
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 בראש השנהנות מוסף רבוק
 

 רבן מוסף ראש חודשוק
 

 רבן תמיד של שחר מקריבים את מוסף ראש חודש.ואחרי הקרבת ק .א
 
 רבנות עולה, ושעיר עזים לחטאת.ורבנות המוסף הם: שני פרים, איל אחד ושבעה כבשים, כולם קוק .ב

 

 בתחילה שוחטים את שעיר החטאת ונותנים מדמו על ארבע הקרנות שבחציו העליון של המזבח. .ג
 

 מוציאים את אמוריו, ומקטירים אותם על גבי המזבח. .ד
 

 שוחטים את פר העולה. .ה
 

 זורקים את דמו על חציו התחתון של המזבח. .ו
 

 כסדר הזה עושים גם לפר השני, לאיל ולשבעת הכבשים. .ז
 

 מנתחים את הפרים לנתחים, מעלים את האברים למזבח, מניחים אותם בין קרנותיו ומולחים אותם. .ח
 

 יל לנתחים, מעלים את האברים על גבי המזבח ומולחים אותם.מנתחים את הא .ט
 

 מנתחים את שבעת הכבשים, מעלים את האברים על גבי המזבח ומולחים אותם. .י
 

 הנים בלי נשיאת כפיים.והנים הולכים ללשכת הגזית ומברכים את העם ברכת עבודה וברכת כוהכ .יא
 

 שים על המערכה הגדולה.הנים עולים למזבח וזורקים את אברי הפרים, האיל והכבוהכ .יב
 

הנים והנים על מעלות האולם ומברכים את העם ברכת כואחרי ההקטרה על גבי המזבח עומדים הכ .יג
 בנשיאת כפיים.

 

 רבנות.והנים מקריבים את מנחת הנסכים של כל אחד מהקוהכ .יד
 

 נסכי הפר: שלושה עשרונים סולת וחצי הין שמן. .טו

 הרעיון היהודי
 משיעורי הרב יהודה קרויזר שליט"א

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

02-5823540  

 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

 



ולת, על הסולת מוסיפים מעט שמן ובוללים. אחרי נותנים מעט שמן בכלי, על השמן נותנים את כל הס
הבלילה נותנים את הכל בכלי שרת ויוצקים את שארית השמן. מעלים את המנחה אל המזבח ונותנים 

 עליה מלח בקרן מערבית דרומית ומקטירים אותה על המערכה הגדולה.

 כסדר הזה  עושים לפר השני. .טז
 

 ן שמן.              מנחת האיל: שני עשרונים סולת ושלישית ההי .יז
 מנחת כל אחד משבעת הכבשים: עישרון סולת ורביעית ההין שמן.
 סדר עשית המנחה והקטרתה כמבואר לעיל בנסכי הפר בסעיף טו.

 

 מביאים יין לנסכים: .יח
 חצי ההין יין לכל פר,
 שלישית ההין לאיל,

 שלושה לוגין יין לכל כבש.
 

 הן פונה לשמאלו ומגיע לקרן מערבית דרומית.ובח הכהן המנסך עולה עם היין למזבח, בראש המזוהכ

 

 הנים עומדים על שולחן החלבים ושתי חצוצרות בידם, והם תוקעים מריעים ותוקעים.ושני כ .יט
 

 הסגן עומד על קרן המזבח וסודר בידו. .כ
 

הנים והן מקיש בצלצל, הכוכשהמנסך שוחה כדי לנסך את היין לספל המזרחי, הסגן מניף בסודר, כ .כא
 וצרות והלויים שרים.תוקעים בחצ

 

הנים תוקעים תקיעה תרועה תקיעה. בכל תקיעה העם ובשירת הלויים שלוש הפסקות, בכל הפסקה הכ .כב
 הנמצא בעזרה משתחווה. 

 

 המנסך מסיים לנסך את היין אל הספל ויורד מהמזבח. .כג
 

 מוסף ראש השנהקורבן 
 
 רבן מוסף ראש חודש מקריבים את מוסף ראש השנה.ואחרי שהקריבו את ק .א
 
 רבנות עולה, ושעיר עזים אחד לחטאת.וות מוסף ראש השנה הם: פר, איל ושבעה כבשים, כולם קרבנוק .ב

 

תחילה שוחטים את שעיר העזים לחטאת, מקבלים את דמו ונותנים ממנו על ארבע הקרנות שבחציו  .ג
 העליון של המזבח.

