
 
 
 
 

 סדר הקרבת קרבנות חג השבועות
 

אחרי הקרבת קרבן תמיד של שחר מביאים את קרבנות המוסף  .א
שהם: שני פרים ואיל אחד בני שנתים, שבעה כבשים בני שנה 

 ושעיר עזים בן שנה לחטאת.
 
שוחטים את השעיר ונותנים את דמו על ארבעת קרנות המזבח  .ב

 מחצי המזבח ולמעלה.
 

דמם של יתר הקרבנות שהם שני הפרים שוחטים וזורקים את  .ג
האיל ושבעת הכבשים. השחיטה וזריקת הדם של הקרבנות 

 נעשים אחד אחר השני.
 

מנתחים את הפרים, מעלים את האברים על הכבש, במזרחו,  .ד
 מחציו ולמטה ומולחים אותם שם.

 

מנתחים את האיל ומעלים את אבריו למזרחו של הכבש מחציו  .ה
 ולמטה ומולחים אותם שם.

 

מנתחים את הכבשים ומעלים את אבריהם למזרחו של הכבש  .ו
 מחציו ולמטה ומולחים אותם שם.

 

הכהנים הולכים ללשכת הגזית ומתפללים את תפילת רצה,  .ז
 ברכת כהנים ושים שלום.

 

 הרעיון היהודי
 משיעורי הרב יהודה קרויזר שליט"א

   11בהוצאת ישיבת "הרעיון היהודי" רח' שמריה 

 2655285-55ירושלים  8116ת.ד. 

 גליון

 12מס' 



אחרי התפילה מעלים את אברי הפרים על המזבח ומקטירים  .ח
 אותם על אש המערכה.

 

 מעלים את אברי האיל ומקטירים אותם. .ט
 

 מעלים את אברי הכבשים ומקטירים אותם. .י
 

מוציאים את אמורי שעיר החטאת, מולחים אותם ומקטירים  .יא
 על גבי המזבח.

 

 מקטירים על גבי המזבח את מנחת הנסכים של הקרבנות. .יב
 

 מנסכים על המזבח את היין של כל אחד מהקרבנות. .יג
 

מביאים בשביל שתי הלחם: פר אחד ושני אילים בני שנתים,  .יד
 בשים בני שנה ושעיר אחד לחטאת.שבעה כ

 

שוחטים וזורקים את דמם של הפר, שני האילים ושבעת  .טו
הכבשים, השחיטה וזריקת הדם של הקרבנות נעשים אחד אחר 

 השני.
 

מנתחים כל קרבן ומניחים את אבריו על מערבו של הכבש,  .טז
 מחציו ולמטה, ומולחים אותם.

 

 ם אותם.מעלים את אבריו של כל קרבן על המזבח ומקטירי .יז
 

 מקטירים על גבי המזבח את מנחת הנסכים של כל קרבן. .יח
 

 מנסכים על גבי המזבח את היין של כל קרבן. .יט
 



 מביאים את שתי הלחם. .כ
 

כל חלה משתי הלחם עשויה מעשרון סולת.                      .כא
לשים כל עשרון עם שאור ומים כדי שהחלה תהיה חמץ.          

רוחבה ארבעה טפחים וגובהה  כל חלה אורכה שבעה טפחים,
 ארבע אצבעות.

 

 מביאים שני כבשים בני שנה לזבח שלמים. .כב
 

מניחים את שתי הלחם ליד שני הכבשים ומניפים אותם  .כג
במזרחו של המזבח.                                                                 
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 שוחטים כל אחד מהכבשים בצפון המזבח. .כד
 

 זורקים את דמו של כל אחד מהם על המזבח. .כה
 

 מנתחים את בשרם. .כו
 

מפרישים את החזה והשוק של כל אחד מהכבשים ומניחים  .כז
אותם בצד שתי הלחם והכהן מניף את הכל במזרח המזבח 

 כמבואר בסעיף כג.
 

 .מולחים את האמורים ומקטירים אותם על גבי המזבח .כח
 

הכהן הגדול נוטל חלה אחת, החלה השניה מתחלקת לכל  .כט
 המשמרות ושתיהן נאכלות באותו יום עד חצי הלילה.

 

מביאים מנחת נסכים לכל אחד מהכבשים ומקטירים אותם על  .ל
 גבי המזבח.



 

 מביאים יין לכל אחד מהכבשים ומנסכים על גבי המזבח. .לא
 

 מביאים שעיר עזים בן שנה לחטאת. .לב
 

 ותנים את דמו על המזבח.שוחטים אותו ונ .לג
 

 מקטירים את האמורים על גבי המזבח. .לד
 

בשר שעיר החטאת נאכל לזכרי כהונה בעזרה ליום ולילה  עד  .לה
 חצות.

 
 
 

 כתב החפץ חיים זצ"ל: 
 

כאשר יראה השם יתברך שאנו מצדנו עושים "

כל ההשתדלות מה שבידינו לעבוד בית 

 אלקינו, בודאי ימהר ויחיש הגאולה".
 

ן ונזכה עוד השנה לעשות את קרבנות ויהי רצו

 חובותינו תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם.


