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 כז. דף

 

כשירה בזרים אפילו קדשי קדשים, בין קדשי יחיד בין  1שחיטת הקדשים
מקבלה  "והקריבו בני אהרן ה'ושחט את בן הבקר לפני "קדשי צבור שנאמר 

והולכת עצים למזבח כשירה  2ואילך מצות כהונה, וכן ההפשט והניתוח
זו הולכת  "הכהן את הכל המזבחה הקריבו"שנאמר באיברים  ,3בזרים

 איברים לכבש, הולכת איברים היא שצריכה כהונה ולא הולכת עצים.

 

 נתבאר לעיל דף כו:

 :דף כז

                                                 
 דש פרק ט הלכה ורמב"ם הלכות ביאת המק 1
פס' מצינו קרא כדכתיב בדברי הימים ב' בפרק כ"ט שממה  על הרמב"ם שם שהקשהמחנה ישראל ן בועיי 2

ִּ֗ם עַ לד " ם ַהְלִוּיִ ֞קּום ֲאֵחיֶה֣ ַחזְּ ּיְ ל־ָהֹע֑לֹות ַוֹּֽ ִׁ֖יט ֶאת־ּכָ ּו ְלַהְפש ִ ְכלָ֔ ֹּֽ א יָ ט ְולֹ֣ ֲהִני֙ם ָה֣יּו ִלְמָעָ֔ ק ַהּכֹֹּֽ ד ַרַ֤ ָלאָכ֙ה ְוַע֣ ֹות ַהּמְ לַ֤ ד־ ּכְ
י הַ  ַ֤ ים ּכִ ֲהִנָ֔ ּו ַהּכֹֹּֽ ֣ ש  יםִיְתַקּדְ ֲהִנֹּֽ ַהּכֹ ש  ֵמֹּֽ ִׁ֖ ב ְלִהְתַקּדֵ י ֵלָבָ֔ ֵר֣ ֙ם ִיש ְ ואולי א"ל שמכיון דמשמע דלכתחילה בעינן כהן.  ".ְלִוּיִ

, כי כבר היתה העבודה בטלה ימים רבים ששם היה כעין קרבן חינוך לכהנים כמ"ש המלב"ים שם פס' כה
רד"ק ז"ל כתב שם דאע"ג דמקבלה ואילך מצות לם באו כהניםט בלכתחילה שיהיה ההפשלהכי היה צריך 

 חק התירו וכו' יעו"ש וכעת צ"ע.כהונה משום שעת הד
ונסתפקתי בכל הני עבודות שהזר מותר בהן ויש בהם אבות מלאכות, כמו שחיטה והפשט העור, אם מותר  3

דדווקא לכהנים שעליהם הוטלה  לו לזר לשחוט את קרבן התמיד בשבת במקדש או להפשיטו, מי אמרינן
עבודת המקדש התירה תורה להקריב בשבת ולא לזרים, או דילמא כיון דהתורה התירה המלאכות במקדש 
והזרים כשירים בעבודות אלו מותרים גם הם ככהנים. ונלע"ד שהזר אסור וחייב סקילה, וראיה לזה מהא דאמר 

במקדש לכהנים הותרה ולא לזרים ע"ש, הרי מפורש ר' חייא ביבמות )לב, ב( שבת לכל נאסרה כשהותרה 
 ערוך השולחן העתיד הלכות ביאת מקדש סימן מח סעיף יא. אומר דלזרים לא הותרה שבת במקדש



 
 
 
 
 

 

 

 

צו "דכתיב , המערכה על גבי המזבחדר את סימוזהר שלא  זר שאינו כהן
 ,4אם סידרהאך אינו חייב מיתה  'וגו "את אהרן וגו' היא העולה על מוקדה

הרי הוא כמקטיר איברים וחייב  ,המסדר שני גזרי עצים על המערכה םאול
 ,וחוזר הכהן וסודרה ,פורקה ,סידר המערכה .שהעצים קרבן הוא ,מיתה

 מפני שסידורה פסול.

יחזור ויסדר הכהן, וכן אם סילקו יחזור ויניחנו ויסלקנו כהן. אם סידר לחם הפנים יפרקוהו ו וכן

 .5וליכה חזרה ויוליכה הכהןשי ,כל שלא נזרק הדם אפשר לתקנה בחת הדם למזהולכ וכן

 .6ערכנהיזור וחיתרום הדשן וי ,יפרק אותה ,תרומת הדשןוכן סידר המערכה קודם 

 .יחזור ויתן האש ואז יתן העצים ,יפרק העצים ,קודם האשוכן אם נתן העצים 

 

עורכין עצים ועורכין בראש המזבח מערכה גדולה של אש שנאמר  7בבקר
ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר, וכן מצוה להעלות שני גזרים של עץ 

שחר יותר על עצי המערכה שנאמר ובער עליה הכהן עצים עם תמיד של 
 .בבקר

 .8רקם ולחזור לסדרם ביוםלפוסידר שני גזרי עצים בלילה צריך 
 
 

                                                 
 הר המוריה שם ט, רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ט הלכה ה 4
 ערוך השולחן העתיד הלכות ביאת מקדש סימן מח סעיף יד 5
 כות ט.לקוטי הל 6
 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ב הלכה ב 7
 ללילה ה"הות וא"כ שהרי הרמב"ם פסק כלישנא בתרא לזר לקוטי הלכות ח: 8


