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הלכות מעשה הקרבנות

ָ'ק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים'ֲ ,א ָבל ְשׁלָ ִמים ֶשׁלַּ יָּ ִחיד וְ ַהבְּ כוֹר וְ ַה ַמּ ֲע ֵשׂר
וְ ַהפֶּ ַסח נִ ְק ָר ִאים ָ'ק ָד ִשׁים ַקלִּ ים'.
האימורים

אוֹתם עַ ל גַּ בֵּ י ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ִמן ַה ַח ָטּאוֹת
שּׂוֹרפִ ין ָ
יחָ 1ה ֵא ָב ִרים ֶשׁ ְ
מוּרין'.
וּמן ַה ְשּׁלָ ִמים ֵהם ַהנִּ ְק ָר ִאין ֵ'א ִ
וּמן ָה ֲא ָשׁמוֹת ִ
ַהנֶּ ֱאכָ לוֹת ִ
מוּרין ֶשׁלַּ שּׁוֹר אוֹ ֶשׁלָּ עֵ זַ :ה ֵחלֶ ב ֶשׁעַ ל ַה ֶקּ ֶרב,
וְ ֵאלּוּ ֵהן ָה ֵא ִ
וּשׁ ֵתּי ַהכְּ לָ יוֹת בַּ ֵחלֶ ב ֶשׁ ֲעלֵ ֶיהן
וּבִ כְ לָ לוֹ ֵחלֶ ב ֶשׁעַ ל גַּ בֵּ י ַה ֵקּ ָבהְ ,
עִ ם ַה ֵחלֶ ב ֲא ֶשׁר עַ ל ַהכְּ ָסלִ ים ,וְ ֶ
נוֹטל ִמן ַהכָּ בֵ ד
יוֹת ֶרת ַהכָּ בֵ ד ,וְ ֵ
יּוֹת ֶרת.
ְמעַ ט עִ ם ַה ֶ
מוֹסיף עַ ל ֵאלּוּ
יח 2וְ ִאם ָהיָ ה ַה ָקּ ְר ָבּן ִמ ִמּין ַהכְּ בָ ִשׂים – ִ
ימה ,עִ ם ֻחלְ יוֹת ִמן ַה ִשּׁ ְד ָרה עַ ד ְמקוֹם ַהכְּ לָ יוֹת,
ָה ַאלְ יָ ה ְתּ ִמ ָ
מוּרין
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר" :לְ עֻ ַמּת ֶהעָ ֶצה יְ ִס ֶירנָּ ה" )ויקרא ג,ט( .וְ כָ ל ָה ֵא ִ
נִ ְשׂ ָרפִ ין עַ ל ִמזְ ֵבּ ַח ַה ִחיצוֹן.
יט ָהיְ ָתה ַה ְבּ ֵה ָמה ְמעֻ בֶּ ֶרת – ַאף עַ ל פִּ י ֶשׁכָּ לוּ ֳח ָד ָשׁיו
ֶשׁלָּ עֻ ָבּר ,וַ ֲאפִ לּוּ נִ ְמ ָצא ַחיֵ ,אינוֹ ַמ ֲעלֶ ה ֶחלְ בּוֹ עִ ם ֵחלֶ ב ִאמּוֹ,
ֶאלָּ א ֵחלֶ ב ִאמּוֹ ִבּלְ בַ ד ,וַ ֲה ֵרי ָהעֻ בָּ ר כְּ ֶא ָחד ֵמ ֵא ָב ֶר ָיה.
כליות כסלים
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מוּרין – הדברים שאמר ה'
יחֵ 1א ִ
להקריב )פה"מ ,הקדמה לסדר קודשים(.
ֵחלֶ ב – שומןֶ .שׁעַ ל ַה ֶקּ ֶרב – מערכת
הקיבות של בעלי החיים מעלי הגרה
מורכבת מארבעה חלקים :הכרס ,בית
הכוסות ,המסוס והקיבה )ראה ההקדמה
להלכות שחיטה( .החלב שעל הקרב הוא
החלב שעל המסוס ושעל בית הכוסות,
שיש לו קרום דק הנקלף ביד בקלות
)מאכלות אסורות ז,ו; בבלי חולין מט,ב( .החלב
שעל הקרב נקרא 'פֶּ ֶדר' )ויקרא א,ח; להלן
ו,הַ .(2ה ֵקּ ָבה – הקיבה היא כעין חצי
עיגול ,והחלב שעל חלקה החיצוני
המעוגל הוא הקרב )ראה מאכלות אסורות
שם(ַ .הכְּ לָ יוֹת ַבּ ֵחלֶ ב ֶשׁ ֲעלֵ ֶ
יהן – שתי
הכליות העטופות בחלב .כְּ ָסלִ ים –
מותני הבהמה באזור שבין הצלעות
לבין אגן הירכיים ,ובלשון רבנו" :חלב
שבעיקרי הירכיים מבפנים" )מאכלות
אסורות שם(ֶ .
יוֹת ֶרת ַהכָּ ֵבד – חלק מן
הכבד שצורתו כאצבע היוצאת ממנו
)פה"מ הקדמה לקדשים .ראה איור  7.5בנספח

