חלות מחשבת פיגול בעבודות שונות
מקורות  )א( זבחי יג" .הפסח והחטאת ...ש"מ".
)ב( זבחי יג.יג" :ומחשבת פיגול ...להקטיר אימורי למחר" ,רש"י ד"ה והא.
)ג( תורת כהני ויקרא פרשתא ד' ה"דה"ה וראב"ד ש ,תורת כהני צו פרשתא ח'
ה"דה"ו וראב"ד ש ,ויקרא ז' יח ,זבחי כט  :המשנה.
)ד( סוטה יד" :ונותנו לתו ...+לא שנא" ,זבחי פד" .רבי יהודה ...אי הקודש מקבלו",
זבחי פד .תוס' ד"ה הניתני "ומיהו צרי +עיו ...כדמשמע בריש מעילה".
)ה( פסחי נט" :אמר ליה רב אשי ...מכל מקו" ,ביצה כ" :איבעיא להו ...לרבה בר רב
הונא זריק" ,תוס' ד"ה מאי] ,ירושלמי פסחי פ"ה ה"ב "מני ...את הכפרה" ,זבחי ז:
תוס' ד"ה וזבחת[.
)ו( פסחי סה" :אלו ...חלביו" ,פסחי סח" :והקטר ...עד שתחש ,"+זבחי קט:
"המקריב ...חייב" ,פסחי סג" :תניא כוותיה ...המקטיר חייב".
)ז( זבחי קי" :רבי נחמיה ...חייב" ,זבחי קיא" .א"ר יוחנ ...לדבריו דר' עקיבא
קאמר" ,זבחי לח" :אמר רבי יוחנ ...שהקריב בחו ,חייב" ,ירושלמי יומא פ"ה ה"ו
"אית תניי ...אי השיריי מעכבי".
)ח( זבחי יג:יד" .א"ר יהודה ...ומשמע הכי" ,מעילה ז" .הא בעא מיניה ...לא מהניא",
זבחי יג :תוס' ד"ה על.

א .פיגול ו'שלא לשמה'
המשנה בד יג .מתייחסת לעבודות השונות שבה חלה מחשבת שלא לשמה.
בהמש +המסכת ,בפרק השלישי ,יש במשניות עמדות מקבילות בנוגע למחשבת פיגול.
הקביעה הבסיסית מתייחסת לארבע עבודות הד ,שבה חלות מחשבות הפסול הללו.
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עובדה זו מוכרת לנו כבר מהסוגיות הקודמות ,ומה שמתחדש במשנה מעבר
לקביעה הבסיסית זה היישו של כל המחשבות הללו בעירוב המחשבות של 'לשמה
ושלא לשמה' .שמא היינו חושבי שמחשבת 'שלא לשמה' בטהרתה תפסול בכל ארבע
העבודות ,אבל צירו מחשבת לשמה למחשבת שלא לשמה יפסול רק במוקדי
מיוחדי .לכ +מרחיבה המשנה את החלות של מחשבה מעורבת מסוג כזה לכל ארבע
העבודות.
את עצ האפשרות לחלק בהקשר זה בי מחשבת שלא לשמה בטהרתה לבי
מחשבה מעורבת ,נית לבאר על פי קו חשיבה שהרבינו לעסוק בו בעבר ,והוא קשור
לחקירה הבסיסית שחוקר הגרי"ז באופי פסול שלא לשמה.1
נצטר +לומר שבהו"א רואי את התערובת של 'לשמה ושלא לשמה' כפוסל חיובי,
ואילו מחשבת שלא לשמה בטהרתה נתפסת כהעדר לשמה .לפיכ ,+מחשבת שלא
לשמה גרידא יכולה להשתיי +לכל אחת מהעבודות ,ואילו מחשבה מעורבת תוכל
להיתפס רק במוקדי המשמעותיי לקביעת זהות הקרב .מצד אחד תהיה לה עוצמה
של פסול חיובי ,מצד שני היקפה יוגבל לאות מוקדי בה נקבעת זהותו של הקרב
ובה פסול כזה יעורר תגובות שליליות.
ההגיו בחלוקה כזו יונק מתו +מימד המאבק שקיי במחשבה מעורבת .במחשבת
שלא לשמה בטהרתה אי מאבק בי מחשבות ,ועל כ ג הפסול מצטבע בגווני
חווריניי .לעומת זאת במחשבה מעורבת יש נסיו לבנות זהות חיובית לקרב ,ומשו
כ +כאשר המאבק מסתיי בנצחונה של מחשבת הפסול ,שומעי בסופו של דבר
אקורד סיו ֵ
צ6ר.2
בסוגיית הגמ' נית למנות שלושה שלבי :
1
2

עיי בהקשר זה בשיעור מס'  ,3העוסק באופי הפסול של מחשבת 'שלא לשמה'.
על פי החילוק המוצע ,מחשבה מעורבת מצומצמת בהיק חלותה א +עוצמתה גבוהה יותר
מסת מחשבת שלא לשמה .לש כ +יש לחדש שעצ המאבק בי המחשבות מהווה גור
פסול ,וגור זה חסר במחשבת שלא לשמה בטהרתה.
א +כדי לבאר את גו ההו"א שמחשבה מעורבת תפסול רק בחלק מ העבודות בניגוד
למחשבת שלא לשמה בטהרתה ,אי הכרח בקבלת החידוש הזה .נית לומר שבמחשבה
מעורבת קיי רק פסול אקטיבי ,ואי אפשר לדבר על העדר לשמה )היות שבמחשבה מעורבת
יש ג לשמה( .מה שאי כ במחשבת שלא לשמה בטהרתה ,ש אפשר לדבר ג על פוסל
חיובי וג על העדר לשמה.
לפיכ ,+מחשבת שלא לשמה בטהרתה חזקה יותר ממחשבה מעורבת בכל מוב שהוא ,ובי
השאר מובנת בכ +ההו"א לצמצ את חלותה של מחשבה מעורבת למוקדי מסויימי בלבד,
ואי צור +לחדש שמחשבה מעורבת עדיפה על מחשבת שלא לשמה בטהרתה.
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שלב ראשו  דיו בקבלה ,והאפשרות לחלק בי פיגול לבי 'שלא לשמה'.
שלב שני  חלוקה פנימית במחשבת פיגול גופה.
שלב שלישי  דיו בטבילת אצבע.
לאפשרות החילוק בי פיגול לבי 'שלא לשמה' כפי שהיא עולה בשלב הראשו
כבר התייחסנו בעבר .נזכיר בקצרה שנית לבסס חילוק כזה על ההבנה ש'שלא לשמה'
הוא בס +הכל העדר לשמה ולכ הוא פוג בכל שלב במהל +עבודת הקרב ,ואילו
פיגול הוא פוסל חיובי ולכ חשבנו בהו"א שרק במוקדי מיוחדי יחול פסול כזה.
ע זאת הערנו שהצבת הדברי בדר +זו אינה שוללת את הבנת הגרי"ז .הבנה כזו
מניחה שקיי ערו ,של העדר לשמה בפסול של שלא לשמה ,אבל בהחלט יתכ שקיי
ערו ,נוס של 'שלא לשמה' כפוסל חיובי ,כפי שמבי הגרי"ז .למעשה ,הגרי"ז עצמו
טוע ששני ערוצי כאלו דרי בכפיפה אחת בדי של 'שלא לשמה'.

ב .חילוק בי עבודות שונות
בשלב השני של הסוגייה מעמתת הגמ' שתי ברייתות בתורת כהני ,ומתוכ
מגיעה הגמ' לחילוק הקשור לעבודות בה שיי +הפסול של מחשבת פיגול .הסתירה
מתייחסת באופ ישיר למלאכת הקבלה ,כאשר בברייתא אחת נאמר שקבלה שונה
מזריקה בכ +שבקבלה 'לא עשה מחשבה כמעשה' )והגמ' מסבירה שמדובר במחשבת
פיגול( ,וברייתא אחרת מרבה א קבלה לעניי פיגול.
הגמ' מגיעה למסקנה שיש לחלק בי שני מצבי :
"ÈÈ¯‰' ¯Ó‡„ ‡‰ ,'¯ÁÓÏ ‰Ó„ Ï·˜Ï Ó"Ú ËÁÂ˘ ÈÈ¯‰' ¯Ó‡„ ‡‰ - ‡È˘˜ ‡Ï ‡Ï‡ ...
