
 

 

 

 

 

 עבודות הכשרות בזר

 שוין.  )קרבנות ציבור ויחיד(הפשיטן וניתוחן של אלו ואלו : משנה)כ"ו ב'( 

 בזר.  (שכשרים)הפשיטן וניתוחן שווין : תנא

ַחט " 1:תורת כהנים(ב) תניא )כ"ז א'( ָׁ ר ִלְפֵני ה' ְוִהְקִריבּו  )משמע בעל הקרבן(ְוש  קָׁ ן ַהּבָׁ ֵני ַא  )יקבלו ויוליכו(ֶאת ּבֶ ֲהרֹן ּבְ
ם  ", שחיטה כשירה בזר. מקבלה ואילך מצות כהונה. ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָׁ

 .למעוטי הפשט וניתוח 2" למאי אתא?ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל"

ה"" חָׁ ְזּבֵ הולכת איברים לכבש הוא דבעיא  )ללמדך(, זו הולכת איברים לכבש. ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ְוִהְקִטיר ַהּמִ
 לא בעיא כהונה. הא סידור שני גזירי עצים בעיא כהונה. )למזבח(הונה, הולכת עצים כ

ְתנּו " חַ )ְונָׁ ְזּבֵ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵאש  ַעל  ַהּמִ   3", לגופיה.(ּבְ

. כיצד הוא עושה )מיתה בידי שמיים(המערכה חייב  )עצי(אמר רב אסי אמר רבי יוחנן: זר שסידר את  )כ"ז ב'(
 סודרה כהן. )ואז(פורקה זר,  ?)להכשירה(

 מתקיף לה רבי זירא: וכי יש לך עבודה שכשרה בלילה ופסולה בזר?!( 1)

אלא אי איתמר, הכי איתמר: אמר רב אסי אמר רבי יוחנן: זר שסידר שני גזירי עצים חייב, הואיל ועבודת יום 

ּבֶֹק " 4)כמו שכתובהיא  ּבֶֹקר ּבַ ֶליהָׁ ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ  . ר"(ּוִבֵער עָׁ

)להתחייב שיש אחריה עבודה ופסולה בזר  )שאינה תמה(ואיכא דאמרי: מתקיף לה רבי זירא: וכי יש לך עבודה ( 2)

 ?! מיתה(

אלא אי איתמר, הכי איתמר: אמר רב אסי אמר רבי יוחנן: זר שסידר שני גזירי עצים חייב, הואיל  '(ח א)כ"
 . (5)שבה נשלם סידור המערכהועבודה תמה היא 

 טות הראשוניםשי

י " הרמב"םכתב : אלו עבודות כשרות בזר ֵ ְדש  ין קָׁ ִחיד ּבֵ י יָׁ ֵ ְדש  ין קָׁ ים, ּבֵ ִ ש  דָׁ י קָׁ ֵ ְדש  ִרים, ֲאִפּלּו קָׁ ּזָׁ ה ּבַ רָׁ ֵ ש  ים ּכְ ִ ש  דָׁ ִחיַטת ַהּקֳּ ְ ש 
ֵני ַאֲהרֹן"  ר ִלְפֵני יי, ְוִהְקִריבּו ּבְ קָׁ ן ַהּבָׁ ַחט ֶאת ּבֶ ָׁ ֱאַמר: "ְוש  ּנֶ ֶ ּתּוַח, ִמּקַ  -ִצּבּור, ש  ט, ְוַהּנִ ֵ ה. ְוֵכן ַהֶהְפש  ֻהּנָׁ ְך ִמְצַות ּכְ ה ְוֵאילָׁ לָׁ ּבָׁ

ַח  ְזּבֵ ַכת ֵעִצים ַלּמִ ה"  -ְוהֹולָׁ חָׁ ְזּבֵ ִרים: "ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ְוִהְקִטיר ַהּמִ ֵאבָׁ ֱאַמר ּבָׁ ּנֶ ֶ ִרים, ש  ּזָׁ ה ּבַ רָׁ ֵ ש  ִרים  -ּכְ ַכת ֵאבָׁ  זֹו הֹולָׁ

