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!!! מקום זה מיועד להנצחה !!!

סיכום הדף

מסכת זבחים  דף יג יד טו

נושא היום :לשמה ושלא לשמה בד' עבודות הקרבן .מחשבה בעבודה שאפשר לבטלה .מחשבה בטבילת האצבע .הולכה שלא ברגל.
קרבנות פסח וחטאת שיש בהם פסול שלא לשמה ,נפסלו כאשר חשב שלא לשמה בשחיטה,
או בקבלה ,או בהולכה ,או בזריקה .המחשבה הפוסלת היא או "לא לשמה" או "לשמה ושלא
לשמה" )פסח שנשחט לשם פסח ולשם שלמים( או "לא לשמה ולשמה" )לשם שלמים ולשם פסח(.
לדעת ר"ש אין פסול שלא לשמה ב"הולכה" כיון שזו עבודה שאפשר לבטלה ,כגון באופן שקיבל
את הדם סמוך למזבח .לדעת ר"א ,אם ההולכה היתה נצרכת יש בה פסול שלא לשמה ,אבל
אם לא היתה נצרכת ,כגון ששחט בסמוך למזבח והתרחק וחזר ,אין כאן פסול שלא לשמה
שאין זו עבודה הנצרכת.
מבואר במשנה שיש פסול שלא לשמה ב"קבלה" ,למדנו בברייתא "והקריבו" כוונת התורה
לגבי קבלה הדם ,שלגבי זריקה כבר נאמר "וזרקו" ,מלמד שה"קבלה" נעשית בכהן כשר ובכלי
שרת .לדעת ר"ע דורשים בגז"ש "בני אהרן" שנאמר לגבי אלעזר ואיתמר ונאמר בכלי שרת
ונאמר בזריקת הדם ,מלמד שצריך כהן וכלי שרת .אמר ר"ט ששמע בקבלה שיש הבדל בין
"זריקה" ל"קבלה" בחומרתם ,אמר לו ר"ע ,א .בקבלה מחשבה לא פוסלת כמעשה פסול,
משא"כ בזריקה יש פסול מחשבה .ב .קיבל בחוץ פטור ,זרק בחוץ חייב כרת .ג .קיבלו פסולים,
אין בהם מיתה בידי שמים .זרקו פסולים יש בהם מיתה בידי שמים .אמר ר"ט לר"ע "כל הפורש
ממך כפורש מחייו" .מבואר בדברי ר"ע שאין מחשבה של "לא לשמה" פוסלת ב"קבלה" .ביאר
רבא ,שאין כוונת הברייתא לגבי מחשבת ש"לא לשמה" שיש פסול בקבלה כמבואר במשנה,
האמור בדברי הברייתא בר"ע זה לגבי "מחשבת פיגול" שחשב לאכול חוץ לזמנו או חוץ
למקומו ,ומחשבה זו לא פוסלת בשעה הקבלה .ומדוקדק במשנה לפנינו שנקטה בלשונה
"שהזבח נפסל" ולא אמרו "שמתפגל".
מבואר בברייתא ,מחשבת פיגול מועילה לפסול את הקרבן בזריקה ,וממה שנאמר "ואם האכל
יאכל מבשר זבח שלמיו לא ירצה" דרשו שאף בשחיטה וקבלה יש מחשבת פיגול ,היה מקום
לרבות אף בשפיכת שיריי הדם על יסוד המזבח והקטרת אימורים ,דרשו ששייך פסול פיגול
דווקא בעבודות שהם בדומה לזריקה שהיא מעכבת את הכפרה ,ושפיכת שיריים והקטרת
אימורים לא מעכב את הכפרה .א"כ מבואר שיש מחשבת פיגול אף בקבלה ,ולא כדברי רבא
בביאור ר"ע .מבארת הגמ' מה שאמר ר"ע שאין מחשבה פיגול בקבלה ,היינו ביחס לקבלה
כלומר אם ב"שחיטה" חשב שיקבל למחר אינו פוסל ,אבל אם בשעת הקבלה חשב לשפוך
שיריים למחר או לאכל חוץ לזמנו פוסל.
התבאר בברייתא שמחשבת פיגול בשפיכת שיריים והקטרת אימורים לא פוסל היות ואין הם
מעכבים כפרה ,שאל אחד מהחכמים את רבא שהרי אמרו בברייתא שיש מחשבת פיגול בב'
אכילות באכילת אדם ובאכילת מזבח ,הרי שיש פיגול אף בהקטרת אימורים ושפיכת שיריים.
