
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 עולת יחיד
 

 ולאו הניתק לעשה. ,יטול מצוות עשהלכפר על במביאים   עולת
 נדר: האומר הרי עלי קורבן,  נדר או 

 אקורבן. זהנדבה: האומר הרי    נדבה
 

 בקודשי קודשים. קדושת הקורבן
 

 ג., תור, בן יונהזכרים בקרוצאן  מין הקורבן
 

 ד.בקרהצאן ומהיש סמיכה בקורבן   סמיכה
 

 הבצפון המזבח. מקום השחיטה
 

שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח, אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח, והשנייה  מתנות הדם
 ועל קרן מערבית דרומית של המזבח.

 
 ז.של המזבח שופכים על היסוד הדרומי שיירי הדם

 
 חמקטירים את האיברים על המזבח.  הקטרה

 
 טעל הסובב, בקרן דרומית מזרחית של המזבח. המליקהמקום 
 בעוף

 
 יעל קיר המזבח, בחציו העליון של המזבח. מיצוי הדם

 
 יאמקטירים את העוף על המזבח.  הקטרה

 
 יב.בקורבן מהצאן והבקריש נסכים   נסכים

 
 יגלא דוחה. שבת, דחיית

 יו"ט, טומאת מת
 

                                                 
 ד ה"ד."ד, פי"רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"ו, פ"ג הי א
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. ב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"ו,ח. ג
 ז.-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"ו ה"ד. ח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. ט
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. י

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו הכ"ב. יא
 קורבנות פ"ב ה"ב.רמב"ם מעשה ה יב
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. יג

 הרעיון היהודי
 משיעורי הרב יהודה קרויזר שליט"א

   11בהוצאת ישיבת "הרעיון היהודי" רח' שמריה 
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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

 



 
 ידבשלוש רגלים.מביא כל זכר  עולת ראייה

 
 טוקודשי קודשים. הקורבן קדושת

 
 טז.צאן ובקר זכרים, תור, בן יונה מין הקורבן

 
 יז.יש סמיכה בקורבן מהצאן והבקר  סמיכה

 
 יחבצפון המזבח. מקום השחיטה

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

 יטעל קרן מערבית דרומית של המזבח.
 

 כ.של המזבח שופכים על היסוד הדרומי שיירי הדם
 

 כאמקטירים את האיברים על המזבח.  הקטרה
 

 כבעל הסובב, בקרן דרומית מזרחית של המזבח. מקום המליקה
 בעוף

 
 כגעל קיר המזבח, בחציו העליון של המזבח. מיצוי הדם

 
 כדמקטירים את העוף על המזבח.  הקטרה

 
 כה.מהצאן והבקר בקורבןיש נסכים   נסכים

 
 כודוחה רק יו"ט. שבת, דחיית

 יו"ט, טומאת מת
 

כזשלמי חגיגה ושלמי שמחה. מצטרפים
 

 
 

 כחטהרתם.ביום השמיני למביאים הזב והזבה   עולת
 זבה-זב

 
 כטקודשי קודשים. קדושת הקורבן

 
 לתור או בן יונה. מין הקורבן

 

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

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד. כא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. כב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. כג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו הכ"ב. כד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. כה
 רמב"ם חגיגה פ"א ה"ח. כו
 רמב"ם חגיגה פ"א ה"א. כז
 .דה"רמב"ם מחוסרי כפרה פ"א  כח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. כט

 רמב"ם מחוסרי כפרה פ"א ה"ג. ל



 לאאין סמיכה בעוף.  סמיכה
 

 לבדרומית מזרחית של המזבח.על הסובב, בקרן  מקום המליקה
 בעוף

 
 לגעל קיר המזבח, בחציו העליון של המזבח. מיצוי הדם

 
 לדמקטירים את העוף על המזבח.  הקטרה

 
 להאין נסכים לעוף.  נסכים

 
 לולא דוחה. שבת, דחיית

 יו"ט, טומאת מת
 

 לזחטאת, תור או בן יונה. מצטרפים
 
 

 לחוביום שמונים ואחד אחרי לידת נקבה. ,לידת זכרביום ארבעים ואחד אחרי מביאה היולדת  עולת יולדת
 

 לטקודשי קודשים. קדושת הקורבן
 

 מכבש, ואם אין ידה משגת מביאה תור או בן יונה. מין הקורבן
 

 מאאישה לא סומכת.  סמיכה
 

 מבבצפון המזבח. מקום השחיטה
 

של המזבח, והשנייה שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח, אחת על קרן מזרחית צפונית  מתנות הדם
 מגעל קרן מערבית דרומית של המזבח.

