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מקורות  )א( במדבר י"ח אז ,במדבר י"ח כאכב.
)ב( זבחי טו:טז" .כל הזבחי ...אליכ" )עדי עד "ולא לפני במה"( ,תוס' ד"ה היכ.
)ג( זבחי לב" .ושחט שחיטה ...בכל אד" ,מנחות יט" .וסבר ר"ש ...א שחיטה
בזרי" ,זבחי לב .תוס' ד"ה ת"ל.
)ד( זבחי קיב) :בסו (קיג" .ומה בי ...ובזה".
)ה( יומא מה" .דתניא ונתנו ...קמ"ל" ,רש"י ד"ה וכי תעלה ,זבחי סה" .ת"ר והקריבו...
בעצמו של כה" ,תוס' ד"ה וכי ,מנחות יח  .המשנה ,מנחות יט) :בסו (כ" .מתקי
לה ...לגבי מזבח".
)ו( מנחות ט" .איתמר בללה חו ...,העזרה פסולה" ,תוס' ד"ה מקמיצה ,תוס' ד"ה
ומדכהונה.
)ז( זבחי יד.יד" :בעי מיניה מרב חסדא ...אפילו לרבי שמעו" ,תוס' ד"ה הג"ה ,תוס'
ד"ה והרי] ,יומא מב" .איתמר שחיטת ...ובעיא כהונה" ,תוס' ד"ה שחיטה ,תוס' ישני
ד"ה שחיטת[.
)ח( ]זבחי סח" :אמר רב ...סכי מטמא אבית הבליעה" ,זבחי סט" .א"ר יצחק
שמעתי ...במנחה בבמה"[.
)ט( יומא כז" :א"ר אסי אמר ר' יוחנ ...הואיל ועבודת יו היא".
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)י( זבחי יד) :בסו (טו" .איתמר אמר עולא ...תיובתא" ,זבחי טו.טו" :הוליכו זר
והחזירו ...לאמטוייה"] ,מנחות ו" :אמר רב זר שקמ ...,סמי +ליה"[.
)יא( רמב" הלכות ביאת מקדש ט/אב ,הלכות פסולי המוקדשי א/כז ,הלכות כלי
המקדש ג/ייא.
)יב( מקדש דוד טו/א.

א .פתיחה
המוקד המרכזי של סוגיות הפרק הראשו הוא ענייני מחשבה .הסוגיות עוסקות
בהרחבה בדי שלא לשמה ,ויש ג דיו מצומצ יותר במחשבת פיגול .פסולי בגברא
אינ נידוני בצורה מסודרת בפרק זה ,והדיו אודותיה פותח את הפרק השני על
רקע המשנה בד טוֶ :ש6Jנָה רשימה של פסולי כאלו.
אבל העיסוק בעבודת ההולכה גורר בעקבותיו בי השאר את הדיו ביחס לזר,
ודיו זה פותח עבורנו צוהר לנושא הרחב של פסולי בגברא .בהקשר של זרות יש
בסוגייה שני מוקדי :
מוקד אחד  בד יד.יד :ביחס להולכה בזר.
מוקד שני  בד טו .על רקע הדי של הולכה שלא ברגל.
לדיו בדי זר יש השלכות ג על הגדרותיה השונות של 'עבודה' בהקשר של
קדשי ,ועניי זה מחזיר אותנו לדר +המל +של הפרק הראשו .מבחינת עצ הדי נית
לדבר על שלושה רבדי :
רובד אחד  דברי שנחו ,בה כה ,א +לא נפסלי בזר .ברובד זה שני סעיפי :
סעי אחד  דברי שאינ מעכבי כשלעצמ ,ועל כ ג זר אינו פוסל.
סעי שני  דברי המעכבי ודרוש בה כה ,ולמרות זאת זר לא פוסל בה.
רובד שני  דברי שזר פוסל ומחלל אות ,אבל אי בה חיוב מיתה.
רובד שלישי  דברי שזר פוסל ומחלל אות ,ויש בעקבותיה חיוב מיתה.
שני הרבדי האחרוני וההבדל ביניה במישור של חיובי עונשי ,נידוני
בעיקר בסוגיות במסכת יומא ,ואנו לא נעסוק בה בשיעור זה.
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ב .מקור די זרות
כנקודת מוצא נפתח ע הסוגייה בתחילת הפרק השני .המשנה הראשונה בפרק
מונה שורה של פסולי ,וזר הוא הראשו שבה .הכותרת של המשנה מתייחסת
לקבלת הד ,אבל בתמונה הכוללת יש להפריד ברמה הראשונית בי שחיטה לשאר
העבודות .שחיטה כשרה בזר ,ורק הקבלה והעבודות הבאות אחריה נפסלות א נעשו
על ידי זר .ביניה בודאי הזריקה ,ואפילו ההקטרה ,חר העובדה שעצ ההקטרה אינה
מעכבת .בהולכה יש דיו נפרד בסוגייתנו.
הגמ' מחפשת מקור לדי של זרות ,והיא מפרידה בי שני היבטי של די זה :
היבט אחד  עצ האזהרה שמוסבת על זר.
היבט שני  חלות של פסול וחילול בעבודתו של זר.
היבטי אלו של מקור הדי באי לידי ביטוי בשלוש קבוצות עיקריות של
לימודי המשמשי כמקור לדי זרות :
קבוצה אחת  פעולות שבה יש פסוקי הקובעי צור +חיובי בעבודת כה.
קבוצה שניה  פעולות שבה יש פסוקי האוסרי על עבודת זר.
קבוצה שלישית  פעולות שנעשות על המזבח ,ובה נית לייש את הטיעו של
'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח'.
בגמ' בראשית הפרק השני מובאת מחלוקת .לוי לומד מפסוק בפרשת אמור ,ואילו
תנא דבי ר' ישמעאל מבסס קל וחומר על אזהרה המופיעה בפרשת קרח .ניסוח
הפסוק שממנו לומד התנא דבי ר' ישמעאל הוא ניסוח שלילי' ,וזר לא יקרב אליכ'.
על רקע זה מעירי התוס' על אתר :
"˙‡ÙÈ„Ú Â‰ÈÓ !'‰Â‰Î ˙ÂˆÓ ÍÏÈ‡Â ‰Ï·˜Ó' 'È˘¯„„ - 'Ô¯‰‡ È· Â·È¯˜‰Â'Ó ‡ÓÈ - ‰ÓÈ
" '·¯˜È ‡Ï ¯Ê ÏÎÂ'Ó ¯ÂÓ‚ Â‡Ï È˘Ó
)(ÔÎÈ‰ ‰"„ 'ÒÂ˙ .ÊË ÌÈÁ·Ê
על פי דברי התוס' לומדת הגמ' שקיי לאו ,וזאת מעבר לעצ המקור לדי זר.
המקור עליו מצביע התוס' עשוי לשמש ברמה של איסור עשה בלבד ,ויתכ שאפילו
לא כאיסור עשה .נית להבי שהדרשה של 'מקבלה ואיל +מצות כהונה' )ובמקביל
במנחות 'מקמיצה ואיל +מצות כהונה'( לא נאמרה במישור האיסורי כלל .דרשה זו
נאמרה רק כצור +חיובי בכה ,ולא כאיסור על עבודת זר.
מכל מקו ,ממהל +הגמ' ומדברי התוס' רואי שנית לדבר על שני סוגי שוני
של מקורות לדי זרות .סוג אחד שולל זר וקובע בו פסול וחילול ,וסוג שני מביע
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דרישה חיובית של עבודת כה ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בפסוק שמצטטי התוס'
ובעוד פסוקי רבי בתורה.1
הסוג השלישי איננו מקור מובהק בדומה לשני הסוגי הקודמי .מדובר במעי
סברה הנשענת אמנ על דרישה מסויימת שמופיעה בפסוקי .הרעיו הוא שבכל
מקו שבו יש פעולה התלויה בצורה הכרחית במזבח ,מפקיעי זר מכח הסברה של
'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח'.
עניי זה קשור ג להיק ההשפעה של המקורות השוני .הסוגייה בד יד:
מביאה מחלוקת אמוראי בנוגע להולכה בזר .ובגמ' מופיעות שתי דעות עיקריות.2
לדעת רבה ורב יוס הולכה בזר תהיה תלויה במחלוקת ר' שמעו וחכמי ,כלומר ר'
שמעו יכשיר הולכה בזר וחכמי יפסלו אותה ,ואילו לדעת ר' אלעזר הולכה בזר
תיפסל לכולי עלמא .יסוד דבריה של רבה ורב יוס הוא התלות של פסול זר
ב'עבודה' :
"- Ô·¯Ï ,¯Ê· ‰¯˘Î - '‡È‰ ‰„Â·Ú Â‡Ï ‰ÏË·Ï ¯˘Ù‡˘ ‰„Â·Ú' ¯Ó‡„ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ...