מבארת הגמ' ,אם חשב באחד העבודות המעכבות ע"מ לשפוך למחר באמת יפגל ,אבל בעת
השפיכה לשיריים יחשוב להקטיר אימורים למחר ,אין זה פיגול שאין בזה עיכוב כפרה.
אמר רב יהודה בנו של רבי חייא ,שאם חשב מחשבת פיגול בטבילת אצבע של חטאת
הפנימיות ,מפגל )בחטאות פנימיות אין קבלת דם בכלי אלא טובל הכהן את אצבעו בדם ומזה כנגד
הפרוכת הפנימית ובנוסף מזה על ד' קרנות של מזבח הפנימי( .שמע אילפא את ההלכה הנזכרת ואמר
לרב פדא ,ואמר לו שהמקור למחשבת פיגול זה משלמים ,ושייך מחשבת פיגול רק בעבודה
שיש כמותה בשלמים ,ואין טבילת אצבע בשלמים ,ואין בזה פיגול אף לא בחטאת הפנימית.
שואלת הגמ' שהרי לא הכל למדו משלמים ,שהרי בחטאת יש הלכה שכדי שיהיה פסול של
פיגול הקרבן צריך להיות קרב ככל הלכתו ומצוותו ורק המחשבה של פיגול מפגלת ,ואם יצטרף
עוד פסול לקרבן כבר לא יהיה נדון כפיגול ,משא"כ בשלמים אם הוקרבו שלא לשמה ,עדיין יכול
להיות פסול של פיגול .אלא הגדרת הפסולים נלמדת בריבוי הדרשות בפסוקים ,א"כ שייך פיגול
בטבילת האצבע בחטאות הפנימיות.
אמר רבי יהושע בן לוי ששמע שטבילת אצבע יש בה פיגול ,ור"ל תמה כנזכר לעיל משלמים,
ודחו שהרי לא למדו משלמים לגמרי והראיה מדין פיגול ששייך בשלמים אם הוקרבו שלא
לשמה ,משא"כ בחטאת ,וא"כ שייך פיגול בטבילת אצבע .אמר רבי יוסי ברבי חנינא ,הכל למדו
משלמים ,ואמנם מחשבת שלא לשמה בשלמים לא מוציא מידי פיגול ,אבל אם יחשוב בשלמים
חוץ למקום אכילה ,לא יהיה בשלמים פיגול שלא חוץ לזמנו .אף בחטאת הדין כך שפסול שלא
לשמה מוציא מידי פיגול ,ושורש הדבר למדו משלמים שמחשבה הפוסלת מוציאה מידי פיגול,
וא"כ אין מקור לפיגול בטבילת אצבע שהרי אינו בשלמים .דחה רבי ירמיה" ,חוץ למקומו" זה
פסול בכל הקרבנות ולכן הוא מוציא מידי פיגול ,אבל "לא לשמה" זה פסול הנמצא אך ורק
בפסח וחטאת ומה המקור שהוא מוציא מידי פיגול ,אלא בהכרח כל דבר הפוסל בקרבן גורם
שלא יהיה בו "פיגול" ,וכן המחשבה המפגלת היא בד' העבודות המעכבות ,א"כ אף בטבילת
אצבע בחטאת הפנימית ,שהרי היא עבודה המעכבת .מביא רב מרי ראיה ממנחה ,שמבואר
שיש פיגול ב"קומץ" "נותן בכלי" "מוליך" ו"מקטיר" ,מבאר רב מרי ,שקמיצה היא כשחיטה
בזבח ,מוליך שווה להולכה ,מקטיר הרי הוא כזורק ,אבל נותן בכלי לא שייך לדמותו ל"קבלה"
שהרי קבלה היא ממילא בתוך הכלי ,וכאן הוא עצמו עושה ,ומדוע יש פיגול בנותן בתוך הכלי,
בהכרח מחמת שזו עבודה הנצרכת ולא שייך להקריב את המנחה בלעדיה ,א"כ כך הדין
בטבילת אצבע היות וא"א בלעדיה הרי זה חלק מ"ההולכה" ויש בה פיגול .דוחה הגמ' "נותן
בכלי" זה "קבלה" ואין להקשות שאין זה ממילא ,שעיקר ה"קבלה" ההמצאות בכלי ,וזה קיים
בין בקבלת הדם ובין בנותן הקומץ בכלי שרת .רצו לתלות במחלוקת הברייתות ,מבואר
בברייתא א' יש פיגול בטבילת אצבע .בברייתא ב' ,אין פיגול לא בה ואין פיגול ביחס אליה
