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  .תמיד ד� ל 
  ?מהו הטע� לרב חסדא ולרב הונא, היה עושה כמי� חלו� בעצי�, כשהיה מסדר את עצי המערכה

  

    ?מה הטע�  ?מ"ומה הנפ
  חד אמר  שיבוא הרוח משער המזרחי וינשב באש  לא מש� היו מציתי� לעצי� הקטני�

  רוחד אמ  כדי שיהיו מציתי� מש� לעצי� הקטני�  מש� היו מציתי� לעצי� הקטני� 
  

  ? נזכרו במשנתנו1ג פייסות"איזה י
  

    ?מה היתה עבודת הזוכי� בפייס
  .א  מי שוחט את התמיד

  .ב  )והיינו מי יעשה ג� הקבלה והולכה(מי זורק 
  .ג  2מי מדש+ את מזבח הפנימי

  .ד  מי מדש+ את המנורה
  .ה  )ולא היו מקטירי� עכשיו(מי מעלה את הראש והרגל של ימי+ לכבש 

  .ו  י ידי� לכבשמי מעלה שת
  .ז  ורגל שמאל לכבש) הזנב-(מי מעלה העוק, 

  .ח  ע� הקנה והלב והצלעות לכבש) צואר-(מי מעלה את החזה והגרה 
  .ט  דפנות לכבש' מי מעלה את הב

  .י  3מי מעלה את הקרביי� לכבש
  .יא  מי מעלה את הסולת לכבש

  .יב  לכבש) מנחת כה+ גדול חצי עשרו+-(מי מעלה את החביתי+ 
  .יג  לכבש)  הנסכי�-(מי מעלה את היי+ 

  
  :תמיד ד� ל 

  ?מה היו הטני והכוז ולמה היו משמשי�
  

    .מה הוא היה  ?ולמה היה משמש
  טני  כמי+ סל מזהב מחזיק קביי� וחצי  בו היה ש� את הדש+ של מזבח הזהב

  כוז  כמי+ כד של זהב  בו היה ש� את הדש+ של המנורה
                                                           

ב כהני �   "אלא שכשזכה אחד הוא מוש/ עמו עוד י, שבאמיתות הוא פייס אחד, מבואר במפרש 1
וכיו + שבפייס של קטורת   . ומלבד זה  היה  פייס בשביל הקטורת.  שעמו שזוכי� ב כל ד בר כ פי ה סדר

  אפשר לערב א ותו   לכ/ לא  היה,  דהי ינו כ הני�  שלא הקטירו ק טורת מעול�-" חדשי�"היו ד וקא  
 ".חדשי� וישני�"ע� הפייס כא+  שהיה לכל כהני  בית  אב 

מ הפייס הראשו+ היה  על "מ, והג� שדישו+ מזבח הפנימי הי ה קוד� שחיטה  וזריקת ד� התמיד 2
מכיו+  שכב ר ה תחילו לט פל בתמיד לקח ת או תו  ,  והטע� בי אר  המפרש ב ש� רבו.  השחיטה

  . וחבי ב עליה� לכ/ עשו אותו ר אשו+ בפייסות,מהלשכה שלו ולבקר אותו  לאור האב וקות
  .ס/ ה כל הו א ששה כה ני� שעוסקי� באברי  התמיד 3
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  :תמיד ד� ל 

  ?כשהיו באי� להקריבו, 1 התמידכיצד היה עומד
  

   היכל מערב 

      פניו
  אחוריו  גופו  ראשו

  
   מזבח דרו� 

  הכה+ השוחט

  
  צפו�

  מזרח

  

  
  ?והיכ� היה נשחט התמיד, 2ד הטבעות"כיצד היה סדר הכ

  
  מערב

14  2  3  4  5  6    
  א  0  0  0  0  50  0
  ב  0  0  0  0  0  0
  ג  0  0  0  0  0  0

  

  
  3 מזבח דרו� 

  ד  0  0  0  0  06  0

  

  
  צפו�

  מזרח

  

                                                           
דהשחיטה  הית ה על , )דהיי נו לצד המ זבח-(מבו אר ב משנה שהתמיד  היה  עומד ראשו לצד דרו �  1

כדי  שא� ירבי, , ו היו מ עמידי� אותו כ/ (ואח וריו ל צד צפו+ , יר/ ה מזבח צפונה כדי + קד שי קדשי�
והש וחט  עומד ,  כל פי ה היכל-והיה  מסו בב א ת פני ו לצ ד מערב  .  י� לא יהי ה לצד המ זבחגלל

 . במזרח
ובטב עות היו ת ופסי� את צוא ר הב המה  בשעה , וכל  משמר הי תה טבעת שלו, ד טבעות"היו  ש� כ 2

אכ+  כשהיו מ קריב י� את התמיד היו  טבעות קבועות שבה� היו משתמשי� בבו ק ר   . ששוחטה
 .וכ דיבו אר להל+, )לא כל משמרה  בטבעת שלהו(ובבי+  הערבי� 

 .אמות'  ומה מזבח עת תחילת הטב עות יש ח 3
 דהי ינו שש -ויש אומרי� שהיו א רבע על שש , יש אומרי� שהיה  כ/ כ פי שציירנ ו שש על ארבע 4

  .שורות מהמערב למזרח
ו היה  מרחי ק שורה אחת מהמזבח כדי  , זו הטבעת שהיתה  מיועדת לשחיטת תמיד של שחר 5

וא� י שחוט בשו רה   ,  שבבוקר ה שמש נמצאת במ זרח ו שולחת את אור ה למערב, יהיה כנג ד הש משש
  .  לכ+  שוחט בשורה שניה-ראשונה יס תיר  המזבח את אור  היו�  

  .על טבעת זו הי ה שוחט את התמיד  של ב+ הערביי� 6