" ...'¯ÁÓÏ ÌÈ¯È˘ ÍÂÙ˘Ï ˙Ó ÏÚ ‰Ó„ Ï·˜Ó
)(:‚È ÌÈÁ·Ê
חילוק זה מבוסס על האבחנה שבי קבלה כתוכ מחשבת פיגול לבי קבלה כשעה
שהפיגול חל בה .החילוק יכול להתפרש בשתי דרכי :
דר +אחת  מחשבת פיגול חלה בשעת הקבלה ,אבל אי היא חלה במחשבה
שתוכנה הוא קבלה חו ,לזמנה.
דר +שניה  מחשבת פיגול חלה במחשבה שתוכנה הוא הקבלה ,אבל אי היא חלה
בשעת הקבלה.
בדר +הראשונה נוקט רש"י על אתר .הראב"ד בתורת כהני מביא את שיטתו של
רש"י ,אבל הוא חולק על שיטה זו ומאמ ,את הדר +השניה .לפי רש"י נאמר שמצד
השעה שבה אפשר להחיל פיגול נית לרבות קבלה .הקבלה היא שלב של עבודה וזה
שלב משמעותי שבו אפשר לפסול את הקרב.
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אבל א באי לדו בתוכ המחשבה שהופ +את הקרב לפיגול ,חייבי לשלב
יסוד של אכילה .אמנ מדובר על אכילה במובנה הרחב ,אכילה שכוללת אכילת אד
או אכילת מזבח )וא אכילות אחרות( ,על כל פני תוכ מסוי של אכילה מוכרח
לאפיי את מחשבת הפיגול .לפיכ ,+מחשבה על מנת לקבל את הד חו ,לזמנו אינה
מפגלת משו שזו אינה מחשבת אכילה כלל.
לפי רש"י ,א כ ,מרבי מחשבה שתוכנה הוא הקטרה או שפיכת שיריי ,משו
שכל אלו יכולות להתפרש כאכילת מזבח .יש מקו להסתפק בהקשר זה במעמד
המדויק של הקטרה ושפיכת שיריי .נית להבי ששיוכ לפיגול הוא באמת רק מדי
אכילה ,על תק של אכילת מזבח ,וצביונ כעבודה לא רלבנטי .א מביני כ ,+פטורי
לגמרי מכל דיו באופיי של הקטרה ושפיכת שיריי כחלק ממער +העבודה.
לחילופי ,נית לומר שג הקטרה ושפיכת שיריי התרבו למחשבת פיגול בגלל
היבט מסוי של עבודה שקיי בה .מימד העבודה שבה אמנ שונה מעבודה כמו
שחיטה ,אבל נית לדבר על שני רבדי של עבודה :
רובד אחד  ארבע עבודות הד .אלו עבודות שמעכבות את הכפרה.
רובד שני  עבודות שאינ מעכבות את הכפרה ,אבל ה מוגדרות כעבודות ,כמו
הקטרת אימורי ,שפיכת שיריי וכיוצא באלו.
על רקע זה נוכל לומר שהקטרה ושפיכת שיריי מסוגלות להיתפס במחשבת
פיגול .נוכל להבי שג כאשר אד שוחט על מנת לזרוק את הד למחר ,הקרב
מתפגל משו שהזריקה היא עבודה .ריבוי כזה מאפשר ג לשפיכת שיריי והקטרת
אמורי למלא את התוכ של מחשבת פיגול .אמנ ,לפי הקו הזה נצטר +לשוב ולשאול
מדוע שוחט על מנת לקבל למחר אינו מפגל את הקרב.
בנקודה זו נית לפנות לדברי הראב"ד בתורת כהני .הראב"ד מציג בתחילת
הדברי את הכיוו של רש"י ,אבל בניגוד לרש"י הוא מספק לו הסבר שונה .רש"י,
כזכור ,דיבר על כ +שתוכ מחשבת הפיגול חייב להיות תוכ של אכילה ,ולפיכ +תוכ
של קבלה אינו מפגל .הראב"ד מבאר בדר +הבאה את שיטת רש"י לגבי ההפקעה של
קבלה מיכלתה לשמש כתוכ של מחשבת פיגול :
"‡Â‰˘ ÈÙÓ - ÌÚË‰Â ,‰ÏÒÙ ‡Ï ,¯ÁÓÏ ÂÓ„ Ï·˜Ï ˙Ó ÏÚ ËÁÂ˘‰ ÈÎ ÌÈ˘¯ÙÓ ˘È
„·¯ ˘‡¯ÁÓÏ ‰È¯È˘ ÍÂÙ˘Ï ˙Ó ÏÚ Ï·˜Ó‰ Ï·‡ ,˜Á˘ÓÎ ‡Ï‡ ÂÈ‡ ÍÎÈÙÏ ,¯˘Ù‡ È
 " ...‰ÏÒÙ)¯‡·"„ ˙(‰"‰ '„ ‡˙˘¯Ù ‰·„„ ‡¯Â·È„ ‡¯˜ÈÂ ÌÈ‰Î ˙¯Â
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מדברי הראב"ד משמע שהמיעוט של קבלה אינו קשור לדרישה של תוכ אכילה
במחשבת פיגול .עקרונית ,סבור הראב"ד ,כל מחשבה שהיא לש עבודה שתתבצע
חו ,לזמנה תוגדר כמחשבה מפגלת.
על רקע זה מתרבות ההקטרה ושפיכת השיריי ,ועקרונית היינו יכולי לרבות
באותו אופ ג את הקבלה כתוכ של מחשבת פיגול .דא עקא ,ששחיטה במחשבה
לקבל את הד למחר אינה סבירה .עקב כ +אנחנו מניחי שזו מחשבה לא רצינית,
אינו אלא כמשחק ,ואי כא פיגול .3מכל מקו ,לפי הקו של רש"י מהל +הגמ' פשוט
וחלק ,והעקרו שבוקע ועולה מתו +דברי הגמ' מדבר על דרישה של אכילה כתוכ של
מחשבת הפיגול.
יש לציי נקודה אחת שמעיבה במקצת על הבנתו של רש"י .לפי רש"י מגיעה הגמ'
למסקנה שמחשבת פיגול אינה נתפסת בשעת הקטרה ושפיכת שיריי ,אבל היא
נתפסת בתוכ של הקטרה ושפיכת שיריי .בשלב זה מקשה הגמ' קושייה פנימית
מהקטרה ושפיכת שיריי עצמ :
"‡‰ - ‡È˘˜ ‡Ï ...Ô˙‰Â ?‰·˘ÁÓ Â‰· ‰ÏÒÙ ‡Ï ÔÈ¯ÂÓÈ‡ ˙¯Ë˜‰Â ÌÈ¯È˘ ˙ÎÈÙ˘Â ...
„‡˙Ó ÏÚ ÌÈ¯È˘ ÍÙÂ˘ ÈÈ¯‰' ¯Ó‡„ ‡‰ ,'¯ÁÓÏ ÌÈ¯È˘ ÍÂÙ˘Ï ˙Ó ÏÚ ˜¯ÂÊ ÈÈ¯‰' ¯Ó
"¯ÁÓÏ ÔÈ¯ÂÓÈ‡ ¯ÈË˜‰Ï
)(:‚È ÌÈÁ·Ê
מהל +זה מעורר תהייה מסוימת ביחס לשיטת רש"י .לפיו עצ החילוק של הגמ'
מתפרש באופ פשוט .זורק על מנת לשפו +שיריי למחר מפגל משו שהוא חשב
מחשבת אכילה חו ,לזמנה בשעת עבודה .אבל שופ +שיריי על מנת להקטיר למחר
אינו מפגל משו שיש לחשוב מחשבת פיגול בשעה של עבודה ,ושפיכת שיריי אינה
עבודה לעניי זה.
אבל לפי הקו הזה יש להסיק שכל מחשבה שתהא אינה מפגלת בשעת שפיכת
שיריי .למשל ,השופ +שיריי על מנת לאכול את הבשר למחר לא יפגל ,משו
ששעת שפיכת השיריי אינה שעה כשרה להחלת מחשבות פיגול בקרב.
מדוע א כ דיברה הגמ' על שופ +שיריי על מנת להקטיר אמורי למחר?