בעבודה אחרת .הסוברים שיש פיגול היות והיא כ"הולכה" ,והאומרים אין פיגול שסברו שאינה
כהולכה .דוחה הגמ' ,לכו"ע טבילת אצבע כהולכה ,ותלוי במחלוקת רבנן ור"ש במשנה לפנינו
האם יש מחשבת פסול בהולכה .דוחה הגמ' ,אם זה שיטת ר"ש לא היה צריך להזכיר טבילת
אצבע שהרי לדבריו שייך "פיגול" רק בדברים השייכים למזבח החיצון כמו שלמים .אלא ב'
הברייתות בשיטה רבנן ,ויש פיגול בטבילת אצבע של חטאות הפנימיות ,ולא בשל החיצוניות,
ואמנם כלל לא נזכר "וטבל" בחיצוניות ,אבל צריך לחדש שאין פיגול בטבילה אצבע ,שהרי
נאמר "ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו" ואם קוף נתן על אצבעו ,לא מועיל וצריך לטבול
שוב אצבעו ,א"כ היה צד שיש בזה פיגול ,לכך כתבה התורה "ולקח" ולא "וטבל" שלא מועיל
שיהיה דם בלא לקיחה ,אבל אין כאן "וטבל" עד כדי שנאמר שיש מחשבת פיגול.
לדעת ר"ש מחשבת שלא לשמה בהולכה אינה פוסלת בחטאת ופסח כיון שהולכה זו עבודה
שאפשר לבטלה ,אמר ר"ל "בחטאות הפנימיות" מודה ר"ש שיש פסול בהולכה כיון שזו עבודה

שא"א לבטלה .שואלת הגמ' והרי ר"ש עצמו אמר שאין פיגול בחטאות הפנימיות אלא רק
בדברים שהם כ"שלמים" .ביאר רבי יוסי ברבי חנינא ,אמת שאין לדבריו פיגול של חיוב "כרת"
אבל בודאי שנפסל הקרבן ק"ו משלמים ,שאין בהם פסול של לא לשמה ,אבל יש בהם פסול
של "חוץ לזמנו" ,בודאי שבחטאת שיש פסול של לא לשמה יהיה פסול של חוץ לזמנו .ופסול
של חוץ למקומו ,לא שייך ללמוד מחוץ לזמנו שהוא חמור שיש בו כרת .לא שייך ללמוד מפסול
שלא לשמה שהרי שייך אף בקרבנות שהוקרבו בבמה .מבארת הגמ' שלמד מפסול שלא
לשמה ,ואין שייך לפרוך ששייך אף בבמה שהרי פסול של "לא לשמה" שייך רק בפסח וחטאת
והם אינם קרבים בבמה .או שלמד בהיקש חוץ לזמנו לחוץ למקומו ,ואין משיבים על ההיקש
בפירכה )הרי יותר חמור חוץ לזמנו שיש בו כרת(.
כאמור שיטת ר"ש שכל עבודה שאינה מוכרחת אין מחשבת פסול פסולת בה ,אמר רבא ,א.
אם ר"ש סובר כבנו ר"א בהגדרת "צד צפון" לגבי שחיטה ,הרי ש"הולכה" בחטאת הפנימית
יתחיל רק מהכניסה ל"אולם" ,שהרי חטאת שוחטים בצד צפון ,לרבי יוסי הכוונה רק מהמזבח
וצפונה ,אבל לר"א אף החלק שבין האולם ולמזבח מוגדר כצפון ,הרי שיכול לשחוט ממש
בכניסה לאולם ,ונמצא ששם זה הולכה שאפשר לבטלה ואין בזה מחשבת פסול.
ב .כדי להתיר את לחם הפנים באכילה היו מקטירים את הלבונה שהיתה בבזיכים שע"ג
השלחן ,הולכת הלבונה מהשלחן עד המזבח מוגדרת כ"הולכה" של מנחה ,אם ר"ש סבר כדעת
רבי יהודה שרצפת העזרה מקודשת כמו מזבח ואפשר להקטיר על הרצפה ,א"כ שייך פיגול
בהולכה אך ורק משעה שיצא מההיכל עד היציאה מהאולם ,שהרי בתוך ההיכל יכול להיות
השלחן סמוך לאולם ,וא"כ שם אין חייב להוליך ,וכן לאחר שיצא מהאולם הרי אמר רבי יהודה
שניתן להקטיר אפילו אך על הרצפה ,הרי שאפשר לבטל את כל ההולכה למעט בין פתח
ההיכל ליציאה מהאולם.
