
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 קורבן חטאת יחיד
 חטאת חיצונית

 
 

 חטאת יחיד
 אמביא מי שעבר בשוגג על לאו שיש בו כרת.   קבועה

 
בקודשי קודשים.   קדושת הקורבן

 
 

 גכבשה או שעירת עיזים.   מין הקורבן
 

 דיש סמיכה.   סמיכה
 

 הבצפון המזבח.   מקום השחיטה
 

 וארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח החיצוני.   מתנות דם
 

 זעל היסוד  הדרומי של המזבח.שופכים    שיירי הדם
 

 חמורים על המזבח.ימקטירים את הא   הקטרה
 

 טהנים זכרים.וכ   האוכלים
 

 יעד חצות.ביום ההקרבה ובלילה שלאחריו  ,נאכל בעזרה   מןהמקום והז
 

 יאאין נסכים.   נסכים
 
 

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

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. יא

 הרעיון היהודי
 משיעורי הרב יהודה קרויזר שליט"א

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

 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

 



 שבת, יום דחיית
 יבלא דוחה.   טוב, טומאת מת

 
 

 יג.בשוגג על לאו שיש בו כרתמלך ישראל שעבר מביא   חטאת נשיא
 

 ידקודשי קודשים.   קדושת הקורבן
 

 טושעיר עיזים.   מין הקורבן
 

 טזסומך. המלך   סמיכה
 

 יזבצפון המזבח.   מקום השחיטה
 

 יחארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח החיצוני.   מתנות דם
 

 יטעל היסוד הדרומי של המזבח.שופכים    הדםשיירי 
 

 כמורים על המזבח.ימקטירים את הא   הקטרה
 

 כאהנים זכרים.וכ   האוכלים
 

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

 כגאין נסכים.   נסכים
 

 שבת, יום דחיית
 כדלא דוחה.   טוב, טומאת מת

 
 

 חטאת עולה 
: שבועת העדות, טומאת מקדש וקודשיו, שבועת מביא מי שחטא ב  ויורד

 כהביטוי.
 

 כוקודשי קודשים.   קדושת הקורבן

                                                 
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. יב
 ו ה"א, ו."רמב"ם שגגות פט יג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. יד
 ו ה"א."רמב"ם שגגות פט 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
 י.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ז יח
 ה"י.רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה  יט
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א. כ

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א, פ"י ה"א. כא
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז 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"י ה"ד. כה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. כו



 
עני מביא תור או בן יונה,  עניעשיר מביא כבשה או שעירת עיזים,   מין הקורבן

 כזמביא מנחה. ביותר
 

 כחיש סמיכה רק בבהמה.   סמיכה
 

 בהמה: בצפון המזבח.    מקום השחיטה
 כטיקה בקרן דרומית מערבית של המזבח.מל עוף:

 
 ת על ארבע קרנות המזבח החיצוני. ארבע מתנו בהמה:   מתנות דם

 ל.בחציו התחתון של המזבחמזים וממצים את הדם  עוף:
 

 לאעל היסוד הדרומי של המזבח.שופכים    שיירי הדם
 

 ימורים על המזבח. מקטירים את האבהמה:    הקטרה
 לב.על המזבח מקטירים את הקומץ :מנחה

 
 לגהנים זכרים.וכ   האוכלים

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

 
 להאין נסכים.   נסכים

 
 שבת, יום דחיית

 לולא דוחה.   טוב, טומאת מת
 

 לזמביא גם תור או בן יונה לעולה. ,שמביא תור או בן יונה עני   מצטרפים
 
 

לאחר ששלמו ימי טהרתה, ביום ארבעים ואחד לבן או היולדת מביאה   יולדת חטאת
 לחביום שמונים ואחד לבת.

 
  לטקודשי קודשים.   קדושת הקורבן

 
 מתור או בן יונה.   מין הקורבן

 

                                                 
 ה"ד.רמב"ם שגגות פ"י  כז
 ז.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו כח
 טז, מעשה הקורבנות פ"ז ה"ו.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב כט

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



 מאאין סמיכה.   סמיכה
 

 מבבקרן דרומית מערבית של המזבח.   מקום המליקה
 

 מגהמזבח.מזים וממצים את הדם בחציו התחתון של    מתנות דם
 

 מדהנים זכרים.וכ   האוכלים
 

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

 מואין נסכים.   נסכים
 

 דוחה שבת, יום
 מזלא דוחה.   טוב, טומאת מת

 
 מח., יולדת עניה מביאה תור או בן יונה לעולהעולהכבש ל   מצטרפים

 
 

 מט.השמיני לטהרתםמביאים הזב או הזבה ביום    חטאת
 זבה-זב
 

 נקודשי קודשים.   קדושת הקורבן
 

 נאתור או בן יונה.   מין הקורבן
 

 נבאין סמיכה.   סמיכה
 

 נגבקרן דרומית מערבית של המזבח.   מקום המליקה
 

 נדמזים וממצים את הדם בחציו התחתון של המזבח.   מתנות דם
 

 נהכוהנים זכרים.   האוכלים
 

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

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

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ" הי"ז. נ
 רמב"ם מחוסרי כפרה פ"א ה"ג. נא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ז. נב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"ו. נג
 ז, ט.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"ו נד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"ז, פ"י ה"א, ג. נה
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א, פ"י ה"א, ג, ז נו



 
 נזאין נסכים.   נסכים

 
 דחיית שבת, יום 
 נחלא דוחה.   טוב, טומאת מת

 
 נטתור או בן יונה לעולה.   מצטרפים

 
 

 שערואת שמגלח כנזיר טהור כששלמו ימי נזירותו, או נזיר עולם מביא   חטאת נזיר
 סחודש.כשהכביד פעם בי"ב     טהור

 
 סאקודשי קודשים.  קדושת הקורבן

 
 סבכבשה.   מין הקורבן.

