
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 קורבן חטאת ציבור
 

 חטאת פנימית
 

 סנהדרין שהורו בשוגג להיתר, בדבר שבמזיד עונשו כרת ושגגתו חטאת קבועה,  פר העלם דבר
 אועשו רוב ישראל כהוראתם, כל שבט שבארץ ישראל מביא פר.   של ציבור

 
 בקודשי קודשים.  קדושת הקורבן

 
פר.  מין הקורבן

 ג
 

שלושה מהסנהדרין סומכים.  סמיכה
 ד

 
בצפון המזבח.  מקום השחיטה

 ה
 

שבע הזאות כנגד הפרוכת שבהיכל, וארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח   מתנות דם
הפנימי.

 ו
 

על היסוד המערבי של המזבח החיצוני.שופכים  שיירי הדם
 ז

 
מחוץ  מקטירים את האימורים על המזבח החיצוני, והשאר  נשרף בבית הדשן הקטרה

לירושלים.
 ח

 
 טאין נסכים. נסכים

 
 דחיית שבת, יום 
 ילא דוחה. טוב, טומאת מת

 
 

                                                 
 ב ה"א, מעשה הקורבנות פ"א ה"ה."פירמב"ם שגגות  א
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. ב
 ב ה"א, מעשה הקורבנות פ"א ה"ה."רמב"ם שגגות פי ג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י. ד
 טז.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב ה
 יד.-ג"רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי ו
 א."פ"ה הי רמב"ם מעשה הקורבנות ז
 ד.-ז, פ"ז ה"ב"ח, פ"א הט"רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי ח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. ט
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. י
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 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

 



 סנהדרין שהורו בשוגג להתיר עבודה זרה, ועשו רוב ישראל כהוראתם, כל שבט  שעיר עבודה
 יאבארץ ישראל מביא שעיר עיזים.   זרה

 
 יבקודשי קודשים.  קדושת הקורבן

 
 יגשעיר עיזים.  מין הקורבן

 
 ידאין סמיכה.  סמיכה

 
 טובצפון המזבח.  מקום השחיטה

 
שבע הזאות כנגד הפרוכת שבהיכל, וארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח   מתנות דם

 טזהפנימי.
 

 יזשופכים על היסוד המערבי של המזבח החיצוני. שיירי הדם
 

מקטירים את האימורים על המזבח החיצוני, והשאר נשרף בבית הדשן מחוץ  הקטרה
 יחלירושלים.

 
 דחיית שבת, יום 
 יטלא דוחה. טוב, טומאת מת

 
 כאין נסכים. נסכים

 
 כאפר לעולה. מצטרפים

 
 

  שעיר 
 כב.שעיר עיזים הקרב כקורבן ביום כיפור יום הכיפורים

 
 כגקודשי קודשים. קדושת הקורבן

 
 כדשעיר עיזים. מין הקורבן

 
 כהאין סמיכה. סמיכה

 
 כובצפון המזבח. מקום השחיטה

 

                                                 
 ב ה"א, מעשה הקורבנות פ"א ה"ה."רמב"ם שגגות פי יא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. יב
 ב ה"א, מעשה הקורבנות פ"א ה"ה."רמב"ם שגגות פי יג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י. יד
 טז.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב טו
 יד.-ג"רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי טז
 א."רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי יז
 ד.-ז, פ"ז ה"ב"ח, פ"א הט"רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי יח
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. יט
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. כ

 ב ה"א, מעשה הקורבנות פ"א ה"ה."רמב"ם שגגות פי כא
 ב.-רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א, פ"ד ה"א כב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. כג
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א. כד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י. כה
 טז.-ית הבחירה פ"ה הט"וג, ב-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב כו



שמונה הזאות בין הבדים, שמונה הזאות כנגד הפרוכת, ארבע מתנות על ארבע  דםמתנות 
קרנות המזבח הפנימי, ושבע הזאות על גגו של המזבח הפנימי. דם השעיר הניתן 

 כזעל המזבח מעורב עם דם הפר.
 

 כחשופכים על היסוד המערבי של המזבח החיצוני. שיירי הדם
 

החיצוני, והשאר נשרף בבית הדשן מחוץ מקטירים את האימורים על המזבח  הקטרה
 כטלירושלים.

 
 לאין נסכים. נסכים

 
 דחיית שבת, יום 
 לאדוחה. טוב, טומאת מת

 
 לבמוסף יום כיפור. שעיר עיזים שנשלח לעזאזל, פר ואיל שמביא הכהן הגדול, מצטרפים

 
 

 חטאת חיצונית
 

 שעירי מוסף 
  ראש חודש 

 לגשעיר עיזים הקרב בקורבנות מוסף. וחגים
 

 לדקודשי קודשים. קדושת הקורבן
 

 להשעיר עיזים. מין הקורבן
 

 לואין סמיכה. סמיכה
 

 לזבצפון המזבח. מקום השחיטה
 

 לחארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח החיצוני. מתנות דם
 

 לטשופכים על היסוד הדרומי של המזבח. שיירי הדם
 

 ממקטירים את האימורים על המזבח. הקטרה
 

 מאזכרים.כוהנים  האוכלים
 

 מבנאכל בעזרה ליום ולילה. המקום והזמן

                                                 
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ה. כז
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ו. כח
 ד.-ז, פ"ז ה"ב"ח, פ"א הט"רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי כט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. ל
 י.-רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט לא
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א. לב
 תמידין ומוספין פ"ז ה"א, ג, פ"ח ה"א, פ"ט ה"א, פ"י ה"א, ג,ה.רמב"ם  לג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. לד
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז ה"א, ג, פ"ח ה"א, פ"ט ה"א, פ"י ה"א, ג,ה. לה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י. לו
 טז.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב לז
 י.-שה הקורבנות פ"ה ה"זרמב"ם מע לח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"י. לט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א. מ
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א. מא
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א. מב