" ...‰ÏÂÒÙ
)(:„È ÌÈÁ·Ê
הגמ' קובעת כא קביעה כפולה .הגמ' אומרת ש'עבודה' מתפקדת ה כתנאי הכרחי
וה כתנאי מספיק לעניי פסלות זר .קביעה כפולה זו נובעת מההשלכה של הגדרת
עבודה על דיני עבודת זר ה בדברי ר' שמעו וה בדברי חכמי.
בדעת חכמי רואי שהגדרת פעולה מסויימת כ'עבודה' היא תנאי מספיק כדי
לפסול זר .בדברי ר' שמעו רואי שהפקעת הגדרה של 'עבודה' מפעולה מסויימת
מכשירה בה זר ,ולפיכ' +עבודה' היא תנאי הכרחי לפסלות זר .על הנקודה הזו מערער
אביי ,ראשית כל מפעולת השחיטה :
"Â‡Ï ‰ËÈÁ˘' - Ï"‡ !¯Ê· ‰¯˘ÎÂ ‰ÏË·Ï ‡"‡˘ ‰„Â·Ú„ ‰ËÈÁ˘ ‡‰Â - ÈÈ·‡ Ï"‡ ...
‡˘È˘ ·¯ ¯Ó‡ ...‰ÏÂÒÙ ¯Ê· ‰¯Ù ˙ËÈÁ˘ - ·¯ ¯Ó‡ ‡¯ÈÊ '¯ ¯Ó‡‰Â ?‡ÏÂ .'‡È‰ ‰„Â·Ú
·¯"‰Â‰Î ‡ÈÚ·Â ‡È‰ ‰„Â·Ú Â‡Ï„ ,ÌÈÚ‚ ˙Â‡¯Ó‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ - È„È‡ ·¯„ ‰È
)(:„È ÌÈÁ·Ê
קושיית אביי מובילה לסיוג מסויי' .עבודה' היא תנאי מספיק לפסול זרות כאשר
עוסקי במסגרת של קדשי .א +מחו ,לעול של קדשי קיימי דברי הטעוני
כה ,א על פי שאינ קשורי לעבודה .אביי ממשי +ומקשה :
1
2

עיי למשל בויקרא י"ז הו.
בראשית הסוגייה מופיעה ג דעת רב חסדא ,א +הגמ' מקשה עליה ומותירה אותה בתיובתא.
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"" ...¯Ê· ‰ÏÂÒÙÂ ‡È‰ ‰ÏË·Ï ¯˘Ù‡˘ ‰„Â·Ú„ ˘·ÎÏ ÌÈ¯·‡ ˙ÎÏÂ‰ È¯‰Â ...
)(:„È ÌÈÁ·Ê
מכח קושייה זו דוחה אביי את דברי רבה ורב יוס  ,ובגמ' מובאת דעת ר' אלעזר
הסבור שהולכה בזר פסולה אפילו לר' שמעו ,משו שפסול זר אינו חייב להתבטא רק
בעבודה שאי אפשר לבטלה.
אמנ ,ג במסגרת דברי ר' אלעזר לא ברור הא התלות שבי פסלות זר ובי
הגדרת 'עבודה' נדחית .שהרי רבה ורב יוס מניחי שתי הנחות :
הנחה אחת  פסול זר תלוי ב'עבודה'.
הנחה שניה  הגדרת עבודה קשורה ליכולת ביטול.
בהתאמה ,נית לפרש את הדחייה של אביי בשתי דרכי .אפשר להבי שהוא
דוחה את העיקרו ,ולדעתו פסול זר מתפשט ג על דברי שאינ מוגדרי כעבודה
כלל .אבל נית להבי שאת העיקרו מקבל ג אביי ,אלא שהגדרתו ל'עבודה' שונה מזו
של רבה ורב יוס  .לדעת אביי ג עבודה שאפשר לבטלה מוגדרת כעבודה ,ומשו כ+
היא פסולה בזר.
זהו א כ העיקרו שנית לדלות מתו +הגמ' שלנו ,עיקרו הקושר 'עבודה' בפסול
זרות .בשלב מסויי מעירה הגמ' על אפשרות שזר יפסל בעבודה שאפשר לבטלה רק
א יש פסוק מפורש הדורש כה בעבודה כזו .על רקע זה מקשי התוס' מתו +הגמ'
ביומא כז ,.ש משמע שדרוש כה בשני גזרי עצי ,ולפי מער +הילפותות שנוצר חסר
לנו מקור לש לימוד זה :
"·˙Î„ Ô‰Î ‡‰„ ?‰ÈÏ ‡Ó ,ÌÈˆÚ È¯Ê‚ È˘Ï Ì˙‰ ÌÈ‰Î '· ÈÚ·„ ÔÂÚÓ˘ È·¯ Î"‡Â ...
‚·" ...!‰ÏË·Ï ¯˘Ù‡„ ÌÂ˘Ó ‰ÈÙÂ‚Ï ÍÈ¯Ëˆ‡ - ÌÈ¯·‡ ˙ÎÏÂ‰ È
)(È¯‰Â ‰"„ 'ÒÂ˙ :„È ÌÈÁ·Ê
תשובת התוס' מובילה אותנו למקור השלישי של פסול זרות :
",Ô‰Î ‰È· ·˙ÎÓÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï ‡˙ÈÏ‡ ˙˙ˆ‰ - Ì˙‰ ¯Ó‡„ ,‰ÈÓÚËÏ ÔÂÚÓ˘ È·¯„ Ï"ÈÂ ...
„ÂÚ· ÌÈˆÚ È¯Ê‚ È˘ Î"Ú ÔÂÚÓ˘ È·¯ Î"‡Â ...Á·ÊÓÏ ·¯˜ ¯Ê˘ Í˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ
" ...Í˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ„ ‡ÓÚËÓ ,‡¯˜ ‡Ï· ‰Â‰Î
)(È¯‰Â ‰"„ 'ÒÂ˙ :„È ÌÈÁ·Ê
הנימוק של וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח מופיע בגמ' בעוד כמה
הקשרי ,והראשוני מנו דוגמאות נוספות .דוגמה לשימוש בנימוק זה כבר על ידי
התנאי ,מופיעה בגמ' להל בד סה ,.ש נחלקו התנאי א יש צור +בפסוק מיוחד
כדי ללמוד על הצור +בכה במליקה.
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די כהונה במליקה מורכב משתי הלכות :
הלכה אחת  הצור +בכ +שכה ימלוק ולא זר.
הלכה שניה  הצור +למלוק בעצמו של כה ,ולא בסכי.
לדעת ר' עקיבא ,קביעת התורה 3שיש צור +בכה במליקה מתייחסת להלכה
השניה בלבד .ההלכה הראשונה אינה זוקקת פסוק ,והיא נלמדת מתו +הנימוק של וכי
תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח.
דברי דומי נאמרי בגמ' במנחות ביחס למליחה .הגמ' מעלה אפשרות שפסול
מליחה בזר לא נלמד מפסוק אלא מהסברה של וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל
מזבח .רש"י על אתר מבאר :
"„" ...‡˙ÚÓ˘· ¯Ó‡„Î ,‡È‰ Á·ÊÓ Ï˘ Â˘‡¯· ıÓÂ˜ ˙ÁÈÏÓ
)(·¯˜ ¯Ê˘ ‰"„ È"˘¯ .Î ˙ÂÁÓ
ביטוי דומה נאמר ביומא מה .ביחס להצתת אליתא .ש נאמר הנימוק הזה בדעת
ר' שמעו ,ומשמע מהגמ' שעקרונית ג ר' יהודה מסכי לטיעו מסוג זה ,אלא שהוא
סבור שהצתת אליתא אפשרית ג בלי שהזר יקרב למזבח .הזר פשוט יכול להצית את
האליתא מלמטה.
נוסי לקשת הדוגמאות עוד שני מקרי שעולי בתוס' .מקרה אחד עוסק בהרמת
הדש ,ומקרה נוס בהגשה ותנופה .ביחס להרמת הדש מופיעה בגמ' ביומא מחלוקת
האמוראי הבאה :
"‡˙˜ÂÏÁÓ - ¯Ó‡ ÔÁÂÈ È·¯Â ,‰Ó¯‰· ˙˜ÂÏÁÓ ÍÎ ‰‡ˆÂ‰· ˙˜ÂÏÁÓÎ - ˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó
·È‡ - ÍÏ ¯Ó‡ ?˘È˜Ï ˘È¯„ ‡ÓÚË È‡Ó .‡È‰ ‰„Â·Ú ÏÎ‰ È¯·„ ‰Ó¯‰· Ï·‡ ,‰‡ˆÂ‰
" ...?ÌÈÏÎ È˘· ‰¯È˘Î˘ ‰„Â·Ú ÍÏ ˘È ,‡È‰ ‰„Â·Ú „"Ò
)(:‚Î ‡ÓÂÈ
ריש לקיש ור' יוחנ מתייחסי למחלוקת תנאי הנוגעת להכשר בעלי מומי
בהוצאת הדש .לדעת רבי אליעזר בעלי מומי כשרי להוצאת הדש ,ואילו ר'
ישמעאל חולק .מחלוקת האמוראי היא הא נית להרחיב את מחלוקת התנאי ג
להרמת הדש .בנקודה זו מקשה התוס' :
"¯ÊÚÈÏ‡ È·¯Ï ‡¯˜ ÈÏ ‰ÓÏ Î"‡ ...‡È‰ ‰„Â·Ú Â‡Ï„ ÁÎÂÓ„ ˘È˜Ï ˘È¯Ï - ÈÏ ‰˘˜Â ...
