מנחות קז קרבנות ונסכים

בס"ד
במדבר פרק כח – קרבן תמיד
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
יח נִ יח ִֹחי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ְל ַה ְק ִריב ִלי ְבּמוֹעֲדוֹ:
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ֶאת ָק ְר ָבּנִ י ַל ְח ִמי ְל ִא ַשּׁי ֵר ַ
)ב( ַצו ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
ימם ְשׁנ ִַים ַליּוֹם ע ָֹלה ָת ִמיד:
אָמ ְר ָתּ ָל ֶהם זֶה ָה ִא ֶשּׁה ֲא ֶשׁר ַתּ ְק ִריבוּ ַליקֹוָק ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְת ִמ ִ
)ג( וְ ַ
ֲשׂה ֵבּין ָה ַע ְר ָבּ ִים:
ֲשׂה ַבבּ ֶֹקר וְ ֵאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁ ִני ַתּע ֶ
)ד( ֶאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ַתּע ֶ
יעת ַה ִהין:
לוּלה ְבּ ֶשׁ ֶמן ָכּ ִתית ְר ִב ִ
יפה ס ֶֹלת ְל ִמ ְנ ָחה ְבּ ָ
ירית ָה ֵא ָ
ֲשׂ ִ
)ה( ַוע ִ
יח נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק:
ֲשׂיָה ְבּ ַהר ִסינַי ְל ֵר ַ
)ו( ע ַֹלת ָתּ ִמיד ָהע ֻ
ֶס ְך ֵשׁ ָכר ַליקֹוָק:
יעת ַה ִהין ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד ַבּקּ ֶֹדשׁ ַה ֵסּ ְך נ ֶ
)ז( ִוְנ ְסכּוֹ ְר ִב ִ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק :פ
ֲשׂה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
וּכנִ ְסכּוֹ ַתּע ֶ
ֲשׂה ֵבּין ָה ַע ְר ָבּיִ ם ְכּ ִמנְ ַחת ַהבּ ֶֹקר ְ
)ח( וְ ֵאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁנִ י ַתּע ֶ
במדבר פרק כח – מוספי שבת
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ִוְנ ְסכּוֹ:
וּשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ִמ ְנ ָחה ְבּ ָ
ימם ְ
וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְשׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְתּ ִמ ִ
)ט ( ְ
)י( ע ַֹלת ַשׁ ַבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ ַעל ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד וְ נִ ְס ָכּהּ :ס

במדבר פרק כט – יום טוב ראשון של החג
ָמים:
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ וְ ַחגּ ֶֹתם ַחג ַליקֹוָק ִשׁ ְב ַעת י ִ
יעי ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ
וּב ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
)יב( ַ
ימם ִי ְהיוּ:
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְתּ ִמ ִ
ילם ְשׁנ ִָים ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְ
ֹשׁה ָע ָשׂר ֵא ִ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק פּ ִָרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁל ָ
)יג( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
ילם:
ֹשׁה ָע ָשׂר ָפּ ִרים ְשׁנֵי ֶע ְשׂר ִֹנים ָלאַיִ ל ָה ֶא ָחד ִל ְשׁנֵי ָה ֵא ִ
ֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר ָה ֶא ָחד ִל ְשׁל ָ
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן ְשׁל ָ
וּמ ְנ ָח ָתם ס ֶֹלת ְבּ ָ
)יד( ִ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְכּ ָב ִשׂים:
וְע ָשּׂרוֹן ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד ְל ְ
)טו( ִ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ַח ָטּאת ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ָכּהּ :ס
)טז( ְ

מנחת נסכים ליום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת
סולת
יו"ט ראשון
של חג
הסוכות
מוספי שבת
תמידין

שמן

 13פרים
 2אילים
 14כבשים  1עשרון 14 = 14 X
 2כבשים  1עשרון 2 = 2 X
 2כבשים  1עשרון 2 = 2 X
 61עשרון
 3עשרון 39 = 13 X
 2עשרון 4 = 2 X

יין

 6לוג )½ ההין( 78 = 13 X
 4לוג )⅓ ההין( 8 = 2 X

 6לוג )½ ההין( 78 = 13 X
 4לוג )⅓ ההין( 8 = 2 X

 3לוג )¼ ההין( 42 = 14 X

 3לוג )¼ ההין( 42 = 14 X

 3לוג )¼ ההין( 6 = 2 X

 3לוג )¼ ההין( 6 = 2 X

 3לוג )¼ ההין( 6 = 2 X

 3לוג )¼ ההין( 6 = 2 X

 140לוג

 140לוג

קרבנות
זכר
בקר Cattle
צאן Flocks

כבשים Sheep
עזים Goats

עוף Fowl

נקבה

פרה Heifer/Cow
פר Bull
עגלה Heifer Calf
עגל Calf
רחל Ewe
איל Ram
כבשה\כשבה\טליה Lamb
כבש\כשב\טלה Lamb
שעירה\תישה Doe
שעיר\תיש Buck
גדיה Doeling
גדי Kid
תורים Turtledove
בני יונה Young Dove or Pigeon

שנה שנייה ושלישית
 8ימים עד בן שנה
שנה שנייה*
 8ימים עד בן שנה
שנה שנייה
 8ימים עד בן שנה
משיזהיבו
עד תחלת ציהוב

* איל בשלשים ימים ראשונים לשנה שנייה נקרא פלגס ופסול לקרבן ,מנחת חינוך במצוה קמ"א,ב ורצ"ט,ב מכשיר כשאין קפידא על כבש או איל
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בהמות
פר

פרה ועגל

איל

רחל וטלה

שעיר

גדי

שעירה וגדיה
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