
 

 

 

 

 

 שחיטת התמיד ביום הכיפורים

  .שחטו את התמיד)שנינו( ( א' ט)כ"

 ! לא סגיא דלאו כהן גדול? ,ת השנהאימת? אילימא בשאר ימו)ומברר( 

  !מאור הלבנה מי איכא? ,אלא ביום הכפורים

 גדול לבית הטבילה.הורידו כהן  ,הכי קאמר: וביום הכפורים, כי אמר ברק ברקאי

 שיטות הראשונים

ים ּכֹ " הרמב"ם: כתב זמן שחיטת תמיד של שחר ביום הכיפורים ּפּורִּ ל ֵליֵלי יֹום ַהּכִּ ב ְודֹוֵרש  ּכָּ ֵ דֹול יֹוש  ּמֹו ... ֵהן ּגָּ ין עִּ קִּ ְתַעּסְ ּומִּ

יּו  ה; ְולֹא הָּ יטָּ חִּ ְ יַע ְזַמן ש  ּגִּ ּמַ ֶׁ ה.ַעד ש  ְילָּ ּלַ ֲחטּו ּבַ ְ ש  א יִּ ּמָּ ֶׁ אי, ש  ַוּדַ ַחר ּבְ ַ ּ ה ַהש  לָּ עָּ ֶׁ ין ש  ירִּ ּכִּ ּמַ ֶׁ ין ַעד ש  ֹוֲחטִּ  1"ש 

 מנחה בלילהוקמיצת עוף  מליקת

, אלא אף מליקת העוף (זבח לבדו שנשחט בלילה אמרו ישרף לא) אבוה דרבי אבין: לא זו בלבד אמרו תני( א' ט)כ"
 2ף.תשר ,וקמיצת מנחה בלילה

 נהדרה, ונהדר ונקמצה ביממא! אלא קומץ ;מאי דהוה הוה ,ת העוףבשלמא עול)ומקשה( ( 'ב ט)כ"

 3.ןהוא תני לה והוא אמר לה: כלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנ

)בכלי  קדוש 5,וכל הקרב בלילה .)ויקדש קדושת הגוף( ביום )בכלי שרת( קדוש 4,, זה הכלל: כל הקרב ביוםמיתיבי

  .בלילה קדושת הגוף, אם נתנו בהן(שרת 

 !)אינו קדוש( לא קדוש ביום; ביום אין, בלילה ,קתני מיהת: כל הקרב ביום

  6דילמא אינו קדוש ליקרב, אבל קדוש ליפסל. (ידחו)

                                                
שאר ימות השנה. ראה נצי"ב )מרומי שדה, כ"ט א', של דם יותר מדנים האם לפי הרמב"ם, זמן שחיטת התמיד ביוה"כ מוק הפרשנים . 1

רמב"ם )הל' מקורות: (. וראה שערי היכל )הוצאת מכון המקדש, מערכה נט(. ם, הל' עבודת יוה"כעל הרמב"ד"ה וביוה"כ(, אבן האזל )
 עבודת יוה"כ א,ח(.

 רש"י. חיטה, דמליקת העוף וקמיצת מנחה במקום שחיטת הזבחים הם.דגמרי להו מש . 2
ועל כרחיה, מאחר שזה  אינו חוזר להיות טבל כמנחה שלא נקמצה, ,כיון שקידש הקומץ בכלי לשם קומץוהקומץ טעון מתן כלי, ו . 3

 וראה להלן. רש"י. אינך הוו שירים. ,קרוי קומץ
 רש"י.כגון המנחות והלבונה והדם והקטורת.  . 4
 רש"י. אפילו בלילה. 'ומנחתם ונסכיהם' :('ב ד")מנחות מ דאמר מרמנחת נסכים, כגון  . 5
ו, וביוצא אם פורים אם נגע בילהיות כשר ליקרב, אבל קדוש להיות מוכשר באותה קדושה ליפסל בטבול יום ובמחוסר כאינו קדוש  . 6

( עמוד השחר עושה לינה, ונפסלת קמיצת לילה, שאין 'א "זפסלת בלינה, דקיימא לן בזבחים )פוזו גם היא נ. יצא, ובלינה אם לן
 ש"י.ר בלה.יחוזרת עוד לט
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 שיטות הראשונים

מץ לכלי, והקומץ התקדש בכלי הקושקמץ את המנחה והחזיר את פירש,  רש"י: ןכלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנ
ותוספות, תוספות ישנים, להיות כשר ליקרב, אלא רק ליפסל בלינה בעלות השחר. קומץ גמור , לא להיות שרת

אם לא נקמצה, היתה גם  אמנם,ו , פירשו, שהמנחה עצמה התקדשה בכלי שרת, ונקמצה בלילה.ותוספות הרא"ש

 8צא לאלתר לבית השריפה, ולא בעי עיבור צורה.תנקמצה, השתא דאבל  7בעלות השחר.בלינה  נפסלת

ְת "כתב  רמב"םוה ּנִּ ֶׁ ּיֹום ש  תֹו ּבַ ְצוָּ ּמִּ ֶׁ ר ש  בָּ יַצד? ּדָּ ְקַרב. ּכֵ ל לֹא לִּ ֵסל, ֲאבָּ ּפָּ ן ְלהִּ ְזַמּנָּ ּלֹא ּבִּ ֶׁ ין ש  ִּ ש  ֵרת ְמַקּדְ ָּ ֵלי ש  ֵרת ּכְ ָּ י ש  ְכלִּ ש  ּבִּ ַקּדֵ

ה  ְילָּ ּלַ ֵרת  -ּבַ ָּ י ש  ְכלִּ ּה לִּ ַתן ֻקְמצָּ ה, ְונָּ ְילָּ ּלַ ה ּבַ ְנחָּ ַמץ מִּ ּקָּ ֶׁ גֹון ש  ֵרב; ּכְ ל ֵאינֹו קָּ ֵרף, ֲאבָּ ָּ ש ּ ְפַסל, ְויִּ ת. -נִּ פֶׁ רֶׁ ש ְ  9"ֲהֵרי זֹו נִּ

 

                                                
 .ובלינה ,ובמחוסר כפורים ,בטבול יוםהוכשר ליפסול  ,קדשו בכלי :('א 'טדתנן פרק שני דמעילה ) . 7
וספות ת .נפסלה בלינה ,ששקעה החמה על הקומץדכיון  .אבל לינה דהכא מיירי בשקיעת החמה .דלינה דהתם מיירי בעמוד השחר . 8

 ,דקומץ שנקמץ ביום ושקעה עליו החמה ,תשרף מידדהכא מחמת שנקמצה בלילה , ש"בתוספות הראוביאר  .(ש עוד"ועיי)ישנים 
  .הילכך נפסל מיד בקמיצת לילה .הזבחכמו דם את  ,דקומץ הוא המתיר את המנחה ;פסול כמו דם שנפסל בשקיעת החמה

. (ה ומנחה"דט א', "כ) ותוספות ישנים ש"הראוספות ת .(ה נהדריה"ט ב', ד"כ)ת תוספו. (וד"ה ליקרב רש"י )ד"ה כלי שרת מקורות: . 9
 .רמב"ם )הל' פסולי המוקדשין ג,כא(
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