,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ ?‰‡ˆÂ‰Ï ÔÈÓÂÓ ÈÏÚ· ÏÒÙ„ ‡Ó˜ ‡˙„ ‡ÓÚË È‡ÓÂ ?ÔÈÓÂÓ ÈÏÚ· ¯È˘Î‰Ï
ÌÂÓ ÏÚ·Â ¯Ê˘ Í˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ' ‡ÈÓ‡ „"Ò„ ,¯Ê ÂÓÎ ·È˘Á ÌÂÓ ÏÚ·„ ÌÂ˘Ó
3

ויקרא א' טו.
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˜¯"ÏÒÙ„ ‡Ó˜ ‡˙„ ‡ÓÚË ÂÈÈ‰Â ,‡"¯Ï ‡¯˜ ÍÈ¯ˆ ÈÎ‰ÏÂ ,'Á·ÊÓ‰ È·‚Ï ÌÈ·È
)(˘È ‰"„ 'ÒÂ˙ :‚Î ‡ÓÂÈ
התוס' משוי את הזר לבעל מו בנוגע להרמת הדש .מתו +כ +ה בוני מהל+
מסויי במסגרת שיטת ריש לקיש .ריש לקיש סבור שהרמת הדש אינה עבודה.
ראייתו היא מכ +שהרמת הדש נעשית בשני כלי בלבד ,בכתונת ובמכנסיי.
א הרמת הדש אינה עבודה ,לטענת ריש לקיש ,יכשיר אותה ר' אליעזר אפילו
בבעל מו ובהתא להרחבת התוס' ג זר יוכשר בה .סמיכת טענה זו לעובדה
שהרמת הדש נעשית בשני כלי )כ +לפי ריש לקיש( ,בנויה על טיעו כפול :
טיעו אחד  א אפשר להרי את הדש בשני כלי ,סימ שאי זו עבודה .פעולה
שאינה עבודה כשירה בזר ובעל מו.
טיעו שני  א אפשר להרי את הדש בשני כלי ,הרי שהרמת הדש לעול
אינה מתבצעת על ידי כה .על רקע דרשת הגמ' בזבחי יז :נית ללמוד שרק בזמ
שבגדיה עליה כהונת עליה ,כלומר כה המשמש בשני בגדי הוא זר במידה
מסויימת .לפיכ +מכיו שהרמת הדש כשירה בשני כלי ,היא כשירה בזר ובעל מו.
כא מקשי התוס' משו שה באי מנקודת מוצא הקובעת שזר פסול רק
בפעולות המוגדרות כעבודה .לפיכ +עלינו לשאול על הרמת הדש בשתי רמות :
רמה אחת  לשיטת תנא קמא .מדוע הוא פוסל זר בפעולה שאינה 'עבודה'?
רמה שניה  לשיטת ר' אליעזר .מדוע הוא מצרי +פסוק מיוחד להכשר זר? הרי אי
שו הו"א לפסול זר משו שלא מדובר ב'עבודה'!
בנקודה זו משלב התוס' את הנימוק של 'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל
מזבח' .נימוק זה פוסל זר )וג בעל מו לפי התוס'( ג בפעולות שאינ עבודות ,כמו
הרמת הדש .חידוש זה בא לידי ביטוי בשתי הרמות של הקושייה ,דהיינו לפי תנא
קמא זהו הנימוק שפוסל זר מהרמת הדש ,ולפי ר' אליעזר זו התשתית שהיתה עשויה
לפסול זר אלמלא היה פסוק מיוחד המכשירו להרמת הדש.
מעבר ליישו של 'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח' ביחס להרמת הדש,
רואי בתוס' שלא מדובר בסברה נוספת גרידא לפסול זר .מדובר במקור המוסב על
תחומי שזר אינו מופקע מה בערוצי הרגילי של לימוד ישיר מפסוק.
יישו נוס שעולה בתוס' לסברה הזו ,הוא ביחס להגשה ותנופה .התוס'
מתייחסי לקביעת הגמ' במנחות ט .ש'מקמיצה ואיל +מצות כהונה' :
"" ...Á·ÊÓ‰ Ïˆ‡ ·¯˜ ¯Ê ÔÈ‡˘ ,‰Â‰Î ÂÚ· ÈÓ ‰ÙÂ˙Â ‰˘‚‰
)(‰ˆÈÓ˜Ó ‰"„ 'ÒÂ˙ .Ë ˙ÂÁÓ
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התוס' לא מבארי הא הסברה של 'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח'
מרבה את ההגשה והתנופה חר אי היות עבודות ,או שמא זהו סימ לכ +שברמה
מסויימת ג הגשה ותנופה ה עבודות .על כל פני ,סברת אי הקירבה של זר למזבח
מרבה ג פעולות שאינ מתרבות מפסוקי זר המפורשי.4
נסיי נקודה זו ע הדי של מליחה ,שעולה בדברי תוס' הרא"ש .דבריו מוסבי
על המשנה בקידושי לו ,.בה נמני דברי הנוהגי באנשי ולא בנשי .המשנה
מפרטת שמונה דברי ,ותוס' הרא"ש ד בהשמטות שאינ במשנה :
"‰È‡¯ ÔÈ‡ Â‰ÈÓÂ ...¯Ê· ˙Â¯È˘Î Ì‰ Ì‡ Ú"ˆ ·È˘Á ‡˜ ‡Ï„ ˙ÂÁÈÏÓÂ ˙Â˙È˙ÙÂ ...
˘˙"Á·ÊÓ Ï˘ Â˘‡¯· ÂÁÏÓ ‡Ï Ì‡ ÏÒÙ Á·Ê‰ ÔÈ‡˘ ,¯Ê· ÏÒÙ
)˜(˙ÂÎÈÓÒ‰ ‰"„ ˘"‡¯‰ 'ÒÂ˙ .ÂÏ ÔÈ˘Â„È
המשנה לא מונה מליחות ,ותוס' הרא"ש מסתפק הא זו סת השמטה או שמא
מליחה אכ כשירה בזרי ובנשי .מדוע שנכשיר מליחה בזר )א באמת נדייק בדברי
המשנה בקידושי ,ולא נניח שהמליחה הושמטה(? תיתכנה שתי אפשרויות :
אפשרות אחת  מליחה אינה כלולה בקטגוריה של וכי תעלה על דעת +שזר קרב
אצל מזבח .את המליחה אפשר לבצע ג בריחוק מהמזבח .כ +משמע מדברי תוס'
הרא"ש עצמו.5
אפשרות שניה  סברת 'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח' אינה מסוגלת
לפסול .סברה זו מסוגלת ליצור דרישה חיובית של כה ,אבל א זהו המקור היחיד
לדרישה זו בפעולה מסויימת ,היא לא תפסל בזר.6
בנקודה זו יש להוסי ביסוס לסברה של 'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח'
כמקור ממשי לפסול זר .בגמ' אי מקור לסברה זו ,אבל ברש"י ביומא הדבר מעוג
בפסוק מפורש :

4
5

6

עיי במגילה כ :תוס' ד"ה לקמיצה .לדעת התוס' ,זר כשר לתנופה והגשה ,וזאת בניגוד לדברי
התוס' במנחות .עיי ג בקידושי לו .תוס' ד"ה הסמיכות.
וכבר ראינו בגמ' ביומא מה .מחלוקת ביחס להצתת אליתא בנקודה זו .לפי ר' שמעו הצתת
אליתא מחוייבת להיות על גבי המזבח ,ולכ אפשר לייש ש את הנימוק של וכי תעלה על
דעת +שזר קרב אצל מזבח .לפי ר' יהודה האפשרות להצית במפוחא מלמטה מספיקה כדי
להפקיע נימוק של קירבת זר למזבח.
אמנ ,מליקה נלמדת מסברת וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח ,וזר פסול במליקה .א+
יתכ שהצור +של כה במליקה נושא אופי מיוחד ,מעבר לשאר העבודות.
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"Á·ÊÓ‰ Ï‡Â ˘„˜‰ ÈÏÎ Ï‡ Í‡' ¯Ó‡ ‡Ï‰Â ?Á·ÊÓ È·‚Ï ·¯˜ ¯Ê˘ ·Ï ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ ...