 

                                                
 . , פר' ויקרא, פרק אויקרא . 1
  הרי למדנו )כבר( מקבלה )ואילך( שאין צריך כהונה! . 2
 . רש"י.לא תיבעי כהונה ,)ומשום שאינה עבודה( דלא תימא כיון דלא מיעכבא כפרה . 3
 ו,ה.  , פר' צו,ויקרא . 4
  דעת רב ולוי שסידור שני גזירי עצים לאו עבודה תמה היא )שיש אחריהם סידור איברים(. כ"ד ב'( וראה לעיל ) . 5
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כַ  ; הֹולָׁ ֶבש  ה.ַלּכֶ ֻהּנָׁ ה ּכְ ּה ְצִריכָׁ ַכת ֵעִצים ֵאינָׁ ל הֹולָׁ ה, ֲאבָׁ ֻהּנָׁ ה ּכְ ִריכָׁ ּצְ ֶ ִרים ִהיא ש   6"ת ֵאבָׁ

ה " הרמב"ם: כתב סידור מערכה בזר כָׁ ֲערָׁ ר ֶאת ַהּמַ סּול. -ִסּדֵ ּה ּפָׁ ּדּורָׁ ּסִ ֶ ֵני ש  ּה, ִמּפְ ּה, ְוחֹוֵזר ַהּכֵֹהן ְוסֹוְדרָׁ  7"ּפֹוְרקָׁ

: בלישנא קמא מתקיף רבי זירא, וכי יש לך עבודה שכשרה סידור המערכה וסידור שני גזרי עצים עבודות יום או לילה
בלילה ופסולה בזר, ומשום כך מבאר דמיירי בסידור שני גזירי עצים. ומשמע שסידור המערכה עבודת לילה, ושני גזירי 

 תוספות. וכתבו (8)ולכן נחשבת עבודה תמהעצים עבודת לילה היא עצים עבודת יום. ובלישנא בתרא משמע שאף שני גזירי 

 9כלישנא קמא, שסידור המערכה בלילה, וסידור שני גזירי עצים ביום.

 

 

 הדרן עלך בראשונה

                                                
  מקורות: רמב"ם )הל' ביאת המקדש ט,ו(. . 6
מערכה חייב וכו' ומתקיף לה רבי זירא, וכי יש לך עבודה וכו' הקשה הכסף משנה, שבגמרא אמרינן בשם רבי יוחנן, זר שסידר את ה . 7

בי זר שסידר שני גיזרי עצים. ומשמע שסידור מערכה כשירה בזר, וכאתקפתא גופסולה בזר?! ומתרץ, דמילתיה דרבי יוחנן איתמר ל
פסול. וכן פירש רש"י. מקורות: דרבי זירא! וביאר, שהבין הרמב"ם שקושיית רבי זירא הייתה על מה שמחייב מיתה, ולא על עצם ה

  רמב"ם )הל' ביאת המקדש ט,ט(.
 ראה תוספות )כ"ח א', ד"ה יפיסו לה(. . 8
סידור שני גזירי עצים עבודת יום היא, ואם עשאה בלילה צריך  שנא קמאדלליוכן מבואר בתוספות ישנים. וכתב ב'ליקוטי הלכות',  . 9

כמו סידור המערכה , וכשרה אף בלילה ,ידור שני גזירי עצים הוא גמר סידור המערכהס שנא בתראלפרקה ולחזור ולסדרה ביום. וללי
מקורות: תוספות )כ"ז ב', ד"ה איכא(. תוספות ישנים )כ"ב א', ד"ה שיכול לסדרה אף בלילה. וכתב ומסתברא דלחומרא בעינן למיזל. 

 יזכה בסידור(.

 ת”בעזהשי
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