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 ערך מתוך אנציקלופדיית המקדש

 מכון המקדש
 אין להעתיק או להפיץ ללא רשות בכתב  – כל הזכויות שמורות© 

 

 :חלק שישי - פסח קרבן   
 

  שישיחלק ל שאלות –בחן את ידיעותיך 

 הסוף[ –]מהאסורים באכילת הקרבן 

 מה דין מי שמאכיל מקרבן פסח לגוי? .א

 מתי מקריבים קרבן פסח בטומאה? .ב

 לאיזה טמאים מותר לאכול מקרבן הפסח? .ג

 מעצי המערכה?מדוע מותר לשרוף את קרבן הפסח  .ד

 האם ניתן להקריב קרבן פסח בזמן הזה? .ה

 התורה לשבור עצם מקרבן הפסח? המדוע אסר .ו

 

 
 

אין להאכיל קרבן פסח לגוי, למשומד לעבודה זרה, לגר תושב,  האסורים באכילת הקרבן:
[. ערל* שאכל כזית מבשר הפסח 175לשכיר, ואם האכילום עובר בלא תעשה אבל אינו לוקה]

[, וכן כל אדם מישראל שלא מל אפילו אחד מבניו ושחט את הפסח או אכל ממנו 176לוקה] -
 [.177עובר בלאו]

 

הקהל או רוב הכהנים טמאי מת, או שהיו כלי השרת  אם היו רובפסח הבא בטומאה: 
טמאים בטומאת מת, מקריבים את הפסח בטומאה, מפני שהטומאה דחויה בציבור. מאידך, 
אם היו מיעוט הקהל טמאים, אותם טמאים אינם מקריבים את הפסח בארבעה עשר בניסן אלא 

[. באשר לאכילת קרבן 178חה"]נדחים לפסח שני, וכלשון חז"ל: "יחידים נדחים ואין הציבור נד
פסח למי שנטמא, כתבו הראשונים: "פסח שהקריבוהו בטומאה הרי זה נאכל בטומאה, 
שמתחילתו לא בא אלא לאכילה. ואינו נאכל לכל טמא אלא לטמאי מת ]כשנטמא רוב הציבור[ 
שנדחית להם הטומאה הזאת. ]ולא רק טמא מת רשאי לאכול מן הקרבן אלא גם[ לכיוצא בהן 
מטמאי מגע טומאות ]כגון, אנשים שנמנו על הקרבן, אך נטמאו בשרץ לאחר שחיטת הקרבן[. 

לא  -אבל הטמאים שהטומאה יוצאה עליהן מגופן, כגון, זבים וזבות נדות ויולדות ומצורעים 
 [.179יאכלו ממנו ואם אכלו פטורין"]
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ירה* מעצי המערכה, קרבן פסח שנטמא שלם או רובו, שורפים אותו לפני הב קרבן שנטמא:
[. ותנאי בית דין הוא, שניתן להשתמש בעצי 180כדי לבייש את מי שפשע בשמירה על הקרבן]

[. ואם נטמא מיעוטו, או שנעשה נותר*, שורפים אותו 181המערכה לצורך זה ואין בכך מעילה]
י [. דין זה נאמר בתושב ירושלים, אבל מ182ישראל בחצרותיהם או בגגותיהם מעצי עצמם]

[, ויש אומרים שזה דווקא אם 183שעלה לרגל ואינו תושב ירושלים הותר לו לשרוף במקדש]
 [.184כבר יצא לדרך]

 

[, וממילא חובה 185הלכה היא ש"מקריבים אף על פי שאין בית"] קרבן פסח בזמן הזה:

[. יש מן האחרונים שהביאו 186להקריב קרבן פסח על המזבח אף על פי שאין ההיכל בנוי]
[, עם זאת, יש 187קורות, שקרבן פסח הוקרב בתקופה מסוימת אף לאחר חורבן בית שני]מ

[. ר' אשתורי הפרחי בעל ה'כפתור ופרח' כותב בספרו, 188שהעירו שאין הראיות מוכרחות]
שהיו נסיונות בתקופתו לחידוש העבודה במקדש, ובלשונו: "רבנו יחיאל דפריש ז"ל אמר לבוא 

[. בעת 189שבע עשרה לאלף השישי, ושיקריב קרבנות בזמן הזה"] לירושלים, והוא בשנת
החדשה עסקו בנושא זה הרב צבי הירש קלישר בספרו 'דרישת ציון', כן עסקו בכך חכמי ישראל 

[. בעקבות ראשונים ואחרונים שעסקו בשאלת חידוש העבודה, הוקם ב'מכון 190אחרים]
ושאים שנלמדו הרי זה חידוש הקרבת קרבן המקדש' בית מדרש לכהנים 'נזר הקודש', ואחד הנ

פסח בזמן הזה. בהתאם לכך הוכנו בגדי כהונה, ולמעלה מארבעים כהנים רכשו בגדי כהונה 
כמידתם, כשהם מוכנים לקראת ההקרבה. במכון הוכנו כיור, ומזבח שניתן להעבירם להר 

ל של כהנים סמוך הבית, כן הוכנו מזרקים וכלי שרת אחרים. זה שנים אחדות שמתקיים תרגי
לחג הפסח, בו נלמדות הלכות קרבן פסח בעיקר הצד המעשי, כגון: השחיטה, הקבלה, מסירת 
המזרק מכהן לכהן, ההפשט, הניקור, הקרבת האימורים על אש המערכה, התקיעה בחצוצרות, 
שירת הלויים וההלל, וצליית הקרבן בשלמותו על שפוד של רימון בתנור פסחים. יתן ה' ונזכה 

 לראות כהנים בעבודתם, וישראל עולים לחגוג את הפסח בחצרות הקודש במהרה אמן.