" 'Â·¯˜È ‡Ï
)(‰ÏÚ˙ ÈÎÂ ‰"„ È"˘¯ .‰Ó ‡ÓÂÈ
א אכ מאמצי את הפסוק של רש"י ,נית לסכ את המקור לדי זרות בשלושה
אפיקי אפשריי :
אפיק אחד  קבוצת פסוקי המבטאת דרישה חיובית של כה.
אפיק שני  קבוצת פסוקי הפוסלת בצורה ישירה את הזר.
אפיק שלישי  פסוק האוסר על זר להתקרב למזבח ,ובכ +מפקיע ממנו ביצוע
פעולות הנעשות על המזבח.7

ג .אופי פסול זרות
על רקע פרישת המקורות של פסול זר והיישומי שלה בסוגיות השונות ,נוכל
לחזור לפסוקי עצמ ולראות בה שיש שני ערוצי עיקריי בהבנת פסול זה .נבח
את פסוקי פרשת קרח :
"Â¯Ó˘Â ...Â·¯˜È ‡Ï Á·ÊÓ‰ Ï‡Â ˘„˜‰ ÈÏÎ Ï‡ Í‡ Ï‰‡‰ ÏÎ ˙¯Ó˘ÓÂ Í˙¯Ó˘Ó Â¯Ó˘Â
‡˙ "ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ Ï‰‡‰ ˙„·Ú ÏÎÏ „ÚÂÓ Ï‰‡ ˙¯Ó˘Ó
)·(„-‚ Á"È ¯·„Ó
בפסוק ג' יש הרחקה כללית של הזר מהמזבח ומכלי הקדש ,בלי איזכור של
'עבודה' .בפסוק ד' נאמר לכהני 'וזר לא יקרב אליכ' וכא מוסבי הדברי על
עבודת האהל .הראשוני נחלקו בשאלת הכתובת של אזהרה זו .מפשט הגמ' בזבחי
טז .ומדברי הרמב" והחינו 8+עולה שהאזהרה היא לזר עצמו .רש"י על התורה מבאר
שזו אזהרה לכהני להרחיק זרי .על כל פני ,נית לדבר לאור הפסוקי על שני
ערוצי נפרדי בפסול זרות :
ערו ,אחד  זר מופקע מעבודה ,ג א זו עבודה המנותקת מהמזבח.
ערו ,שני  זר מופקע מקירבה למזבח ולכלי הקדש ,ג א אי זה כרו +בעבודה.

7

8

יש לדו בהקשר זה הא עיקר הבעיה הוא בקירבה למזבח ,או שמא הקירבה למזבח רק
מהווה סימ לכ +שמדובר בעבודה ,והזר נפסל בסופו של דבר משו שמדובר בעבודה .עיי
בהקשר זה במשנה למל +בהלכות ביאת המקדש ט/טו.
הרמב" בספר המצוות לא תעשה ע"ד ,והחינו +במצווה ש"צ.
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אמת היא שחלק גדול מהמקומות בה מופקע זר כולל את שני הערוצי הללו,
בהיותו מתפקד ה כעבודה וה כקירבה למזבח .אבל נית למצוא את הפיצול בי
הגורמי הללו ,לשני הכיווני.
כדוגמה לעבודה שאינה קשורה למזבח ,אפשר לדבר על הולכה )ואולי אפילו על
הקבלה .(9הקבלה ובעיקר ההולכה אמנ מכינות את הקרב לקראת העלאתו למזבח,
אבל אי זו עבודה הקשורה למזבח .לפיכ +הפקעתו של זר מהולכה )לפי אות דעות
שהולכה פסולה בזר( תהיה על רקע הגדרת ההולכה כעבודה.
מנגד ,יש דברי שמה זר מופקע א על פי שאינ עבודה ,ואת הפקעתו נבנה
על היסוד של קירבה למזבח .ראינו את הדבר באופ בולט ביחס להוצאת הדש
והרמתו ביומא כג ,:וכ במנחות ט .ביחס להגשה ותנופה.
האפשרות של יסוד נפרד המפקיע זר מקירבה למזבח ג בלי קשר לעבודה ,עולה
בצורה קיצונית בדברי המשנה למל .+בהלכות ביאת מקדש ט/טו ד המשנה למל+
בהרחבה בשאלת איסור כניסה של זר לעזרה .נקודת המוצא שלו היא פסיקת הרמב"
ביחס לבעלי מומי ,שאסורי בכניסה לשטח של 'בי האול ולמזבח' ,על סמ+
המשנה בכלי פ"א מ"ט .לפי רוב הראשוני מדובר במעלה מדרבנ וה מדייקי זאת
מהגמ' בסוכה מד ,10.אבל הרמב" בפירושו למשנה בכלי קובע שהאיסור בי האול
ולמזבח לגבי בעלי מומי הוא איסור דאורייתא.
מתו +כ +ד המשנה למל +בזר ,ותמה על כ +שאי ברמב" איזכור לאיסור כניסה
על זר .יתירה מזו ,במנחות כז :נידו בגמ' האיסור של ביאה ריקנית להיכל ,ומהרמב"
משמע שאיסור זה חל דווקא על כהני .יתכ א כ +שאפילו להיכל אי איסור כניסה
לגבי זר ,על אחת כמה וכמה לעזרה.
נראה ,שמונחי של איסור כניסה כפי שמציג אות המשנה למל +ה באמת
חידוש מרחיק לכת ביחס לזר ,וקשה לקבלו במסגרת הרמב" .אבל נית להציע
אפשרות מתונה יותר בכיוו של המשנה למל ,+על רקע הדיו שלנו ביסוד של איסור
עבודה לעומת היסוד של 'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח'.
לש הבנת אפשרות זו נקדי הלכה מהתחו של שתויי יי :
"...¯ÂÎ˘ Â‡ ÔÈÈ ÈÂ˙˘ ‡Â‰Â ÌÈÙÏÂ Á·ÊÓ‰ ÔÓ ÒÎ Ì‡ ,‰„Â·ÚÏ ¯˘Î‰ Ô‰Î ÏÎ˘ ÈÏ ‰‡¯È
‡˙Ú˘· ÒÎÂ ‰„Â·ÚÏ ÈÂ‡¯ ‡Â‰Â ÏÈ‡Â‰ ,‰˜ÂÏ ‰Ê È¯‰ - ‰„Â·Ú „·Ú ‡Ï˘ Ù"Ú
 9אמנ על רקע הפסוקי יש להבי שהפקעת הזר מקירבה למזבח אינה מתמצית בהרחקתו מ
המזבח אלא כוללת ג את הרחקתו מכלי הקדש .לפיכ +מכיו שהקבלה היא בכלי שרת ,סביר
להניח שהזר מופקע ממנה ולא רק על רקע היותה עבודה.
 10עיי בסוכה מד .תוס' ד"ה אמר.
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"‰˜ÂÏ - ÒÎÈ ‡Ï˘ ¯‰ÊÂÓ ‡Â‰ È¯‰Â ,‰ÎÎ ÏÂÂÓ ‰„Â·Ú‰
)¯(ÂË/‡ ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
ג הראב"ד וג הרמב" חולקי על הרמב" בנקודה זו .וכ +כותב הראב"ד :
"‡"‡ " ...Á·ÊÓÏ ·¯˜ ‡Â‰˘Î ‡Ï‡ ÂÈ˙‡ˆÓ ‡Ï ‰Ê -
)(ÂË/‡ ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰· „"·‡¯‰ ˙‚˘‰
בניסוח חד יותר מבאר ג הרמב" ששתויי יי ודומיה מתחייבי רק א עבדו,
ואי חיוב על כניסה בעלמא :
"¯Ó‡ ?ÔÈÓ Á·ÊÓÏ Ì˙˘‚· ,ÏÎÈ‰Ï Ì‡Â·· ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡' - „ÚÂÓ Ï‰‡ Ï‡ ÌÎ‡·· ...
Á·ÊÓ ˙˘È‚ ‰˘Ú ÔÏ‰Ï ‰Ó ,Ï‰‡ ˙‡È· ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˘Â„È˜· ¯Ó‡Â Ï‰‡ ˙‡È· Ô‡Î
‰‡¯‰Â .ÌÈ‰Î ˙¯Â˙Â È"˘¯ ÔÂ˘Ï - 'Ï‰‡ ˙‡È·Î Á·ÊÓ ˙˘È‚ ‰˘Ú Ô‡Î Û‡ Ï‰‡ ˙‡È·Î
ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ Ï‰‡‰ ˙‡È·· ‡ÏÂ Á·ÊÓ‰ ˙˘È‚· ‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ Ô‰Î‰ ÔÈ‡˘ ‰Ê‰ ˘˜‰‰ ÈÙÏ
" ...„Â·ÚÈ ‡Ï˘ ‡Ï‡ Ì˘ ‰¯‰Ê‡‰ ÔÈ‡˘ ...‰„Â·Ú Ì˘ „·Ú
)¯(Ë/È ‡¯˜ÈÂ ‰¯Â˙‰ ÏÚ Ô"·Ó
מדברי הרמב" רואי שיש איסור ביאת מקדש ג כאשר אי עבודה בצידו.
