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 , הנסכים ומנחת החביתיןבריםיהולכת הא
 

 
 יה.יבהגרלה השנ שזכו הניםוהכ ידי נעשית עללכבש המזבח ברים יהולכת האא הכוהנים

   המוליכים
 

 לכבש המזבח. ברי הקורבןיהנים מוליכים את אושישה כב מספר
   הכוהנים

 
 ביציםהושתי  ,האחורית ימנית הן הראשון מוליך את הראש ואת הרגלוהכ ג  הכוהן

עמה, הראש ביד ימינו, חוטמו כלפי זרועו וקרניו בין אצבעותיו, בית השחיטה   הראשון
הן ביד שמאלו כשהצד החיצון שממנו ולמעלה והפדר עליה. את הרגל מחזיק הכ

 .מפשיטים את העור מונח כלפי חוץ, ומקום החתך כלפי פנים
 

ל הימנית ביד הן השני מוליך את שתי הרגלים הקדמיות של הקורבן, הרגוהכד הכוהן השני
הן, כשהצד החיצון שממנו והן, והרגל השמאלית בשמאלו של הכוימינו של הכ

 מפשיטים את העור מונח כלפי חוץ, ומקום החתך כלפי פנים.
 

 האחורית שמאלית. העוקץ ביד הן השלישי מוליך את העוקץ ואת הרגלוהכה הכוהן
ואצבע הכבד ושתי הכליות  ,ימין והאליה תלויה ומשתרבבת למטה בין אצבעותיו  השלישי

הן בשמאלו כשהצד החיצון שממנו ועם העוקץ. את הרגל השמאלית מחזיק הכ
 מפשיטים את העור מונח כלפי חוץ, ומקום החתך כלפי פנים.

 
 בימינו והגרה בשמאלו החזה הן הרביעי מוליך את החזה והגרה,והכו הכוהן

 בין אצבעותיו. וצלעותיה  הרביעי
   

 הן,והדופן הימני ביד ימינו של הכ החמישי מוליך את שתי הדפנות,הן והכז הכוהן
שממנו מפשיטים את העור מונח  ןהצד החיצוכשוהדופן השמאלי בשמאלו,   החמישי

 כלפי חוץ, ומקום החתך כלפי פנים.
 

                                                 
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ג, תורת הקודשים ס"ק א.תמידין ומוספין פ"ד ה"ו, רמב"ם תמיד ל. א
 תמיד לא., רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"י, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ח. ב
 תמיד לא:, רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"יא, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ט. ג
 שה הקורבנות פ"ו ה"יב, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק י.תמיד לא:, רמב"ם מע ד
 תמיד לא:, רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"יג, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק כ. ה
 תמיד לא:, רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"יד, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ל. ו
 ה הקורבנות פ"ו ה"טו, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק מ.תמיד לא:, רמב"ם מעש ז
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 נתונים בבזך, שהיא כף גדולה של הן השישי מוליך את הקרביים כשהםוהכח הכוהן
 ם המונחים על הקרביים.יכרעי הרגליזהב, ואת ארבעת   השישי

 
 הנסכים. הן השביעי מוליך את הסולת למנחתוהכט הכוהן

   השביעי
 

 הן הגדול.והכ הן השמיני מוליך את מנחת החביתין שלוהכי הכוהן
   השמיני

 
 הן התשיעי מוליך את היין לנסך.והכיא הכוהן

 התשיעי
 

 הכבש מחצי מסדרים אותם על הכבש, ברי התמידיהנים המוליכים את אוהכיב סידור
 ולמטה, במערבו.  בריםיהא

 
כמו שמולחים  ברים המונחים על הכבש. מולחים את הבשר יפהימולחים את האיג מליחה

בר בכל צדדיו, אם מלח בכל שהוא  אפילו בגרגיר יבשר לצלי שמולחים את הא
 מלח אחד, כשר. 

 
 
 

                                                 
 תמיד לא:, רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"טז, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק נ. ח
 תמיד לא:, רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"טז, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק נ. ט
 ין ומוספין פ"ד ה"ו, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד.תמיד לא:, רמב"ם תמיד י

 תמיד לא:, רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"טז, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק נ. יא
 תמיד לא:, רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ג, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק ח. יב
רמב"ם איסורי מזבח פ"ה ה"יא, ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, ליקוטי  תמיד לא:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ו ה"ג, יג

 מנחות פ"ג, תורת הקודשים ס"ק ז,ט.


