
 

 

 

 

 

  והמשך העבודה תמידהשחיטת 

 )כהן גדול(קיבל  1.()בשבילואֵחר שחיטה על ידו  )גמר כהן(ומירק  שחטו()קָרצו  ,את התמידהביאו לו : משנה )ל"א ב'(
את הראש , ולהקריב . נכנס להקטיר קטורת של שחר, ולהיטיב את הנרות)על המזבח(וזרקו  )בכלי שרת(את הדם 

 . )לנסכו(ואת היין  2,ואת האיברים ואת החביתין

 ? )מהקנה והוושט(קרצו בכמה  (ומברר) ב'( ב)ל"

 ם. י. וכן אמר רבי יוחנן: ברוב שני(הכשר שחיטה בצמצום) יםיאמר עולא: ברוב שנ

: רובו של אחד כמוהו, למה )חולין, כ"ז א'( ם. דאמר ריש לקיש: וכי מאחר ששנינויואף ריש לקיש סבר ברוב שני
ם בבהמה? לפי ששנינו: הביאו לו את התמיד, קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו, ישנינו: רוב אחד בעוף ורוב שני

 ?לא מירק יהא פסולוקיבל את הדם וזרקו. יכול 

 אלא בו!  כל עבודות יום הכפורים אינן כשרות :ותניאאם כן הויא ליה עבודה באחר,  !יכול לא מירק יהא פסול?

  .ם בבהמהיורוב שני ,: רוב אחד בעוףשנינו לכך 3מדרבנן?יהא פסול הכי קאמר: יכול 

 ?)אחר בשבילו(, למה לי למרק )כששחט רוב שניים(פסולא מדרבנן ליכא  אפילווכי מאחר ד )ומקשה( '(ג א)ל"

 .)כדי להוציא את הדם יפה(מצוה למרק  )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

ן כהות אלא בכ אינן כשר", דהא דאמרינן כל עבודת יוהאשוניםהרכתבו : ם הכיפורים בכהן הדיוטשחיטת התמיד ביו
  5נו מדרבנן.היי 4ף לגבי שחיטת תמיד, ואף שקרבן תמיד אינו חובת היום,אגדול, 

 

                                                
 ., ד"ה קרצו(לעיל ט"ו א') רשי. ירה אלא בולפי שצריך הוא עצמו למהר וליטול מזרק לקבל הדם, שכל עבודת יום הכיפורים אינה כש . 1
 .מנחת הכהן הגדול שהיה מקריב בכל יום עשירית האיפה סולת, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב . 2
 . רש"י.בחולין תנן ,רובו של אחד כמוהו וכי תנן. פסול ,הואיל וכל עצמו לדם הוא צריך . 3
 !( איכא מאן דמכשיר אפילו שחיטת פרו בזר"ב א'טרף בקלפי )לקמן מ קרהא בפ, מאי קשיא ליה דהויא ליה עבודה באחרכן אם ו . 4

לא קאי  ,אבל תמיד דלא שייך לחובת יום הכפורים ,דקאי עליה אהרן וחוקה, היינו דוקא פרו דאתי לחובת היום ,ואפילו מאן דפוסל
 א. תוספות.כיון דלאו עבודה הי ,וחוקה בשחיטהעליה אהרן 

כפורים דלא ליהוי דאע"ג דמירוק מעכב בשחיטה מדרבנן, לית לן למיפסליה ביום ה רוש,יכול יהא פסול מדרבנן, פי ,והיינו דמהדרינן . 5
ה וכל "ד)ש "הראות תוספ. (ה אם כן"ב ב', ד"ל) תוספות :קורותמ א."יטבר .דמדאורייתא כולה שחיטה כשרה באחרבאחר, כיון 

 . (ה אם כן"ד)א "ריטב. (עבודות דכלה "ד)ישנים פות תוס. (עבודת

 ת”בעזהשי

 "אפתש ב סיון
 ל"ב| דף:  ג| פרק:  יומאמסכת: 


