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הו ז. נקודת המוצא של הסוגייה היא שבפיגול ודאי מחשבי� מעבודה לעבודה

וסוגייתנו בוחנת עד כמה נית� להקיש , למעשה המצב הקלאסי שבו הקרב� מתפגל

יש , אבל לפני שבוחני� את מידת ההיקש הזו. מהפסול של פיגול למקומות אחרי�

  .לבדוק הא� נכו� לומר שבפיגול מחשבי� מעבודה לעבודה

י "רש. ל הסבור שאי� מחשבי� מעבודה לעבודה"מבאר את דעת ר: י בד	 ט"רש

והוא מבאר שעיקר , ל"מסביר מדוע שונה מחשבת שלא לשמה ממחשבת פיגול לפי ר

  :מחשבת פיגול יכול להיבנות על עבודה אחרת 
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 ..." ‡È‰ ÂÊ ÏÂ‚ÈÙ È„ÈÏ ‰‡È·Ó‰ Â˙·˘ÁÓ ¯˜ÈÚ- ‰„Â·Ú ˙Â˘ÚÏ ÂÊ ‰„Â·Ú· ·Â˘ÁÈ˘ 
Â�ÓÊÏ ıÂÁ Á·ÊÓÏ Â‡ Ì„‡Ï ÏÈÎ‡‰Ï ˙Â„Â·Ú‰ ˙Á‡ ÔÓ ˙¯Á‡ , Á·ÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ‰˜È¯ÊÂ‡È‰ ,
˙Â„Â·Ú‰ ÔÓ ‰�È‡˘ ·ÏÁ‰ ˙¯Ë˜‰ ÏÚ ·˘ÈÁ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â" ...    

  )Ë ÌÈÁ·Ê :˘¯"„ È"‰„Â·ÚÏ ‰„Â·ÚÓ ÔÈ·˘ÁÓ ÔÈ‡ ‰(  

עולה שג� בפיגול אי� הכרח לטעו� ) י זה יש שתי נימות"א� כי ברש(י "מדברי רש

פיגול חל ג� א� חישב על הקטרת חלב שאינה מ� . שמחשבי� מעבודה לעבודה

תו של הפיגול על הזריקה אינה נעוצה בהיותה עבודה אלא בהגדרתה וחלו, העבודות

י מלמד אותנו שהדעה השוללת את היישו� של "ניסוח זה של רש. כאכילת מזבח

מחשבי� מעבודה לעבודה בשאר פסולי� חו, מפיגול יכולה להתבסס על אחד משני 

  :דברי� 

כנסת למשבצת  ג� מחשבת זריקה חו, לזמנה בשעת השחיטה אינה נ� דבר אחד

מחשבה כזו מפגלת לא משו� שחישבנו על עבודה . של מחשבי� מעבודה לעבודה

אחרת כמו זריקה אלא משו� שהזריקה מעבר להיותה עבודה מוגדרת ג� כאכילת 

  .חו, לזמנה) ג� אכילת מזבח(ומהות מחשבת פיגול היא אכילה , מזבח

אבל מכל מיני סיבות ,  אמנ� נאמר שבפיגול מחשבי� מעבודה לעבודה� דבר שני

  .לא נית� להקיש מפיגול לשאר פסולי�

, למעשה. י מודגש שבפיגול לא מדובר ממש במחשבי� מעבודה לעבודה"ברש

ג� א� נאמר , כלומר. אינו מוטל בספק, קיומו של ערו, שאינו קשור לעבודה בפיגול

ו, ודאי שקיי� מסלול של מחשבה על אכילה ח, שבפיגול מחשבי� מעבודה לעבודה

י מצביע על שחיטה על מנת להקטיר חלב חו, "רש. לזמנו שאינה קשורה לעבודה

ונית� להצביע על דוגמאות חותכות , לזמנו מתו+ הנחה שהקטרת חלב אינה עבודה

  .יותר

 ..." È‡�È È·¯ ¯Ó‡- ¯ÁÓÏ ÌÈ·ÏÎ Â‰ÂÏÎ‡È˘ ·˘ÈÁ -ÏÂ‚ÈÙ  , ·È˙Î„' ÂÏÎ‡È Ï·ÊÈ‡ ˙‡Â
Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÏÁ· ÌÈ·ÏÎ‰'" ...    

  )ÈÁ·Ê‡Ï Ì(.  

ממילא היא . איזבל שג� אכילת כלבי� מוגדרת כאכילהמעשה ינאי לומד מ' ר

הבסיסיי� של פיגול וזאת חר	 העובדה שאכילת כלבי� לא תוגדר נכנסת למגדירי� 

רואי� שנחוצה מחשבה של אכילה . מהסוגייה בד	 לא. כעבודה בשו� הקשר שהוא

  . מעבודה לעבודהואי� הכרח להיתלות ביסוד של מחשבי�, חו, לזמנו

ג� מחשבה . נית� א� כ� לנתק את די� הפיגול מדי� מחשבי� מעבודה לעבודה

לזריקה היא מחשבה שמסיטה את הקרב� מהמסלול הרגיל שלו על תק� מחשבת 
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ל שאי� יכולת ללמוד את "לפיכ+ סובר ר. אכילה ולא על תק� מחשבי� מעבודה לעבודה

