
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 ב – שלמיםה נותקורב
 
 

 פאמביא גר שרצה להקריב שלמים בנוסף לקורבן העולה שחייב בו.   שלמי הגר
 

 פבשים קלים.ודק   קדושת הקורבן
 

 פגזכרים ונקבות. צאן ובקר   מין הקורבן
 

 פדיש סמיכה.   סמיכה
 

      פהבכל מקום בעזרה.   מקום השחיטה
 

מזרחית צפונית של  קרןשתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח, אחת על   דם מתנות
  פו.של המזבח קרן מערבית דרומיתהמזבח, והשנייה על 

 
       פז.של המזבח על היסוד  הדרומישופכים    שיירי הדם

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

ויותרת הכבד. הכוהן מניח את ידיו מתחת ידי הבעלים ומניפים  שתי הכליות
      פחיחד.ב

 
 פטמקטירים את האימורים על המזבח.   קטרהה
 
, את שאר הבשר אוכלים בעל והשוק אוכלים הכוהנים ובני ביתם את החזה  אוכליםה

 צ.כל אדם טהורהקורבן ו
 

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

 

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"ו. פא
 ז."רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי פב
 א."רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי פג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. פד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ד. פה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. פו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. פז
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"ו פח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א. פט

 ה.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א, פ"י ה"ד צ
 ו.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"י ה"ה צא

 הרעיון היהודי
 משיעורי הרב יהודה קרויזר שליט"א

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

02-5823540  

 י"ד
 

 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

 



 צביש נסכים.   נסכים
 שבת, יו"ט דחיית

 צגלא דוחה.   טומאת מת
 

  צדעולת הגר.   מצטרפים
 
 

נזיר עולם כשמגלח שערו שהכביד מביא וכן  מביא נזיר שהסתיימו ימי נזירותו,  שלמי נזיר
 צהלאחר י"ב חודש.

 
 צוקודשים קלים.   קדושת הקורבן

 
 צזאיל.   מין הקורבן

 
 צחיש סמיכה.   סמיכה

 
    צטבכל מקום בעזרה.   מקום השחיטה

 
מזרחית צפונית של  קרןשתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח, אחת על   מתנות דם

 ק.של המזבח קרן מערבית דרומיתהמזבח, והשנייה על 
 

  קא.של המזבח יסוד הדרומיעל השופכים    שיירי הדם
 

עליהם את הכוהן מניח את החלבים על ידי הבעלים ועליהם את החזה והשוק, ו  תנופה
ליהם את הזרוע הבשלה ושני הלחמים, הכוהן וע שתי הכליות ויותרת הכבד,

   קבמניח את ידיו מתחת ידי הבעלים ומניפים ביחד.
 

 קגמקטירים את האימורים על המזבח.   הקטרה
 

כלים הכוהנים ובני ביתם, את שאר הבשר את החזה, השוק ושני הלחמים או  האוכלים
 קד.וכל אדם טהורוהלחמים אוכלים בעל הקורבן 

 
 קהביום ההקרבה ובלילה שלאחריו עד חצות. ,נאכל בירושלים   המקום והזמן

 
 קויש נסכים.   נסכים

 
 שבת, יו"ט דחיית

 קזלא דוחה.   טומאת מת
 

 קחעולה, חטאת, עשר חלות מצות ועשרה רקיקים.   מצטרפים

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. צב
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. צג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"ו. צד
 הי"ב. רמב"ם נזירות פ"ח ה"א, פ"ג צה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. צו
 רמב"ם נזירות פ"ח ה"א. צז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. צח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ד. צט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. ק
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. קא
 ט.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"ו קב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א. קג
 ה.-יב, פ"י ה"ד-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א קד
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"י ה"ה, ז קה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. קו
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. קז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"ו, נזירות פ"ח ה"א. קח



קטמביא מי שנעשה לו נס.   שלמי תודה
 

 
 קיקודשים קלים.   קדושת הקורבן

 
 קיאזכרים ונקבות. צאן ובקר   מין הקורבן

 
 קיביש סמיכה.   סמיכה

 
 קיגבכל מקום בעזרה.   מקום השחיטה

 
מזרחית צפונית של  קרןשתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח, אחת על   מתנות דם

 קיד.של המזבח מערבית דרומיתקרן המזבח, והשנייה על 
 

     קטו.של המזבח יסוד הדרומיה לעשופכים    שיירי הדם
 

את החלבים על ידי הבעלים ועליהם את שתי הכליות ויותרת הכבד הכהן מניח   תנופה
ועליהם את ארבעת הלחמים. הכוהן מניח את ידיו מתחת ידי הבעלים ומניפים 

  קטזביחד.
 

