֹו ַעל ְמנָ  ?ַמֲחֶ�ֶבת ַה0ְַמ� ֵ�יַצד
אֹו  ,ֶ�ֵאינֹו ְזַמ� ַהְקָטָרתוֹ  ,ַהְקָטָרה ְלָמָחר ֵמ#ַחר 9ַ�ֲֶעֶלה ַע��ד ַהַ.ַחראֹו ְלַהְקִטיר ִמֶ�/� ָ�ָבר ָהָרא�י לְ  ,ְזִריָקתוֹ 
�ָ	הֶ  ב.ֵ ֶ�חִ  �ְזָבִחי� ,ַה0ְַמ� זֹו ִהיא ַמֲחֶ�ֶבת �  יָלתוֹ ל ִמֶ�/� ָ�ָבר ָהָרא�י ַלֲאִכיָלה ְל#ַחר ְזַמ� ָהָרא�י ַלֲאכִ Éֶלֱאכ 

" ִ,:�ל"ְוֶזה ה�א  ,ְ	ָכל ָמקֹו� 'ִ,:�ל'ְוֵה� ַהִ/ְקָרִאי�  ',ְזָבִחי� ֶ�ִ/ְ�ֲחט� ח�5 ִלְזַמָ/�'ַהִ/ְקָרִאי�  ֵה� זוֹ  ַמֲחָ�ָבה
  .)ז,יט; יח,ויקרא ז( ָה>מ�ר ַ	8ֹוָרה

�  )יח,ז ש�( "ֶזַבח ְ�ָלָמיו ַ	9ֹו� ַהְ.ִליִ�י ל ֵי>ֵכל ִמְ	ַ=רÉֵה>כ ְוִא�"0ֶ�ֶה ֶ�ֶ/ֱאַמר ַ	8ֹוָרה  ,ִ,י ַהְ.מ�ָעה ָלְמד�מִ ב  
ָקְרָ	� ֶ�ִחֵ.ב ָעָליו ִ	ְ�ַעת  ְוה�א ַהִ�י� ְלָכל ;ִליִ�יַ	.ְ  ִמֶ�/� ַכלא9�ֶÉ ַהְקָרָבה ִ	ְ�ַעת ִ	ְמַחֵ.ב ֶאָ�א ֵאינֹו ְמַדֵ	ר
  .ַכל ִמֶ�/� ְל#ַחר ְזַמ� ָהָרא�י ַלֲאִכיַלת אֹותֹו ָקְרָ	�אÉַמֲעָ=יו 9�ֶ

י ָ�? ָלְמד� ִמ,ִ  .ַהְקָטָרהַהְקָטָרה ְל#ַחר ְזַמ� ָהָרא�י לְ ְוֵכ� ִא� ִחֵ.ב ְלַהְקִטיר ִמֶ�/� ַ	ִ�ְזֵ	ַח ָ�ָבר ָהָרא�י לְ 
� ֶאָחד ֲאִכיַלת >ָד� ְוֶאָחד ֲאִכיַלת ִמְזֵ	חַ  :ַהְ.מ�ָעה �  .ֵרי ַהָ*ְרָ	� ִ,:�להֲ  ,ִא� ִחֵ.ב ֲעֵליֶה� ְל#ַחר ְזַמָ/

אֹו ֶ�ִחֵ.ב ִ	ְ�ַעת ַקָ	ַלת ַהָ�� אֹו ִ	ְ�ַעת , ֲחָ�בֹות ֵא�� ִ	ְ�ַעת ְ�ִחיָטהָ.ל� מַ ֶאָחד ֶזַבח ֶ�ִחֵ.ב 	ֹו #ַחת מִ ... ג
 :ָ�ָבהל ְ	ַמחֲ ִנְמֵצאָת ָלֵמד ֶ�ְ	#ְרַ	ע ֲעבֹודֹות ַה0ֶַבח ִנְפסָ ד  .הֹוָלָכתֹו ַלִ�ְזֵ	ַח אֹו ְ	ֵעת ְזִריָקתֹו ַעל ַהִ�ְזֵ	חַ 

 .�Aי ַהָ��מִ �בְ  ,ַ	ְ�ִליָקה :ִ	ְ�ֵני ְ�ָבִרי� �  ְוָהעֹו)ה  .�ִבְזִריָקתֹו ַעל ַהִ�ְזֵ	חַ , �ְבהֹוָלַכת ַהָ��, ָלה�ַבַ*	ָ , ַ	ְ.ִחיָטה
�ִבְזִריָקתֹו , ֵ	חַ 5 ַלִ�זְ מֶ �Éְבהֹוָלַכת ַה*, 5 ִ	ְכִלי ָ�ֵרתמֶ �Éִבְנִתיַנת ַה*, ַ	ְ*ִמיָצה :ְ	#ְרָ	ָעה � ְוַהְ�ָנחֹות ַהִ/ְקָמצֹות ו 