תמונות צבע לספר קדושה(.
ימה – זנב הכבש הרחב מלא השומן
יחָ 2ה ַאלְ יָ ה ְתּ ִמ ָ
בשלמותוֶ .שׁנֶּ ֱא ַמר" :וְ ִה ְק ִריב ִמזֶּ ַבח ַה ְשּׁלָ ִמים ִא ֶשּׁה
לַ ה' ֶחלְ בּוֹ ָה ַאלְ יָ ה ְת ִמ ָ
ימה לְ עֻ ַמּת ֶהעָ ֶצה יְ ִס ֶירנָּ ה ]עם
העצמות[ ,וְ ֶאת ַה ֵחלֶ ב ַה ְמכַ ֶסּה ֶאת ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת כָּ ל ַה ֵחלֶ ב
ֲא ֶשׁר עַ ל ַה ֶקּ ֶרב"ִ .מזְ בֵּ ַח ַה ִחיצוֹן – המזבח שבעזרה .וחייב
להקטיר את כל האימורים כאחד ,ולא כל חלק בנפרד
)בבלי פסחים סד,ב; תמידין ומוספין י,טז(.
יט ֶשׁכָּ לוּ ֳח ָד ָשׁיו ֶשׁלָּ עֻ בָּ ר – נסתיימו חודשי ההיריון,
יה – ונאכל
אך עדיין לא יצא ממעי אמו .כְּ ֶא ָחד ֵמ ֵאבָ ֶר ָ
כבשר הקודשים )ראה תמורה ד,ג(.

ּ ֶפ ֶרק ׁ ֵשנִ י
הנסכים
הגדרת הנסכים

א ַהיַּ יִ ן וְ ַהסֹּלֶ ת ֶשׁ ְמּ ִב ִיאין עִ ם ַה ָקּ ְרבָּ ן ֵהן ַהנִּ ְק ָר ִאין 'נְ ָסכִ ים',
וּמנְ ַחת נְ ָסכִ ים ֵאינָ הּ
וְ ַהסֹּלֶ ת לְ בַ ָדּהּ נִ ְק ֵראת ִ'מנְ ַחת נְ ָסכִ ים'ִ .

א סֹלֶ ת – גרגרי חיטה הכתושים
כתישה גסה בלא קליפותיהם ומנופים
היטב ,שאין בהם אבקת קמח )ראה
איסורי מזבח ו,יא–יב; ז,ד–ה( .וְ ַהסֹּלֶ ת לְ ַב ָדּהּ
– מנחת הסולת המעורבת בשמן.
והמנחה היא הקרבן הבא מן הצומח.