ג .אם סבר שקדושת האולם וההיכל אחת היא ,הרי שיכל לקרב את השלחן עד האולם עצמו,
וא"כ יכל לבטל את ההולכה ,ושייך מחשבה בהולכה רק מעובי פתח האולם ולחוץ.
ד .ואם תוך הפתח קדושתו כאולם עצמו ,הרי שיכל לקרב את השלחן והבזכים עם הלבונה
סמוך לעזרה ,ומיד יוכל להקטירם על רצפת העזרה ,נמצא שייך פיגול רק בכדי הושטת היד.
ה .ואם סבר שהולכה שלא ברגל אינה מוגדרת כ"הולכה" ,הרי שאין כלל מחשבה לפיגול
בהולכת הבזיכים ,שהרי יהיה השלחן בסוף האולם שהרי קדושתו כהיכל ,ויקטיר מיד את
הלבונה על רצפת העזרה בלא הולכה בכלל ,שהרי הושטת היד אינה מוגדרת הולכה ,א"כ
לר"ש אין פיגול בסילוק הבזיכים עם הלבונה.
אמר אביי למתורגמן של רב חסדא שישאל את רב חסדא האם ניתן להוליך בזר ,אמר רב
חסדא הולכה כשרה בזרים "וישחטו את הפסח ויזרקו הכהנים את הדם מידם והלוים
מפשיטים" משמע שהכהן זרק את הדם קיבל את הכלי שרת מיד השוחט שהיה ישראל ,א"כ
ההולכה נעשית בזר .שאל רב ששת מדברי הברייתא שמבואר להדיא זר ,אונן ,שיכור ובעל מום
פסולים בקבלה ,הולכה וזריקה .וכן עבודה בישיבה או בשמאל פסולה .ונדחו דברי רב חסדא,
והפסוק שהביא רב חסדא מדובר שהזר שימש בתור מדף ולא קירב לא בהולכה ולא בהושטת
היד.
רבה ורב יוסף אמרו שהדבר תלוי במחלוקת רבנן ור"ש ,לדעת רבנן שהולכה היא עבודה גמורה
הרי היא פסולה בזרים ,ולר"ש אפשר לבטלה אינה עבודה ,כשר בזרים .שאל אביי והרי שחיטה
שהיא עבודה וכשרה בזרים .אמר רבה שחיטה אינה עבודה .שואלת הגמ' והרי רבי זירא אמר
בשם רב שפרה אדומה שנשחטה בזר פסולה ,וביאר רב שהטעם משם שנאמר לגבי פרה
אדומה "אלעזר" ו"חוקה" כלומר לעכב בכהונה .א"כ "שחיטה" היא עבודה ורק בשאר
הקרבנות יש היתר זרים ,מבארת הגמ' ששונה הדין בפרה משום שהיא מוגדרת כקדשי בדק
הבית ,ולכן יש בה עבודה .תמהה הגמ' והרי כ"ש אם בדק הבית כ"ש קדשי מזבח .ביאר רב
שישא בריה דרב אידי ,שחיטה אינה עבודה ומה שצריך כהן בשחיטת פרה אדומה ,הרי זה
כמראה נגעים ,שאין זה עבודה אבל צריך כהן.
שואלת הגמ' על דברי רבה ורב יוסף שדבר שאפשר לבטלו כשר בשרים ,והרי הולכת איברים
אפשר לבטלה ופסול בזר ,מבארת הגמ' היכן שחידשה תורה להדיא באמת צריך כהן ובלאו
הכי יכול לעשות זר.
ונשארת הגמ' בקושיא לדעת ר"ש ,שהרי יש ק"ו אם הולכת איברים שאין בזה כפרה ואינו
מעכב צריך כהונה ,א"כ כ"ש שהולכת דם שיש בה כפרה יהיה פסול בזר .וכך למדו אמר עולא
בשם ר"א הולכה בזר פסולה אפילו לר"ש.