 קיזעל המזבח.מקטירים את האימורים    הקטרה
 

את החזה, השוק וארבעת הלחמים אוכלים הכוהנים ובני ביתם, את שאר הבשר   האוכלים
 קיח.וכל אדם טהורוהלחמים אוכלים בעל הקורבן 

 
 קיטביום ההקרבה ובלילה שלאחריו עד חצות. ,נאכל בירושלים   המקום והזמן

 
 קכיש נסכים.   נסכים

 
 שבת, יו"ט דחיית

 קכאלא דוחה.   טומאת מת
 

עשר חלות חמץ, עשר חלות מצה, עשרה רקיקים ועשר  :ארבעים לחמים  מצטרפים
 קכברבוכה.

 
 

 קכגמקריב כוהן כשקיבל בכור בהמה טהורה תמימה מישראל.   בכור
 

  קכדקודשים קלים.   קדושת הקורבן
 

 קכהזכרים. צאן ובקר   מין הקורבן

                                                 
 רש"י לויקרא ז יב, זבחים ז. ד"ה לא דידיה. קט
 הי"ז.רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א  קי

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"א. קיא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. קיב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ד. קיג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. קיד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. קטו
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט ה"ו קטז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"א. קיז
 ה.-הי"א, פ"י ה"דרמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט  קיח
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"י ה"ז קיט
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. קכ

 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. קכא
 כב.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הי"ז קכב
 ה.-ב, ד-רמב"ם בכורות פ"א ה"א קכג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. קכד
 רמב"ם בכורות פ"א ה"א. קכה



 
 קכואין סמיכה.   סמיכה

 
 קכזבכל מקום בעזרה.   מקום השחיטה

 
 קכחשפיכה אחת על קיר המזבח במקום שיש תחתיו יסוד.   דםמתנות 

 
 קכטמקטירים את האימורים על המזבח.   קטרהה
 
 קלהכוהנים ובני ביתם.   אוכליםה
 

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

 
 קלבאין נסכים.   נסכים

 
 שבת, יו"ט דחיית

 קלגלא דוחה.   טומאת מת
 
 

מביא בעל הבהמות אחרי שהפריש אחת מכל עשר בהמות טהורות שנולדו לו  מעשר בהמה
 קלדהשנה.

 
 קלהקודשים קלים.   קדושת הקורבן

 
 קלוצאן ובקר, זכרים ונקבות.   מין הקורבן

 
 קלזאין סמיכה.   סמיכה

 
 קלחבכל מקום בעזרה.   מקום השחיטה

 
 קלטשיש תחתיו יסוד.שפיכה אחת על קיר המזבח במקום    מתנות דם

 
 קממקטירים את האימורים על המזבח.   קטרהה
 
 קמאהבעלים.   אוכליםה
 

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

 

                                                 
 ה"ו. רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג קכו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ד. קכז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי"ז. קכח
 "ט הכ"ה.פפ"ה הי"ח, רמב"ם מעשה הקורבנות  קכט

 פ"ט הכ"ה, פ"י ה"ה.רמב"ם מעשה הקורבנות  קל
 ו.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"י ה"ה קלא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ג. קלב
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. קלג
 בכורות פ"ו ה"א.רמב"ם  קלד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. קלה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"א. קלו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. קלז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ד. קלח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"יז. קלט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי"ח, פ"ט הכ"ה. קמ
 , מעשה הקורבנות פ"ט הכ"ה.רמב"ם בכורות פ"ו ה"ד קמא
 ו.-רמב"ם בכורות פ"ו ה"ד, מעשה הקורבנות פ"י ה"ה קמב



 קמגאין נסכים.   נסכים
 

 שבת, יו"ט דחיית
 קמדלא דוחה.   טומאת מת

 
 

 ראשון ביום י"ד ניסן, פסח   קורבן פסח
 קמהפסח שני ביום י"ד באייר.   

 
 קמוקודשים קלים.   קדושת הקורבן

 
 קמזכבש או עז זכר.   מין הקורבן

 
 קמחאין סמיכה.   סמיכה

 
 קמטבכל מקום בעזרה.   מקום השחיטה

 
 קנשפיכה אחת על קיר המזבח במקום שיש תחתיו יסוד.   מתנות דם

 
 קנאהמזבח.מקטירים את האימורים על    קטרהה
 
 קנבאותם שנמנו על הקורבן.   אוכליםה
 

בליל חמשה עשר בניסן עד חצות, ופסח שני בליל חמשה עשר בירושלים נאכל   המקום והזמן
 קנגבאייר עד חצות.

 
 קנדאין נסכים.   נסכים

 
 שבת, יו"ט דחיית

 קנהדוחה.   טומאת מת

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ג. קמג
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. קמד
 רמב"ם קורבן פסח פ"א ה"א, פ"ה ה"א. קמה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. קמו
 רמב"ם קורבן פסח פ"א ה"א. קמז
 ה"ו.רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג  קמח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ד. קמט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי"ז. קנ
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה הי"ח, פ"ט הכ"ה, קורבן פסח פ"א הי"ד. קנא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ט הכ"ה, קורבן פסח פ"ב ה"א. קנב
 רמב"ם קורבן פסח פ"ח הט"ו. קנג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ג. קנד
 דש פ"ד ה"ט.רמב"ם ביאת המק קנה