מהניסוח הזה מתקבל הרוש שדווקא השילוב של שפיכת שיריי והקטרת אמורי
הוא המפקיע את חלותו של הפיגול ,ואילו לפי הקו של רש"י עצ הנסיו לפגל בשעת
3

יש להסתפק בכוונת הראב"ד בטיעו של אינו אלא כמשחק ,כמו ברוב המקומות שבה עולה
טיעו מהסוג הזה .נית להבי שמדובר באומדנה פסיכולוגית המטילה דופי ברצינותו של
העובד ,ונית להבי שמדובר בהפקעה אובייקטיבית של מחשבה כזו ואפילו א מניחי
שהעובד רציני ,מעי היסוד של בטלה דעתו אצל דעת כל אד.
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שפיכת השיריי נידו לכשלו ,ואי זה משנה מהו תוכ המחשבה המפגלת .רש"י
יצטר +לומר שהגמ' נקטה בדוגמה בעלמא ,ופרט לתהייה קלה זו מהל +הסוגייה פשוט
וחלק לפי הבנתו של רש"י.
הראב"ד מצדד בכיוו ההפו +ביחס להבנת החילוק הבסיסי בגמ' .הוא מבאר את
הדברי ומתמודד ע הקושיות הרבות שעולות בעקבות שיטה זו :
"˙Â·¯Ï ÔÈÓ' È˙˜„ ÂÈÈ‰Â ,‰ÏÒÙ ¯ÁÓÏ Ï·˜Ï ˙Ó ÏÚ ËÁÂ˘‰ ÈÎ ÌÈ˘¯ÙÓ ˘ÈÂ ...
˘È˙˜„Î ‰ÏÒÙ ‡Ï ¯ÁÓÏ ‰È¯È˘ ÍÂÙ˘Ï ˙Ó ÏÚ Ï·˜Ó‰ Ï·‡ ,' 'ÂÎÂ ÏÂ·È˜Â ‰ËÈÁ
'" ...'‰¯ÙÎ‰ ˙‡ ÔÈ·ÎÚÓ ÔÈ‡˘ ÔÈ¯ÂÓÈ‡ ˙¯Ë˜‰Â ÌÈ¯È˘ ˙ÂÎÈÙ˘ Â‡ˆÈ
)¯‡·"„ ˙(‰"‰ '„ ‡˙˘¯Ù ‰·„„ ‡¯Â·È„ ‡¯˜ÈÂ ÌÈ‰Î ˙¯Â
לפי הראב"ד הקבלה מסוגלת לשמש כתוכ מחשבת פיגול ,והפקעת הקבלה
נאמרה ביחס לנסיו לפגל בשעת הקבלה במחשבה שתוכנה הוא הקטרה ושפיכת
שיריי .בזה שולל הראב"ד את ההקטרה משני היבטי :
היבט אחד  היבט המגדיר את ההקטרה כעבודה.
היבט שני  היבט המגדיר את ההקטרה כאכילה.
כאשר הראב"ד שולל את חלותו של פיגול במקבל על מנת לשפו +שיריי
ולהקטיר אמורי ,הוא שולל אותה ה משו שהיא לא עונה לקריטריוני של אכילה
וה משו שחסרי בה הנתוני של עבודה בהקשר זה של תוכ מחשבת פיגול.
לו היה הראב"ד אומר את הדברי בצורה עקבית ונעצר בשלב הזה ,ניחא .אבל
הראב"ד טורח לחלק בנקודה זו ג בי קבלה לזריקה .הוי אומר ,קבלה לש שפיכת
שיריי והקטרת אמורי אינה מפגלת ,אבל זריקה לש הקטרת אמורי ושפיכת
שיריי מפגלת.
הראב"ד מאפיי את חלוקת הגמ' בהרכיבו שני משתני :
משתנה אחד  תוכ המחשבה שיוצרת את הפיגול.
משתנה שני  סוג העבודה שבשעתה חושבי את המחשבה הזו.
למבנה המורכב הזה נוספת נסיגה מסוימת שעליה מצביע הראב"ד בסיו המהל+
שלו .עקב לח ,מתו מצד מקורות שוני מעלה הראב"ד אפשרות שהמבנה שהוא יצר
תוא את העניי של שפיכת שיריי בלבד ,והקטרת אמורי מחו ,לעסק .וכ +כותב
הראב"ד בסיו דבריו :
"‡Ï '¯ÁÓÏ ¯ÈË˜‰Ï ˙Ó ÏÚ ÍÙÂ˘ ÈÈ¯‰' ¯Ó‡„ ‡ÓÚË ‡·¯ ÔÈÚÓ˘‡ ‡Ï ,ÈÓ È‡ ...
‰¯ÙÎ È·ÎÚÓ ‡Ï„ ‚"Ú‡ '¯ÁÓÏ ÔÈ¯ÂÓÈ‡ ¯ÈË˜‰Ï ˙Ó ÏÚ Ï·˜Ó ÈÈ¯‰' ¯Ó‡ Ï·‡ ,ÏÈÒÙ
 " ...ÔÈ¯ÂÓÈ‡ ˙¯Ë˜‰Â ÌÈÈ¯È˘ ˙ÎÈÙ˘ ÔÈ· ˘È ˘¯Ù‰ ‰ÊÂ ...‰ÏÒÙ)¯‡·"„ ˙(‰"‰ '„ ‡˙˘¯Ù ‰·„„ ‡¯Â·È„ ‡¯˜ÈÂ ÌÈ‰Î ˙¯Â
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חילוק זה בא לעול מתו +אילו ,המשנה בד כט :ביחס להגדרת פיגול .במשנה
נאמר למעשה בצורה מפורשת שהמקבל על מנת להקטיר למחר מפגל :
"¯ÈË˜‰ÏÂ ÏÂÎ‡Ï ÂÎ¯„˘ ¯·„ ÏÂÎ‡Ï ,˜¯ÂÊ‰Â ÍÏ‰Ó‰Â Ï·˜Ó‰Â ËÁÂ˘‰ ÏÎ - ÏÏÎ‰ ‰Ê
„·¯ ˘„¯" ...˙¯Î ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁÂ ÏÂ‚Ù ÂÓÊÏ ıÂÁ ...¯ÈË˜‰Ï ÂÎ
)(:ËÎ ÌÈÁ·Ê
א באנו לברר את יסוד החילוק בי הקטרה לשפיכת שיריי ,נוכל כמוב
להעלות שני כיווני חשיבה :
כיוו אחד  הקטרת אמורי היא יותר 'אכילה' משפיכת שיריי.
כיוו שני  הקטרת אמורי היא יותר 'עבודה' משפיכת שיריי.
הראב"ד עצמו לוח ,על הכיוו הראשו ,והוא מבאר ששפיכת שיריי אמנ דומה
לאכילת מזבח ,אבל אי היא אכילת מזבח מובהקת כמו הקטרה ,ומשו כ +היא
ממועטת ממחשבת פיגול.
נחזור לעיקר חילוקו של הראב"ד ,והוא ההבדל שבי קבלה לזריקה .כאמור לעיל,
הראב"ד טוע שקבלה לש שפיכת שיריי למחר אינה מפגלת ואילו זריקה לש
שפיכת שיריי למחר מפגלת.
טיעו כזה מצרי +מקור ונימוק ,והראב"ד מצביע בעיקר על מקור :
"˙Â‡· ÔÈ‡˘ ˙Â„Â·Ú ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ‰˜È¯Ê· ‰·˘ÁÓ· ÏÒÙ ·Â˙Î‰ ÂÏÈÙ‡˘ ÈÙÓ - ÌÚË‰Â
‡" ...·Â˙Î‰ ÈÂ·È¯Ó ‡Ï
)¯‡·"„ ˙(‰"‰ '„ ‡˙˘¯Ù ‰·„„ ‡¯Â·È„ ‡¯˜ÈÂ ÌÈ‰Î ˙¯Â
הראב"ד טוע שעיקר פשט הכתוב במחשבת פיגול מתייחס לזריקה ,והוא
משתמש בנקודה זו כדי לחלק בינה לבי קבלה על רקע שפיכת שיריי .בהמש +דבריו
הוא נעזר ג בלשו הסוגייה.