  .די� מחשבי� מעבודה לעבודה מפיגול

ישנו ג� , לופי� נית� לומר שעל א	 קיומו של ערו, מחשבת אכילה בפיגוללחי

הזריקה נתפסת ג� כעבודה כאשר פסול הפיגול . 'מחשבי� מעבודה לעבודה'ערו, של 

ועל , ל יאמר שיש לחלק בי� פיגול לשאר הפסולי� מצד אופי הפסול"מתייחס אליה ור

  .בודהכ� אי� ללמוד ממנו את הדי� של מחשבי� מעבודה לע

בניסוח דומה אפשר לומר שהשאלה א� ללמוד את הדי� של מחשבי� מעבודה 

לעבודה מפיגול לעבודה זרה ולפסול שלא לשמה יכולה להתפרש כשאלה בדיני פיגול 

  .או כשאלה בדיני שלא לשמה ועבודה זרה

בשני , ברמה טכנית, את עצ� שאלת מחשבי� מעבודה לעבודה נית� להעלות

  :ניסוחי� אפשריי� 

  . מתו+ התייחסות להגדרת המציאות בשטח� ניסוח אחד

  . מתו+ התייחסות לתוצאות ההלכתיות של מציאות נתונה� ניסוח שני

לשאול הא� מחשבה הנחשבת במהל+ אחת , על פי הניסוח הראשו�, נית�

, זו שאלה מציאותית. העבודות יכולה להתחבר ע� מחשבה המוסבת על עבודה אחרת

. פסול של מחשבי� מעבודה לעבודה שיי+ בתחו� מסוי� או לאועל פיה נקבע א� ה

והאפשרות להכשיר , הנחת היסוד שלנו תהיה שא� המחשבה תופסת היא תפסול

  .חייבת לבנות על הנחה מציאותית שהמחשבה לא תפסה

שברמה המציאותית ודאי , וזאת לאור הניסוח השני, לחילופי� נית� להבי�

השאלה היא עד כמה מחשבה כזו . עבודה תופסתשמחשבה מסוג מחשבי� מעבודה ל

אי� דיו� , על כל פני�. וכא� אולי נית� לחלק בי� תחומי� שוני�, מסוגלת להחיל פסול

ומוקד העניי� הוא בהשלכות ההלכתיות , משמעותי בעצ� המציאות של מחשבה כזו

  .של מחשבה מעבודה לעבודה

ניקח למשל את . 'גמאת שני הניסוחי� הללו נית� לבחו� בכמה מוקדי� ב

  :ההשוואה שעולה בשלב הטרומי של הסוגייה בי� עבודה זרה ובי� שלא לשמה 

" ¯Ó˙È‡- ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ‰Ó„ ˜Â¯ÊÏ ‰Ó˘Ï ‰ËÁ˘ - ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ È·¯  :‰ÏÂÒÙ , ˘È˜Ï ˘È¯Â
 ¯Ó‡ :‰¯È˘Î ...Â‰ÈÈÓÚËÏ Â„Ê‡Â , ¯Ó˙È‡„-Ú ‰Ó‰·‰ ˙‡ ËÁÂ˘‰ " ‰Ó„ ˜Â¯ÊÏ Ó

ÚÏ ‰·ÏÁ ¯ÈË˜‰ÏÂ ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·ÚÏ ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·-¯  ' ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ :‰¯ÂÒ‡ , ÔÈ·˘ÁÓ
ÌÈ�ÙÓ ıÂÁ Ô�ÈÙÏÈÂ ‰„Â·ÚÏ ‰„Â·ÚÓ , ¯Ó‡ ˘È˜Ï ˘È¯Â :˙¯˙ÂÓ" ...    

  )Ë ÌÈÁ·Ê:-È(.  

ועניי� זה תומ+ בניסוח המציאותי של , בסיס להשוואה' בשלב זה רואה הגמ

א� מדובר בשאלה מציאותית נית� לקשר בי� . בעיית מחשבי� מעבודה לעבודה
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הא� השחיטה משפיעה , בשניה� עולה אותה שאלה מקבילה. � שוני� לחלוטי�תחומי

אנו מניחי� שא� יש השפעה הדדית יהיה ג� . על עתיד הזריקה או מושפעת ממנה

' שלא לשמה'ועל כ� חקירת התחו� של עבודה זרה וחקירת התחו� של , פסול

  .ונית� להשוות ביניה�, מתנקזות לאותה שאלה מציאותית

את א� אומרי� ששאלת מחשבי� מעבודה לעבודה היא שאלה הלכתית לעומת ז

א� כבר . ההשוואה בי� התחומי� השוני� קשה יותר, כאשר המציאות עצמה ברורה

ועדיי� יש מקו� להתלבט , הנחנו שמחשבה בעבודה אחת תופסת לגבי עבודה אחרת

� תחומי� אי� סיבה מיוחדת להשוות בי, הא� קיומה של מחשבה כזו יוצר ג� פסול

ואילו בתחו� של פסולי , בהחלט יתכ� שבתחו� של עבודה זרה נוצר פסול. שוני�

  .שלא לשמה אי� פסול במחשבה כזו

עולה בהקשר של השוואת , מוקד נוס	 בסוגייתנו לבחינת שני הניסוחי� הללו

  :פסח וחטאת לשאר הקרבנות 

 ..." È˘‡ ·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó-Á·Ê‰ ÏÎ· ‚‰Â� ÔÎ˘ ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁÏ ‰Ó ÌÈ , ÂÓ˘Ï ‡Ï˘· ¯Ó‡˙
˙‡ËÁÂ ÁÒÙ· ‡Ï‡ ‚‰Â� Â�È‡˘?" ...    

  )È ÌÈÁ·Ê(.  

את הבידוד שלה� לעומת שאר הקרבנות נית� . מבודדת את הפסח והחטאת' הגמ

  :למשו+ לשני כיווני� 

כל הדיו� הוא .  בשאר הקרבנות ברור שלא מחשבי� מעבודה לעבודה� כיוו� אחד

  .צי� במחשבה כזובפסח וחטאת אבל שאר הקרבנות כשרי� ומר

זאת משו� שבה� .  בשאר הקרבנות ברור שמחשבי� מעבודה לעבודה� כיוו� שני

ולכ+ ודאי שמחשבה מעבודה לעבודה ', כשרי� ולא מרצי�'נידונה ההשלכה של 

  .כפי שאנו מחפשי� בפסח וחטאת, כל הדיו� הוא בהשלכה של פסול. מספיקה

סוחי� שלנו ביחס לטיב ההלכה יתכ� ששני הכיווני� הללו משקפי� את שני הני

יש , א� מנסחי� את השאלה כשאלה מציאותית. של מחשבי� מעבודה לעבודה

אנו מניחי� שמחשבה מעבודה לעבודה ודאי תישא . לכאורה לנקוט בכיוו� הראשו�

א� המחשבה פוסלת , במילי� אחרות. וכל הדיו� הוא לגבי עצ� קיומה, תוצאות

  .אר הקרבנותבפסח וחטאת היא ג� תשפיע על ש

יש מרחב תמרו� גדול , לעומת זאת א� מנסחי� את השאלה כשאלה הלכתית

מתו+ הנחה שמחשבה , יותר שבו נית� להפריד בי� פסח וחטאת ובי� שאר הקרבנות

ועדיי� יש מקו� , מעבודה לעבודה ודאי מובילה למעמד של כשרי� ולא מרצי�

  .להסתפק ביחס לפסח וחטאת
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הוא ' לדעת� מוקד הדיו� בגמ. ולכי� בכיוו� הראשו�השפת אמת והמראה איש ה