 
 מגאין נסכים. נסכים

 
 דחיית שבת, יום 
 מדדוחה. טוב, טומאת מת

 
 מהשאר קורבנות המוספים, מנחתם ונסכיהם. מצטרפים

 
 

 קורבן חטאת 
 שבא עם קורבן 

 מומקריבים בחג השבועות. שתי הלחם
 

 מזקודשי קודשים. קדושת הקורבן
 

 מחעיזים.שעיר  מין הקורבן
 

 מטאין סמיכה. סמיכה
 

 נבצפון המזבח. מקום השחיטה
 

 נאארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח החיצוני. מתנות דם
 

 נבשופכים על היסוד הדרומי של המזבח. שיירי הדם
 

 נגמקטירים את האימורים על המזבח. הקטרה
 

 נדכוהנים זכרים. האוכלים
 

 נהנאכל בעזרה ליום ולילה. המקום והזמן
 

 נואין נסכים. נסכים
 

 דוחה שבת, יום 
 נזדוחה. טוב, טומאת מת

 
קורבן מוסף, מנחת שתי הלחם, פר, שני אילים ושבעה כבשים לעולה, ושני כבשים  מצטרפים

 נחלשלמים.
 
 

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. מג
 י.-רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט מד
 פ"ז ה"א, ג, פ"ח ה"א, פ"ט ה"א, פ"י ה"א, ג,ה. רמב"ם תמידין ומוספין מה
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א. מו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. מז
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א. מח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י. מט

 טז.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב נ
 י.-"זרמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה נא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"י. נב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א. נג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א. נד
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א, פ"י ה"א, ג, ז נה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. נו
 י.-רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט נז
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א. נח



 קורבן חטאת יחיד
 חטאת פנימית

 
 פר 

חטאת  מביא כוהן גדול כשהורה בשוגג לעצמו להיתר, בדבר שזדונו כרת ושגגתו כוהן משיח
 נטקבועה, ועשה כהוראותו.

 
 סקודשי קודשים. קדושת הקורבן

 
 סאפר. מין הקורבן

 
 סבהכהן הגדול סומך. סמיכה

 
 סגבצפון המזבח. מקום השחיטה

 
 סדשבע הזאות כנגד הפרוכת, וארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח הפנימי. מתנות דם

 
 סהשופכים על היסוד  המערבי של המזבח החיצוני. שיירי הדם

 
מקטירים את האימורים על המזבח החיצוני, והשאר נשרף בבית הדשן מחוץ  הקטרה

 סולירושלים.
 

 סזאין נסכים. נסכים
 

 דחיית שבת, יום 
 סחלא דוחה. טוב, טומאת מת

 
 

  הן גדולופר כ
הכוהן הגדול מביא קורבן משלו ביום כיפור לכפר בעדו, בעד ביתו ובעד אחיו  ביום כיפור

 סטהכוהנים.
 

 עקודשי קודשים. הקורבןקדושת 
 

 עאפר. מין הקורבן
 

הכוהן הגדול סומך ומתוודה פעמיים, וידוי אחד על עוונותיו ועוונות ביתו, ווידוי  סמיכה
 עבשני על עוונותיו ועל עוונות ביתו ועל עוונות אחיו הכוהנים.

 
 עגבין האולם למזבח. מקום השחיטה

                                                 
 ב.-ו ה"א"רמב"ם שגגות פט נט
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. ס

 ו ה"א."רמב"ם שגגות פט סא
 מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. סב
 טז.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב סג
 טו.-ג"רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי סד
 א."רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי סה
 ד.-פ"ז ה"ב ז,"ח, פ"א הט"רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי סו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. סז
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. סח
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א. סט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. ע
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א. עא
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ו, פ"ד ה"א. עב
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. עג



 
כנגד הפרוכת, ארבע מתנות על ארבע שמונה הזאות בין הבדים, שמונה הזאות  מתנות דם

קרנות המזבח הפנימי, ושבע הזאות על גגו של המזבח הפנימי. דם הפר הניתן על 
 עדהמזבח מעורב עם דם השעיר.

 
 עהשופכים על היסוד המערבי של המזבח החיצוני. שיירי הדם

 
מקטירים את האימורים על המזבח החיצוני, והשאר נשרף בבית הדשן מחוץ  הקטרה

 עוושלים.ליר
 

 עזאין נסכים. נסכים
 

 דחיית שבת, יום 
 עחדוחה. טוב, טומאת מת

 
 עטאיל כוהן גדול, שני שעירי עיזים ומוסף היום. מצטרפים

 
 
 

                                                 
 ו.-רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ה עד
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ו. עה
 ד.-ז, פ"ז ה"ב"ח, פ"א הט"רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי עו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. עז
 י.-רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט עח
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א. עט

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,

02-5823540נא לפנות לטל':   
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