 
 סגיש סמיכה.   סמיכה

 
 סדבצפון המזבח.   מקום השחיטה

 
 סהארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח החיצוני.   מתנות דם

 
 סועל היסוד הדרומי של המזבח.שופכים    שיירי הדם

 
 סזמורים על המזבח.ימקטירים את הא   הקטרה

 
 סחהנים זכרים.וכ   האוכלים

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

 
 עאין נסכים.   נסכים

 
 שבת, יום דחיית

 עאלא דוחה.   טוב, טומאת מת
 

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. נז
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. נח
 רמב"ם מחוסרי כפרה פ"א ה"ג. נט
 ב."רמב"ם נזירות פ"ח ה"א, פ"ג הי ס

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

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. ע
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. עא



  עבכבש לעולה ואיל לשלמים.   מצטרפים
 
 

 עגנזיר שנטמא בימי נזירותו.מביא    חטאת נזיר
 טמא

 
 עדקודשי קודשים.   קדושת הקורבן

 
 עהתור או בן יונה.   מין הקורבן

 
 עואין סמיכה.   סמיכה

 
 עזבקרן דרומית מערבית של המזבח.   מקום המליקה

 
 עחמזים וממצים את הדם בחציו התחתון של המזבח.   מתנות דם

 
 עטהנים זכרים.וכ   האוכלים

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

 
 פאנסכים.אין    נסכים

 
 דוחה שבת, יום

 פבלא דוחה.   טוב, טומאת מת
 

 פג.וכבש לאשם ,תור או בן יונה לעולה   מצטרפים
 
 

 פדהמצורע כשיטהר מצרעתו ביום השמיני.מביא    חטאת מצורע
 

 פהקודשי קודשים.   קדושת הקורבן
 

 פוכבשה, עני מביא תור או בן יונה.   מין הקורבן
 
 

                                                 
 ב."רמב"ם נזירות פ"ח ה"א, פ"ג הי עב
 א."רמב"ם נזירות פ"ו הי עג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. עד
 א."רמב"ם נזירות פ"ו הי עה
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ז. עו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"ו. עז
 ז,ט.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"ו עח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"ז, פ"י ה"א, ג. עט

 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א, פ"י ה"א, ג, ז פ
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. פא
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. פב
 א."רמב"ם נזירות פ"ו הי פג
 רמב"ם מחוסרי כפרה פ"ד ה"א. פד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז. פה
 רמב"ם מחוסרי כפרה פ"א ה"ג. פו



 פזרק בבהמה.   סמיכה
 

 בהמה: בצפון המזבח.    השחיטהמקום 
 פחבקרן דרומית מזרחית של המזבח.מליקה : עוף

 
 בהמה: ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח החיצוני.    מתנות דם

 פטעוף: מזים וממצים את הדם בחציו התחתון של המזבח.
 

 צעל היסוד הדרומי של המזבח.שופכים    שיירי הדם
 

 צאהמזבח.מקטירים את האמורים על    הקטרה
 

 צבכוהנים זכרים.   האוכלים
 

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

 צדיש נסכים.   נסכים
 

 שבת, יום דחיית
 צהלא דוחה.   טוב, טומאת מת

 
כבש לעולה וכבש לאשם, עני מביא תור או בן יונה במקום כבש   מצטרפים

 צולעולה, נסכים.
 
 

 חטאת עבודה
 צזיחיד ששגג בעבודה זרה באחת מהעבודות שעובדים אותה. מביא   של יחיד זרה

 
 צחקודשי קודשים.   קדושת הקורבן

 
 צטשעירת עיזים.   מין הקורבן

 
 קיש סמיכה.   סמיכה

 
 קאבצפון המזבח.   מקום השחיטה

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"ו. פז
 טז, מעשה הקורבנות פ"ז ה"ו.-ג, בית הבחירה פ"ה הט"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב פח
 ז,ט.-י, פ"ז ה"ו-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ז פט

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"י. צ
 מעשה הקורבנות פ"ז ה"א.רמב"ם  צא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א, פ"י ה"א. צב
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א, פ"י ה"א, ג, ז צג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. צד
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. צה
 רמב"ם מחוסרי כפרה פ"א ה"ג, מעשה הקורבנות פ"ב ה"ו. צו
 רמב"ם שגגות פ"ז ה"א. צז
 ה הקורבנות פ"א הי"ז.רמב"ם מעש צח
 רמב"ם שגגות פ"א ה"ד. צט

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



 קבארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח החיצוני.   מתנות דם
 

 קגהדרומי של המזבח.על היסוד שופכים    שיירי הדם
 

 קדמורים על המזבח.ימקטירים את הא   הקטרה
 

 קההנים זכרים.וכ   האוכלים
 

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

 קזאין נסכים.   נסכים
 

 שבת, יום דחיית
 קחלא דוחה.   טוב, טומאת מת

 

 
 
 

 
 

 

 

                                                 
 י.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ז קב
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"י. קג
 פ"ז ה"א.  רמב"ם מעשה הקורבנות קד
 פ"ז ה"א, פ"י ה"א.  רמב"ם מעשה הקורבנות קה
 ח.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א, פ"י ה"א, ג, ז קו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב. קז
 רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט. קח

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  

mailto:haraayon.hayehudi444@gmail.com
mailto:haraayon.hayehudi444@gmail.com