הסתפקו האם הולכה ע"י יד מוגדר כהולכה .מבואר בברייתא שיושב ויד שמאל פסול .מבואר
שאם עומד בדמיון ליושב ,כשר .א"כ אין צריך ללכת דווקא הפסול שלא יהיה בישיבה .דוחה
הגמ' ,יתכן שיושב שפסול זה אף ביושב וגורר עצמו ומתקרב למזבח ,ופסול שזה הולכה
בישיבה ,אבל עומד בלא לזוז לא יהיה כשר ,אלא רק בנע מעט לכיוון המזבח .מביאה הגמ'
ממה שאמרו לגבי קרבן פסח שכל כהן העביר לעומד לידו עד שהגיע הכלי עם הדם למזבח,
א"כ מבואר שהוליכו ביד ולא ברגל ,דוחה הגמ' אף שם מדובר שזזו מעט לכיוון המזבח ,ובאו
להשמיע את הדין של "ברוב עם הדרת מלך" .מבואר במשנה להלן ,כהן כשר קיבל את הדם,
העביר לפסול ,הפסול מחזיר לאחור ולא ממשיך להעביר לכשר אחר ,והראשון מוליך למזבח
כהלכתו ,מבואר שהדם לא נפסל ,ועוד מבואר שהולכה ביד אינה הולכה שהרי אם היתה
הולכה היה השני הכשר יכול ליטול מהפסול ולהמשיך לכיוון המזבח ,מבואר שלא הועילה
ההולכה של העברה עד עתה .דוחה הגמ' ,שלא גורסים במשנה יחזיר לכשר ,אלא יחזור הכשר
ויקבל ,כלומר אף הכהן השני שהוא כשר יכול לקבל.
אמר עולא בשם ריו"ח ,הולכה שאינה ברגל אין הגדרתה "הולכה" ,וכן אין מחשבה של פיגול
פוסלת בהולכה זו .דנה הגמ' האם אפשר לתקן הולכה שלא נעשית ברגל .מוכיחה הגמ'
מהמבואר לעיל שנתן כשר לפסול וחוזר כשר ונוטל ,הרי שניתן לתקן הולכה זו .דוחה הגמ',
מדובר שהפסול לא עמד קרוב למזבח ועשה "הולכה" )פסולה( ,אלא עמד רחוק מהמזבח.
עוד אמר עולא בשם ריו"ח ,הולכה שלא ברגל "פסולה" ,מוכיחה הגמ' שאי אפשר לתקנה .שאל
ר"נ את עולא ,למדנו במשנה להלן אם נשפך הדם מן הכלי על הרצפה ואספו ,כשר ,ובפשטות
הדם מתקדם קמעה בדרכו שהרי לא נופל רק במקום אחד ,הרי שניתן לתקן הולכה שאינה
הלכתית .מבארת הגמ' שמדובר שהדם נפל כלפי הצד הרחוק מהמזבח .תמהה הגמ' והרי הדם
מתפשט לכל הצדדים ,מבארת הגמ' ,א .מקום מדרון .ב .דם סמיך .ונשארת הגמ' בקושיא על
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ריו"ח ,שהרי קשה להעמיד בציור כה רחוק ,ועוד בעיקר הדין של נשפך הדם יכל התנא לחלק
בנשפך לפנים או לחוץ.
הולכה שלא ברגל מחלוקת רבנן ור"ש במשנה ,אם הולכה הוי עבודה שאפשר לבטלה הרי
שכשרה אף ברגל ,ואם היא עבודה כשאר העבודות הרי שאינה כשרה אלא ברגל .מבארת
הגמ' ,שבהולכה ארוכה לכו"ע יש מחשבה הפוסלת באותו זמן .ונחלקו בהולכה קצרה .כלומר
שלר"ש אין כאןם עבודה ואין מחשבת פסול אפילו שזו הולכה קצרה ,שחקו חכמי ארץ ישראל,
הרי קיי"ל שיש מחשבה הפוסלת בחטאת העוף ,א"כ לר"ש מתי תתקיים המחשבה הפוסלת,
אם הכהן חשב קודם שיצא הדם ,אין זה מחשבה הפוסלת ,ואם לאחר שיצא הדם הרי כבר
נעשית מצוותו .מבארת הגמ' ,בין פרישת הדם עד שנוגע במזבח .והראיה שלא נגמרה העבודה
עד שהגיע הדם למזבח ,ממה ששאל רבי ירמיה את רבי זירא בדינו של זורק שנקטעה ידו קודם
שהגיע הדם למזבח ,אמר לו פסולה משום שנאמר "והזה" "ונתן" ,ההזאה נמשכת עד שיהיה
הדם על המזבח .א"כ לא ברור מדוע שחקו בני ארץ ישראל ,אלא אמרו רב פפא ורב הונא בריה
דרב יהושע שתמיהת בני ארץ ישראל מדוע אמרו שלא נחלקו בהולכה ארוכה ,והרי פשטות
המשנה שחולקים אף בארוכה .מבארת הגמ' ,בהולכה קצרה לכו"ע אין מחשבת פסול,
ובארוכה נחלקו.