ז "וכא� אנחנו חוזרי� לחקירתו הבסיסית של הגרי', שלא לשמה'אופי הפסול של 

ז הא� מחשבת שלא לשמה מוגדרת כפוסל "חוקר הגרי, כזכור. ביחס לפסול הזה

  .או שמא תכנה הוא בס+ הכל תוכ� שלילי של העדר לשמה, חיובי

ובי� מחשבת ' שלא לשמה'חנ� יש בסיס להקיש בי� מחשבת יו' א� סוברי� כר

א� נוקטי� כדעת ריש . על רקע היות שתיה� מחשבות הפוסלות באופ� אקטיבי, פיגול

ויש בסיס להפריד בי� , סוברי� שאופי פסול שלא לשמה הוא העדר לשמה, לקיש

  .מחשבה כזו למחשבה פוסלת כמו מחשבת פיגול

כמת עבורנו שלוש הבנות כלליות במחלוקת העמדת הסוגייה באור כזה מס

  :' האמוראי� בגמ

השאלה .  מוקד מחלוקת האמוראי� הוא פיגול וחקירת אופי פסולו� הבנה אחת

המרכזית היא הא� מחשבה לזרוק ולהקטיר חו, לזמנו היא דוגמה של מחשבי� 

מעבודה לעבודה או שמא זו מחשבת אכילה שמנותקת מהגדרת הזריקה וההקטרה 

  .דותכעבו

וחקירת אופי ' שלא לשמה' מוקד מחלוקת האמוראי� הוא מחשבת � הבנה שניה

ז "כאשר לפי הקו בו נוקט הגרי, ז"השאלה המרכזית היא חקירתו של הגרי. פסולה

ואילו לפי ההבנות הרואות , עצמו נית� להקיש מחשבת שלא לשמה למחשבת פיגול

  .לבי� שלא לשמההעדר לשמה יש מקו� לחלק בי� פיגול ' שלא לשמה'ב

יש לציי� על פי הבנה זו שהיא פותחת פתח לחילוק בי� פסח וחטאת לשאר 

הקרבנות במודל שבו דווקא בפסח וחטאת מחשבי� מעבודה לעבודה ואילו את שאר 

הטע� יהיה בכ+ שנראה את מחשבת שלא . הקרבנות נכשיר לחלוטי� במחשבה כזו

רק בה� יש מקו� לדבר על השוואה ולכ� , לשמה כפוסל חיובי א+ ורק בפסח וחטאת

  .לפיגול ועל פסול במצב של מחשבי� מעבודה לעבודה

שלא ' מוקד מחלוקת האמוראי� הוא בחינת היחס בי� פיגול ל� הבנה שלישית

על רקע כל מיני שיקולי� צדדיי� שעלולי� לפגו� ביכולת להקיש בי� ' לשמה

  .חוסר יכולת לדו� חו, מפני�, למשל. הפסולי� הללו

חקירה טכנית זו של עניי� מחשבי� מעבודה לעבודה על פי חלוקה לשאלה 

נדגי� את הדבר מתו+ . עולה ג� בירושלמי בפסחי�, הלכתית או שאלה מציאותית

  .שני קטעי� בסוגיית הירושלמי

 השוואת הירושלמי בי� מחשבי� מעבודה לעבודה למחשבה מעורבת � קטע אחד

יוחנ� שפוסל במצב של מחשבי� ' אר טעמו של רבירושלמי מבו. של לשמו ושלא לשמו

  :מעבודה לעבודה 
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 ..."‡" ‰ÒÂÈ ¯-‡·‡ È·¯Ï ÒÈÙ˙ ‰ÈÓ¯È È·¯Ï ˙ÈÓÁ ‡�‡  , ‰ÈÏ ¯Ó‡- ‡ÓÚË ÈÏ ¯ÂÓ‡ 
¯„ 'Ô�ÁÂÈ ,ÏÂÒÙ ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ÂÓ„ ˜Â¯ÊÏ ÂÓ˘Ï ÂËÁ˘ ‰ÓÏ ? ‰�Â˘‡¯ ‰Ú˘Ó ‰˘Ú�

ÂÓ˘Ï ‡Ï˘Â ÂÓ˘Ï ÂËÁÂ˘Î ,ÏÂÒÙ ‡Â‰Â" ...    
  )Ù ÌÈÁÒÙ ÈÓÏ˘Â¯È"‰‰ "·(  

מחשבת שחיטה לשמה על מנת . נתפסת כפסולהעצמה השחיטה , לפי הירושלמי

הירושלמי !  מוגדרת כמחשבת שחיטה לשמה ושלא לשמהלזרוק דמה שלא לשמה

. מעלה בעקבות הבנה זו אפשרות הפוכה שבה נפעיל את האנכרוניז� הזה להכשר

יו נכשיר את הקרב� במחשבת שחיטה שלא לאוכליו על מנת לזרוק דמו לאוכל, לאמור

שהיא מחשבה , משו� שנראה כבר את השחיטה כמחשבת לאוכליו ושלא לאוכליו

אבל התפיסה העקרונית של , אמנ� יש סימני שאלה ביחס להצעה כזו. כשרה

  .הירושלמי ברורה

לצור+ החקירה שלנו נוכל לקבוע שעל פי הירושלמי רואי� את מחשבת השחיטה 

. קה מתלבשת על מחשבת השחיטה ומצטרפת אליהומחשבת הזרי, כמחשבה מעורבת

ועקרונית כפי שמערכת זו מסוגלת להוביל לפסול כ+ היא , הכל נתפס כמערכת אחת

  .מסוגלת להוביל ג� להכשר

קבלתה של הנחה , אשר על כ�. מפה נוכל ללמוד שמדובר בשאלה מציאותית

 היא בס+ הכל �היא לא חותכת להכשר או לפסול . מציאותית כזו היא חרב פיפיות

מכל . וקיומה יוביל להכשר בהקשרי� מסוימי� ולפסול בהכשרי� אחרי�, קיימת

לא מדובר בהשלכה הלכתית הנובעת מהגדרת מחשבי� מעבודה לעבודה , מקו�

  .כמחשבה פוסלת

הירושלמי מצביע בהמש+ הסוגייה על . יוחנ� וריש לקיש' מ בי� ר" הנפק� קטע שני

  :מ הבאה "הנפק

 ..."Ù� ‰ÓÔÂ‰È�È· ÔÓ ˜È ?‡" ‡Ó„Â·‡ ¯· Ï‡ÂÓ˘ ¯-‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· ÔÈÙÂÏÈÁ  , ÂËÁ˘
 ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ÂÓ„ ˜Â¯ÊÏ ÂÓ˘Ï-¯˘Î Ô�ÁÂÈ È·¯„ ‰È˙Ú„ ÏÚ  , ÏÚ

¯„ ‰È˙Ú„ 'ÏÂÒÙ ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘" ...    
  )Ù ÌÈÁÒÙ ÈÓÏ˘Â¯È"‰ ‰"·(  

