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 ת קורבן התמידשחיט
 

הנים שיצאו למקום גבוה ואומר לכעל ההגרלות הממונה  ,יהיאחרי ההגרלה השנא ת השחריראי
 ויראו אם הגיע זמן השחיטה, שהוא עלות השחר. ,שבמקדש

כשהגיע הזמן הרואה אומר לממונה: האיר פני כל המזרח, חוזר הממונה ושואל: 
 האם כבר הגיע האור עד חברון? והרואה עונה כן.

 
 טלה מלשכת הטלאים.הממונה אומר לאותם שזכו בעבודת התמיד להביא ב הבאת הטלה

 לשכת הטלאים נמצאת בקרן דרומית מערבית של בית המוקד.
 

שה כלי כסף וזהב, וומוציאים משם תשעים ושל ,הנים נכנסים ללשכת הכליםוהכג הוצאת הכלים
 את הכלים מניחים  על השולחן העומד בצדו המערבי של כבש המזבח.

 
 ט את עורו.כדי שיהיה נוח להפשי ,משקים את הטלה מים בכוס של זהבד השקאת הטלה

 
בנוסף לבדיקות שהוא נבדק במשך ארבעה  ,בודקים את הטלה שאין בו מוםה בדיקת הטלה

 ימים לפני ההקרבה.
 

הן שזכה בשחיטת התמיד לוקח את הטלה למקום השחיטה בצפון המזבח, והכו הבאת הטלה
ברים למזבח. במקום השחיטה הם יהנים שזכו בהעלאת האואחריו הולכים הכ

 שיפתחו את השער הגדול שבהיכל.מחכים עד 
 

 ה.ישניהטבעת ב ,הצפונית מערבית של המזבח קרןתמיד של שחר נשחט על יד הז מקום השחיטה
 

הנים והכלא היו כופתים את הטלה, אלא ואר הטלה הכניסו בטבעת, ואת צח עקידת הטלה
ד ויש אומרים שיכולים לעקוד אותו, יאוחזים בידיהם את ידיו ורגליו של הטלה, 

 ראשו של הטלה לצד דרום ופניו למערב. .ורגל יחד
 

                                                 
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ג, תורת הקודשים ס"ק ב.יומא כח., תמיד ל., רמב"ם תמידין ומוספין פ"א ה"ב א
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ג, תורת הקודשים ס"ק ב. פ"א ה"טתמידין ומוספין רמב"ם יומא טו:, תמיד ל.,  ב
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ג, תורת הקודשים ס"ק ב.פ"ו ה"א תמידין ומוספיןתמיד ל., רמב"ם  ג
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ג, תורת הקודשים ס"ק ב.פ"א ה"ט תמידין ומוספיןתמיד ל., רמב"ם  ד
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ג, תורת הקודשים ס"ק ב.פ"א ה"ט תמידין ומוספיןתמיד ל:, רמב"ם  ה
 קוטי הלכות תמיד פ"ג, תורת הקודשים ס"ק ג., ליפ"ו ה"א תמידין ומוספיןתמיד ל:, רמב"ם  ו
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ב.פ"א ה"יא תמידין ומוספיןתמיד ל:, רמב"ם  ז
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ד, תורת הקודשים ס"ק א. פ"א ה"י תמידין ומוספיןתמיד ל:, לא:, רמב"ם  ח
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 ובדישון המנורה, מוכנים לעבודתם הפנימי שני הכוהנים שזכו בדישון המזבחט מדשני המזבח
 כשבידם הטני, הכוז, ושני המפתחות לפתיחת הפתח הקטן שבצפון שער ההיכל. והמנורה 

 
 ללשכה הקטן שבצפונו של השער הפתח מי שפותח את שער ההיכל, נכנס דרךי פתיחת שער

 שלפני ההיכל, ומשם הוא נכנס להיכל, ופותח מבפנים את שער ההיכל. ההיכל 
 

של ההיכל, הוא שוחט את קורבן השער הגדול פתיחת השוחט שומע את קול שכיא השחיטה
 התמיד.

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 דשים ס"ק ד.תמיד ל:, ליקוטי הלכות תמיד פ"ג, תורת הקו ט
 תמיד ל:, רמב"ם בית הבחירה פ"ד ה"ו, ליקוטי הלכות תמיד פ"ג, תורת הקודשים ס"ק ד. י

 תמיד ל:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ו ה"א, ליקוטי הלכות תמיד פ"ג, תורת הקודשים ס"ק ג. יא