הוליך זר את הדם ,האם מועיל שיחזיר כהן ויעשו שוב הולכה ,נחלקו בני רבי חייא ורבי ינאי,
למ"ד כשר שאפשר לתקן הולכה .ומ"ד פוסל ,השלא שייך לתקן הולכה.
הוליך כהן והחזירו ,והוליכו זר ,אמר רב שימי בר אשי ,המכשיר באופן שהולי זר ותיקן כהן ,כאן
יפסול שהרי האחרון עשה הולכה פסולה .והפוסל לעיל כאן יכשיר ,ההולכה הראשונה היא
הנחשבת וכאן הוליך כהן .רבא אמר אף למ"ד שפסל ,בכה"ג שהוליך זר לבסוף פסול שהרי
סוף סוף צריך להוליך את הדם לגבי המזבח והולכה זו נעשית בידו של זר ופסולה .אמר רבינא
לרב אשי שדבר זה יהיה תלוי במחלוקת רבנן ור"א במשנה ,לדעת ר"א אם הלך הולכה שאינו
צריך אין בזה פסול .ואמר רבא ,לכו"ע שאם קיבל את הדם רחוק מהמזבח והתקרב למזבח ,זה
הילוך שנצרך ויש בו מחשבת פסול וכו' ,ואם קיבל קרוב למזבח והתרחק ,לכו"ע אין זה הילוך
הצריך ,נחלקו באופן שקיבל הדם והתקרב לצד מזבח והתרחק ,רבנן סברו הרי צריך להביא
למזבח ובזה יש מחשבה פוסלת ,ואילו לר"א אין זה הילוך הנצרך מחמת הקרבן ,אלא מחמת
שהוציא החוצה אז צריך לקרב ,ואין בזה פסול .א"כ כאמור דברי רבא יהיו תלויים במחלוקת
רבנן ור"א.
שאל אביי ,בברייתא מבואר שאמר ר"א ,א .קיבל את הדם רחוק ,הילוך הנצרך להתקרב .ב.
קיבל קרוב והלך החוצה אין זה הילוך הנצרך ,מדוקדק שאם יחזור זה יהיה הילוך הנצרך .חזר
בו רבא ונקט אם מבואר כך בדברי ר"א שיפסול בכה"ג ,הרי הדבר מבורר.

הדרן עלך פרק כל הזבחים.

עיונים על הדף
מדוע אין חסרון של פיגול בחצי מתיר ב"הולכה" של טבילת
אצבע?
אמר רב יהודה בנו של רבי חייא ,שאם חשב מחשבת פיגול בטבילת אצבע של
חטאת הפנימיות ,מפגל )בחטאות פנימיות אין קבלת דם בכלי אלא טובל הכהן את
אצבעו בדם ומזה כנגד הפרוכת הפנימית ובנוסף מזה על ד' קרנות של מזבח הפנימי(.
וביארו ,שהגדרת הפסולים נלמדת בריבוי הדרשות בפסוקים ,א"כ שייך פיגול
בטבילת האצבע בחטאות הפנימיות ,למרות שהמקור של פיגול נזכר בקרבן
שלמים ובו אין טבילת אצבע א"כ היה מקום לומר שאין פיגול בטבילת אצבע ,וכך
סברו החולקים .והאריכו בגמ' לבאר את הנידון.
בליקוטי הלכות לחפץ חיים בזבח תודה ,שאל נהי שנסבור שיש פיגול בטבילת
אצבע ,אבל מדוע לא מוגדר כפיגול בחצי מתיר ,כלומר ,בעשיית החטאות
הפנמיות קודם מוליכים את הדם לתוך ההיכל ושם טובל את האצבע ומזה על
המזבח ,א"כ עבודת ההולכה לא מתחילה בטבילת האצבע אלא קודם ,ולפי
הכללים "פיגול בחצי מתיר אינו פיגול" ,היינו כדי שיהיה הקרבן נפסל צריך לעשות
את ה"עבודה" בפסול .והדין האמור ב"חצי מתיר" מתייחס למחלוקת ר"מ ורבנן
בשחיטה ששחט במחשבת פסול רק סימן אחד ,והיות ושחיטה מורכבת מב'
סימנים אם עשה פיגל רק בסימן אחד לא פיגל כדין "פיגול" היות ופיגול שייך
ב"עבודה" ,ולא ב"חצי עבודה" .ומעתה הקשה החפץ חיים ,אם עבודת הולכה של
חטאות הפנימיות היא מתחילת הולכת הדם וכולל את טבילת האצבע עד ההזאה
על הזבח ,א"כ כאשר חשב מחשבת פסול רק בטבילת האצבע הרי זה "פיגול
בחצי מתיר" ולא בכל ה"הולכה" ולפי רבנן אינו פיגול.