את הנימוק לחלוקה הזו יש לתלות לכאורה בנקודה הבאה .נית לדבר על שני
ערוצי בדי של מחשבת פיגול :
ערו ,אחד  פיגול כדי בעבודה .תכנו של ערו ,זה הוא שהפיגול מתלבש על
עבודה מסוימת ופוסל אותה .ממילא בעקבות כ +פסול כל הקרב משו ששחיטתו או
זריקתו היו פגומות ,על כל פני הפיגול עצמו תוק את העבודה כעבודה.
ערו ,שני  פיגול כדי בקרב .כא הפיגול משתמש בעבודה כדי לתקו את הקרב
במישרי ועל ידי כ +לפגו בו.
בנקודה זו נית לחלק בי הקבלה לבי השחיטה והזריקה .שחיטה וזריקה ה
עבודות שמתפקדות כשלבי בעיצוב הקרב .לפיכ +נית לדבר בה ג על הערו ,של
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פיגול כדי בקרב .לעומת זאת ,הקבלה אינה שלב בעיצוב הקרב אלא תחנה בתהלי+
ההקרבה .קיי בה כמוב הערו ,של פיגול כדי בעבודה ,משו שג היא עבודה
שמעכבת כפרה וא היא מתפגלת הכל נהרס .אבל אי בה את היכולת להחיל פיגול
בקרב עצמו בצורה ישירה.
שילובו של חילוק כזה במסגרת דעתו של הראב"ד ,בנוי על שלוש הנחות :
הנחה אחת  ההכרה הכללית במציאות של סוגי עבודות ,והחלוקה בי עבודות
המעצבות את הקרב ובי עבודות שדרושות כחלק מסדר העבודה בלבד.
הנחה שניה  יישו ההכרה הכללית הזו לש חלוקה בי שחיטה וזריקה מצד
אחד ובי קבלה מצד שני.
הנחה שלישית  הקביעה שלחלוקה זו יש משמעות בהקשר של הקטרת אמורי
ושפיכת שיריי.
פירושה של ההנחה השלישית הוא שכדי לשלב את שפיכת השיריי והקטרת
האמורי במאגר המחשבות שמפגלות קרב ,יש לעבוד בערו ,של פיגול כדי העוסק
בקרב במישרי .זה אפשרי דווקא בשחיטה ובזריקה ,אבל לא בקבלה .הערו ,של
פיגול כדי בעבודה אינו כולל כמחשבה המפגלת את ההקטרה ושפיכת השיריי.

ג .קבלה ושחיטה
נעמוד על הנחיתות של קבלה לעומת שחיטה וזריקה .דיברנו על כ +שנית לראות
דווקא את השחיטה והזריקה כמעצבות את אופי הקרב ,בניגוד לקבלה .מסברה ,נית
לומר שלשחיטה ולזריקה יש תפקידי מהותיי בעיצוב קדושתו של הקרב ובמילוי
יעדיו.
השחיטה מהווה את נקודת המעבר בי קדושת הגו לקדושת קרב ,והזריקה היא
עיקר הכפרה .4את הקבלה נית לראות כתחנת ביניי בלבד בי השחיטה לזריקה.
תחנה זו אמנ הכרחית והיא שלב מהותי בתהלי +ההקרבה ,אבל אי לה משמעות
קריטית בקביעת זהות הקרב.5
יש להעיר שקביעה זו אינה פשוטה .יש תפקיד משמעותי שהקבלה ממלאת מעבר
לעניי הטכני של צור +זריקה .הקבלה מלווה את אחד השלבי בקידוש הד .הגמ'
4
5

עיי ברמב" בהלכות קרב פסח ב/ו .הרמב" מגדיר ש את הזריקה כעיקר הקרב.
לש השוואה ,בקרבנות העו יש רק מליקה והזאה או מיצוי ,דהיינו פעולות המקבילות
לשחיטה וזריקה ,ואי פעולה המקבילה לקבלה משו שברגע שאי צור +טכני בקבלה
)ובקרבנות העו אי צור +כזה משו שממצי ומזי מהעו עצמו( ,לא דורשי אותה .עיי
ג במנחות טז :ובחלוקה שמעלה ש הגמ' בי שחיטה וזריקה לקבלה והולכה.
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קובעת שהד מתקדש באופ כפול ,ה על ידי הסכי בשעת השחיטה ,וה על ידי כלי
שרת בשעת הקבלה :
"È„ÈÓ !‡ÓÈÊ ‡„Á ‰˘„˜ ‡‰ ?ÈÏ ‰ÓÏ - ˙¯˘ ÈÏÎ· Â˘„˜ÓÂ ˙¯˘ ÈÏÎ ÍÂ˙Ï Â˙ÂÂ
„" ...˙¯˘ ÈÏÎ· ‰ÈÏ ˘È„˜Ó ¯„‰ ,‰Ó‰· ¯‡Âˆ· ÔÈÎÒ ‰È˙˘È„˜„ ‚"Ú‡ Ì„ ,Ì„‡ ‰Â‰
)(:„È ‰ËÂÒ
הגמ' בסוטה דנה בתהלי +הכפול של קידוש הקומ ,במנחה ,ולש השוואה מפנה
הגמ' לתהלי +הקידוש הכפול שעובר ד הקרב .ראשית ,הד מתקדש בצואר הבהמה
בשעת השחיטה ,ולאחר מכ מתקדש הד שנית בשעת הקבלה ובכלי שרת.
בנקודה זו יש לתת את הדעת על מהות הקבלה לאור תפקידה כמקדשת את הד.
נית להבי שהקבלה כעבודה היא אכ רק תחנת ביניי טכנית בי השחיטה לבי
הזריקה .אמנ הד מתקדש בשעת הקבלה אבל מה שמקדש את הד הוא ה'כלי
שרת' ,ולפעולת הקבלה כעבודה אי שייכות למשימה זו של קידוש הד.
לחילופי ,נית להבי שלעבודת הקבלה כעבודה יש חלק במשימה זו של קידוש
הד .מוב שלפי ההבנה הראשונה של קידוש הד כתלוי בכלי שרת בלבד ולא בקבלה
כעבודה ,קל יותר לחלק בי שחיטה וזריקה מצד אחד לבי קבלה מצד שני.
חשוב לציי שבפ מסוי הקבלה עדיפה על השחיטה .הגמ' קובעת שמקבלה
ואיל +מצוות כהונה )בניגוד לשחיטה שכשרה בזר( ,והגמ' מתבטאת בכמה מקומות
ביחס לשחיטה במושגי של 'שחיטה לאו עבודה היא'.
בהקשר זה נית לפנות למחלוקת ראשוני גדולה ביחס להגדרת המושג 'פסולו
בקודש' .אחד המוקדי שבו עולה העניי הוא סביב המשנה בד פד .ומחלוקת
התנאי שבה .המשנה דנה בדי של 'א עלו לא ירדו' ,ואחד מהמקרי בה נחלקו ר'
שמעו ור' יהודה הוא המקרה של נשפ +דמה.
ר' שמעו טוע עקרונית שא הפסול מוגדר כ'פסולו בקודש' אזי כאשר החפצא
הפסול עולה למזבח לא מורידי אותו .ר' יהודה חולק בכמה פרטי על כלל עקרוני
זה ,ואחד הפרטי הוא המצב שבו נשפ +דמה של הבהמה .ר' שמעו סובר ש'נשפ+
דמה' מוגדר כ'פסולו בקודש' ועל כ א עלו לא ירדו .התוס' על אתר חוקרי בדעת ר'
שמעו את היישו של פרט זה :
"'Â„¯È ‡Ï' ˘"¯ ¯Ó‡È ‡Ï ‰Ï·˜ Ì„Â˜ „·‡Â Ì„‰ ÍÙ˘˘· ‡Ó˘ ÈÎ ,ÔÂÈÚ ÍÈ¯ˆ Â‰ÈÓÂ ...
·˘·" ...‰Ï·˜ ¯Á‡ „·‡Â ÈÏÎ‰ ÔÓ ÍÙ˘˘· ‡Ï‡ ,‰„·Ï ‰ËÈÁ˘ ÏÈ
)(ÔÈ˙È‰ ‰"„ 'ÒÂ˙ :„Ù-.„Ù ÌÈÁ·Ê
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א נכניס את הקבלה כחלק מההגדרה של ר' שמעו למושג 'פסולו בקודש' ,סביר
להניח שנראה את הקבלה כשלב שמחדש יסוד מסוי בעיצוב הקרב .א נאמר
שההגדרה של 'פסולו בקודש' מסתיימת ע השחיטה ,נית לראות את הקבלה כשלב
טכני גרידא.