L       

  

 תירגול הקרבת קרבן פסח

בתמונה נראה תרגול הקרבת קרבן פסח שהתקיים בשנת תשע"ד, על ידי כהנים מבית 
 המדרש לכהנים ב'מכון המקדש'. הכהנים נראים כשהם מוסרים את המזרקים זה לזה,

 והקרוב למזבח שופך את הדם אל קיר המזבח, ומשם נשפך הדם ליסוד.
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 מעולם המחשבה

 טעם המצוה –איסור שבירת עצם 
נאמר בתורה: "ועצם לא תשברו בו", טעמים שונים נאמרו במצוה זו: א. האכילה ללא שבירה 

הממהרים לצאת לדרכם, אוכלים רק מן הבשר הגלוי באה להזכיר את החיפזון, שכן דרך 
[. ב. כתבו הראשונים: "משרשי המצוה... שאין כבוד לבני 191לעיניהם ואינם שוברים עצמות]

מלכים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשברם ככלבים, לא יאות לעשות ככה כי אם לעניי העם 
ממלכת כהנים וגוי קדוש'... ראוי ' –הרעבים. ועל כן בתחילת בואנו להיות סגולת כל העמים 

לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה. ומתוך המעשה 
והדמיון שאנחנו עושין נקבע בנפשותינו הדבר לעולם... דע! כי האדם נפעל כפי פעולותיו. ולבו 

שע גמור בלבבו... וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם, אם טוב ואם רע. ואפילו ר
אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות... מיד ינטה אל הטוב... כי 
אחרי הפעולות נמשכים הלבבות... ועל כן אמרו חכמים: 'רצה המקום לזכות את ישראל לפיכך 

ים הרבה להם תורה ומצות'... להטיב לנו באחריתנו, כי מתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעל
 [.192להיות טובים וזוכים לחיי עד"]

 

 מקורות:
 

 

 עא, א; רמב"ם הלכות קרבן פסח ט, ז. -מה; יבמות ע, א -[ שמות יב, מג175]
 

 [ שמות יב, מח; רמב"ם שם ט, ח.176]
 

 ט, ט.[ יבמות עא, א. רמב"ם קרבן פסח 177]
 

[ מכילתא בהעלותך פיסקא ע; רמב"ם הלכות קרבן פסח ז, א. וע"ע 'טומאה דחויה בציבור', וראה ברמב"ם הלכות קרבן 178]
 פסח פרק ז פרטי דינים בהלכות אלו.

 

 [ רמב"ם קרבן פסח ז, ח. ויש אומרים שפטורים מכרת, אך חייבים מלקות )הצל"ח(.179]
 

 פב, א; רמב"ם הלכות קרבן פסח ב, ג. -[ פסחים פא, ב 180]
 

 [ רש"י פסחים פב, ב ד"ה לידי תקלה; תוספות פא, ב ד"ה נטמא.181]
 

 [ פסחים שם. רמב"ם קרבן פסח ב, ג.182]
 

 [ דעת רב זביד בפסחים פב, א וכן הכריע ר' חננאל וכן נראית דעת הרמב"ם הלכות פסולי המוקדשין יט, ח.183]
 

 [ דעת ר' פפא שם, וכן נראה שדעת תוספות שם ד"ה רב זביד. וראה שערי היכל, פסחים, מערכה קיג.184]
 

 [ עיין ערך.185]
 

 [ עדויות ח, ו; רמב"ם בית הבחירה ו, טו.186]
 

 תתנח.-[ שאלת יעבץ א, פט; מהר"ץ חיות, כל כתבי מהר"ץ חיות, תתמט187]
 

קכו(; שו"ת דברי יוסף )שוורץ( סימן כא; -ג( ובקונטרס אחרון )דפים קטז-ר )דפים א[ ספר עבודה תמה בפתח השע188]
 קמט(. וראה שערי היכל, פסחים, מבוא ב.-תולדות הכהנים הגדולים )עמודים קמה

 

 [ כפתור ופרח פרק ו.189]
 

-123לחג הפסח עמודים [ ראה בספרו דרישת ציון. וראה חתם סופר חלק ב רלב. כן ראה בהרחבה 'מחזור המקדש' 190]
 'חובת תוכחה בדורנו', וכן בערכים המסתעפים מערך זה. –המצוה והמקדש'  –.וראה ערך 'תוכחה 152

 

 [ רשב"ם שמות יב, מו; מורה נבוכים ג, מו.191]
 

 [ ספר החינוך מצוה טז.192]
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