. פסח בשאר ימות השנה כשר במידה שחושבי� בו מחשבת שלא לשמו, כידוע

והירושלמי ד� במידת היכולת של , מחשבת עקירה כזו הופכת את הפסח לשלמי�

  .מחשבה מעבודה לעבודה לתפקד כמחשבת עקירה

. יוחנ� וריש לקיש' לטענת סוגיית הירושלמי תהיה נקודה זו תלויה במחלוקת ר

ואילו לפי ריש לקיש ,  ועל כ� זו מחשבה עוקרתיוחנ� מחשבי� מעבודה לעבודה' לפי ר
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י� מחשבי� מעבודה לעבודה ומשו� כ+ אי� פה עקירה ופסח שיחשבו בו מחשבה כזו א

  .בשאר ימות השנה יפסל כדי� פסח שנשחט לשמו בשאר ימות השנה

ג� מכא� רואי� בעליל שהירושלמי לא ראה את שאלת מחשבי� מעבודה לעבודה 

תי א� תופסי� את השאלה במובנה ההלכ. כשאלה הלכתית אלא כשאלה מציאותית

מדוע תלויה שאלה זו במחלוקת� , ומניחי� שמציאותית ודאי שהמחשבות מתמזגות

  ?יוחנ� וריש לקיש' של ר

. אפשר לקשר בי� השאלות, לעומת זאת א� מדברי� על עצ� בעיית ההתמזגות

' מחלוקת ר. אנחנו מניחי� שא� מחשבה מעבודה לעבודה תופסת היא ודאי תפסול

אבל א� היא נתפסה היא ג� תפסול , בה כזו תופסתיוחנ� וריש לקיש היא הא� מחש

  .קרב� רגיל והיא ג� תעקור פסח בשאר ימות השנה

נית� לתמו+ בהבנה של בעיית מחשבי� מעבודה לעבודה כבעיה הלכתית , מנגד

מדובר בתחו� של . שמחשבה כזו מועילה' מתו+ תחו� אחד שבו כנראה ברור לגמ

תוכ� מחשבת השינוי צרי+ להתייחס , שוני�ובו לפחות לפי רוב הרא, שינוי בעלי�

  .תמיד לזריקה

, א	 על פי כ� נית� לחשוב מחשבת שינוי בעלי� בזמ� כל אחת מארבע העבודות

וזאת חר	 העובדה שמחשבת שינוי בזריקה הנחשבת בזמ� השחיטה היא למעשה 

  :' על עניי� זה עמדו התוס. דוגמה של מחשבה מעבודה לעבודה

"ÚÏ ‰„Â·ÚÓ ÔÈ·˘ÁÓ‰„Â· . ¯Ó‡„Î-‰˜È¯ÊÏ ‰ËÈÁ˘Ó ÔÂ‚Î  ,ÌÈÏÚ· ÈÂ�È˘ ÂÓÎ" ...    
  )Ë ÌÈÁ·Ê :ÒÂ˙ '„"ÔÈ·˘ÁÓ ‰(  

הדברי� . ו שאותו יוצר רב אשי"בק, .בד	 י' הדבר בא לידי ביטוי ג� במהל+ הגמ

ועומד עליה� , מפורשי� ג� בסוגייה העוסקת בהשוואת פיגול למחשבת שלא לשמה

  ].ז[באות . ק בד	 יג"השטמ

יוחנ� וריש ' זה תומ+ במידה מסוימת בהבנה ההלכתית שהצענו במחלוקת רעניי� 

וכל השאלה היא מה� ההשלכות , לפיה ברור שמחשבה מעבודה לעבודה תופסת. לקיש

לפיכ+ נית� לחלק ולומר שחלויות מסוימות נגזרות . ההלכתיות של מחשבה כזו

לי� נוצרת ג� חלות שינוי בע, בהקשר שלנו. ממחשבה כזו וחלויות אחרות לא

  .מה שאי� כ� בחלותו של שינוי קודש, ממחשבה מעבודה לעבודה

        ''''מחשבי� מעבודה לעבודהמחשבי� מעבודה לעבודהמחשבי� מעבודה לעבודהמחשבי� מעבודה לעבודה''''טיב די� טיב די� טיב די� טיב די� . . . . בבבב

  :האחרוני� מעלי� שתי הבנות עיקריות בטיב הדי� 
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שחיטה צריכה .  די� מחשבי� מעבודה לעבודה יוצר פסול בשחיטה� הבנה אחת

לפי הירושלמי . בר בשחיטה עצמהוזו מחשבה שאינה נכונה כ, להיות במחשבה נכונה

נית� להציע זאת ג� . ראינו שמחשבה כזו מוגדרת כמחשבת לשמה ושלא לשמה

  .1מכל מקו� זהו פג� במחשבת השחיטה, בניסוחי� אחרי�

אבל מחשבה כזו יוצרת תשתית שמאוחר ,  אי� פג� בשחיטה עצמה� הבנה שניה

קפה וליצור תשתית �תאמת היא שאי אפשר לשבת בבי. יותר תפסול את הזריקה

אבל בשעת שחיטה נוצר מעמד שמאפשר להחיל פסול ג� על עבודות , פוסלת לזריקה

יחזור 'אפילו א� בשעת הזריקה הוא , ברגע שהכה� יזרוק הוא יזרוק בפסול. אחרות

אנו טועני� שההגדרה הקמאית שניתנה לזריקה בשעת . ויחשוב מחשבת לשמה' בו

  .2השחיטה לא פוקעת ממנה

בי� ' ניקח למשל את ההשוואה שעורכת הגמ. ירה זו ישנ� השלכות שונותלחק

בקדשי� אכ� נית� לחקור בחופשיות הא� המחשבה מעבודה . קדשי� לעבודה זרה

אבל בתחו� של עבודה זרה הדבר אינו . לעבודה יוצרת פסול בשחיטה או בזריקה

חשבת בשעת משו� שלא ברור שהבהמה נאסרת במהל+ מחשבת עבודה זרה הנ, פשוט

  .הזריקה

מובאת ' בגמ. בחולי�' נקודה זו נתונה במחלוקת הראשוני� בסוגיית הגמ

ועל גביה , יוחנ� וריש לקיש ביחס לדי� של מחשבי� מעבודה לעבודה' מחלוקת� של ר

  :יוסי ' מדברי ר' מקשה הגמ

" ˙˘˘ ·¯ ·È˙Ó-‡ " ÈÒÂÈ ¯ :˜"ÌÈ¯·„‰ Â !ÔÈ˘„˜ÂÓ· ˙ÏÒÂÙ ‰·˘ÁÓ˘ ÌÂ˜Ó· ‰ÓÂ ,ÔÈ‡ 
„·ÂÚ‰ ¯Á‡ ‡Ï‡ ÍÏÂ‰ ÏÎ‰ ,ÔÈÏÂÁ· ˙ÏÒÂÙ ‰·˘ÁÓ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó , ‡‰È ‡Ï˘ ÔÈ„ Â�È‡
ËÁÂ˘‰ ¯Á‡ ‡Ï‡ ÍÏÂ‰ ÏÎ‰?" ...    