בסיכומו של דבר ,חקרנו מעט סביב אופי עבודת הקבלה .חקירה זו עלתה
בעקבות דברי הראב"ד בתורת כהני ושיטתו המיוחדת בהבנת מהל +הגמ' בזבחי
יג.יג . :ראינו שדבריו מבוססי על כמה הנחות ,אחת מה היתה ההנחה שיש לחלק
בי קבלה לבי זריקה .כרקע לחלוקה כזו בחנו את אופי עבודת הקבלה ,והערנו שנוח
יהיה לקבל את דברי הראב"ד לפי ההבנה שרואה בקבלה שלב טכני בלבד.
מוקד נוס בדברי הראב"ד מוקדש לבחינת מקומה של השחיטה במער +שהוא
בונה סביב הסוגייה בזבחי .מסברה נית היה לבודד את הזריקה ולומר שדווקא בה
יש פיגול במחשבה שתוכנה הוא שפיכת שיריי .ההפקעה של שפיכת שיריי מהיותה
תוכ מחשבת פיגול תיתכ ה לגבי קבלה וה לגבי השחיטה.
חלוקה כזו תתבסס על העובדה שהזריקה היא עיקר הקרב ,והדבר בא לידי ביטוי
בכמה מקומות .למשל ,בשינוי בעלי שבו המחשבה צריכה להתמקד בזריקה לפי רוב
הראשוני .אפילו בטיעו של הראב"ד עצמו שתמ +את החילוק בי זריקה לקבלה
בפסוק העוסק בדי פיגול ,נית להשתמש כדי לסנ את השחיטה לקבלה .שהרי פסוק
זה עוסק בזריקה דווקא ,וכפי שקבלה ממועטת משו שהיא באה מריבוי בלבד ,כ +ג
נית למעט את השחיטה.
אבל הראב"ד בדבריו בתורת כהני מרחיב את היריעה .נעיר מראש שהגירסה
משובשת מעט ,ונית להבי מחלקי שוני בראב"ד לכא ולכא .על כל פני ,הנימה
הדומיננטית מצביעה על השוואת השחיטה לזריקה .וכ +כותב הראב"ד בתורת כהני
בפרשת צו :
"‡Ï ÌÈÈ¯È˘ ÍÂÙ˘Ï ˙Ó ÏÚ Ï·˜Ó‰˘ ,¯·„ ÏÎ· ˙ÂÂ˘ ÔÈ‡ ‰˜È¯ÊÂ ‰ÎÈÙ˘ Â‰ÈÓ ...
,¯·„ ÏÎÏ ËÁÂ˘‰ ÔÈ„ ÍÎ ˜¯ÂÊ‰ ÔÈ„ÎÂ .ÂÓÓ ˙ÂÁÙÂ ÍÈÏÂÓ‰ ÔÈ„ ÍÎ Ï·˜Ó‰ ÔÈ„ÎÂ ,‰ÏÒÙ
ÏÎ ˙ÏÁ˙ ‰ËÈÁ˘· ÈÎ‰ 'ÈÙ‡ ,‰Ï·˜‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ‡¯˜Ó· ˙ÏÒÂÙ ‰ËÈÁ˘‰ ÔÈ‡˘ È"ÙÚ‡Â
" ...‰˜È¯Ê· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ,ÔÈÏÂÁ· ˙¯˙Ó ‡È‰Â ¯˘Î‰‰
)¯‡·"„ ˙(Â"‰ 'Á ‡˙˘¯Ù Âˆ ÌÈ‰Î ˙¯Â
הראב"ד מחלק בי שפיכה לבי הקטרה ,ה בפרשת ויקרא וה בפרשת צו .יש
לציי שקיי הבדל מסוי בניסוח החילוק שבי שפיכה להקטרה בשני המקומות
הללו .מדברי הראב"ד בפרשת ויקרא משתמע שהפסוק של פיגול עוסק דווקא
באכילה ,ואכילה פירושה איכול דהיינו שריפה כפי שקורה לאימורי בהקטרה .שפיכת
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שיריי מופקעת מכל אלו משו שהד לא נשר  ,ועל כ קשה להגדיר שפיכת שיריי
כאכילת מזבח.
בפרשת ַצו מעיר הראב"ד שא על פי שהשתייה בכלל אכילה בכל מיני מקומות
בהלכה ,כא אי זה מספיק .האיזכור של הביטוי 'שתייה בכלל אכילה' מוביל
להתמקדות בתהלי +ולא להתמקדות בתוצאה .מה שאי כ בפרשת ויקרא ,ש הבנו
שהחשיבות היא בתוצאה של איכול.

ד .הקטרה ושפיכה
דיברנו עד כה על כ +שאפשר לראות את שילוב של הקטרה ושפיכת שיריי
במער +של פיגול על תק היות סוגי של אכילה .לחילופי ,נית לדבר על הקטרה
ושפיכה כעבודות הקרב ,ולבחינת עניי זה נקדיש את הדברי שלפנינו.
הצבת שפיכת שיריי והקטרת אימורי במשבצת של עבודות נבחנת בכפילה :
בחינה אחת  מעמד ביחס לארבע עבודות הד.
בחינה שניה  מעמד האחת ביחס לשניה.
המכנה המשות ביניה שמנוגד לארבע עבודות הד הוא שאלו עבודות שאינ
מעכבות את הכפרה .חר אותו מכנה משות  ,יתכ שיש להפריד בי הקטרה לשפיכת
שיריי ,וזאת לשני הכיווני.
נפתח בהקטרת אימורי .הגמ' בפסחי קובעת את הדי הבא :
"¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ?ÔÈ¯ÂÓ‡ ˙¯Ë˜‰ Ì„Â˜ ˜Â˘Â ‰ÊÁ· ÔÈ‡˘¯ ÌÈ‰Î Â‰È ÏÂÎÈ - ‡È˙„ ...
'ÔÈ¯ÂÓ‡ Â‡ÓË ÏÂÎÈ ...'ÂÈ·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰ÊÁ‰ ‰È‰Â' ¯„‰Â '‰Á·ÊÓ‰ ·ÏÁ‰ ˙‡ Ô‰Î‰ ¯ÈË˜‰Â
‡- 'ÂÈ·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰ÊÁ‰ ‰È‰Â' ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ?˜Â˘Â ‰ÊÁ· ÔÈ‡ÎÊ ÌÈ‰Î Â‰È ‡Ï Â„·‡˘ Â
" ...ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
)(:Ë ÌÈÁÒÙ
הגמ' קובעת שלא נית לאכול חזה ושוק כל עוד לא הוקטרו האמורי וה
קיימי .א +א האמורי נטמאו או אבדו נית לאכול בחזה ושוק למרות שהאמורי
לא הוקטרו.
במסגרת הסוגייה ב'תמיד נשחט' ,נית היה לצמצ את הקביעה הזו .שהרי הגמ'
דנה בחזה ושוק ,ונית לומר שמדובר בדיו נקודתי בלבד .כלומר ,אי דיו מצד
האמורי כמתירי הקרב .ברור לגמ' שרק הד הוא המתיר ,ושאר הקרבנות מותרי
ג לאכילה ואפילו ללא הקטרת אמורי.
הדיו הוא דווקא בשלמי ,ש הכהני יעודי לזכות בחזה ושוק ,ואת זה
מסייגת הגמ' וקובעת שדרושה הקטרת אמורי )שוב ,רק א האמורי קיימי( .נית
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להעלות על הדעת א נקבל את הצמצו הזה ,שאפילו בשלמי עצמ יוכלו הבעלי
לאכול את הבשר ג ללא הקטרת האמורי ,וכל הדיו מוסב על זכיית הכהני בחזה
ושוק בלבד.6
אבל התוס' הבינו את הדי של הקטרת האמורי כמעכב ,כדי כללי שאינו מוסב
דווקא על חזה ושוק .התוס' דני בגמ' הבאה :
"‡‡·¯ ?È‡Ó ËÁ˘Â ¯·Ú - 'Ë"È· ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ ˙Â·„Â ÌÈ¯„' ¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ï - Â‰Ï ‡ÈÚ·È
‡Ì„‰ ˙‡ ˜¯ÂÊ ¯Ó‡ ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰·¯ ,‰ÏÈÎ‡· ¯˘· ¯È˙‰Ï ˙Ó ÏÚ Ì„‰ ˙‡ ˜¯ÂÊ ¯Ó
- „·‡˘ Â‡ ¯˘· ‡ÓË Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡ ?Â‰ÈÈÈ· È‡Ó .·¯ÚÏ ÔÈ¯ÂÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï ˙Ó ÏÚ
" ...˜È¯Ê ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰·¯Ï ,˜È¯Ê ‡Ï ‡·¯Ï
)·(:Î ‰ˆÈ
בגמ' מבוארת הנפק"מ בי דעות האמוראי .לפי רבא אי טע לזרוק את הד
כאשר נטמא הבשר משו שהיתרה של זריקת הד ביו"ט הוא להתיר את הבשר
באכילה ,וכאשר נטמא הבשר אי מקו להתיר את זריקת הד .לפי רבה בר רב הונא
עדיי יש אפשרות לזרוק את הד כדי להקטיר את האמורי לערב.
