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 פסול בהולכת הדם
  

פורים, בעל מום, שתוי יין, מחוסר בגדים, ימחוסר כזר, אונן, טמא גמור, טבול יום, א .א
על גבי בהמה או על  ים, ערל, טמא יושב, עומד על גבי כלים אוים ורגלישלא רחוץ ידי

שקיבלו את הדם או הוליכו את הדם או זרקו את הדם, הקורבן  ,גבי חברו, בשמאל
 נפסל.

 
אלא עמד  עם הדםאם אחד מהפסולים המנויים לעיל קיבל את הדם מהכוהן ולא הלך ב .ב

 במקומו, הדם נשאר בכשרותו, והקורבן כשר.
 

אפשר לתקן את ההולכה הפסולה על ידי כך  ברגל אינה הולכה. הולכה שלא נעשתהג .ג
 שיחזירו את הדם בחזרה לאחור, ויוליכו את הדם בהליכה ברגל.

 

כוהן והוליך את הדם, הקורבן הזר שהוליך את הדם, וכוהן החזיר את הדם חזרה, וחזר ד .ד
 יתה הולכה  ברגל על ידי זר.יפסול מכיוון שמתחילה ה

 

 וליך את הדם למזבח, הקורבן פסול.כוהן שהוליך את הדם והחזירו, וזר הה .ה
 

מקום שלא צריך ללכת אליו, וחשב מחשבת פסול, יש אומרים לכוהן שהוליך את הדם ו .ו
שהמחשבה אינה פוסלת, ויש אומרים שהמחשבה פוסלת. אם הכוהן חשב מחשבת 

 פסול כשהחזיר את הדם בהליכה לכוון המזבח, לדעת כולם המחשבה פוסלת.

                                                 
ז, פ"ד ה"ד, הלכות ביאת המקדש פ"ד ה"ד, הלכות -זבחים טו:, רמב"ם ביאת המקדש פ"ט ה"א, פ"ב ה"ו א

יח, ליקוטי הלכות -הלכות ביאת המקדש פ"ה ה"א, פ"ו ה"ח, פ"ד ה"א, פ"ה הי"זכלי המקדש פ"י ה"ד, 
 ב, תורת הקודשים ס"ק א."זבחים פ

 פ"א הכ"ז, ליקוטי הלכות זבחים פ"א, תורת הקודשים ס"ק ה. זבחים יד:, רמב"ם פסולי המוקדשין ב
 זבחים יד:, רמב"ם פסולי המוקדשין פ"א הכ"ג, ליקוטי הלכות זבחים פ"א, תורת הקודשים ס"ק ו. ג
 זבחים פ"א, תורת הקודשים ס"ק ו.זבחים טו., רמב"ם פסולי המוקדשין פ"א הכ"ז, ליקוטי הלכות  ד
 זבחים טו., רמב"ם פסולי המוקדשין פ"א הכ"ז, ליקוטי הלכות זבחים פ"א, תורת הקודשים ס"ק ז. ה
זבחים טו:, רמב"ם פסולי המוקדשין פי"ג ה"ט, ראב"ד שם, ליקוטי הלכות זבחים פ"א, תורת הקודשים  ו

 ס"ק ח.
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