הראב"ד והרמב" חולקי ,ונית להעלות שתי הבנות בדבריה :
הבנה אחת  האיסור ביסודו אינו איסור כניסה אלא איסור עבודה.
הבנה שניה  האיסור ביסודו הוא איסור של חדירה למקדש במנותק מעבודה.
השאלה היא אי +להגדיר חדירה למקדש .הרמב" מגדיר את הכניסה הפיסית כחדירה
למקדש ,אבל אפשר להגדיר חדירה למקדש ככניסה תפקודית.
לפיכ ,+כאשר כותבי הראשוני ששתויי יי ודומיה מתחייבי רק א ה
עבדו ,אי בכ +שלילה הכרחית לקו המחשבה של הרמב" ,אלא הגדרה צרה יותר של
כניסה .העבודה מכל מקו היא שיעור בכניסה ובחדירה למקדש ,ולא חלק מהותי
מהגדרת האיסור.
יתכ שיש לחלק בנקודה זו בי הראב"ד לרמב" .מדברי הרמב" משתמעת בצורה
ברורה ההבנה הראשונה .הרמב" מדבר מפורשות על כ +שמתחייבי רק א עובדי
משו שהאזהרה היא שלא יעבוד .לעומתו ,מהראב"ד משמע שהוא מקבל עקרונית
את הקו של הרמב" ,ומחלוקתו היא בהגדרת השיעור של כניסה .11הראב"ד לא מזכיר
 11עיי בנקודה זו בדברי הראב"ד בתורת כהני שמיני פרשתא א' ה"ד .הראב"ד מביא שתי
הבנות באופי האיסור של שתויי יי .לפי אחת מה האזהרה היא על עבודה בשתויי יי ,ולפי
השניה האזהרה היא על שתיית יי בכל שעה שראויה לעבודה ולאו דווקא כאשר הכה עובד
בפועל.
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ביטויי של עבודה ,ומשמע ממנו שמידת הקירבה צריכה להיות קירבה לגבי מזבח,
אבל אי בכ +כדי לקבוע את אופי האיסור אלא רק את שיעורו.12
א נקבל את החלוקה בי הראב"ד לבי הרמב" ,נוכל למפות את דעותיה
במבנה של שלוש דרגות :
דרגה אחת  הרמב" הסובר שיש איסור על עצ הכניסה של שתויי יי.
דרגה שניה  הראב"ד הסובר שיש איסור על הכניסה ,אבל כדי שכה יוגדר
כ'נכנס' הוא צרי +לעבוד )=קירבה לגבי מזבח(.
דרגה שלישית  הרמב" הסבור שאי איסור כניסה אלא רק איסור עבודה.
את המודל הזה נית להשלי +ג על זר .וכא נוכל לפצל בי המקורות השוני
וההלכות השונות שנאמרו בפסול זרות .א מדברי על המקורות הישירי של דרישה
חיובית לכה ואיסור מפורש של זרות ,נאמר שאלו מכווני להלכה של איסור עבודה
בזר.
בהעדר עבודה נאמר שאמנ אי צור +בכה אבל עדיי יש איסור על עצ
הקירבה ,מדי 'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח' .אלא שלא נרחיק לכת כדברי
המשנה למל ,+ולא נאמר שאיסור זה מדבר על קירבה בלבד .סת כניסה של זר
לעזרה לא תאסר ,ורק א הוא יעשה פעולה כלשהי נגדיר את כניסתו כחדירה למקדש
וכקירבה לגבי מזבח.
המשמעות היא שאמנ נדרוש פעולה מסויימת ,אבל מכיו שאנחנו לא מחפשי
איסור עבודה אלא רק שיעור בכניסת הזר ,נוכל לצמצ את ההגדרות של טיב
הפעולה שעושה הזר .לא נדרוש פעולה שמוגדרת מבחינה הלכתית כ'עבודה' ,ונסתפק
בכל פעולה שיעשה הזר כדי להגדירו כ'קרב לגבי מזבח'.13
הבנה כזו מחזירה אותנו לרמת הפסלות שנית ללמוד מדי 'וכי תעלה על דעת+
שזר קרב אצל מזבח' .על רקע דברי תוס' הרא"ש בקידושי לו) .א כי ברור שהוא
עצמו לא מאמ ,דבר זה( העלינו אפשרות שאי כוח בסברה של 'וכי תעלה על דעת+
שזר קרב אצל מזבח' לפסול ולחלל .כל כוחה הוא במניעה של זר מפעולה מסויימת
ברמת הלכתחילה בלבד .ג בנקודה זו נית לבנות על ההשוואה לשתויי יי ,ויתכ
 12יתירה מזו ,יתכ שלפי הראב"ד אי צור +בעבודה כלל .כלומר ,שתויי יי מתחייבי רק על
כניסה כדברי הרמב" ,וכל מחלוקתו היא לא צרי +להיכנס כדי להתחייב .יתכ שהראב"ד
הבי ברמב" שיש איסור כניסה אפילו לעזרה עצמה ,ועל כ +הוא חולק ואומר שאלו מעלות
דרבנ בלבד .איסור הכניסה עליו מתחייבי הוא רק מהמזבח והלאה.
 13תמיכה לאפשרות זו עולה בדברי הגמ' בשבועות יז ,:ש קובע רב הונא חיוב מיתה לזר
שהיפ +בצינורא .הגמ' מנמקת חיוב זה בכ +שכל קרובי עבודה  עבודה היא ,כלומר חיוב מיתה
על זרות אינו כרו +ב'עבודה' הלכתית ,והוא תק ג לגבי קרובי עבודה.
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שכפי שה אסורי אבל עבודת אינה מחוללת ,כ +ג פסול זרות שנלמד מה יוסב
לאיסור בלבד ולא לחילול.
דיברנו על היסוד של קירבה למזבח בלי קשר לעבודה ,ונית ג לעסוק ביסוד
הנפרד של עבודה שאי עימה קירבה למזבח .עניי זה עולה למשל ביחס לבמה.
במשנה בד קיב:קיג .נאמר שזר כשר בבמה .הגמ' לומדת זאת מפסוק :
"" ...'Ô‰Î‰ ˜¯ÊÂ' ·È˙Î„ - Ô‰ÎÂ ...
)(:ËÈ˜ ÌÈÁ·Ê
רש"י על אתר מבא את הילפותא :
"- ıÂÁ ÈËÂÁ˘ ˙˘¯Ù· Î"˙· ‰ÈÏ ÔÈ˘¯„Â ,'Â‚Â Á˙Ù '‰ Á·ÊÓ ÏÚ Ì„‰ ˙‡ Ô‰Î‰ ˜¯ÊÂ
"ÌÈ„·Ú‰Â ÌÈ¯Ê‰ Û‡ ‡Ï‡ ‰Ó·· Ô‰Î ˙˜È¯Ê ÔÈ‡Â ,„ÚÂÓ Ï‰‡ Á˙Ù Ô‰Î ˙˜È¯Ê
)(Ô‰Î‰ ˜¯ÊÂ ‰"„ È"˘¯ :ËÈ˜ ÌÈÁ·Ê
עבודה בבמה כשירה בזר ,ולפיכ +נצטר +לומר ששני היסודות של הפקעת זר
בטלי בבמה .היסוד של קירבה לגבי מזבח לא קיי כא משו שאנו לא נמצאי
בתו +מקו מקודש כמו העזרה .היסוד של עבודה לא קיי משו שכנראה ג ברמת
העבודה הבמה נחותה מהמקדש.
אלא שנקודה זו אינה מובנת מאליה ,ועל כ נדרש פסוק למעט במה .פסוק זה
אכ מופנה לפ העבודה שדורש כה דווקא במקדש ,ולא לפ של קירבה לגבי מזבח.
עניי זה מדגיש את העצמאות של פסלות זר כדי בעבודה.
יתכ שיש משמעות נוספת להבדל בי הערו ,של פסול זר כפסול בעבודה והערו,
של פסול זר כפסול בביאת מקדש .לש הצגת משמעות זו נפנה לחקירה שעולה
בכמה אחרוני ובי השאר בדברי המקדש דוד .המקדש דוד חוקר את אופיו הכללי של
פסול זר ,ומעלה שתי אפשרויות :
אפשרות אחת  פסול זר הוא פוסל חיובי של זרות.
אפשרות שניה  פסול זר אינו פוסל חיובי ,אלא הוא מתמצה בהעדר כה.
