
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 א - שלמיםה נותקורב
 

 אשני הכבשים שמביאים בחג השבועות עם מנחת שתי הלחם.   שלמי ציבור
 

 בדשים.וק יקודש   קדושת הקורבן
 

 גשני כבשים.   מין הקורבן
 

 ד.סמיכה אין   סמיכה
 

 עםיחד חיים  כשהםים, פעם ראשונה מניפים את הכבשים ימניפים פעמ  תנופה
מניפים ביחד  ,הלחמים, ופעם שנייה לאחר שחיטה וזריקת הדם שני 

 היחד עם שני הלחמים. ,את החזה, השוק והאימורים של שני הכבשים
 

 ו.בצפון המזבח   מקום השחיטה
 

מזרחית  קרן, אחת על בחציו התחתון של המזבח שתי זריקות דם  מתנות דם
 ז.של המזבח מערבית דרומית ןקריה על יצפונית של המזבח, והשנ

 
 ח.של המזבח על היסוד הדרומישופכים    שיירי הדם

 
 ט.מקטירים את האימורים על המזבח   הקטרה

 
 י.הנים זכריםוכ   האוכלים

 
 יאביום ההקרבה ובלילה שלאחריו עד חצות. ,נאכל בעזרה   המקום והזמן

 

                                                 
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א. א
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. ב
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א. ג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י. ד
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח הי"א. ה
 טז.-רה פ"ה הט"ויג, בית הבח-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב ו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. ז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. ח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א. ט
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח הי"א. י

 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח הי"א. יא

 הרעיון היהודי
 משיעורי הרב יהודה קרויזר שליט"א

 ודי"בהוצאת ישיבת "הרעיון היה
 ירושלים 6918ת.ד.    11רח' שמריה 

02-5823540  

 

 לע"נ
 ז"ל בן יהודה הי"ושלמה 

 ז"ל בן יהודה הי"ו ישי
 ז"ל בן שלום הי"ו אחיה

 ז"ל בן ברוך הי"ו איתן יצחק
 ז"ל בת מטילדה הי"ו צופיה

 

 י"ג
 



 יביש נסכים.   נסכים
 
 שבת, יו"ט, חיתד

 יגדוחה.   טומאת מת
 

 ידושעיר לחטאת. ,שני אילים ושבעה כבשים לעולה שתי הלחם, פר   מצטרפים
 
 

 טומביאים בנדר או בנדבה.    שלמי יחיד
  

 טזקודשים קלים.   קדושת
 הקורבן

 
 יזצאן ובקר זכרים ונקבות.   מין הקורבן

 
 יח.יש סמיכה   סמיכה

 
 יטבכל מקום בעזרה.   מקום השחיטה

 
מזרחית  קרן, אחת על בחציו התחתון של המזבח דםשתי זריקות   מתנות הדם

 כ.של המזבח מערבית דרומית קרןיה על יצפונית של המזבח, והשנ
 

 כא.של המזבח על היסוד הדרומישופכים    שיירי הדם
 

על ידי הבעלים ועליהם את החזה והשוק,  הכוהן מניח את החלבים תנופה
ועליהם את שתי הכליות ויותרת הכבד. הכוהן מניח את ידיו מתחת ידי 

 כביחד.בהבעלים ומניפים 
 
 כגמקטירים את האימורים על המזבח.   קטרהה
 

את החזה והשוק אוכלים הכוהנים ובני ביתם, את שאר הבשר אוכלים   האוכלים
 כד.וכל אדם טהורבעל הקורבן 

 
ובכל יום המחרת עד  ,נאכל בירושלים, ביום ההקרבה, בלילה שלאחריו  המקום והזמן

 כההשקיעה.
 

