
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 אשםה נותקורב
 

 א.מביא מי שכפר בתביעת ממון של חברו ונשבע לשקר, ואחר כך הודה   לותיאשם גז
 

 בדשים.וק יקודש   קדושת הקורבן
 

 גאיל.   מין הקורבן
 

 דיש סמיכה.   סמיכה
 

 הבצפון המזבח.   מקום השחיטה
 

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

 
 ז.של המזבח על היסוד הדרומישופכים    שיירי הדם

 
 חמקטירים את האימורים על המזבח.   הקטרה

 
 טהנים זכרים.וכ   האוכלים

 
 י.ובלילה שלאחריו עד חצותנאכל בעזרה, ביום ההקרבה    המקום והזמן

 
 יאאין.   נסכים

 
 שבת, יו"ט, חיתד

 יבלא דוחה.   טומאת מת

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

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. יא
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. יב
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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

 

 י"א
 



 יגמביא מי שנהנה בשוגג מההקדש.    אשם
  מעילות

 
 ידדשים.וק יקודש   קדושת
 הקורבן

 
 טואיל.   מין הקורבן

 
 טזיש סמיכה.   סמיכה

 
 יזבצפון המזבח.   מקום השחיטה

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

 יח.קרן מערבית דרומית של המזבחיה על יצפונית של המזבח, והשנ
 

 יט.של המזבח על היסוד הדרומישופכים    שיירי הדם
 

 כמקטירים את האימורים על המזבח החיצוני.   הקטרה
 

 כאהנים זכרים.וכ   האוכלים
 

 כב.בה ובלילה שלאחריו עד חצותנאכל בעזרה, ביום ההקר   המקום והזמן
 

 כגאין.   נסכים
 
 שבת, יו"ט חייתד

 כדלא דוחה.   טומאת מת
 
 

 המאורסת ,שפחה וחציה בת חוריןמביא מי שבא על שפחה שחציה   אשם שפחה
 כהעברי. לעבד  חרופה

    
 כודשים.וק יקודש   קדושת הקורבן

 
 כזאיל.   מין הקורבן

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

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"א. כא
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"א, פ"י ה"א, ג, ז כב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. כג
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. כד
 רמב"ם שגגות פ"ט ה"א. כה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. כו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"י. כז



 
 כחיש סמיכה.   סמיכה

 
 כטבצפון המזבח.   מקום השחיטה

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

 ל.קרן מערבית דרומית של המזבחיה על יצפונית של המזבח, והשנ
 

 לא.של המזבח על היסוד הדרומישופכים    שיירי הדם
 

 לבמקטירים את האימורים על המזבח החיצוני.   הקטרה
 

 לגזכרים.הנים וכ   האוכלים
 

 לד.נאכל בעזרה, ביום ההקרבה ובלילה שלאחריו עד חצות   המקום והזמן
 

 להאין.   נסכים
 

 שבת, יו"ט דחיית
 לולא דוחה.   טומאת מת

 
 

 אשם נזיר
 לזמביא נזיר שנטמא בטומאת מת בימי נזירותו, ביום השמיני לטהרתו.   שנטמא

 
 לחדשים.וק יקודש   קדושת הקורבן

 
 לטכבש.   מין הקורבן

 
 מיש סמיכה.   סמיכה

 
 מאבצפון המזבח.   מקום השחיטה

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

 מב.קרן מערבית דרומית של המזבחיה על יצפונית של המזבח, והשנ

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. כח
 טז.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב כט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה פ"ו. ל
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. לא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"א. לב
 הקורבנות פ"ט ה"א.רמב"ם מעשה  לג
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"א, פ"י ה"א, ג, ז לד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב הי"ט. לה
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. לו
 רמב"ם נזירות פ"ו הי"א. לז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. לח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"י נזירות פ"ו הי"א. לט

 ה"ו.רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג  מ
 טז.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב מא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. מב



 
 מג.של המזבח על היסוד הדרומישופכים    שיירי הדם

 
 מדהחיצוני. מקטירים את האימורים על המזבח   הקטרה

 
 מהכוהנים זכרים.   האוכלים

 
 מו.נאכל בעזרה, ביום ההקרבה ובלילה שלאחריו עד חצות   המקום והזמן

 
 מזאין.   נסכים

 
 דחיית שבת, 
 מחלא דוחה.   יו"ט, טומאה

 
 מטשני תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת.   מצטרפים

 
 

 נלטהרתו.מביא מצורע ביום השמיני    אשם מצורע
 

 נאדשים.וק יקודש   קדושת הקורבן
 

 נבכבש.   מין הקורבן
 

 נגיש סמיכה.   סמיכה
 

 נדבצפון המזבח.   מקום השחיטה
 

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

 
 נו.של המזבח היסוד הדרומיעל שופכים    שיירי הדם

 
 נזמקטירים את האימורים על המזבח החיצוני.   הקטרה

 נחהנים זכרים.וכ   האוכלים
 

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

 רמב"ם שגגות פ"ט ה"א, פ"י ה"ג, מחוסרי כפרה פ"א ה"א, פ"ד ה"א. נ
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. נא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"י. נב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. נג
 טז.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב נד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. נה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. נו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"א. נז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"א. נח



 
 

 נט.נאכל בעזרה, ביום ההקרבה ובלילה שלאחריו עד חצות   המקום והזמן
 

 סיש.   נסכים
 

 שבת, יו"ט דחיית
 סאלא דוחה.   טומאה

 
 סב.חטאת ועולה   מצטרפים

 
 

שאילו עבר עליו בשוגג היה  ,שמסתפק אם עבר איסורמביא מי  אשם תלוי
 סגמתחייב להביא חטאת קבועה.

 
 סדדשים.וק יקודש   קדושת הקורבן

 
 סהאיל.   מין הקורבן

 
 סויש סמיכה.   סמיכה

 
 סזבצפון המזבח.   מקום השחיטה

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

 .סח.קרן מערבית דרומית של המזבחיה על יצפונית של המזבח, והשנ
 

 סט.של המזבח על היסוד הדרומישופכים    שיירי הדם
 

 עמקטירים את האימורים על המזבח החיצוני.   הקטרה
 

 עאהנים זכרים.וכ   האוכלים
 

 עב.נאכל בעזרה, ביום ההקרבה ובלילה שלאחריו עד חצות   המקום והזמן
 

 עגאין.   נסכים
 

                                                 
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"א, פ"י ה"א, ג, ז נט
 .רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ו ס

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

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"א. ע
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"א. עא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"א. עב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. עג



 שבת, דחיית
 עדלא דוחה.   יו"ט, טומאה

 
 
 

                                                 
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. עד

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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