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 הפשטת הקורבן וניתוחו
 

 .בנקב זה אותו, ותולים ךהבר מעל הקורבן נוקבים חור ברגלא תליה
 

 ים לצד הראש עד החזה.ימהרגל ,מתחילים להפשיט את העורב הפשטה
 

ונותנים  ,כשמגיעים בהפשטת העור לחזה, חותכים את הראש עם העור שעליוג חיתוך הראש
 מזבח.כבש ההן שזכה בו להוליכו לואותו לכ

 
 שזכה בהם הן וכונותנים אותם ל ים עד הברך,יחותכים את ארבעת הרגלד חיתוך

 מזבח.כבש הלהוליכם ל  הרגליים
 

 .משלימים את הפשטת העורה הפשטה
 

 קורעים את הלב ומוציאים את דמו.ו לב
 

 הן שזכה בהם להוליכםוונותנים אותם לכ ,ים הקדמיותיחותכים את שתי הרגלז רגליים
 מזבח.כבש הל  קדמיות

 
הן שזכה ולכ םושתי ביצים עמה, ונותנים אותחותכים את הרגל הימנית אחורית ח רגל אחורית

 .לכבש המזבח בהולכת הראש
 

 ם.יקורעים את הבטן עד שיתגלו המעיט בטן
 

ונותנים אותו על הראש  ,שהוא החלב המכסה את הקרב ,נוטלים את הפדרי חלב
 .מלמעלה, על בית השחיטה

 
                                                 

 תמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ג. א
 תמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ג. ב
 תמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ג. ג
 תמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ג. ד
 לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ג. תמיד ה
 תמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ג. ו
 תמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ג. ז
 , רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ג.תמיד לא. ח
 תמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ג. ט

 
 תמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ג. י
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 .לכבש המזבח להוליכםים, ונותנים אותם למי שזכה בהם ינוטלים את הקרביא קרביים
 

 עד שיתנקה היטב.במים את הכרס לוקחים ללשכת המדיחים, ומדיחים אותו יב הדחת הכרס
 

 שבין שולחנות השיש על ,פעמים שולפחות שלבמים ים מדיחים יאת הקרביג הדחת
 העמודים. הקרביים 

 
 .את הריאה מהכבדעם סכין מפרידים יד ריאה

 
 מהכבד, ואין מזיזים את הכבד ממקומו.מפרידים את אצבע הכבד טו כבד

 
להוליכו  הן שזכה בווחותכים את שומן החזה מראשי הצלעות, ונותנים אותו לכטז שומן החזה

 .לכבש המזבח
 

 וממשיכים לחתוך ,דרה עצמה לא נוגעיםדרה, בשהימני חותכים עד הש בדופןיז דופן ימני
הן וונותנים אותו לכ ,מניעד שמגיעים לשתי צלעות רכות, חותכים את הדופן הי

 יחד עם הכבד התלוי בו. להוליכו לכבש המזבח שזכה בו
 

ם בו, י, כשהקנה, הלב והריאה תלוישבוצלעות הואר עם וחותכים את הציח צוואר וצלעות
 .בו להוליכו לכבש המזבחהן שזכה וונותנים אותו לכ

 
רכות מלמעלה ושתי  צלעות שתי ומניחים בו ,דופן השמאליחותכים את היט ושדרה צלעות

בו להוליכו לכבש המזבח, יחד עם  הן שזכהוצלעות רכות מלמטה, ונותנים לכ
 .השדרה והטחול

 
יחד , להוליכו לכבש המזבח הן שזכה בוולכאותו חותכים את העוקץ ונותנים כ עוקץ

 .שמשני הצדדיםהאליה, אצבע הכבד, שתי הכליות, ושתי הצלעות  עם
 

להוליכה לכבש  הן שזכה בהוהרגל השמאלית ונותנים אותה לכנוטלים את כא רגל
 . המזבח

  
 

   
 

  
 

  
 

                                                 
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ג.תמיד לא.,  יא
 .ד, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ותמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה" יב
 .ד, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ותמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה" יג
 .ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק זמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"תמיד לא., ר יד
 .ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק זתמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה" טו
 .ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק זתמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה" טז
 .ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק זתמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה" יז
 .ו, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק חתמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה" יח
 .ו, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק חתמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה" יט
 .ז, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק טיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"תמ כ

 .ח, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק טתמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה" כא