  .ַעל ָהֵא�

אֹו ִ	ְ�ַעת הֹוָלַכת , אֹו ִ	ְ�ַעת ִנ�8חַ , ְ�גֹו� ֶ�ִחֵ.ב ִ	ְ�ַעת ֶהְפֵ�ט, ֲאָבל ִא� ִחֵ.ב ִ	ְדָבִרי� ֲאֵחִרי� ח�5 ֵמֵא��ז 
ֵאי� אֹוָת  ַהַ�ֲחָ�ָבה  � ְוַכ9ֹוֵצא ִ	ְדָבִרי� ֵא��, ָ�ָת אֹו ִ	ְ�ַעת ַה:ָ , אֹו ִ	ְ�ַעת ְ	ִליַלת ַהִ�ְנָחה, ֵאמ�ִרי� ַלִ�ְזֵ	חַ 
  .ֵ	י� ַמֲחֶ�ֶבת ַה0ְַמ�, ֵ	י� ַמֲחֶ�ֶבת ַהָ�קֹו�, ֵ	י� ֶ�ָהְיָתה ַמֲחֶ�ֶבת ִ�/�י ַהֵ.�, מֹוֶעֶלת ְ�ל��

...  

ְוַהְ�ַהֵ�? ְ	ָמקֹו� . ְלִפיָכ? ֵאי� ַהַ�ֲחָ�ָבה ,ֹוֶסֶלת ָ	  ,ֵאיָנ  הֹוָלָכה א ָ	ֶרֶגל�3ֶ  ֶ�הֹוָלָכה )כג,לעיל א(ְ�ָבר ֵ	#ְרנ� ט 
  .ְוַהַ�ֲחָ�ָבה ,ֹוֶסֶלת ָ	  ,ֲהֵרי זֹו הֹוָלָכה � ֶ�ֵאינֹו ָצִרי? 

� ְוִחֵ.ב ְ	ֵעת ֶ�ָ,ַ�ט ָידֹו ַ	ָ��, קֹו ַעל ַהִ�ְזֵ	חַ �ָפַ�ט ָידֹו 	ֹו ְלָזְר  ,ִקֵ	ל ַהָ�� ְוה�א עֹוֵמד ִ	ְמקֹומוֹ  ?ֵ�יַצד  �ֵאי
ְוִחֵ.ב , �5חֶאָ�א ָהַל? 	ֹו ְלהֹוִציאֹו לַ  ,ְוBא ָהַל? 	ֹו ְלַגֵ	י ַהִ�ְזֵ	חַ  ,ֲאָבל ִא� ִקֵ	ל ַהָ�� ִ	ְפִני� .ַהַ�ֲחָ�ָבה ,ֹוֶסֶלת
  .ֲהֵרי זֹו ,ֹוֶסֶלת �  ַכ9ֹוֵצא ָ	 ֶבת ַה0ְַמ� וְ 5 ְ	ַמֲח�ֶ ח�ִ	ְ�ַעת ִה��כֹו לַ 

  

  

ֶרק  רּפֶ ְבָעה ָעׂשָ   דיני� נוספי� במחשבת פסול  ׁשִ
ֲהֵרי  �  ִחֵ.ב ִ	ְ�ַעת ְטִביַלת ֶאְצַ	ע ַ	ָ�� ַמֲחֶ�ֶבת ַה0ְַמ� ?ֵ�יַצד .�ְטִביַלת ֶאְצַ	ע ְ	ַד� ַחCָאֹות ַהְ,ִניִמ9ֹות ְמַפֶ:ֶלתג 

  .0ָָיההַ ֶזה ִ�ְמַחֵ.ב ִ	ְ�ַעת 

, ֲהֵרי ֶזה ִ,:�ל �  ְ�ָיִרי� ְלָמָחר אֹו ְלַהְקִטיר ֵאמ�ִרי� ְלָמָחר ?Éְוָ�ַחט ְוה�א ְמַחֵ.ב ִלְ�, ,ִא� ָהָיה עֹוֵמד ָ	ֲעָזָרה... ו
  .ָדָבר ַהַ/ֲעֶ=ה ַ	ח�5	ְ י ִחֵ.ב ַ	ח�5 ֶ�ֲהרֵ 

  

י אתר "ם לוקטו ע"פסקי הרמב
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