
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 חטאת העוף

איחיד.  המביאים
 

 
בחובה.   הסיבה

 
 

גתורים, בני יונה, זכרים ונקבות.  מין הקורבן
 

 
, כשרים להקרבה משיזהיבו, שיהיו כנפי גופם גדולים גדולים ולא קטנים :תורים גיל הקורבן

 ומזהיבים כזהב.ואדומים 
, כשרים להקרבה כל זמן שתולשים מהם נוצה מהכנפיים קטנים ולא גדולים :בני יונה

 דומתמלא מקום התלישה דם.
 

אין מומים קטנים פוסלים בעוף ובלבד שלא יהיה מחוסר איבר, ולכן אם התיבשה  בדיקת מומים
כנפו, או נוקרה עינו, או נקטעה רגלו, פסול. עוף שיש בו אחת מהטריפות שאוסרות 

 הה, פסול.אותו באכיל
 

 ומקדישים את העוף לחטאת העוף.   הקדשה
 

 זקרן דרומית מערבית של המזבח. מולהכוהן עומד על ריצפת העזרה   מקום המליקה
 

הכוהן חותך בציפורנו את השדרה, המפרקת, הקנה או הושט ואינו מפריד את הראש  המליקה
 מהגוף.

. לבד שלא יחתוך את העוריכול לחתוך את הקנה ואת הוושט ובהכוהן לדעת הרמב"ם 
מקום המליקה הוא מול העורף של העוף, כל מה שמול פני העורף נקרא עורף, 

 ח.נקרא מול העורףמזה והמקום הנמוך 
 

הכוהן אוחז בגוף העוף ומעלה ומוריד בכוח, והדם ניתז מעצמו על קיר המזבח בחציו  הזאה
 טית של המזבח.התחתון. לכתחילה ראוי שההזאה תעשה על קרן דרומית מערב

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"ו, ציבור לא מביא עוף, רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"ד. א
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"ו. ב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"ט, איסורי מזבח פ"ג ה"א. ג
 רמב"ם איסורי מזבח פ"ג ה"ב, רש"י לחולין כב: ד"ה משיזהיבו. ד
 רמב"ם איסורי מזבח פ"ג ה"א. ה
 תורת כוהנים פרשתא ב ה"ד, מקדיש בפה, עבודת הקורבנות סימן קמז ס"ק יג. ו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"ו, ט. ז
, תורת לזבחים סד. זבח תודה ד"ה מילתארמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"ו, ח, רש"י לזבחים סד:, ליקוטי הלכות  ח

 .הקודשים ס"ק ד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"ו, ה"ט. ט

 גליון

 25מס' 

 הרעיון היהודי
 משיעורי הרב יהודה קרויזר שליט"א

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

02-5823540  

 ז
 

 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

 



 
של העוף את שארית הדם הכוהן ממצה אל יסוד המזבח, הכוהן מקרב את בית מליקתו  יירי הדם ש

 ילמזבח ודוחקו בקיר, והדם מתמצה ויורד ליסוד.
 

 יאאת כל בשר חטאת העוף אוכלים כוהנים בעזרה, ביום ההקרבה עד חצות הלילה.   אכילה
 
 

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"ו. י

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"ז. יא

לשאלות ובירורים נוספים בנושא הר הבית ניתן לכתוב למייל 
haraayon.hayehudi444@gmail.com  

 או להתקשר לרב יהודה קרויזר שליט"א, ראש ישיבת "הרעיון היהודי".
 המעונינים להפיץ גליון זה או לקבלו באופן קבוע,

02-5823540לטל':  נא לפנות  
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