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 בחטאת  הקרבה שלא לשמה
 

שלא  א .א נעשתה  וזריקה,  הולכה  קבלה,  שחיטה,  מהעבודות:  שאחת  חטאת  קורבן 
 כגון לשם קורבן עולה, הקורבן פסול. לשמה 

 

קורבן חטאת שאחת מהעבודות: שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה נעשו על מנת לזרוק ב . ב
 את דמו שלא לשם בעליו, הקורבן פסול. 

  
כשרג .ג חולין,  לשם  נשחט  ואם  פסול,  עולה  לשם  שנשחט  חטאת  עלה   קורבן  ולא 

 .  לבעלים
 

חולין, אבל אם הוא חשב  הקורבן כשר רק אם המקריב ידע שזה קורבן  ושחטו לשם 
 אלא זו בהמת חולין, הקורבן פסול.  שאין זה קורבן כלל

 

משום  ד . ד פסול  הקורבן  חטאת,  קורבן  שחייב  אחר  אדם  לשם  שנשחט  חטאת  קורבן 
עולה,  בקורבן  אדם שחייב  לשם  קורבן החטאת  את  אם שחטו  אבל  בעלים,  שינוי 

 . ולא עלה לבעלים הקורבן כשר
 

 קורבן חטאת שנשחט על מי שאינו חייב בהקרבת קורבן, הקורבן פסול. ה .ה
 

אם שחט חטאת חלב לשם  צריך לשחוט את קורבן החטאת לשם מה שהופרש, ולכןו .ו
 חטאת דם וכדומה, הקורבן פסול.  

 

קורבן חטאת חלב שנשחט על מי שחייב חטאת דם או חטאת עבודה זרה, הקורבן ז .ז
 פסול. 

 

 
 זבחים ז:, רמב"ם פסולי המוקדשין פט"ו ה"א, ליקוטי הלכות זבחים פ"א, תורת הקודשים ס"ק כ. א
אחת    ב בכל  בעלים  שינוי  במחשבת  פסול  הקורבן  ה"א  פט"ו  המוקדשין  בפסולי  רמב"ם  לדעת  ז:,  זבחים 

 מארבע העבודות, ליקוטי הלכות זבחים פ"א, תורת הקודשים ס"ק ג, כ.
 .ות זבחים פ"א, צורת הקודשים ס"ק לה, ליקוטי הלכ- זבחים ג., מו:, רמב"ם פסולי המוקדשין פט"ו ה"ד ג
 ח, ליקוטי הלכות זבחים פ"א, תורת הקודשים ס"ק מ.  -"ם פסולי המוקדשין פט"ו ה"ז זבחים ז., רמב ד
 זבחים ז., רמב"ם פסולי המוקדשין פט"ו ה"ט, ליקוטי הלכות זבחים פ"א, תורת הקודשים ס"ק נ. ה
 , ליקוטי הלכות זבחים פ"א, תורת הקודשים ס"ק ס. זבחים ט:, רמב"ם פסולי המוקדשין פט"ו ה"ו ו
 זבחים ט:, רמב"ם פסולי המוקדשין פט"ו ה"ו, ליקוטי הלכות זבחים פ"א, תורת הקודשים ס"ק ע. ז
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 קורבן חטאת שנשחט על מי שחייב חטאת נזיר או חטאת מצורע, הקורבן כשר. ח .ח
 

יש  ט .ט וקודשיו,  מקדש  טומאת  חטאת  שחייב  מי  על  שנשחט  חטאת  להחמיר  קורבן 
 שהקורבן פסול. 

 

 שאין כפרה למתים. מת, הקורבן כשר,  ואם שחט קורבן חטאת על מנת שיתכפר בי .י

 
 זבחים ט:, ליקוטי הלכות זבחים פ"א, תורת הקודשים ס"ק ע. ח
 זבחים ט:, רמב"ם פסולי המוקדשין פט"ו ה"ז, תורת הקודשים ס"ק ע. ט
 חים ט:, רמב"ם פסולי המוקדשין פט"ו ה"ט, ליקוטי הלכות זבחים פ"א, תורת הקודשים ס"ק פ.זב י