 
 מד.של המזבח שופכים על היסוד הדרומי שיירי הדם

 
 מהמקטירים את האיברים על המזבח.  הקטרה

 
 מועל הסובב, בקרן דרומית מזרחית של המזבח. מקום המליקה

 בעוף
 

 מזעל קיר המזבח, בחציו העליון של המזבח. מיצוי הדם
 

 מחאת העוף על המזבח.מקטירים   הקטרה

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ז. לא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. לב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. לג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו הכ"ב. לד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. לה
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. לו
 רמב"ם מחוסרי כפרה פ"א ה"ג. לז
 רמב"ם מחוסרי כפרה פ"א ה"ה. לח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. לט

 רמב"ם מחוסרי כפרה פ"א ה"ג. מ
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ח. מא
 טז.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב מב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. מג
 ת פ"ה ה"ו.רמב"ם מעשה הקורבנו מד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד. מה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. מו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. מז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו הכ"ב. מח



 
 מט.כבשרק ביש נסכים   נסכים

 
 נלא דוחה. שבת, דחיית

 יו"ט, טומאת מת
 

 נאחטאת, תור או בן יונה. מצטרפים
 
 

 נב.ביום השמיני לטהרתומביא המצורע  מצורעעולת 
 

 נגקודשי קודשים. קדושת הקורבן
 

 נדואם אין ידו משגת מביא תור או בן יונה. ,כבש מין הקורבן
 

 נה.כבשרק ב  סמיכה 
 

 נובצפון המזבח. מקום השחיטה
 

שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח, אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח, והשנייה  מתנות הדם
 נזעל קרן מערבית דרומית של המזבח.

 
 נח.של המזבח שופכים על היסוד הדרומי שיירי הדם

 
 נטמקטירים את האיברים על המזבח.  הקטרה

 
 סעל הסובב, בקרן דרומית מזרחית של המזבח. מקום המליקה

 בעוף
 

 סאעל קיר המזבח, בחציו העליון של המזבח. מיצוי הדם
 

 סבמקטירים את העוף על המזבח.  הקטרה
 

 סג.כבשרק ביש נסכים   נסכים
 

 סדלא דוחה. שבת, דחיית
 יו"ט, טומאת מת

 
 סהחטאת ואשם. מצטרפים

 
 

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. מט

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

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. סא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו הכ"ב. סב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. סג
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. סד
 רמב"ם מחוסרי כפרה פ"א ה"ג. סה



 
 סונזירותו, וכן נזיר עולם כשמגלח שערו שהכביד לאחר י"ב חודש.כששלמו ימי מביא הנזיר  נזירעולת 

 
 סזקודשי קודשים. קדושת הקורבן

 
 סחכבש. מין הקורבן

 
 סטיש סמיכה.  סמיכה

 
 עבצפון המזבח. מקום השחיטה

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

 עאדרומית של המזבח.על קרן מערבית 
 

 עב.של המזבח שופכים על היסוד הדרומי שיירי הדם
 

 עגמקטירים את האיברים על המזבח.  הקטרה
 

 עד.יש נסכים  נסכים
 

 עהלא דוחה. שבת, דחיית
 יו"ט, טומאת מת

 
 עוחטאת ושלמים. מצטרפים

 
 

 עז., ביום השמיני לטהרתושנטמא במת בימי נזירותומביא נזיר  נזיר עולת 
 

 עחקודשי קודשים. הקורבןקדושת 
 

 עטתור או בן יונה. מין הקורבן
 

 פאין סמיכה בעוף.  סמיכה
 

 פאעל הסובב, בקרן דרומית מזרחית של המזבח. מקום המליקה
 בעוף

 
 פבעל קיר המזבח, בחציו העליון של המזבח. מיצוי הדם

 
 פגמקטירים את העוף על המזבח.  הקטרה

                                                 
 ., פ"ג הי"ברמב"ם נזירות פ"ח ה"א סו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. סז
 ., פ"ג הי"בנזירות פ"ח ה"ארמב"ם  סח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. סט