התוס' על אתר מנסי להעלות נפק"מ אחרת :
"ÏÈ‡Â‰ ˜È¯Ê ‡·¯Ï„ ,Â„·‡˘ Â‡ ÌÈ¯ÂÓÈ‡ Â‡ÓË˘ ÔÂ‚Î Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡„ ‡ÓÈ - ˙"‡Â
ÏÎ ÔÈ¯ÂÓÈ‡ Ì˙‰ ¯Ó‡ ‡‰ ,‰ÏÈÎ‡· ¯˙ÂÓ ¯˘·‰ ‡‰È Í‡È‰ - ‰˘˜ Ï·‡ ...¯˘· ‡ÎÈ‡Â
" ...ÏÈÎ‡˙Ó ‡Ï ¯˘· È¯Ë˜Ó ‡Ï„ ‰ÓÎ
)·(È‡Ó ‰"„ 'ÒÂ˙ :Î ‰ˆÈ
התוס' ,א כ ,הבינו שהקטרת האמורי בעוד קיימי מעכבת את אכילת הבשר
ולאו דווקא את זכיית הכהני בחזה ושוק.
לעניי עצ הדי של הקטרת אמורי כמעכב ,הציע הגרי"ד שתי הבנות :
הבנה אחת  יש לקרב שני מתירי ,ד ואמורי .אלא שהאמורי מתפקדי
כמתיר רק כאשר ה קיימי ,וה ראויי להקטרה.
הבנה שניה  יש לקרב מתיר אחד בלבד ,והוא הד .יש מעכב צדדי שאוסר
לאכול לפני הקטרה על דר' +לא יהא שולחנ +מלא ושולח רב +ריק' .עיכוב זה אינו
קיי כלל כאשר אי אמורי ,וג כאשר יש אמורי אי ליקוי בקרב כחפצא .לפיכ,+
6

עיי בניסוחו של הרמב" בהלכות מעשה הקרבנות ט/יא  " ...ושאר השלמי נאכלי
לבעלי ,ואי הכהני זוכי בחזה ושוק אלא לאחר הקטר אמורי" .נית לדייק מדברי הרמב"
שדי הקטרת האמורי כמעכב חל דווקא לגבי חלק הכהני בחזה ושוק ,אבל הבעלי אוכלי
את בשר השלמי ג קוד הקטרת האמורי.
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ברמה העקרונית הקרב מותר לחלוטי כבר אחרי מת דמי ,או כשהאימורי אינ
ראויי להקטרה.
א נוקטי בהבנה הראשונה ,יש יותר מקו לומר שההקטרה היא עבודה .היותה
מתיר מקבעת אותה כחלק אורגאני מתהלי +ההקרבה של הקרב .ראינו בהקשר אחר
את ההו"א בירושלמי בפסחי פ"ה ה"ב ובתוס' בזבחי ז ,:שיחול פסול מחשבת שלא
לשמה ג בשעת הקטרת האמורי .א עניי זה תומ +בהבנת ההקטרה כעבודה שיש
לה משמעות בעיצוב זהות הקרב.
אבל א נוקטי בהבנה השניה ,יש צד לומר שההקטרה אינה עבודה .מוב שנית
לנתק ולומר שההקטרה אינה מתיר וא על פי כ היא עבודה .אבל סביר להניח שככל
ֵקל
שנטיל על ההקטרה משימות רבות וחשובות יותר ביחס לעיצוב פני הקרב ,כ +י ַ
עלינו להגדיר אותה כעבודה.
את מעמד ההקטרה כעבודה נית לבחו לאור היבט נוס  .המשנה בריש אלו
דברי קובעת כדלקמ :
"‡˙¯Ë˜‰Â ÂÈ·¯˜ ÈÂÁÈÓÂ ÂÓ„ ˙˜È¯ÊÂ Â˙ËÈÁ˘ - ˙·˘‰ ˙‡ ÔÈÁÂ„ ÁÒÙ· ÌÈ¯·„ ÂÏ
" ...ÂÈ·ÏÁ
)(:‰Ò ÌÈÁÒÙ
על הפרט של הקטר חלביו )=אמוריו( שדוחה את השבת אומרת הגמ' :
"˙ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ È¯‰˘ ,‰˙Ú˘· ‰ÂˆÓ ‰·È·Á ‰ÓÎ ‰‡¯Â ‡· - ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ - ‡È
"Í˘Á˙˘ „Ú Ì‰Ï ÌÈÈ˙ÓÓ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ÌÈ¯˘Î ÌÈ¯„ÙÂ ÌÈ¯·‡Â
)(:ÁÒ ÌÈÁÒÙ
לכאורה לא מדובר כא בדי הכללי של זריזי מקדימי .יש כא יישו מיוחד של
שתי דרגות בהקטרת אמורי :
דרגה אחת  הקטרת אמורי בשעתה.
דרגה שניה  הקטרת אמורי שלא בשעתה.
הקיו של הדרגה הראשונה מסוגל לדחות את השבת .נית להבי מכא שמדובר
בקיו ברמה שונה .ההלכה אומרת אמנ שאפשר להקטיר אמורי בלילה ,אבל כאשר
מקטירי אמורי ביו ,ההקטרה מהווה חלק מתהלי +ההקרבה ויש להקטרה תוית
של עבודה .בלילה אי עבודה ,וש הקטרת האמורי נתפסת כמשהו שחייבי לעשותו
אבל לא כחלק מעבודות הקרב.7
7

על פי ההבנה המוצעת יש להקדי את הקטרת האימורי מנימוקי עקרוניי ,היות שיש לה
קיו ברמה שונה כאשר היא מתבצעת ביו .אמנ ,מהתוספתא בערכי פ"ב ה"ז ש מובאת
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את החלוקה הזו יש לשקול לאור שתי ההבנות שהעלינו לעיל בש הגרי"ד ביחס
לדינ של האמורי כמעכבי אכילה .נית לומר שא האמורי לא הוקטרו ביו ,יוכלו
הכהני והבעלי לאכול את הבשר ג בלי הקטרה .דווקא ביו נראה את האמורי
כ'מתיר' שמעכב את האכילה .בלילה ,הקטרת האמורי היא רק ניקוי שולח ,ויתכ
שככזו היא לא מעכבת אכילה.8
נית למת את החילוק ולומר שהאמורי יעכבו ה ביו וה בלילה .אבל אופי
העיכוב ישתנה בי שני המצבי .ביו יעכבו האמורי משו שה 'מתיר' והקרב
עדיי לא הותר באכילה .בלילה יעכבו האמורי על רקע המחסו הצדדי של 'לא יהא
שולחנ +מלא ושולח רב +ריק'.
שני תחומי נוספי שנדו בה בנוגע למעמד ההקטרה ה חו ,ועבודה על
חמ .,תחומי אלו יובילו אותנו ג להשוואה בי הקטרה לשפיכת שיריי .ביחס
לחו ,קובעת המשנה באופ הבא :
""·ÈÈÁ - ıÂÁ· ÌÈ¯ÂÓÈ‡Â ÌÈ˘„˜ ·È¯˜Ó‰ ...
)(:Ë˜ ÌÈÁ·Ê
כ +ג נפסק להלכה ,שהקטרת האמורי בחו ,מחייבת.

8

הלכה זו ,עולה צליל שונה.