 

 מוציאים את האמורים ומקטירים אותם על גבי המזבח. .ד
 

 שוחטים את הפר, מקבלים את דמו וזורקים ממנו על חציו התחתון של המזבח. .ה
 

 שוחטים את האיל, מקבלים את דמו וזורקים ממנו על המזבח. .ו
 

 שוחטים את כל אחד משבעת הכבשים, וזורקים את דמו על המזבח. .ז
 

 מנתחים את הפר, מעלים את אבריו לבין קרנות המזבח ומולחים אותם שם. .ח



 

 יל, מעלים את אבריו לבין קרנות המזבח ומולחים אותם שם.מנתחים את הא .ט
 

 מנתחים את כל אחד משבעת הכבשים, מעלים את האברים לבין קרנות המזבח ומולחים אותם שם. .י
 

הנים יורדים מהמזבח, הולכים ללשכת הגזית ומברכים את העם: ברכת עבודה "רצה ה' אלקינו והכ .יא
הנים ושים שלום בלי ודת עמו ישראל ברצון", ברכת כעבודת עם ישראל, ברוך אתה ה' המקבל עבו

 נשיאת כפיים.
 

 רבנות על אש המערכה.והנים עולים למזבח וזורקים את אברי הקוהכ .יב
 

 הנים מקריבים את מנחת הנסכים.והכ .יג
 

 מנחת הנסכים של הפר הם: שלושה עשרונים סולת וחצי הין שמן. .יד
 

הסולת נותנים מעט שמן ובוללים. נותנים את נותנים בכלי מעט שמן, על השמן נותנים את הסולת. על  .טו
כל המנחה בכלי שרת ויוצקים עליה את שארית השמן. על המנחה נותנים מלח ומקטירים על גבי 

 המזבח.
 

מנחת הנסכים של האיל: שני עשרונים סולת ושלישית ההין שמן. את המנחה עושים כסדר המבואר  .טז
 בסעיף טו.

 

ים: עשרון סולת ורביעית ההין שמן. את המנחה עושים כסדר מנחת הנסכים של כל כבש משבעת הכבש .יז
 המבואר בסעיף טו.

 

 מביאים יין לנסכים, חצי ההין לפר, שלישית ההין לאיל, ושלושה לוגין לכל כבש. .יח
 

 הן פונה לשמאלו ומגיע לקרן מערבית דרומית.והן המנסך עולה עם היין למזבח. בראש המזבח הכוהכ .יט
 

 החלבים ושתי חצוצרות בידם, תוקעים מריעים ותוקעים. הנים עומדים על שולחןושני כ .כ
 

 הסגן עומד על קרן המזבח וסודר בידו. .כא
 

 הן המנסך שוחה כדי לנסך את היין לספל המזרחי מניף הסגן בסודר.וכשהכ .כב
 

 הנים תוקעים בחצוצרות, והלויים שרים.והן מקיש בצלצל, הכוכ .כג
 

ם חמישי שרים הלויים בשחרית "הסירותי מסבל הלויים שרים "הרנינו לאלקים עוזנו", ואם חל ר"ה ביו .כד
 שכמו", ובמוסף שרים הרנינו. 

 

תוקעים תקיעה תרועה תקיעה, בכל תקיעה העם  הניםובשירת הלויים שלוש הפסקות, בכל הפסקה הכ .כה
 הנמצא בעזרה משתחווה.

 

 הן מסיים לנסך את היין אל הספל ויורד  מהמזבח.והכ .כו



 

 

 
 

לשאלות ובירורים נוספים בנושא הר הבית ניתן לכתוב למייל 
haraayon.hayehudi444@gmail.com  

 או להתקשר לרב יהודה קרויזר שליט"א, ראש ישיבת "הרעיון היהודי".
ליון זה או לקבלו באופן קבוע,יינים להפיץ גיהמעונ  
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