ביאר הח"ח ,היות ויש שם של "הולכה" אף על פסיעה אחת ,וכן יש שם של
"הולכה" על טבילת האצבע ,א"כ אין זה חצי מתיר ומועיל פיגול בכל שלב .ועדיין
הדברים צריכים תלמוד.
ביארו האחרונים ,כמבואר לעיל עיקר הדין של "חצי מתיר" נלמד בחושב מחשבת
פסול בסימן אחד בעת השחיטה ,שהרי ה"שחיטה" היא ב' סימנים ,ואין שחיטה
בלא סיום ב' הסימנים או לכה"פ רוב סימנים ,והחושב מחשבת פסול על סימן אחד
מתוך ב' הסימנים ,הרי זה בחצי מתיר ,אבל "הולכה" אין הדבר כן ,שהרי אין "חצי"
בהולכה ,שהרי כל פסיעה ופסיעה יכולה להיות מוגדרת "הולכה" שהרי אם שחט
קרוב יותר למזבח תצומצם ה"ההולכה" לפחות ,ולא מחמת הדין שהולכה זה
עבודה שאפשר לבטלה ,אלא כלפי האמת לפעמים נזקקים להרבה "הולכה"

ולפעמים לפחות מכך ,א"כ למדנו שלכל פעולה וחלק מההולכה יש לה
חשיבות בפני עצמה ושייך בה פיגול ,ולא מוגדר כפיגול בחצי מתיר) .אמנם
צריך לעיין טובא בלשון התוס' להלן ל ,א ד"ה סימן ,שכתבו "פסיעות" ומשמע
מדבריהם שלמדו שיש חצי מתיר בפסיעות של ההולכה(.

האם "שחיטה" היא עבודה?
אמר רבה שחיטה אינה עבודה .שואלת הגמ' והרי רבי זירא אמר בשם רב
שפרה אדומה שנשחטה בזר פסולה ,וביאר רב שהטעם משם שנאמר לגבי
פרה אדומה "אלעזר" ו"חוקה" כלומר לעכב בכהונה .א"כ "שחיטה" היא
עבודה ורק בשאר הקרבנות יש היתר זרים ,מבארת הגמ' ששונה הדין בפרה
משום שהיא מוגדרת כקדשי בדק הבית ,ולכן יש בה עבודה .תמהה הגמ' והרי
כ"ש אם בדק הבית כ"ש קדשי מזבח .ביאר רב שישא בריה דרב אידי,
שחיטה אינה עבודה ומה שצריך כהן בשחיטת פרה אדומה ,הרי זה כמראה
נגעים ,שאין זה עבודה אבל צריך כהן.
בגמ' ביומא מב ,א מבואר שיטת רב ששחיטת פרה אדומה פסולה בזר,
מאידך שחיטת פר של יום הכיפורים כשר בזר שאלה הגמ' מאי שנא.
בשחיטת פרה נאמר "אלעזר" ו"חוקה" לעכב .ואילו שחיטת קודשים לאו
עבודה .מדוע שחיטה לא מוגדרת כעבודה.
תוס' )שם ד"ה שחיטה( הביאו את דעת רש"י ששחיטה לא מוגדרת כעבודה
היות וקיי"ל ששחיטה כשרה בזר ,ובתוס' לפנינו )ד"ה הג"ה( הביאו כעין
הדברים ששחיטה כשרה בפסולים .והקשו תוס' שם על דברי רש"י מהסוגיא
לפנינו ששחיטה זאת עבודה שא"א לבטלה ומצאנו שכשירה בזר .תירצה
הגמ' ששחיטה לאו עבודה .ולפי דברי רש"י שהסיבה ששחיטה לאו עבודה
היות וכשרה בזר מה תירצה הגמ' הרי זאת הייתה הקושיה שצריכה ליפסל
שחיטה בזר מחמת שא"א לבטלה.