התוספתא מביאה די זה לאחר הקביעה שאד עני החייב בקרב עולה ויורד אינו ממתי עד
שיעשיר ,ואי הוא צרי +ללוות או לעשות מלאכה כדי להביא קרב עשיר .עליו להביא קרב
כפי מצבו העכשוי ,ולא לדחות או ללוות כדי להביא קרב עשיר .מכא משמע שדי זה )וא
ההלכה של הקטר אימורי שבאה בעקבותיו( ,אינ דיני עקרוניי בתחומי של ערכי,
קרב עולה ויורד ,או הקטרת אימורי .מדובר בדי כללי של הקדמת זמ ,שבו נותני עדיפות
לזריזות הקיו ואפילו א אי בקיו המוקד תוספת נופ +למעשה.
עיי ביומא מו ,.ברש"י ד"ה מאי ובתוס' ד"ה תחילתו .בגמ' ביומא מו .נאמר לגבי תמיד
שתחילתו דוחה וסופו אינו דוחה .רבה ורב חסדא נחלקו ,הא מדובר בדחיית שבת או
בדחיית טומאה .על כל פני ,בגמ' מבואר שיש הבדל בי תחילתו לסופו .ובנקודה זו מעלה
רש"י שתי הבנות :
הבנה ראשונה  תחילתו של תמיד היא שחיטתו )ואולי ג זריקתו( ,וסופו של תמיד הוא
השלב של הקטרת אימוריו.
הבנה שניה  תחילתו של תמיד זו הקטרת אימורי כהלכתה ,וסופו הוא הקטרת האימורי
במצב של נתותרו מבערב.
את ההבנה השניה של רש"י מאמ ,למסקנה התוס' בד"ה תחילתו .על פי הבנה זו נאמר
החילוק המוצע בשיעור בצורה מפורשת בגמ' ביומא .מה שנאמר בגמ' זה שהקטרת אימורי
ביו דוחה )שבת או טומאה  מר כדאית ליה ומר כדאית ליה( ,והקטרת אימורי בלילה
דהיינו איברי שנתותרו ,אינה דוחה )שבת או טומאה(.
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תחו נוס הוא האיסור לעבוד את עבודות הפסח על החמ .,ג כא מתרבה
הקטרת האמורי :
"ËÁÂ˘‰ „Á‡Â ...˙"Ï· ¯·ÂÚ ıÓÁ‰ ÏÚ ÁÒÙ‰ ˙‡ ËÁÂ˘‰ - ‡ÙÙ ·¯„ ‰È˙ÂÂÎ ‡È˙ ...
" ...·ÈÈÁ ¯ÈË˜Ó‰ „Á‡Â ˜¯ÂÊ‰ „Á‡Â
)(:‚Ò ÌÈÁÒÙ
שתי קביעות אלו מושכות לכ +שהקטרת האמורי היא עבודה ,ומשו כ +חייבי
עליה בחו ,והיא נכללת באיסור של 'לא תשחט על חמ ,ד זבחי'..9
תחומי אלו יוכלו לשמש עבורנו כמקפצה להשוואה בי הקטרת אמורי ושפיכת
שיריי .החיוב על שפיכת שיריי בחו ,נתו במחלוקת התנאי :
""·ÈÈÁ ıÂÁ· ·È¯˜‰˘ Ì„‰ È¯È˘ - ¯ÓÂ‡ ‰ÈÓÁ È·¯ ...
)(:È˜ ÌÈÁ·Ê
משנה זו נידונית בגמ' בד קיא ,.וש מובאות דעות שונות .לפי ר' יוחנ סבור ר'
נחמיה ששיירי הד מעכבי .לפיכ +הוא קובע שחייבי עליה בחו ,,בניגוד לחולקי
עליו וסוברי שאי שיירי הד מעכבי ולכ ג אי חייבי עליה בחו.,
לפי אפשרות אחרת סובר ר' נחמיה ששיירי הד אינ מעכבי ,וא על פי כ
חייבי עליה בחו .,הגמ' מציינת בנקודה זו את ההשוואה להקטרת אימורי.
בהקטרת אימורי יש חיוב בחו ,א על פי שהקטרה אינה מעכבת )הקטרה שיירי
מצוה( ,וזהו אחד הטיעוני ששמה הגמ' בפיו של ר' נחמיה .הוא אומר שנית לחייב
בחו ,על שפיכת שיריי משו שמחייבי בחו ,ג על דברי שאינ מעכבי.
לפי אותה אפשרות ,נחלקי ר' נחמיה ור' עקיבא בברייתא ביחס ליכולת
ההשוואה שבי הקטרת אמורי ושפיכת שיריי .ר' עקיבא דוחה בצורה ברורה את
ההשוואה הזו ,והוא מגדיר את הקטרת האמורי כתחילת עבודה בניגוד לשפיכת
שיריי .במילי אחרות ,רמת העבודה שמגדיר ר' עקיבא בהקטרה ,גבוהה מההגדרה
המקבילה ביחס לשפיכת שיריי.

9

עיי בהמש +הגמ' בפסחי ש .בגמ' מובאת ברייתא ממנה עולה שלא חייבי על הקטרה
בחו ,,והגמ' בד סד .מסכמת  " ...הקטרה אהקטרה נמי לא קשיא ,תנאי היא ,דאיכא דמקיש
הקטרה לשחיטה ואיכא מא דלא מקיש" .דברי אלו מחזקי את הקשר בי הדי של 'לא
תשחט על חמ ',ובי הגדרת פעולה כלשהי כעבודה .אותו תנא שמחייב בהקטרה על חמ,
לומד זאת מתו +היקש בי הקטרה לשחיטה ,דהיינו הוא רואה את ההקטרה במידה מסוימת
כעבודה בדומה לשחיטה.
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יש לבחו את דעת ר' נחמיה ולבדוק הא לדעתו יש להשוות את ההקטרה
ושפיכת השיריי ,או שמא הוא מסכי להבדל שמשרטט ר' עקיבא בי פעולות אלו
בהקשר של מעמד כ'עבודה' ,אבל הוא חושב שהבדל זה איננו משפיע על די חו.,
סוגייה זו מחלחלת ג לגמ' בזבחי לח ,:ואגב הדברי נידו ג הבדל אפשרי בי
חטאות חיצוניות לבי חטאות פנימיות .על כל פני ,בדברי ר' עקיבא נוכל לעג הבדל
אפשרי בי הקטרה לשפיכה ,כאשר להקטרה נעניק מעמד גבוה יותר של 'עבודה'
בניגוד לשפיכת שיריי שתוגדר כ'שיירי מצוה' בלבד.
חלוקה כזו תחזיר אותנו לדברי הראב"ד בפירושו לתורת כהני ,שמחלק בי
השאר בי הקטרה לשפיכה וקובע שג א משלבי קבלה במער +העבודות שבשעת
ביצוע חל הפיגול ,יש לחלק .קבלה על מנת להקטיר אמורי למחר תפגל ואילו קבלה
על מנת לשפו +שיריי למחר לא תפגל .הראב"ד אמנ מנמק זאת על סמ +הפער בי
הקטרה לשפיכה מבחינת הגדרת כ'אכילה' ,אבל נית לנסו +בחילוק שלו את החילוק
בי הפעולות הללו על רקע מעמד כ'עבודה'.
בסיכומו של דבר נוכל לצייר לנו שלוש דעות :
דעה אחת  רש"י .לפיו ,אי הבדל בי הקטרה לשפיכה בשני ההקשרי שלה
ביחס לפיגול .כלומר ,שתיה אינ שלב שבו אפשר לחשוב מחשבות פיגול ,ומנגד
שתיה מסוגלות לשמש כתוכ לגיטימי של מחשבת פיגול.
דעה שניה  הראב"ד .לפיו ,שפיכת השיריי נחותה במעמדה מהקטרה ,והדבר בא
לידי ביטוי ביחס ליכולת לשמש כתוכ של מחשבת פיגול באות עבודות כדוגמת
קבלה והילו .+הערנו שהחילוק בי הקטרה לשפיכה יכול להתבסס במסגרת הראב"ד
ה על הגדרת כ'אכילה' וה על מעמד כ'עבודה'.
דעה שלישית  א נאמ ,את שיטת ר' נחמיה .לפיו נית להעלות אפשרות
שנהפו +את הקערה על פיה ונקנה לשפיכת שיריי מעמד גבוה יותר מזה של הקטרה.