המקדש דוד תולה את האפשרויות הללו בשתי דעות בתוס' במנחות .הגמ'
במנחות מביאה את דעת ר' שמעו ,לפיו בלילה פסולה בזר .התוס' מעמתי את דעתו
ע פשט הסוגייה ממנה עולה שהמנחה כשירה ג בלא בלילה .כיצד א כ יתכ שזר
יפסול בפעולה שאינה מעכבת? לתוס' יש שני תירוצי :
"...˘"¯Î ‡Ï„ ÔÈ˜ÈÈ„ ÔÈ˙È˙Ó ‰ÏÂÎÓ ÈÓ È‡ ...‰„Â·Ú ÏÁÈÓ„ ,Ú¯‚ ¯Ê ÏÏ·„ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ ...
„" ...ÏÂÒÙ „È·Ú ‡Ï È‡ - Ô‰Î ÈÚ·„ ÔÂÈÎ ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï
)(È·¯Â ‰"„ 'ÒÂ˙ :ÁÈ ˙ÂÁÓ
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לפי התירו ,הראשו של התוס' ,בלילת זר פוסלת חר העובדה שבלילה אינה
מעכבת .העיקרו הוא שיש דברי שעדי לא לעשות כלל מאשר לעשות בצורה
גרועה .תירו ,זה מניח לכאורה שפסול זר אינו העדר כה גרידא ,אלא פסול חיובי.
לו היה פסול זר העדר כה בלבד ,היינו מוכרחי לומר שבלילה כשירה בזר .שהרי
העדר בלילה כולה אינו פוסל ,ולא יהא העדר כה גרוע מהעדר בלילה שבה ג הכה
נעדר וג פעולתו נעדרת .כ +ג עולה מלשו התוס' ,המדברי בתירוצ הראשו על
הזר כמחלל עבודה .לפסולו יש תוכ חיובי של חילול ,ולפיכ +עבודתו גרועה מאי
עבודה.
לעומת זאת ,התירו ,השני לא מקבל את האפשרות שעבודת זר תהיה גרועה מאי
עבודה כלל .כא אמנ שאלת אופי פסול זרות פתוחה ,משו שנית להגיד שזר הוא
פסול חיובי וא על פי כ חושבי התוס' שאי בכוח הפסול החיובי הזה להחיל
תוצאות גרועות יותר מאשר אי בלילה כלל .אבל סביר להניח שבתירוצ השני הבינו
התוס' את פסול הזר כהעדר בלבד ,ומשו כ +ה נאלצו לומר שא העדר כה פוסל
בלילה יש להבי בדעת ר' שמעו שהעדר כל פעולת הבלילה ג הוא פוסל.
המקדש דוד מעלה את החקירה הזו ואת יישומה בשתי הדעות בתוס' במנחות ,על
רקע סוגיית הגמ' בזבחי טו .בהקשר של אפשר לתקוני .הרעיו הבסיסי הוא שא יש
בזרות פסול חיובי נוכל לומר שפעולת הזר יצרה פג בלתי הפי .+לעומת זאת ,א
הזרות היא רק העדר כה ,סביר להניח שאת פעולת ההולכה שביצע הזר נוכל לבטל
ולתק אותה מחדש.
נית לפקפק ביישו של חקירת המקדש דוד במסגרת דברי התוס' ביחס לבלילה.
זאת משו שיש הבדל מהותי בי בלילה להולכה .בלילה אמנ לא מעכבת ,אבל א
היא נעשית נוצרת בסופו של דבר זהות של מנחה בלולה בחפצא ,ג א לא רואי
את הבלילה כעבודה .לפיכ ,+לאחר פעולת הבלילה בזר יש לפנינו חפ ,שהוא יציר
כפיו של זר .ג א נאמר שהזר אינו פוסל חיובי אלא רק העדר כה ,יתכ שלא נוכל
להשתמש לכתחילה במנחה שהיא יציר כפי זר.
מעבר לדחיית היישו של המקדש דוד בבלילה מכוח הסברה ,נראה שג התוס'
במנחות עצמ הולכי בכיוו אחר .התוס' דני באותו הקשר ג בבלילה חו ,לחומת
העזרה ,ומכא סמ +לכ +שלא מדובר בספק מקומי בדי זר אלא בספק הקשור לאופיה
הכללי של בלילה.
מעבר להסתייגויות אלו ,עצ חקירתו של המקדש דוד ניתנת ליישו בסוגייתנו
בנוגע לדי של אפשר לתקוני .וכא יתכ שנחלק על פי ההלכות השונות שראינו
בפסול זר .א מדברי על המסלול של פסול עבודה ,נפרש אותו כפוסל חיובי .את
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המסלול של זר מדי 'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח' נבאר כהעדר כה
באות מקומות בה הוא מיוש .לפיכ +פעולות שהתרבו רק מסברת אי הקירבה של
זר למזבח ,לא יפסלו ונית יהיה לתקנ על ידי כה.
לפיכ +נצטר +לומר על רקע דברי התוס' שהספק בדבר 'אפשר לתקוני' בגמ' בד
טו .נאמר לשיטת חכמי בלבד .לפי ר' שמעו קבעו התוס' שהולכה אינה נפסלת מדי
עבודה אלא מדי 'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח' ,ולכ ג א נאמר שהזר
פסול בה ודאי שנוכל לתקנה על ידי כה.

ד .השלכות פסול זרות
הגמ' יוצרת בשתי סוגיות תלות בי פסול זרות ובי מרכיבי נוספי בעבודה.
סוגייה אחת  מנחות ט ,.ש יוצרת הגמ' תלות בי זרות לבי ְִ Kני.
סוגייה שניה  יומא כז ,:ש תולה הגמ' את פסול זרות בעבודת יו.
בגמ' במנחות מובאת מחלוקת ר' יוחנ וריש לקיש :
"‰¯˘Î ¯Ó‡ Ï"¯ .‰¯˘Î ¯Ó‡ Ï"¯ ‰ÏÂÒÙ ¯Ó‡ ÔÁÂÈ '¯ ‰¯ÊÚ ˙ÓÂÁÏ ıÂÁ ‰ÏÏ· ...
„... 'ıÓ˜Â ÌÈ‰Î‰ Ô¯‰‡ È· Ï‡ ‰‡È·‰Â' ¯„‰Â '‰Â·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙Â ÔÓ˘ ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ' ·È˙Î
" ...‡ÈÚ· ‡Ï ÈÓ ÌÈÙ ‡ÈÚ· ‡Ï ‰Â‰Î„ÓÂ ,¯Ê· ÔÈ¯˘Î˘ ‰ÏÈÏ·Â ‰˜ÈˆÈ ÏÚ „ÓÈÏ
)(.Ë ˙ÂÁÓ
ריש לקיש מבי שפעולה הכשרה בזר כשרה ג בחו .,לפיכ +מכיו שהבלילה
ילה חו ,לחומת העזרה .ר' יוחנ חולק ,ולדעתו
כשרה בזר ,אפשר להכשיר ג ְִ Dל ָ
אפשר להפריד בי כהונה לפני.
מהקישור של ריש לקיש נית לדייק על פסול זר כדי בעבודה .הכשר זר מעיד על
כ +שלמעשה אי כא עבודה ,וממילא נית להשלי +לפרט נוס הקשור בדיני עבודה
והוא הצור +ב'פני' .לדעת ר' יוחנ אי מקו לדיוק כזה והוא מבי שנתפרדה
החבילה ואי לקשר בי זר ל'פני' .לפיו יש כא דיו פנימי במעשה המנחה ובדי חו,,
דיו שעולה בהקשרי נוספי במנחות.
מכל מקו ,לריש לקיש יש כא עדות ברורה על פסול זר מדי עבודה .מוב שאי
זה שולל את האפשרות של ערו ,פסול נוס בזר שאינו קשור לעבודה )כפי שמעלה
ריש לקיש עצמו ביומא כג .(:היחס שלמדנו מהגמ' במנחות ט .הוא יחס חד צדדי .הוי
אומר ,הכשר זר גורר את הגדרת הפעולה כפעולה שאינה עבודה .אי זה מחייב את
הכיוו ההפו ,+ובהחלט יתכ שפעולה שאיננה עבודה תפסל בזר.
סוגייה נוספת בהקשר זה היא הגמ' ביומא כז :ביחס לסידור המערכה .הגמ' יוצרת
תלות בי פסול זרות לעבודת יו :
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"‡"¯ ‡˘È ÈÎÂ - ‡¯ÈÊ '¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó ...·ÈÈÁ ‰Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ¯„ÈÒ˘ ¯Ê - ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÈÒ
¯"‡ ÈÒ‡ ¯"‡ - ¯Ó˙È‡ ÈÎ‰ ¯Ó˙È‡ ÈÎ ‡Ï‡ ...?¯Ê· ‰ÏÂÒÙÂ ‰ÏÈÏ· ‰¯È˘Î˘ ‰„Â·Ú ÍÏ
" ...‡È‰ ÌÂÈ ˙„Â·ÚÂ ÏÈ‡Â‰ ,·ÈÈÁ ÌÈˆÚ È¯ÈÊ‚ È˘ ¯„ÈÒ˘ ¯Ê - ÔÁÂÈ
)(:ÊÎ ‡ÓÂÈ
ג מהגמ' הזו עולה קשר ברור בי פסול זר ובי הגדרת עבודה ,ולפיכ +יש בסיס
להתקפת ר' זירא על האפשרות של חיוב זר בפעולה הכשירה בלילה .שהרי א אפשר
לסדר מערכה בלילה אי זו עבודה ,וממילא נכשיר זר.