  )ËÏ ÔÈÏÂÁ(.  

יוסי ד� קל וחומר בנושא של מחשבי� מעבודה ' רש' בשלב הראשוני מבינה הגמ

 והפיצול בי�, יוסי קובע שמחשבה כזו תפסול במוקדשי� אבל לא בחולי�' ר. לעבודה

, יוחנ�' מתמקדת בדעת ר' הגמ. יוחנ� וה� לריש לקיש' מוקדשי� לחולי� קשה ה� לר

  
בוא לאותה כל שאילו י"בירושלמי נאמר . יש לעיי� בטיב הניסוח שמובא בהמש+ הסוגייה   1

מניסוח זה משמע קצת שמוקד ". מחשב הוא מעבודה אחרת לה, העבודה ואינו מחשב לה

  .בדומה להבנה השניה שאנו מעלי�, הפסול הוא בעבודת היעד הנחשבת ולא בעבודה הנעבדת

וזהות זו מאפשרת לו לקבוע את אופי , הבנה זו מניחה שהשחיטה יוצרת זהות של עובד   2

י מגניב להבנה זו עולה בחקירתו של השפת אמת ביחס למקרה שבו כה� ביטו. הזריקה מראש

  .אחד שוחט וכה� אחר זורק את הד�
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ואילו , יוחנ� טע� שמחשבי� מעבודה לעבודה ג� בחולי�' ר. עליו קשה הפרט של חולי�

  .יוסי שולל את הטענה הזו' ר

  :יוסי ' את ההבנה שלה בקל וחומר של ר' לש� כ+ משנה הגמ

 ..."ÙÓ ‡Â‰Â ‰Ï ·È˙ÂÓ ‡Â‰ ‰Ï ˜¯-˙Â„Â·Ú Ú·¯‡·  ,‰Â" ˜- ‰·˘ÁÓ˘ ÌÂ˜Ó· ‰ÓÂ 
˙Â„Â·Ú Ú·¯‡· ÔÈ˘„˜ÂÓ· ˙ÏÒÂÙ ,„·ÂÚ‰ ¯Á‡ ‡Ï‡ ÍÏÂ‰ ÏÎ‰ ÔÈ‡ , ‰·˘ÁÓ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó
˙Â„Â·Ú È˙˘· ‡Ï‡ ÔÈÏÂÁ· ˙ÏÒÂÙ ,ËÁÂ˘‰ ¯Á‡ ‡Ï‡ ÍÏÂ‰ ÏÎ‰ ‡‰È ‡Ï˘ ÔÈ„ Â�È‡?" ...    

  )ËÏ ÔÈÏÂÁ.-ËÏ(:  

  :' י על אתר מבאר את ההבנה המחודשת של הגמ"רש

"ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·Ú ÔÈ�ÚÏ ,„· Ô‰· ˙ÏÒÂÙ ‰·˘ÁÓ ÔÈ‡˘ '˙Â„Â·Ú , ÌÈ�˘· ‡Ï‡- ‰ËÈÁ˘· 
‰˜È¯Ê·Â ,Ô·È˙Î„ ‡Â‰ È�‰„" ...    

  )ËÏ ÔÈÏÂÁ :˘¯"„ È"ÔÈÏÂÁ ‰(  

.  עולה שמחשבת עבודה זרה אכ� פוסלת בשעת זריקה ג� בחולי�י"רשמדברי 

על השחיטה או לדבריו נוכל לחקור ג� בחולי� הא� מחשבה מעבודה לעבודה נתפסת 

  .י"אבל ראשוני� רבי� דחו את דברי רש. על הזריקה

. במאמר מוסגר יש להדגיש שדיו� זה מנותק מהדיו� האיסורי בדיני עבודת כוכבי�

, בודקת באלו עבודות נאסרת הבהמה עצמה כאשר חשבו עליה לעבודת כוכבי�' הגמ

ברא לחשוב מחשבת אבל לעניי� האיסור על הג. וכא� יש צמצו� לשתי עבודות בלבד

  .את כל ארבע העבודות כולל קבלה והולכה: בסנהדרי� ס' עבודה זרה מרבה הגמ

ה� . י"מ דוחי� את דברי רש"ה מקו� וג� בעה"בד' ג� התוס, מכל מקו�

ממנו משתמע שלא חוששי� , ועל סיפור שמובא בה: בחולי� לט' מסתמכי� על הגמ

הזו באופ� ' � מבאר את הגמ"באמנ� הרמ. למחשבת עובד כוכבי� בשעת הזריקה

אבל הדעה הרווחת בראשוני� קובעת שהבהמה , י"שמסתדר ע� פירושו של רש

ומוכרחי� להבי� במסגרת , הזריקה אינה אוסרת את הבהמה. נאסרת רק בשחיטה

  .העניי� של מחשבי� מעבודה לעבודה שהפסול הוא בשחיטה

� בי� הלכות "דברי הרמבבעניי� זה מעמיד אותנו הקר� אורה על הבדל ניסוחי ב

� בהלכות פסולי "נראה תחילה את דברי הרמב. שחיטה ובי� הלכות פסולי המוקדשי�

  :ש� הוא מתייחס למחשבת שלא לשמה , המוקדשי�
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" ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ‰Ó„ ˜Â¯ÊÏ ‰ËÈÁ˘‰ ˙Ú˘· ·˘ÁÂ ‰Ó˘Ï ‰ËÁ˘- ÈÙÏ ‰ÏÂÒÙ ÂÊ È¯‰ 
‰„Â·ÚÏ ‰„Â·ÚÓ ÔÈ·˘ÁÓ˘ , ‰ËÈÁ˘‰ ˙Ú˘· ·˘Á˘ ‰·˘ÁÓ‰ ˙‡ÊÂ ‰·˘Á ÂÏÈ‡Î

‰˜È¯Ê ˙Ú˘· ,‰ÏÂÒÙ ÍÎÈÙÏÂ"    
  )·Ó¯"ÂË ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ Ì/È(  

את המחשבה . משמעית שהפסול הוא בזריקה�מבואר בצורה חד� "רמבב

ח נעזר "הגר. וש� מתרחש הפסול, שנחשבה בשעת השחיטה מלבישי� על הזריקה

  .� בהקשר אחר"בעניי� זה לצור+ ביאור דברי הרמב

דנה במחלוקת אמוראי� הנוגעת ליישו� מסוי� של מחשבי� : בפסחי� סא' הגמ

  :מעבודה לעבודה בפסח 

" ‰˜È¯Ê· ÌÈÏ¯Ú Â· Â¯ÙÎ˙È˘ ˙�Ó ÏÚ ÔÈÏÂÓÏ ÂËÁ˘-ÏÂÒÙ ¯Ó‡ ‡„ÒÁ ·¯  , ¯Ó‡ ‰·¯
¯˘Î" ...    