על בסיס כזה נית לבנות מחדש את המודלי של הראב"ד ולומר שקבלה תפגל רק
בתוכ של שפיכת שיריי ולא בתוכ של הקטרה.

ה .טבילת אצבע
בשלב השלישי של הסוגייה דנה הגמ' בטבילת אצבע כמוקד אפשרי לפיגול.
אפריורית ,נית להעלות שתי הבנות בטבילת אצבע כמפגלת :
הבנה אחת  טבילת אצבע אינה עבודה בפני עצמה .היא מסווגת תחת אחת
העבודות ,וכחלק ממנה היא מפגלת.
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הבנה שניה  טבילת אצבע מפגלת כעבודה עצמאית ,משו שמחשבת הפיגול
אינה מוגבלת לארבע עבודות בלבד.
א נוקטי בהבנה הראשונה ,יש לבחו תחת איזו עבודה מסווגת טבילת אצבע.
יש אפשרות לסנ את טבילת האצבע להולכה ,ויש אפשרות לראות אותה כחלק
מהזריקה .האפשרות שזוהי חלק מההולכה מפורשת בגמ' :
"È‚Ò ‡Ï„ ÔÂÈÎ - "‰ ,‡È‰ ‰·Â˘Á ‰„Â·Ú ‰ÈÁ¯Î ÏÚ ·È‰È ‡Ï„ È‚Ò ‡Ï„ ÔÂÈÎ ‡Ï‡ ...
„" ...‰ÎÏÂ‰ ÂÈÈ‰ ‰ÈÁ¯Î ÏÚ ‰Ï „È·Ú ‡Ï
)(:‚È ÌÈÁ·Ê
לאור האפשרות הזו נאמר למשל שטבילת אצבע לא תפסול בשינוי בעלי ,לפי
הראשוני שחולקי על הרמב" וסוברי ששינוי בעלי פוסל רק ביחס לזריקה.
מנגד ,הרמב" רואה בטבילת אצבע חלק מהזריקה או ההזאה :
"Ì„· Ú·ˆ‡ ˙ÏÈ·Ë ˙Ú˘· ·˘Á ?„ˆÈÎ ,˙Ï‚ÙÓ ˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙Â‡ËÁ‰ Ì„· Ú·ˆ‡ ˙ÏÈ·Ë
"‰ÈÈÊ‰ ˙Ú˘· ·˘ÁÓÎ ‰Ê È¯‰ ,ÔÓÊ‰ ˙·˘ÁÓ
)¯(‚/ÊÈ ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
הרמב" מדגיש שמדובר דווקא בחטאות הפנימיות .דווקא בה מגדירי הפסוקי
את טבילת האצבע כעבודה .בחטאות חיצוניות זו רק היכי תימצי לזריקה וש יסבור
הרמב" שאי משמעות לטבילת האצבע.
על כל פני ,א מאמצי את השיטה הזו וסוברי שטבילת האצבע היא חלק
מההזאה ,יתכ שנאמר ששינוי בעלי פסול בה ,וזאת אפילו לשיטות הראשוני
שחולקי על הרמב" ואומרי ששינוי בעלי שיי +רק בזריקה.
נית כמוב לדבר ,לפי ההבנה השניה ,על טבילת האצבע כעבודה עצמאית .הגמ'
לומדת שטבילת אצבע מפגלת מנתינת קומ ,בכלי .בגירסת הגמ' כפי שמופיע בצד
הד יש הכרח להגדיר את נתינת הקומ ,כקבלה על מנת לקבוע שזו עבודה המפגלת,
אבל לפי גירסת הגמ' שלפנינו עצ הצור +הטכני שאינו ברביטול קובע את נתינת
הקומ ,כעבודה ,ומכא אפשר ללמוד ג לטבילת אצבע .נוכל לומר שעצ הצור+
הטכני שיש בה הופ +אותה לעבודה ,ג בלי לכבול אותה לאחת מהעבודות שאנו
מכירי בקרב.
אפשרות כזו שהפיגול יחול ג בשעה שאיננה אחת מארבע העבודות ,מובילה
אותנו למיפוי כללי של שלושה אפיקי בפיגול :
אפיק אחד  פיגול כדי בקרב ,שאמנ מחילי אותו בשעת אחת העבודות אבל
הפסול עצמו חל ישירות בקרב.
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אפיק שני  פיגול כדי בעבודה .די כזה הופ +את העבודה שבמהלכה נחשבה
מחשבת פיגול לעבודה פסולה ,וממילא חסרה בקרב עבודה זו והוא נפסל.
אפיק שלישי  פיגול כדי בתהלי +ההקרבה .פיגול כזה חל בכל שלב הכרחי
ואפילו א הוא לא עבודה ,כמו למשל בטבילת אצבע.
האפיק השלישי חלוק מ האפיק השני ,משו שלא נית לומר שהקרב פסול עקב
העובדה שחסרה בו 'טבילת אצבע' כתיקנה .אי דרישה של טבילת אצבע בקרבנות,
וכל הצור +בה נובע מסיבות טכניות .אשר על כ לא נוכל לדבר על פיגול שחל
בטבילת אצבע כטבילת אצבע ,ונצטר +לדבר על מושג כללי יותר של טבילת אצבע
כמייצגת את תהלי +ההקרבה כולו.
יתכ שתהיינה נפק"מ שונות בי האפיקי הללו .הקו הכללי יאמר שכדי לפגל
באפיק הראשו או באפיק השלישי נדרוש מחשבה משמעותית יותר מאשר באפיק
השני שבו אנחנו מנסי בס +הכל לפגו בעבודה אחת .את הקריטריוני המודדי
מחשבה כמשמעותית יותר ראינו בהרחבה במסגרת דברי הראב"ד ,ונית להעלות
אפשרויות נוספות על הדעת.
נסיי בנקודה שעולה בתוס' בסוגייתנו .אגב הדיו במחשבת פיגול שתוכנה הוא
שפיכת שיריי ,מפנה אותנו התוס' לסוגייה במעילה ז .העוסקת בדי של חישב
לנשפכי .ביאור הבעיא הבסיסית בגמ' ש לפי התוס' הוא 'הא מחשבת פיגול
תופסת ביחס לד שנשפ +על הרצפה'.
בבסיס הדברי אנו יודעי על פי המשנה בד לב ,.שד הנשפ +על הרצפה אחרי
שנתקדש בכלי אינו נפסל .וכא יש לדו במעמד הד כשהוא על הרצפה ,ושתי
אפשרויות לפנינו :
אפשרות אחת  אחרי שהד נתקדש כבר אי משמעות להיותו בכלי או על
הרצפה .נצטר +אמנ לאספו כדי לזרוק אותו ,אבל זה צור +טכני בלבד ,ומעמדו
הקדושתי מאפשר לפגל בו ג כאשר הוא על הרצפה.
אפשרות שניה  ד שנשפ +על הרצפה אמנ לא נפסל ,אבל הוא ג לא ראוי.
אנחנו מקפיאי אותו במצב ביניי ,ואסיפתו מחדש מייעדת אותו שוב לזריקה .על
כל פני ,מכיו שעל הרצפה הוא אינו ראוי ,מחשבת פיגול לא תופסת בו.
את ספק הגמ' במעילה ז .נוכל לבנות על אחד משני מוקדי :
מוקד אחד  מעמד הד כאשר הוא על הרצפה ,לאור שתי האפשרויות שהצגנו.
מוקד שני  ספק באופי די פיגול .ג א נניח שהד מנותק מתהליכי ההקרבה
כל עוד הוא על הרצפה ,יש לשאול הא פיגול חל רק ביחס לקרב כמכלול ואז ד
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כזה מופקע ,או שמא פיגול חל על כל דבר שיוקרב בעתיד ואז מכיוו שהד ראוי
להקרבה נוכל לפגל בו.
מסברה אפשר לחלק בהקשר זה בי מחשבת פיגול ובי מחשבת שלא לשמה,
בכפו למהל +הבסיסי של הגרי"ז בנוגע לפסול של 'שלא לשמה' .א מקבלי את
הגרי"ז נלח ,על השוואה בי פיגול ובי שלא לשמה ,ואילו א רואי ב'שלא לשמה'
העדר לשמה ,נוכל לומר שהעדר כזה חייב להתייחס לקרב כמכלול בניגוד למחשבה
ממוקדת כמו פיגול שיכולה לפגו ג באופ מנותק בד שנשפ +על הרצפה.