לו היינו לומדי מ'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח' ,לא היה מקו
לשיקול של יו או לילה .עצ הקירבה למזבח אסורה ,ואפילו א אי זו עבודה כלל
והיא כשירה בלילה.
יש לציי שהתלות העולה מגמ' זו חריפה יותר מזו שראינו בגמ' במנחות .מכא
משמע שמוכרחי לדבר על פסול זר במונחי עבודה ,ולא קיי )לפחות בסידור
מערכה( ערו ,של 'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח' .בכל אופ ,נקודה
מסויימת בגמ' תמוהה ,ויתכ שיש בכ +לשפו +אור על אופי פסול זר.
התוס' ישני עומדי על כ +שיש פער בי דברי ר' יוחנ להתקפת ר' זירא .ר'
יוחנ דיבר על חיובו של הזר ,ואילו ר' זירא ד בפסולה של עבודתו .התוס' ישני אכ
מפצלי בי היישומי הללו :
"" ...‰˙ÈÓ ÏÂÒÙ· ÔÈ¯ÈÈ‡ ‡Î‰ Ï·‡ ...‰ÈÏÚ ¯‰ÊÂÓ È‡„Â ¯Ê ‡‰ÈÓ
)˙(ÈÎÂ ‰"„ :ÊÎ ‡ÓÂÈ ÌÈ˘È 'ÒÂ
לדעת התוס' ישני דיבר ר' יוחנ על חיוב מיתה ולא על סת חיוב .חיוב מיתה
כרו +בפסול העבודה ,ומכא ראה ר' זירא מקו להתקפתו .ע זאת מצייני התוס'
ישני שג ר' זירא יסכי לכ +שאזהרה קיימת ג בעבודת לילה אפילו כאשר אי
חיוב מיתה ופסול עבודה.
וכא נוכל לחזור לדברי שכבר הזכרנו לעיל .נית להבי שפסול עבודה בזר הוא
אכ פוסל חיובי ,ואילו הטיעו של 'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח' מסוגל
רק לאסור עבודת זר ולא לפסול ממש את הפעולה .לפיכ ,+הכשר פעולה מסויימת
בלילה מעיד על אי היותה עבודה ,ולכא היא לא נפסלת בזר .אי זה שולל את הערו,
של 'וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח' משו שעדיי נית לאסור פעולה כזו על
סמ +הערו ,הזה ,כפי שטועני התוס' ישני.
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ה .שחיטה ,מליקה וחילוק זרי
לסיו נטפל בקיצור בשלושה נושאי :
נושא אחד  מעמד שחיטה.
נושא שני  החילוק בי זרי שוני.
נושא שלישי  מליקת זר.
ביחס לנושא הראשו קובעת הגמ' בד יד :ששחיטה כשירה בזר ,על רקע הקביעה
ששחיטה לאו עבודה היא .להכשר שחיטה בזר יש שני מקורות בגמ' .המקור הראשו
הוא מפסוק מפורש :
"ÍÈ·Â ‰˙‡Â' ¯Ó‡˘ ÏÏÎÓ ?‰˙‡· ÔÈ‡Ó ÈÎÂ - ˙¯Ó‡ ...‰¯˘Î ¯Ê· ‰ËÈÁ˘ - 'ËÁ˘Â' ....
‡˙Ô· ˙‡ ËÁ˘Â' Ï"˙ ?‰ËÈÁ˘· Û‡ ÏÂÎÈ ,'Á·ÊÓ‰ ¯·„ ÏÎÏ ÌÎ˙Â‰Î ˙‡ Â¯Ó˘˙ Í
" ...‰Â‰Î ˙ÂˆÓ ÍÏÈ‡Â ‰Ï·˜Ó - ' 'Â‚Â Â·È¯˜‰Â '‰ ÈÙÏ ¯˜·‰
)(.·Ï ÌÈÁ·Ê
לגמ' היתה הו"א לרבות איסור זר לשחיטה מפסוק .היינו חושבי שא השחיטה
כלולה בהכרח לשמור את הכהונה לכל דבר המזבח .את המהל +של ההו"א והמסקנה
נית לבאר בשלושה אופני :
אופ אחד  אלמלא הפסוק הקובע שמקבלה ואיל +מצות כהונה ,היינו אומרי
ששחיטה היא עבודה .המסקנה היא ששחיטה אינה עבודה ולכ אי בה פסול זר.
הו"א כזו ודאי מסתברת ,משו שבהקשרי שוני השחיטה היא עבודה אפילו
למסקנה .ישנ דברי שבה פ העבודה בשחיטה חזק אפילו יותר מעבודות אחרות,
ואת הדבר ראינו בהרחבה ביחס לפסולי המחשבה השוני .עומדי על הדבר התוס'
ישני ביומא לט :בד"ה הנחה.
אופ שני  ההו"א היתה ששחיטה היא קירבה למזבח ויש לפסלה בזר מדי 'וכי
תעלה על דעת +שזר קרב אצל מזבח' .למסקנה שחיטה אינה מוגדרת כקירבה למזבח
ועל כ היא כשרה בזר.
על רקע האופ הזה יתכ שיש מקו לחלק ג במסגרת ההו"א בי קדשי קדשי
לבי קדשי קלי .לאמור ,דווקא בקדשי קדשי שבה יש די צפו בשחיטה נוכל
לראות אותה כקירבה לגבי מזבח ,בעיקר א נבי שזוהי מהותו של די צפו .14על כל
פני למסקנה שחיטה אינה כלולה בקטגוריה הזו ,והיא כשרה בזר.
 14הבנה זו קשורה להגדרות השונות של צפו .יש לציי שג לאורה אי הכרח להבי שיש
עדיפות לשחיטה בראש המזבח .נוכל לדרוש קירבה למזבח ,א +בתוספת הדי של יר +המזבח
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אופ שלישי  ההו"א כללה ערו ,שלישי אפשרי של פסול זרות .אמנ לא חשבנו
ששחיטה היא עבודה בהקשר של זר ,ולא חשבנו שהשחיטה היא קירבה לגבי מזבח,
אבל חשבנו לרבות מהביטוי 'לכל דבר המזבח' ג את השחיטה.
למסקנה נית לומר שאכ קיי שריד לערו ,כזה של 'לכל דבר המזבח' אלא שג
בו יש חריגה ביחס לשחיטה שהותרה מכללה לחלוטי בכל הנושא של זרות .לחילופי
נית לומר שערו ,כזה עלה רק בהו"א ולמסקנה הוא נשלל .עקב כ +שחיטה כשרה
בזר.
המהלכי השוני הללו באי לידי ביטוי בתוס' במנחות .כזכור ,קושרת הגמ'
במנחות ט .בי כהונה ובי פני .על כ +מקשי התוס' משחיטה :
"È‡ ,‰Ï·˜ ÌÂ˘Ó Ì˙‰ È‡˘„ Ï"ÈÂ ...ÌÈÙ ‡ÈÚ·Â ‰Â‰Î ‡ÈÚ· ‡Ï„ ‰ËÈÁ˘ È¯‰ - ˙"‡Â
"ÌÈÓ„ ÈÈÓ ÔÎ˘ ÈÓ
)(‰Â‰Î„ÓÂ ‰"„ 'ÒÂ˙ .Ë ˙ÂÁÓ
לפי התירו ,הראשו עקרונית אי דרישה של פני בשחיטה ,וכל קיומה נובע
מהצור +הטכני של סמיכות לקבלה .עניי זה הוא חידוש מרחיק לכת בפני עצמו ,אבל
א נקבל אותו נוכל להבי שהשחיטה מופקעת לחלוטי מתהלי +העבודה .לפי התירו,
השני ,הקושר את השחיטה לכל מעשי הקרבנות הנקראי מיני דמי ,ברור כי
השחיטה היא עבודה לפחות בפ של 'פני' .על כ נצטר +לבאר שאי בה משו
קירבה למזבח.
לצד המקור של הגמ' בזבחי לב .מובא היקש המכשיר זר בשחיטה :
"" ...ÌÈ¯Ê· ‰ËÈÁ˘ Û‡ ÌÈ¯Ê· ‰ÎÈÓÒ ‰Ó - 'ËÁ˘Â ÍÓÒÂ' ...