  )‡Ò ÌÈÁÒÙ(:  

 הנקודה המעניינת .� פוסק במחלוקת זו כרב חסדא והוא פוסל את הקרב�"הרמב

  :את דברי רב חסדא ' � התוסהיא הסיוג שבו מסייגי

 ..."Ú ÌÈÏÂÓÏ ËÁ˘· ‡˜ÂÂ„Â"‡„ÒÁ ·¯ ÏÒÙ ÌÈÏ¯Ú Â¯ÙÎ˙È˘ Ó , ÌÈÏ¯Ú Ì˘Ï ˜¯Ê� Ï·‡
-ÈÙ‡  '¯˘Î„ ‰„ÂÓ ‡„ÒÁ ·¯ ,‰˜È¯Ê· ÔÈÏÎÂ‡ ˙·˘ÁÓ ÔÈ‡„" ...    

  )‡Ò ÌÈÁÒÙ .ÒÂ˙ '„"ÂËÁ˘ ‰(  

עולה שמחשבת זריקה לערלי� הנחשבת בשעת השחיטה גרועה ' מדברי התוס

י� הנחשבת בשעת הזריקה עצמה וללא המבנה המורכב של מחשבי� ממחשבת ערל

  :� חולק בעליל "הרמב. מעבודה לעבודה

" ÌÈÏÂÓÏ ÂËÁ˘ÌÈÏ¯ÚÂ ÌÈÏÂÓ Ì˘Ï Ì„‰ ˜¯ÊÂ -ÏÂÒÙ  , ‰¯ÂÓÁ ‰˜È¯Ê‰˘- ¯˜ÈÚ ‡È‰˘ 
Ô·¯˜‰" ...    

  )·Ó¯"· ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ Ì/Â(  

 מהותה של .קדשי�ו� לאור שיטתו בהלכות פסולי המ"ח מבאר את הרמב"הגר

� היא הלבשת מחשבת השחיטה על הזריקה "מחשבה מעבודה לעבודה לפי הרמב

לא תהא מחשבה לערלי� בזריקה עצמה גרועה , ממילא. ויצירת פסול בזריקה עצמה

חייבי� להניח . ממחשבה לערלי� שמולבשת על הזריקה באופ� עקי	 מתו+ השחיטה

פו של דבר הפסול של מחשבי� משו� שבסו, שמחשבה לערלי� בזריקה עצמה פוסלת

  .מעבודה לעבודה מוגדר כמחשבת ערלי� בזריקה

בהלכות שחיטה ובהקשר של . כל זה בהקשר של מחשבת שלא לשמה בקדשי�

  :� צליל אחר "עבודה זרה שומעי� מהרמב



  245  לעבודה מעבודה מחשבי�

  

 

"ÂÎÚÏ ‰Ó„ ˜Â¯ÊÏ ‰Ó‰·‰ ˙‡ ËÁÂ˘‰"ÂÎÚÏ ‰·ÏÁ ¯ÈË˜‰Ï Â‡ Ì" Ì-‰¯ÂÒ‡ ÂÊ È¯‰  ...
‰· ˙ÏÒÂÙ ÂÊÎ ‰·˘ÁÓ˘Ô" ...    

  )·Ó¯"· ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ Ì/ÂË(  

, � מפנה אותנו בהמש+ ההלכה לביאורו בהלכות פסולי המוקדשי�"אמנ� הרמב

של פיגול חולי� לפסול עבודה זרה באבל הוא לא מבאר א� הוא משווה את מחשבת 

� את "ש� מיקד הרמב, או לפסול של שלא לשמה, שבו המחשבה כשלעצמה פוסלת

  .הפסול בשעת הזריקה

� את הנימוק של הלבשת "בר אחד ברור והוא שבהלכות שחיטה משמיט הרמבד

� ראה צד שוה בי� "נוכל א� כ� לומר שהרמב. מחשבת השחיטה על גבי הזריקה

והצד השוה שבה� חלוק מאופיה של מחשבת , מחשבת עבודה זרה למחשבת פיגול

, שחיטה עצמהבפיגול ובעבודה זרה בנוי הכל על מחשבה שאינה נכונה ב. שלא לשמה

  .מסבי� את מחשבת השחיטה לזריקה' שלא לשמה'ורק בפסול של 

המראה איש מתייחס לצד . חילוק זה זוקק הסבר טקסטואלי לצד ביאור סברתי

כאשר הבעיה המרכזית העומדת בפניו א� מקבלי� את דברי הקר� אורה , הטקסטואלי

הרי . ת פיגול� היא לבאר כיצד חלוקה מחשבת שלא לשמה ממחשב"בהסבר הרמב

בס+ הכל למדנו שמחשבי� מעבודה לעבודה במחשבת שלא לשמה מתו+ מחשבת 

אבל בהמש+ הסוגייה אחרי , המראה איש טוע� שכל זה נכו� בראשית הסוגייה! פיגול

את הלימוד מפיגול ופונה לשינוי בעלי� ' נוטשת הגמ, הקל וחומר שמציע רב אשי

מעבר זה מאפשר לחלק בי� אופיה של . הכבסיס לילפותא של מחשבי� מעבודה לעבוד

מחשבה מעבודה לעבודה בהקשר של פיגול ובי� הפסול המקביל במחשבת שלא 

  .לשמה

א� . ז"ֵיַקל עלינו א� נדחה את קו החשיבה של הגרי, לגבי עצ� החלוקה מסברה

נוכל לחלק ביתר קלות בי� פסול זה לבי� , הוא העדר לשמה' שלא לשמה'נבי� ש

דווקא בפוסלי� חיוביי� כמו עבודה זרה . יגול ומחשבת עבודה זרההפסולי� של פ

א� בוני� על העדר וחסרו� יש להמתי� עד לסו	 . ופיגול אפשר להתייחס לשחיטה

עדיי� לא קרה שו� , אפילו א� לא היתה מחשבת לשמה בשחיטה. תהלי+ ההקרבה

ו לא הוטבעה יש לחכות עד הזריקה ולגלות שג� בסופו של התהלי+ כול. דבר חיובי

  .בקרב�' לשמה'זהות של 

, לאמור. מסברה נית� כמוב� לחלק חלוקה פנימית בי� שינוי קודש לשינוי בעלי�

ז ונשווה את המצב של מחשבי� מעבודה "בשינוי קודש נקבל את קו החשיבה של הגרי

, בשינוי בעלי� נדבר על פסול שמוקדו בשעת הזריקה. לעבודה לפיגול ועבודה זרה

אמנ� חלוקה פנימית כזו תחזיר אותנו לבעיה . רה של הבעלי�שעת הכפ
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ומוב� שא� מקבלי� אותה יש לדחות את הפתרו� שהציע המראה ', הטקסטואלית בגמ

