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 ניסוך היין
 

הן שזכה בניסוך היין לוקח ומנסכים את היין. הכ אחרי הקרבת מנחת חביתיןא 
הן פונה לצד  ושל יין ועולה למזבח, בסוף הכבש הכ םשה לוגיוכלי שבו של

 שמאל ומגיע לקרן מערבית דרומית.
 

כוהן גדול שמנסך עולה למזבח ומקיף מימינו, כשהוא מגיע לקרן מערבית ב כוהן גדול 
 דרומית נותנים לו את היין והוא מנסך.

 
כוהן עומד על קרן המזבח ובידו סודרים. אם המנסך הוא כוהן גדול, על קרן ג ן המזבחקר

 המזבח עומד הסגן ובידו סודרים. 
 

העומד במערבו של הכבש ושתי   ,הנים עומדים על שולחן החלביםושני כד התקיעה 
 חצוצרות של כסף בידם, והם תוקעים מריעים ותוקעים. 

 
הנים אל הממונה על הצלצל והם נעמדים אחד  וכאחרי התקיעה באים שני הה הממונה

 מימינו ואחד משמאלו.
 

הכוהן העומד על קרן  ,הן המנסך מתכופף כדי לנסך את היין שבידווכשהכו הניסוך
הן הממונה על הצלצל מקיש בצלצל שבידו ומניף  בסודרים שבידו, הכ המזבח

 הנים תוקעים בחצוצרות.ווהכ
 
 

 פותחים בשיר ואומרים שיר של יום.וים והלז שיר של יום

 
ליקוטי הלכות י"ב, -פ"ו ה"ה, מעשה הקורבנות פ"ז הי"א יומא לג., זבחים סג., רמב"ם תמידין ומוספין א

 זבחים פ"ו תורת הקודשים ס"ק ת.ליקוטי הלכות תמיד פ"ו, תורת הקודשים ס"ק ט, 
)מדברי הרמב"ם משמע שגם כוהן רגיל יכול להקיף(, ליקוטי   תמיד לג:, רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז הי"ב  ב

 הלכות תמיד פ"ז, תורת הקודשים ס"ק ע.
פ"ו תורת ליקוטי הלכות תמיד תמיד לג:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ו ה"ו, ליקוטי הלכות תמיד פ"ז,  ג

 הקודשים ס"ק י.
פ"ז, ליקוטי הלכות תמיד פ"ו, תורת  תמיד לג:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ו ה"ו, ליקוטי הלכות תמיד ד

 הקודשים ס"ק י.
פ"ו, תורת הקודשים ס"ק ליקוטי הלכות תמיד לג:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ו ה"ו, ליקוטי הלכות פ"ז,  ה
 י.

פ"ו, תורת הקודשים ס"ק ליקוטי הלכות תמיד לג:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ו ה"ז, ליקוטי הלכות פ"ז,  ו
 י.

פ"ו, תורת הקודשים ליקוטי הלכות רמב"ם תמידין ומוספין פ"ו ה"ז, ליקוטי הלכות תמיד פ"ז,  תמיד לג:,  ז
 ס"ק י.
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 העלאה 
 למזבח

 גיליון 
 26 מס'



הנים תוקעים תקיעה  ושה פרקים, כשהגיעו לפרק הכו שיר של יום  מחולק לשל
 תרועה ותקיעה. 

 בשעת התקיעה כל העם הנמצא בעזרה משתחווה בפישוט ידים ורגלים.   
  

 
 
 