דעת הר"י מאורליינ"ש ששחיטה לא מוגדרת כעבודה מחמת שהיא שייכת
בקודשים כבחולין .ודעת רבינו שמשון שאינה מוגדרת לעבודה שהרי אין חייב
השוחט להיות בעזרה בזמן השחיטה שדווקא לגבי קבלה נאמר שיעמוד לפני
ד'.
בביאור דברי הר"י מאורליינ"ש ביארו הבית הלוי )ח"ב סי' כג'( ובחזון יחזקאל
)תוספתא זבחים פ"ג( שלא בא הרי"מ לומד ששחיטת קודשים היא מתיר
באכילה כבחולין) .כדברי הרא"ש לכתובות פ"א סי' יב' שנקט ששחיטה היא מתיר
באכילה והפקעת האיסור .והמעניין שהרא"ש שם נקט שהברכה שניתקנה על שחיטת
חולין מחמת שלא פלוג מקודשים שחייבים לשחוט .ועיי"ש .ועל דבריו בדבר שמואל
פסחים ז' .ואכמ"ל (.ושחיטת קודשים פשוט שהיא חלק מחלקי הקרבן ומצות

הקרבת קרבן נאמרה אף בשחיטה ,אלא עניינה של שחיטה שהיא מצווה
והראיה שיש אף שחיטה בחולין) .ועי' באיזהו מקומן זבחים יד ,ב שהאריך בדבר
מדברי הראב"ד בתמיד פ"ד .רשב"א מנחות ה' .ועוד(
ע"פ דברי הר"י מאורליינ"ש ,אומר האדר"ת ב"חשבונות של מצוה" )מצוה מ'(

למדנו מדברי התוס' שכאשר שחיטה נוהגת בחול כבקודש אין היא מוגדרת
ל"עבודה" .א"כ אף לאידך גיסא כאשר שחיטה אינה נוהגת בחול כבקודש
"שחיטה" ,עבודה .ומבואר בגמ' בחולין )יז ,א( דעת רבי עקיבא שרק משנכנסו
לארץ נאסרה עליהם הנחירה והוצרכו לשחוט אולם במדבר הותר לבנ"י
נחירה .ובקודשים בודאי הוצרכו לשחוט את הקרבנות שהוקרבו במשכן.
לפי"ז "שחיטה" שבמשכן הייתה מוגדרת לעבודה .שהרי כל דברי התוס' ברור
מללו שכאשר שווה שהחיטה בחולין ובקודש אין השחיטה מוגדרת לעבודה
אולם כאשר השחיטה בקודש היא מיוחדת דווקא לקודש שהרי בחולין הותר
נחירה מעשה השחיטה מוגדר כ"עבודה".
נפק"מ ,האם מותר להשתמש בסכינים של מתכת ,שהרי בבית המקדש
נאסר לעבוד בכלי מתכת .ומעתה אם שחיטה היא "עבודה" הרי שיש איסור
לעשות סכין ממתכת .אולם אם שחיטה היא לא עבודה אין איסור לעשות
בשל מתכת .א"כ בבית עולמים אין לאסור סכין מתכת ,כיון שמאז שנכנסו
לארץ שחיטה בקודשים ובחולין שווה ,והיא לא מוגדרת כעבודה .אולם
במשכן שהייתה שחיטה רק בקודשים ,ושחיטה הוגדרה כעבודה ,יש לאסור
סכינים ממתכת .ובהכי מדוייק נפלא לשונו הטהור של הרמב"ן על התורה
)פרשת יתרו פרק כ' פסוק כא'( "וכן בבית עולמים לא נעשה בו כלי ברזל מלבד
הסכינים כי השחיטה אינה עבודה" .והרמב"ן לא התייחס לסכינים שהיו
במשכן .ובדווקא כתב רק על בית עולמים כיון שבמשכן השחיטה הייתה
לעבודה וא"כ נאסר לעבוד במתכת .ורק בבית עולמים ששחיטה לא מוגדרת
כעבודה באשר שווה שחיטה בחולין כבקודשים מותר מתכת.
הגר"י פערלא ח"ג מילואים סי' ח' עמ' רמט ,ב כתב גם כן כעין יסוד הנזכר
ושם עסק האם הותר לבנ"י במדבר נחירת נוכרי .ונקט שאף הנחירה
שהותרה לבנ"י במדבר היא רק במקום הסימנים ונוכרי שנחר ממועט
מפרשת שחיטה ממילא אף מנחירה בסימנים ועיי"ש.

