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קורבן תמיד של בין הערביים
זמן השחיטה

אתחילת זמן שחיטת תמיד של בין הערביים משעה שש וחצי ,בכל יום מאחרים
את זמן השחיטה לשעה שמונה וחצי ואת ההקרבה לשעה תשע וחצי.

ערב פסח

בערב פסח שחל ביום חול או בשבת שוחטים את התמיד בשעה שבע וחצי
ומקריבים אותו בשעה שמונה וחצי ,ערב פסח שחל ביום שישי שוחטים את
התמיד בשעה שש וחצי ומקריבים אותו בשעה שבע וחצי.

סוף הזמן

גסוף זמן שחיטת התמיד וזריקת דמו בשקיעת החמה.

הממונה

דכשיגיע זמן השחיטה אומר הממונה לכוהנים שזכו בפיס בתמיד של שחר להביא
טלה מבוקר מלשכת הטלאים.
לא היה פיס מיוחד לעבודות תמיד של בין הערביים ,אלא כל כוהן שזכה בשחרית
בפיס באיזו שהיא עבודה עשה עבודה זו גם בתמיד של בין הערבים ,חוץ
מהקטרת הקטורת שעורכים פיס חדש.

בדיקת הכבש המביאים כבש מבוקר מלשכת הטלאים ,מבקרים אותו פעם נוספת ממום ומשקים
אותו מים.
עמידת הכבש ואוחזים את הכבש ראשו לדרום ופניו למערב ,על יד קרן מזרחית צפונית של
המזבח תחת הטבעת השנייה.
המשך
העבודות

זהמשך עבודת הקרבת קורבן תמיד של בין הערביים כעבודת קורבן תמיד של
שחר ,חוץ משני דברים .1 :שבקורבן תמיד של שחר ,הקטרת הקטורת קודמת
להקטרת איברי התמיד ,ובקורבן תמיד של בין הערביים הקטרת האיברים קודמת
להקטרת הקטורת .2 .העלאת שני גזרי עצים למזבח .בתמיד של שחר ,כוהן אחד
מעלה ובתמיד של בין הערביים ,מעלים שני כוהנים.

א פסחים נח ,.רמב"ם תמידין ומוספין פ"א ה"ג ,ליקוטי הלכות פסחים פ"ה ,תורת הקודשים ס"ק א.
ב פסחים נח ,.רמב"ם תמידין ומוספין פ"א ה"ה ,ליקוטי הלכות פסחים פ"ה ,תורת הקודשים ס"ק א.
ג זבחים נו ,.מנחות כ ,:רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ד ה"א ,פסולי המוקדשין פ"ב ה"ז ,ליקוטי הלכות זבחים
פ"ה ,תורת הקודשים ס"ק ה.
ד תמיד ל ,.יומא כו ,.רמב"ם תמידין ומוספין פ"א ה"ט ,פ"ד ה"ח ,ליקוטי הלכות תמיד פ"ג ,תורת הקודשים
ס"ק ב ,ליקוטי הלכות יומא פ"ב.
ה תמיד ל ,:רמב"ם תמידין ומוספין פ"א ה"ט ,ליקוטי הלכות תמיד פ"ג ,תורת הקודשים ס"ק ב.
ו תמיד ל ,:רמב"ם תמידין ומוספין פ"א הי"א ,ליקוטי הלכות תמיד פ"ד ,תורת הקודשים ס"ק ב.
ז רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ"א ה"י ,פ"ב ה"ג ,ליקוטי הלכות תמיד פ"ג תורת הקודשים ס"ק ק.