  .איש בדבר שינוי בעלי� כמקור למחשבה מעבודה לעבודה בשינוי קודש

        מחשבי� מעבודה לעבודה בקבלהמחשבי� מעבודה לעבודה בקבלהמחשבי� מעבודה לעבודה בקבלהמחשבי� מעבודה לעבודה בקבלה. . . . גגגג

נעיר מראש . עניי� של הקבלהל' מרכיב נוס	 בסוגייה עולה בהתייחסות התוס

המוקד המרכזי לדיו� זה הוא . אבל בכל זאת ניגע בקצהו, שלא נמצה את הדיו� בנושא

  .שדנה במעמד הקבלה. לקמ� בד	 יג' הגמ

, מנגד. בקבלה' שלא לשמה'שיש פסול של . מצד אחד נאמר במשנה בד	 יג

.  קבלה לבי� זריקהטרפו� את ההבדלי� בי�' עקיבא לר' מובאת ברייתא שבה מסביר ר

. אחד ההבדלי� הוא שבזריקה המחשבה כמעשה ואילו בקבלה אי� המחשבה כמעשה

  :באופ� הבא ' בשלב הראשוני מתרצת הגמ

 ..." ‡·¯ ¯Ó‡-‡È˘˜ ‡Ï  ,‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ˙·˘ÁÓ· Ô‡Î ÏÂ‚ÈÙ ˙·˘ÁÓ· Ô‡Î" ...    
  )‚È ÌÈÁ·Ê(.  

� שלא מעלה את שאלת ההשוואה בי' קביעה זו שאמנ� נדחית בהמש+ הגמ

הפוכה מהמגמה העולה מסוגייתנו ביחס ' המגמה אליה חותרת הגמ. לשמה ובי� פיגול

מסוגייתנו עולה שמחשבת פיגול מסוגלת לפסול . להיק	 הפסול של שתי המחשבות

שמחשבי� מעבודה ' שהרי בפיגול ברור לגמ, בהיק	 גדול יותר ממחשבת שלא לשמה

בו . זאת בניגוד לשלב הזה בד	 יג. שאיש מחלוקת בנו' שלא לשמה'לעבודה ואילו ב

שמחשבה תפסול בקבלה רק כאשר מדובר במחשבת שלא לשמה ולא ' חושבת הגמ

  .כאשר מדובר במחשבת פיגול

ז באופי "מבוסס על הבנה המנוגדת להבנת הגרי' הזכרנו בעבר ששלב זה של הגמ

וכל לבוא לידי מתו+ כ+ אנו מניחי� שפוסל חיובי כמו פיגול י. 'שלא לשמה'הפסול של 

מה שאי� כ� . ביטוי רק במוקדי� הקריטיי� של ההקרבה דהיינו בשחיטה ובזריקה

פוסל זה יבוא לידי ביטוי לאור+ . 'שלא לשמה'בפוסל שמהותו העדר כמו הפוסל של 

  .3כולל שעת הקבלה, כל מהל+ ההקרבה

  
כפי שביארנו אותו אינו דוחה ' שלב זה בגמ. ז"יש להדגיש שאי� מכא� דחייה להבנתו של הגרי   3

מכא� נוכל לומר שיש שני . ז"ז אלא רק מכריח את ההבנה המנוגדת לגרי"את הבנת הגרי

מתבטא . ובאותה סוגייה בד	 יג, )ז עצמו"כפי שאכ� טוע� הגרי(' שלא לשמה'וצי� בדי� ער

שלא 'אבל אי� מכא� שלילה לערו, מקביל של . כהעדר לשמה' שלא לשמה'אותו ערו, של 

  .כפוסל חיובי' לשמה
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והיא מוכיחה מברייתא מפורשת שיש ' על כל פני� את השלב הזה דוחה הגמ

מציעה ' והגמ, חזרנו א� כ� לסתירה בי� שתי ברייתות. ולת לפגל ג� בשעת הקבלהיכ

  :תירו, אחר שמבוסס על העניי� של מחשבי� מעבודה לעבודה 

 ..." ‡È˘˜ ‡Ï ‡Ï‡-Ú ËÁÂ˘ È�È¯‰ ¯Ó‡„ ‡‰ "¯ÁÓÏ ‰Ó„ Ï·˜Ï Ó , È�È¯‰ ¯Ó‡„ ‡‰
¯ÁÓÏ ÌÈ¯È˘ ÍÂÙ˘Ï ˙�Ó ÏÚ ‰Ó„ Ï·˜Ó" ...    

  )‚È ÌÈÁ·Ê(:  