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. יב
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"י. יג
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א. יד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"ו. טו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. טז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"א. יז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. יח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ד. יט
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. כ

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. כא
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"ו כב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א. כג
 ה.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א, פ"י ה"ד כד
 ו.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"י ה"ה כה



 כויש נסכים.   נסכים
 
 שבת, יו"ט חייתד

 כז.לא דוחה   טומאת מת
 
 

 כחמקריבים בי"ד בניסן, ואוכלים בליל ט"ו לפני אכילת קורבן הפסח.   חגיגת
  ארבעה עשר

 
 כטקודשים קלים.   קדושת הקורבן

 
 ל, זכרים ונקבות.צאן ובקר   מין הקורבן

 
 לא.יש סמיכה   סמיכה

 
 לבבכל מקום בעזרה.   מקום השחיטה

 
מזרחית  קרן, אחת על בחציו התחתון של המזבח שתי זריקות דם  מתנות הדם

 לג.של המזבח קרן מערבית דרומיתיה על יצפונית של המזבח, והשנ
 

 לד.המזבחשל  על היסוד הדרומישופכים    שיירי הדם
 

הכוהן מניח את החלבים על ידי הבעלים ועליהם את החזה והשוק,  תנופה
ועליהם את שתי הכליות ויותרת הכבד. הכוהן מניח את ידיו מתחת ידי 

 לה.יחדבהבעלים ומניפים 
 

לומקטירים את האימורים על המזבח.   הקטרה
 

 
את החזה והשוק אוכלים הכוהנים ובני ביתם, את שאר הבשר אוכלים   האוכלים

 לז.וכל אדם טהורבעל הקורבן 
 

ובכל יום המחרת עד  ,נאכל בירושלים, ביום ההקרבה, בלילה שלאחריו  המקום והזמן
השקיעה. בשר חגיגה שעלה עם קורבן פסח על אותו שולחן נאכל רק 

 לחעד חצות הלילה.
 

 לטיש נסכים.   נסכים
 

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. כו
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. כז
 רמב"ם קורבן פסח פ"י הי"ב. כח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. כט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"א, קורבן פסח פ"י הי"ב. ל
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. לא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ד. לב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. לג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. לד
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"ו לה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א. לו
 ה.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א, פ"י ה"ד לז
 יד.-ו, הלכות קורבן פסח פ"י הי"ג-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"י ה"ה לח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. לט



 שבת, יו"ט חייתד
 מ.לא דוחה   טומאת מת

 
 

מקריבים ביום הראשון של כל אחד משלושת הרגלים. אם לא הקריב   שלמי חגיגה
 מאביום הראשון מקריב בשאר ימי הרגל.

 
מבקודשים קלים.   קדושת הקורבן

 
 

 מגצאן ובקר, זכרים ונקבות.   מין הקורבן
 

 מד.יש סמיכה   סמיכה
 

 מהבעזרה.בכל מקום    מקום השחיטה
 

מזרחית  קרן, אחת על בחציו התחתון של המזבח שתי זריקות דם  מתנות דם
 מו.של המזבח קרן מערבית דרומיתיה על יצפונית של המזבח, והשנ

 
 מז.של המזבח על היסוד הדרומישופכים    שיירי הדם

 
על ידי הבעלים ועליהם את החזה והשוק,  הכוהן מניח את החלבים תנופה

ועליהם את שתי הכליות ויותרת הכבד. הכוהן מניח את ידיו מתחת ידי 
 מח.יחדבהבעלים ומניפים 

 
מט.מקטירים את האימורים על המזבח   קטרהה

 
 

את החזה והשוק אוכלים הכוהנים ובני ביתם, את שאר הבשר אוכלים   האוכלים
 נ.וכל אדם טהורבעל הקורבן 

 
ובכל יום המחרת עד  ,אכל בירושלים ביום ההקרבה, בלילה שלאחריונ  המקום והזמן

 נאהשקיעה.
 