 טז.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב ע
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. עא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. עב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד. עג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. עד
 פ"ד ה"ט. רמב"ם ביאת המקדש עה
 רמב"ם נזירות פ"ח ה"א. עו
 "א.יה רמב"ם נזירות פ"ו עז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. עח
 רמב"ם נזירות פ"ו ה"יא. עט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ז. פ
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. פא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. פב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו הכ"ב. פג



 
 פדאין נסכים לעוף.  נסכים

 
 פהלא דוחה. שבת, דחיית

 יו"ט, טומאת מת
 

 פוחטאת ואשם. מצטרפים
 
 

 פז.להשלים את הגירות ולהתירו באכילת קודשיםכדי  ,אחרי שמל וטבלהגר מביא  גרעולת ה
 

 פחקודשי קודשים. קדושת הקורבן
 

 פטאו שני תורים או שני בני יונה. צאן ובקר זכרים, מין הקורבן
 

 צ.בקרהצאן ומה יש סמיכה בקורבן  סמיכה
 

 צאבצפון המזבח. מקום השחיטה
 

שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח, אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח, והשנייה  מתנות הדם
 צבעל קרן מערבית דרומית של המזבח.

 
 צג.של המזבח שופכים על היסוד הדרומי שיירי הדם

 
 צדמקטירים את האיברים על המזבח.  הקטרה

 
 צהקרן דרומית מזרחית של המזבח.על הסובב, ב מקום המליקה

 בעוף
 

 צועל קיר המזבח, בחציו העליון של המזבח. מיצוי הדם
 

 צזמקטירים את העוף על המזבח.  הקטרה
 

 צח.בקרהצאן ומה יש נסכים בקורבן  נסכים
 

 צטלא דוחה. שבת, דחיית
 יו"ט, טומאת מת

 
 קשלמים. קורבן מצטרפים

 

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. פד
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. פה
 רמב"ם נזירות פ"ו ה"יא. פו
 רמב"ם מחוסרי כפרה פ"א ה"ב. פז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. פח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"ו. פט

 ז.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו צ
 טז.-ט"וג, בית הבחירה פ"ה ה-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב צא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. צב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. צג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד. צד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. צה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. צו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו הכ"ב. צז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. צח
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. צט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א ה"ו. ק



 
 קאהכיפורים.הן גדול בעבודת יום ועולת כ  עולת

 כוהן גדול
 

 קבקודשי קודשים. קדושת הקורבן
 

 קגאיל. מין הקורבן
 

 קדיש סמיכה.  סמיכה
 

 קהבצפון המזבח. מקום השחיטה
 

שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח, אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח, והשנייה  מתנות הדם
 קועל קרן מערבית דרומית של המזבח.

 
 קזהאיברים על המזבח.מקטירים את   הקטרה

 
 קחיש נסכים.  נסכים

 
 קטדוחה. שבת, דחיית

 יו"ט, טומאת מת
 

 קי, עולת העם.יפורכם , מוסף יון גדולהוחטאת, פר חטאת כעיזים לשעירי  מצטרפים
 
 

 קיאיב חטאת עולה ויורד, מביא עם החטאת עוף לעולה.ידל שנתח עולת דל
 

 קיבקודשי קודשים. קדושת הקורבן
 

 קיגאו בן יונה.תור  מין הקורבן
 

 קידעל הסובב, בקרן דרומית מזרחית של המזבח. מקום המליקה
 בעוף

 
 קטועל קיר המזבח, בחציו העליון של המזבח. מיצוי הדם

 
 קטזמקטירים את העוף על המזבח.  הקטרה

 
 קיזאין סמיכה בעוף.  סמיכה

 

                                                 
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א, פ"ב ה"ב. קא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. קב
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א. קג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. קד
 טז.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב קה
 ה"ו.רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה  קו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד. קז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. קח
 י.-רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט קט
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א. קי

 רמב"ם שגגות פ"י ה"ד. קיא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. קיב
 רמב"ם שגגות פ"י ה"ד. קיג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"כ. קיד
 קורבנות פ"ו ה"כ.רמב"ם מעשה ה קטו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו הכ"ב. קטז
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ז. קיז



 קיחאין נסכים לעוף.  נסכים
 

 קיטלא דוחה. שבת, דחיית
 יו"ט, טומאת מת

 
 קכהעוף.חטאת  מצטרפים

 
 
 
 

 

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. קיח
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. קיט
 רמב"ם שגגות פ"י ה"ד. קכ