)(.ËÈ ˙ÂÁÓ
היקש זה מעורר את התוס' בזבחי לברר מדוע נחו ,פסוק להכשר זר בשחיטה.
וכ +משיבי התוס' :
"'ÌÎ˙Â‰Î ˙‡ Â¯Ó˘˙' ·È˙Î„Ó ‰ËÈÁ˘ ÔÈËÚÓÓ ‰Â‰ ‡Î‰„ ‡˘¯„ Â‡Ï È‡„ Ï"ÈÂ ...
„" ...ÏÏÎ· ‰ËÈÁ˘ 'ÈÙ‡ ÚÓ˘Ó
)(Ï"˙ ‰"„ 'ÒÂ˙ .·Ï ÌÈÁ·Ê
נית להבי בשיטת התוס' ועל רקע האופני השוני בה הסברנו את הגמ'
בזבחי לב ,.שההיקש מסמיכה מלמד רק שהשחיטה אינה עבודה כפי שסמיכה אינה
נעדי שחיטה בקרקע העזרה וננתק את הדיו בשחיטה בראש המזבח מהדיו באופי ההלכה
של צפו .עיי בהקשר זה בזבחי נח .ובתוס' ד"ה קדשי.
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עבודה ,ולפיכ +אי מקו לפסול זר בשחיטה מדי עבודה .אבל עדיי נית היה לפסול
זר מדי שמירת הכהונה לכל דבר המזבח ,ולכ +נחו ,הפסוק.
עניי זה מוביל אותנו למידת היכולת להגדיר שחיטה כעבודה .בעניי זה דני
התוס' בד יד :בד"ה הג"ה ,וה מעלי שלוש שיטות :
שיטה ראשונה  רש"י .רש"י מבאר שהשחיטה לאו עבודה היא משו שכל
הפסולי הוכשרו בה.
התוס' טועני ששיטה זו לוקה במעגליות .לפי שיטת רש"י אומרת לנו הגמ'
ששחיטה כשירה בזר משו שהשחיטה כשירה בזר )=לאו עבודה היא(.
אמנ יש להעיר להגנת שיטת רש"י שהוא לא דיבר על הכשר זר אלא על הכשר
כל הפסולי .יתכ שרש"י בונה את הלימוד ששחיטה אינה עבודה על פסולי אחרי,
פסולי חיוביי שבכל זאת כשרי בשחיטה .לפיכ ,+א פסולי כאלו אינ פוגמי
בשחיטה ודאי שנית להכשיר זר ,במיוחד א נראה את הזר כהעדר כה ולא כפוסל
חיובי ,לאור חקירתו של המקדש דוד.
שיטה שניה  הר"י מאורלינ"ש .לטענתו ,שחיטה אינה עבודה משו שהמניע
לדרישת שחיטה בקדשי הוא העובדה שתמיד דרושה שחיטה ,ואפילו בחולי .ממילא
הדרישה של שחיטה אינה עבודה.
דבריו מחזירי אותנו לשאלת היחס בי שחיטת חולי לבי שחיטת קדשי ,וכבר
דיברנו בעבר על מחלוקת רש"י ורמב" סביב הפסוק העוסק בשחיטת חולי בפרשת
ראה .15הר"י מאורלינ"ש נוקט קו קיצוני בהשוואת שחיטת חולי לשחיטת קדשי,
משו שמדבריו משמע שיש זהות מוחלטת ביניה ואי שו פ נוס בשחיטת קדשי
למעט היישו של שחיטת חולי בה.
שיטה שלישית  התוס' .ה מצביעי על כ +שהשחיטה אינה נעשית בדר +שירות
)משו ששוחט יכול לעמוד בחו ,ולהושיט את ידו פנימה ,או להתלות בעזרה( ומכא
ששחיטה לאו עבודה .בסיו דבריה טועני התוס' שההגדרה של שחיטה כדבר
שאינו עבודה משו שהיא נעשית באופ שמופקע מ'דר +שירות' אינה טובה לשמעו
התמני משו שהוא דורש שידי השוחט יהיו לפני מ העזרה.
טענה זו תמוהה מעט ,משו שראיות התוס' אינ חלק מהותי משיטתו .יתכ שג
שמעו התמני סבור שאי דר +שירות בשחיטה ומשו כ +היא אינה עבודה .את
הדרישה של ידי השוחט לפני מ העזרה הוא בונה על יסוד אחר ,וכל מה שחסר לו
לעומת השיטות האחרות זו ראיה ,אבל אי בכ +הפקעה של הרעיו.
 15דברי י"ב כא.
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הנושא השני בו נטפל בקצרה הוא האפשרות לחלק בי סוגי שוני של זר .הדר+
הפשוטה להגדיר זר היא כמי שאינו מזרע הכהונה .ישנ פסולי שוני שנושקי
לפסול זרות .הבולט שבה הוא חלל שדינו כזר )ואפילו לקולא ,שכ מותר לו לשאת
גרושה ולהטמא למתי( ,אבל ברמה מסויימת עבודתו כשירה.
מידת כשרותה של עבודתו נתונה במחלוקת ראשוני .לפי רוב הראשוני
עבודתו כשרה עד שהוכר כחלל ,ואילו לפי הרמב" עבודתו כשרה בדיעבד ואפילו
אחרי שהוכר כחלל .מחלוקת זו ממוקדת בסוגייה במכות יא:יב .ש לומדת הגמ'
מפסוק את כשרות עבודתו של חלל.
הקשרי נוספי בה עולה הפ של זרות ה עבודה במחוסר בגדי המוגדרת
ברמה מסויימת כזרות על פי הגמ' בזבחי יז :שדורשת זאת מפסוק .בגמ' נאמר שרק
בזמ שבגדיה עליה כהונת עליה ,ומכא העמדתו של מחוסר בגדי כזר ברמה
מסויימת .16האחרוני דני ג באישה ובאופי פסולה ,ויתכ שג כא יש יסוד לפ
של הזרות .ברמב" נוס לאלו ג הערל :
"" ...„·Ú˘ ¯ÊÎ ‰˜ÂÏÂ Â˙„Â·Ú ÏÏÈÁ „·Ú˘ Ï¯Ú ÍÎÈÙÏ ...¯Î Ô·Î ‡Â‰ È¯‰ Ï¯Ú‰
)¯(Á/Â ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
במסגרת הענייני שנידונו בשיעור יש לשקול סיווג של הזרי השוני לפי
הערוצי השוני .יתכ שכדי להצביע על פסול זרות מדי עבודה יש להגדיר זר בצורה
כללית יותר ונפסול אפילו זר חלקי .הערו ,של וכי תעלה על דעת +שזר קרב אצל
מזבח עשוי לכלול רק זרי גמורי.
אפשרות כזו שבה הגדרת זרות לעניי עבודה קשוחה יותר ,עולה במסגרת
הסוגייה בכתובות יג . :בגמ' ש מופיעה דרישה של 'זרעו מיוחס אחריו' והראשוני
נחלקו הא הדרישה מוסבת על כה הרוצה לעבוד או על כה הרוצה לאכול תרומה.
א מקבלי את שיטות הראשוני המסבי דרישה כזו לעבודה בלבד ,רואי
שהגדרת יחוס וזרות לעניי עבודה קפדניות יותר לעומת תחומי אחרי שזרי
מופקעי מה.
17
נקודה אחרונה ניגע בה בקיצור ,נוגעת למליקה על ידי זר  .הגמ' דנה באופי
הפסול של מליקת זר על רקע סיווג פסולי לקטגוריות של 'פסולו בקודש' ו'אי פסולו
בקודש' .סיווג זה עולה בשלושה מוקדי עיקריי :
מוקד אחד  בזבחי פד .ביחס לדי של א עלה לא ירד.
 16כ +עולה מדברי תוס' הרא"ש בקידושי לו ,.בסו ד"ה בני.
 17בשיעור מספר  ,22נדו בצדדי נוספי הקשורי לנושא זה.
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מוקד שני  בד סח:סט .ביחס לדי של טומאת נבלת עו טהור.
מוקד שלישי  במעילה ב:ג .ביחס להפקעת מעילה.
נדגיש נקודה אחת בהקשר הספציפי של מליקת זר .כאשר מדברי על פסולו של
זר במליקה יש לזכור שההתייחסות נוגעת לשתי בעיות שונות :
בעיה אחת  הדרישה של כה במליקה על רקע היותה עבודה וההנחה שזר מופקע
מעבודה .דיו כזה זוקק השוואה של המליקה לשחיטה ,לאור קביעת הגמ' ששחיטה
לאו עבודה היא.
בעיה שניה  הדרישה של עצמו של כה במליקה .זו דרישה הנוגעת לחפצא של
כה ,ופסול זר בהקשר זה נובע מכ +שציפורנו אינה ציפור של כה בחפצא .זהו פסול
הדומה לפסול של מליקה בסכי.