 נביש נסכים.   נסכים
 

 דחיית שבת, 
נגשבת וטומאה אבל דוחה יום טוב. לא דוחה   יו"ט, טומאה

 

                                                 
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט, קורבן פסח פ"י הי"ב. מ

 ה.-רמב"ם חגיגה פ"א ה"א, ד מא
 קורבנות פ"א הי"ז.רמב"ם מעשה ה מב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"א. מג
 רמב"ם מעה הקורבנות פ"ג ה"ו. מד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ד. מה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. מו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. מז
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"ו מח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א. מט

 ה.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א, פ"י ה"ד נ
 ו.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"י ה"ה נא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. נב
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט, חגיגה פ"א ה"ח. נג



 נדמקריבים בשלושת הרגלים בנוסף לשלמי חגיגה.   שלמי שמחה
 

 נהקודשים קלים.   קדושת הקורבן
 

 נוצאן ובקר, זכרים ונקבות.   הקורבן מין
 

 נזיש סמיכה.   סמיכה
 

 נחבכל מקום בעזרה.   מקום השחיטה
 

מזרחית  קרן, אחת על בחציו התחתון של המזבח שתי זריקות דם  מתנות דם
 נט.של המזבח קרן מערבית דרומיתיה על יצפונית של המזבח, והשנ

 
 ס.של המזבח על היסוד הדרומישופכים    שיירי הדם

 
הכוהן מניח את החלבים על ידי הבעלים ועליהם את החזה והשוק,   תנופה

ועליהם את שתי הכליות ויותרת הכבד. הכוהן מניח את ידיו מתחת ידי 
 סאיחד.בהבעלים ומניפים 

 
סבמקטירים את האימורים על המזבח.   רההקט

 
 

ים את החזה והשוק אוכלים הכוהנים ובני ביתם, את שאר הבשר אוכל  האוכלים
 סג.וכל אדם טהורבעל הקורבן 

 
ובכל יום המחרת עד  ,ביום ההקרבה, בלילה שלאחריונאכל בירושלים   המקום והזמן

 סדהשקיעה.
 

 סהנסכים. יש   נסכים
 

 שבת, יו"ט דחיית
 סולא דוחה שבת וטומאה אבל דוחה יום טוב.   טומאה

 
 
 
 
 
 

                                                 
 רמב"ם חגיגה פ"א ה"א. נד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. נה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"א. נו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. נז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ד. נח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. נט
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. ס

 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"ו סא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א. סב
 ה.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א, פ"י ה"ד סג
 ו.-ה"הרמב"ם מעשה הקורבנות פ"י  סד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. סה
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט, חגיגה פ"א ה"ח. סו



 סזשלמים הבאים עם הביכורים.   שלמי
 ביכורים

 
 סחקודשים קלים.   קדושת הקורבן

 
 סטצאן ובקר, זכרים ונקבות.   מין הקורבן

 
 עיש סמיכה.   סמיכה

 
 עא.בכל מקום בעזרה   מקום השחיטה

 
מזרחית  קרן, אחת על בחציו התחתון של המזבח שתי זריקות דם מתנות דם

 עב.של המזבח קרן מערבית דרומיתיה על יצפונית של המזבח, והשנ
 

 עג.של המזבח היסוד הדרומיעל שופכים    שיירי הדם
 

הכוהן מניח את החלבים על ידי הבעלים ועליהם את החזה והשוק,   תנופה
ועליהם את שתי הכליות ויותרת הכבד. הכוהן מניח את ידיו מתחת ידי 

 עד.יחדבהבעלים ומניפים 
 
 עהמקטירים את האימורים על המזבח.   קטרהה
 

ביתם, את שאר הבשר אוכלים  את החזה והשוק אוכלים הכוהנים ובני  האוכלים
 עו.וכל אדם טהורבעל הקורבן 

 
ובכל יום המחרת עד  ,נאכל בירושלים ביום ההקרבה, בלילה שלאחריו  המקום והזמן

 עזהשקיעה.
 

 עחיש נסכים.   נסכים
 

 שבת, דחיית
 עטלא דוחה.   יו"ט, טומאה

 
 פעופות לעולת נדבה.   מצטרפים

 

                                                 
 רמב"ם ביכורים פ"ג הי"ב. סז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. סח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"א. סט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. ע
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ד. עא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. עב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. עג
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"ו עד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א. עה
 ה.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א, פ"י ה"ד עו
 ו.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"י ה"ה עז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. עח
 ה"ט.רמב"ם ביאת המקדש פ"ד  עט

 רמב"ם ביכורים פ"ג ה"ט. פ