. יעה על הבדל בי� שתי התייחסויות לקבלה בהקשר של מחשבות פסולמצב' הגמ

  :שהרי אפשר להתייחס לתרכובת של עבודה ומחשבה בשתי צורות 

  . כאשר דני� בתוכ� המחשבה� צורה אחת

  . כאשר דני� במוקד חלותה של המחשבה� צורה שניה

ל אפשר לדבר על מחשבת פיגול בקבלה כאשר הדיו� מוסב ע, במילי� אחרות

נית� לדבר על מחשבת פיגול , מצד שני. מחשבה שתכנה הוא לקבל את הד� למחר

דהיינו אד� החושב מחשבת אכילה , בקבלה במוב� של שעת חלות מחשבת הפיגול

  .למחר בשעה שהוא עובד את עבודת הקבלה

הזריקה היא , למשל. יש עבודות בה� מתנקזות שתי הצורות הללו לפסול כפול

 במהלכה ואפשר ג� לפגל במהל+ עבודה אחרת מתו+ התייחסות עבודה שאפשר לפגל

וקובעת שיש לבחור את אחת מ� הצורות ' אבל בקבלה והולכה מפצלת הגמ. אליה

  .הללו בלבד

וכפי ששתיה� דרות , נדגיש שמבחינה לוגית אי� סתירה בי� שתי הצורות הללו

אבל מתו+ . מותבכפיפה אחת ביחס לזריקה היה נית� לומר שג� בקבלה שתיה� קיי

לא ' אלא שבגמ. לחלק בי� שתי הצורות הללו' אילו, סתירת הברייתות חייבת הגמ

  :וכא� נוצרו שני כיווני� בראשוני� , מבוארת מגמת החילוק

י מבאר שמחשבת פיגול חייבת להתייחס בתכנה "רש. י על אתר" רש� כיוו� אחד

� מחשבה על מנת לקבל ד� אשר על כ). אכילת אד� או אכילת מזבח(לסוג של אכילה 

אינה מוגדרת כאכילה , קבלת ד� אפילו תהא חו, לזמנה. למחר אינה מחשבת פיגול

עקיבא שאי� מחשבה ' בכ+ אנו מעמידי� את הברייתא שבה קובע ר. חו, לזמנה

  .כמעשה ביחס לקבלה

, ולכ�. נית� לרבות ג� קבלה, כאשר מדובר על שעת החלות של הפיגול, מצד שני

חו, לזמנה הוא יפגל את ) שהיא אכילת מזבח(יחשוב על הקטרת אמורי� א� אד� 

בכ+ נעמיד את הברייתא שמרבה . אפילו א� מחשבתו נחשבה בשעת הקבלה, הקרב�

  .ג� את הקבלה למחשבת פיגול
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אבל , ד עצמו מציג את שני הכיווני�"הראב. ד בתורת כהני�" הראב� כיוו� שני

, לפיו. ה וכמה סיבות ומאמ, את הכיוו� ההפו+י מכמ"הוא דוחה את הכיוו� של רש

ובכ+ יש להעמיד , דווקא מחשבה בשעת הקבלה על מנת לאכול למחר אינה מפגלת

מחשבה שתכנה הוא קבלה למחר אכ� מפגלת . טרפו�' עקיבא ור' את הברייתא של ר

  .ובכ+ יש להעמיד את הברייתא הנגדית

מתו+ התייחסות למהל+ , י�ד מבאר את הכיוו� הזה במסגרת התורת כהנ"הראב

  . :בזבחי� יג' הגמ
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עקיבא בי� קבלה וזריקה נעו, ביכולת ' תוכ� החלוקה שמחלק ר, ד"לפי הראב

, כלומר. להחיל פיגול בשעה שעובדי� אות� בנוגע לשפיכת שיריי� והקטרת אמורי�

ל במחשבת הקטרת אמורי� למחר יחול רק א� חושבי� מחשבה כזו בשעת פיגו

ד "אי� זה פיגול והראב, לחשוב במהל+ הקבלה על שפיכת שיריי� למחר. הזריקה

מסביר שדווקא הזריקה שהיא מוקד כפרת הקרב� מתרבה למחשבת פיגול ג� במצבי� 

זו .  לקבל למחרמה שאי� כ� ביחס למחשבה על מנת. בה� עבודות אחרות לא מפגלות

  .ולכ+ התרבו ג� העבודות שמעבר לזריקה, ודאי מחשבה פוסלת

בנקודה זו נית� לחזור לדיו� שלנו בנושא של מחשבי� מעבודה לעבודה ולייש� 

א� נאמר שבשעת השחיטה בוני� תשתית לפסולה . אותו ביחס למחשבת שלא לשמה

ד ברור ששחיטה "לראב. ד"יש לנקוט בכיוו� של הראב, �"על דר+ הרמב, של הזריקה

  .על מנת לקבל ד� למחר זו מחשבה מפגלת

מחשבת שלא . א� נשוה את הדבר למחשבת שלא לשמה נגלה את הדבר הבא

ומחשבת שחיטה על מנת לקבל ד� שלא לשמה , לשמה פוסלת בשעת הקבלה עצמה

שנחשב ' שלא לשמה'אנחנו משליכי� את ה. היא למעשה מחשבת קבלה שלא לשמה

. ונוצרה לנו מחשבה פשוטה של פסול בשעת הקבלה, יטה לעבר הקבלהבשעת השח

נבנה לכיוו� ' ואת החילוק של הגמ, ד שזו מחשבה הפוסלת"לפיכ+ נאמר על דר+ הראב

  .ד"של הראב

נית� מצד אחד . א� אומרי� שהפסול חל בשחיטה השאלה פתוחה, לעומת זאת

ותהפו+ אותה לומר שכל מחשבת שלא לשמה בהמש+ הדר+ תצטר	 לשחיטה 

אבל בהחלט אפשר ללכת ג� . דהיינו שחיטה פסולה' לשמה ושלא לשמה'לשחיטה של 
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 כדי לפסול את השחיטה לא מסתפקי� בסת� עבודה �לאמור , בכיוו� השני

  .שמחשבתה תשתרבב לתו+ מחשבת הלשמה שבשחיטה

כדי להגדיר את מחשבת השחיטה כמחשבה מעורבת נחו, משהו הקובע את יעודו 

המוקדי� בה� מוגדרת זהותו של הקרב� ה� . וכא� הקבלה מחו, לתמונה, קרב�של ה

ורק באלו נערב את המחשבות מכח הדי� של מחשבי� מעבודה , השחיטה והזריקה

י ביחס לפיגול במהל+ "לפיכ+ נוכל לאמ, על רקע הבנה כזו את שיטת רש. לעבודה

 בשעת הקבלה ומה כאשר נאמר שלמסקנה ודאי שאפשר לפגל, :יג�.בד	 יג' הגמ

  .שנדחה זו היכולת לקבל במחשבה שתכנה הוא הקבלה

א� נאמר שמחשבת . והוא מחשבת בעלי�, בנקודה זו נית� לשלב פרט נוס	

והדבר עולה סביב שיטת (' שלא לשמה'בעלי� משמעותית ביחס לפסולי� של פיגול ו

עלי� למחשבת הא� נשוה את מחשבת הב, :)ובחולי� לח: יוסי במשניות בזבחי� מו' ר

  ?השוחט בהקשר של מחשבי� מעבודה לעבודה

סביר להניח שג� א� קול הבעלי� אמור להשמע בכל . יש בהחלט מקו� לחלק

תהלי+ ההקרבה . אי� זה נוגע לתהלי+ ההקרבה אלא לזהות הקרב�, הפסולי� הללו

שיי+ כל כולו לעובד וג� א� יש פתח לבעלי� הוא קיי� רק באות� עבודות הקובעות 

  .את יעודו של הקרב� כמו שחיטה וזריקה

אבל אפשר לומר , נית� א� כ� לומר שאי� מחשבי� מעבודה לעבודה בבעלי� כלל

אלא שבניגוד לעובד מחשבת� תתפוס א+ , שג� הבעלי� מחשבי� מעבודה לעבודה

או בכל (מחשבה של שחיטה על מנת לקבל שלא לשמה . ורק בשחיטה על מנת לזרוק

 .יע רק א� היא נחשבת על ידי העובדתשפ) שאר הפסולי�


