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  מצות המקדש ועבודת הקרבנות
  ציווי על המעשה, או ציווי על התוצאה

המעשה. ב. מצוות שעיקרם מינים. א. לשניים ושלשה  חלוקים ןפתיחה: האריכו המפרשים שהמצות ותוכנ

הוא גם עצמו של מעשה וגם חובת  נםכן ענייוי החלקים, שתנש שהתאחדו בהםמצות  . ג.מצוות שעיקרם התוצאה

קו"ש ו, "ק כ"ש ביצה ס"קוב,  - קו"ש ח"ב כ"ג ו', קוה"ע י"א א עיין הגר"א וסרמן הרבה, ודיבר בזה תוצאה. 

  1רנ"ג, קו"ש ב"מ לדף י' (סק"ח). עיי"ש. - כתובות רמ"ט 

הדברים עומדים במצות המקדש וקדשיו  היכןואחר שידועה היא חקירה זו בכל המצות, יש לנו לבחון ולברר 

וכליו. ב. מצוות שחובתן 'תמיד', כאש המזבח ולחם  בנין הביתא. מצוות  .פרד לשלשה ראשיםיועבודותיו. והמבחן 

  .בדברים המתחדשים ובאים בחובה או בנדבה בכל עת ובכל שעהות ווהמצ העבודותהפנים וכדו'. ג. 

  

  מצות בנין בית הבחירה

לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו  מצות עשה"ם בריש הלכות בית הבחירה "א) במצות הבית וכליו כתב הרמב

  ."הקרבנות וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש

ה ל' "מ אם נבנה הבית מאליו, שוב אין מצוה לעשותו, וכמו שאמרו הראשונים (ר"פ שהוא חיוב עשה מן התורה, מ"ואע

מ "ש 2השמים, ויהיה מיד מתוקן לעבודה ללא תוספת בנין, ב) שבית שלישי יירד בנוי מן"ו ע"א, שבועות ט"א ע"ב, סוכה מ"ע

  י קיום המצוה, כשר הוא ומקריבין בו."פ שהוא לא נבנה ע"שכל שיש בית, אע

ואין המכוון שכאשר ירד הבית מן השמים בטלה המצוה מחמת שהבית קיים. אלא מציאות הבית עצמה היא קיום מצות 

  י יבמות ה'."א, ובקה"ק כ"ב ס"ש ב"כ בקו"הבנין, וכמש

ויש לראות ראיה נכונה לעיקר הדבר (שמציאות הווית בית מן השמים היא קיום מצוה) מדברי אגדה, דהנה ידועים דברי 

ט) שדוד המלך נולד מהול, "ט תהילים פ"ל (מדרש שוח"הגמרא שדוד המלך ראה בהווית המילה קיום מצוה, ומאידך אמרו חז

מ שגם מי שנולד בצורת מהול מהשמים, יש "שזה אינו מהול), ש -מחשש ערלה כבושה צ הטפת דם ברית (אלא "ונולד מהול א

  לו מצוה בהוויתו כמהול.

  נמצאנו מוחזקים בזה שודאי במצות הבית יש עיקר גדול במצוה במה שהבית בנוי.

                                                 
 שהציווי מבין אחד כל, עשיר שיהיה לאדם ציווי. דעלמא במילי משל ידי על הדברים את נמחיש צד בכל הנדרשת המהות היא מה ולהבין 1

 לעבוד ציווי גיסא ומאידך. מאליה עשירות לו תיפול אם ובין לעשירות אותו שיביאו פעולות יעשה שהוא ידי על תבא עשירותו אם בין יתקיים
. כלל לתוצאה קשר ללא פעולה של עצמה על רק הוא שהציווי מבין אחד כל, חטא לידי מביא והשיעמום שעמום לידי מביאה שהבטלה מחמת

 זה, קיבל לא שהמקבל כמה שעד, המקבל קבלת את והן, הנותן נתינת מעשה את הן כולל זה שציווי, מתנה לתת ציווי היא הממוצעת והדוגמה
  .ניתנה לא היא שהרי' מתנה' זו אין, המקבל לידי אופן באיזה יבא הדבר אם גם', נותן נתינת' שאין כמה ועד, נתינה של בעצמה חיסרון מהוה

כ נימא "כ לא יהיה בהעמדת דלתות משום מצות בנין. אא"כ הוא יהיה כשר לעבודה כך, וא"מ ע"ומכאן שגם אם המקדש ירד בלי דלתות, מ 2
ל דסקין בפירוש "א במוסף לג' רגלים מה שהביא מהמהרי"שגם דברים שאינם לעיכובא הם חלק ממצות הבנין. ועיין שיח יצחק בסידור הגר

  ע."התפילה 'והראנו בבנינו ושמחנו בתיקונו'. ויל
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  המצות שהם 'תמיד' במקדש

כ "המנורה, הצטוו להדליקה תמיד, וכמש 3ב) העבודות שמצותן להיות תמיד הם 'אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה'.

והשלחן גם נצטוו שיהיה עליו ערך לחם תמיד,  4ה) שנצטוו הכהנים להדליק הנרות תמיד לפני ה'."מ (עשה כ"ם בסה"הרמב

  5ז)."ם שם מצוה כ"ב, וברמב"ט ע"כ במשנה (מנחות צ"וכמש

  אש תמיד

כאשר הדברים נעשים ממילא ולא על ידי כהן המֻצוה בכל העבודות הללו מצאנו מפורש שהמצוה והעבודה מתקיימת גם 

פ שאש יורדת מגבוה, מצוה להביא מן ההדיוט, שנאמר 'ונתנו בני "על העבודה. באש המזבח הדברים ניכרים ממה שאמרו אע

י מ שעצם מצות 'אש תמיד תוקד' מתקיימת גם על ידי אש גבוה, ומצות נתינת הדיוט הוא חידוש חדש מהציוו"אהרן אש', ש

  ב הוא חידוש]."א ע"ז זבחים צ"ד). ומה שהובא בכתבי הגרי"של 'ונתנו'. [וכן נקט פשוט בזכרון שמואל (עמ' תקכ

  אור המנורה

מ) דכיון שאמרו הדלקה לאו עבודה היא, 'עיקר' המצוה 'שיהא דלוק', "ה והר"ח ד"א (מנחות ל' סק"במנורה כבר כתב בחזו

ז) כתב יותר מכן, 'דאין מצוה' במעשה ההדלקה, כי אם דעיקר מצותה הוא "מ ה"מבי ט"ח (פ"ואפילו הדליקו הקוף כשר. והגר

  שיהיו הנרות דולקים תמיד, ובזה שהנרות דולקים הוא דהוי יסוד קיום מצוה זו. [ועוד האריכו שניהם בדבר].

דבר המאיר זה עיקר נמצא גם במצוה תמידית זו של מנורה, מפורש דעיקר המצוה היא התוצאה, שהווית המנורה בצורת 

ח אף יותר מכאן שנו, שאין לך במצוה זו 'אלא' את החלק של צורת הוויתה כשהיא דולקת. "עצמה של מצוה. ובדברי הגר

ז את דברי התנחומא תצוה ג', שלא היו מדליקין את המנורה "ח עפ"ב שהביא מה שפירש הגר"א ע"(ועיין בנפש טובה זבחים י

  ה)."ה עד ר"מר

  השולחןערך לחם 

ם חזינן שגם לחם שהניחו שלא "ה דסדרו) דבשיטת הרמב"ב ד"ת ק' ע"ה (מנחות ז"ובעריכת לחם השולחן תמיד כתב בלקו

מ כאשר יגיע זמן הנחת הלחם והוא "לענין שלא חל על הלחם בהנחה זו כלום, מ - בזמנו, שווה משפט הנחה זו להנחת הקוף 

  הועילו מעשיו למפרע, [וקדש הלחם מכאן ולהבא]. עודו מונח מכח הנחה זו הדומה להנחת הקוף,

ואפשר דלדעת הר״מ אף סידר קוף ל ""ה ומיהו) כתב את הדברים בצורה יותר מוחלטת וז"ה ד"ד סק"א (מנחות כ"ובחזו

  ".להתקדש אף שחסר מצות הסידורה ולא שבמעשה הקוף מששא אלא מציאות המערכה בזמנה ראוי, המערכה כשר

העבודות שקיומן תמידי תדירי, יש בהם קיום מצוה בתוצאת המעשה, שעצם הווית מציאות העבודה  נמצאנו למדים שבכל

  ואפילו במקום שהתוצאה באה לעולם שלא על ידי מעשה גברא בשעת ציווי עבודה. -המתקיימת היא מצוה 

  מצות 'אכילת קדשים'

עבודות הזבחים והמנחות', ואף 'פרטי המצות ג) הדבר השלישי שיש לנו לבחון הוא שאר עבודות ומצות המקדש, שהם '

שבהם שאינם בכלל ארבע עבודות', וגם 'מצות אכילתם', שגם בהם יש לנו לבחון ולהבחין מה היא מצוותם, האם היא מצות 

מעשה, או שהיא מצוה על התוצאה, או ששניהם כאחד יצדקו, שמצות עבודת הקדשים היא גם מצות מעשה, וגם מצוה של 

                                                 
  י) שממנה היה המזבח שבע בשעת מסע."ב סוף סק"כ (צו פ"ש בתו"ואש זו אף נחשבת אכילת מזבח, וכמו שכתב הר 3

  מ."ה ממנה, ובעו"ב ד"ו ע"ב, ובתוס' מנחות פ"ו ע"וכבר האריכו הראשונים לדון בפרטי חובת 'תמיד' זו, עיין אריכות בחגיגה כ 4

א חגיגה "השולחן חוץ להיכל. עיין חזוט המפרשים האם הוציאו את "כ בחגיגה שמגביהין את השולחן להראות לעולי רגלים, ושו"ומש 5
  כ בזה."ה שם, מש"ב ד"ו ע"ט לדף כ"קכ
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  צאה.הווית התו

ד) שהמצוה "א סק"ג סימן נ"ז, ח"א סימן ב' סק"ת ח"ל (שו"והנה במצות 'אכילת קדשים' כבר נודע בשערים דברי הביה

היא שהקדשים ֵיָאכלו, שהיא מצוה על התוצאה ולא על המעשה, ולכך יש בהם מצוה שלמה גם באכילת פחות מכזית, כיון 

ת רבינו יעקב מליסא "מ (שו"ה יש בו קיום מצוה. וכבר קדמו בזה הנתהשכל מעשה המביא בפועל לביעור הקדשים בדרך אכיל

ד. ועיין בשמועת חיים יומא פרק ד' סימן א' שהאריך להראות מדברי הראשונים "ל זבחים קכ"ע במשמה"ד). וע"ח י"או

  ל.והאחרונים דתרתי איתא באכילת קדשים, גם מצוה על 'מעשה אכילה', וגם מצוה על התוצאה שהדבר יָאכֵ 

  מלח בקרבנות

המעשה הוא המצוה,  - דשני דברים יש בדין המלח, האחד שהמליחה "ל "ה) וז"ובדין מליחה בקרבנות פירש בזכר יצחק (מ

ולו למשל נפל מלח מעצמו על הקרבן אין בזה כלום. והשנית דאסור להקריב הקרבן כל שאינו מלוח, ובזה סגי אף אם מעצמו 

  ה דפליג)."כ י"א סוס"וכו'. (ועיין חזו "נפל

  עבודות הזבח

אבל בדברים שהם 'עבודת הקרבנות' ודוגמת ארבע עבודות הזבח, בהם המושכל הראשון ממהר לומר כי הם חיובי 'מעשה 

עבודה', ואינם באים כחיוב על התוצאה. וכגון בעבודת השחיטה הרושם הראשון הוא שהעבודה אינה 'שהבהמה תהיה שחוטה 

  לעשות 'מעשה שחיטה', ורק זה העבודה.לקרבן', אלא העבודה היא 

והמעמיק המשתדל לבאר מדוע באמת כך הוא הרושם, מפרש שהבנה מושכלת זו נגזרת מעיקר המטבע לשון 'עבודה', 

ואם קראה התורה למצות הקרבנות 'עבודה' ואפילו  6שתיבת 'עבודה' באה לבטא את הכח הפועל שביצירה ולא את התוצאה,

מ שעיקר המידה הנדרשת שעליה הצטוו במעשה הקרבנות זה 'מעשה "והקרבנות נקראת 'עבודה', שהתפילה על בנין הבית 

  הקרבה' ולא תוצאה.

ואם נבא לסתור את הדברים ממה שהבאנו בכל המצות התמידיות (אש המזבח אור המנורה ולחם השולחן) שיש קיום 

ינה טענה כלל, שהרי בכל המצות הללו הצטוו על מ עבודתן עבודה. זו א"למצותם גם על ידי הווית התוצאה לחוד, ומ

מ "פ שיש קיום מצוה בעצם ההוויה גם בלי מעשה גברא, מ"מעשה גברא גם כאשר המצווה מתקיימת והווה מעצמה, דאע

ל שעל שם המעשה גברא שבעסק המצוה הדבר נקרא "כ י"וא 7יש עוד מצוה נוספת לעשות מעשה גברא (עיין בהערה),

אין עבודה אלא עצמו של מעשה גברא ולא התוצאה וכפי המשמעות העולה ממטבע הלשון העולה בשפת 'עבודה', ובאמת 

  כל אדם לתיבת 'עבודה'.

ל תיבת 'עבודה' סובלת משמעות יותר רחבה, וכוללת גם "אך באמת מצאנו בדברי הראשונים להדיא שבלשון תורה וחז

  נקראת 'עבודה' בעבודת הקרבנות.מציאות הווית תוצאה הנולדת על ידי הפעולה, שגם היא 

                                                 
  וכמו שכתב הרש"ר הירש בראשית פ"ב ב'. 6

 כ"כמש בקוף ואפילו, בזר כשרה שהדלקה פ"אע ובמנורה. ההדיוט מן להביא מצוה מ"מ, מגבוה יורדת שאש פ"שאע אמרו המזבח דבאש 7
 ח"הגר שהאריך כמו, המנורה עבודת והיא, הכהנים על ההדלקה הווית קיום שהיא - הטבה מצות יש מ"מ), מ"והר ה"ד' ח' ל מנחות( א"בחזו

זה מפני שאנו רואים  -א שם כל הדלקה ראשונה במנורה מצותה בכהן, ומכאן ולהלן שיש לו הכשר גם בקוף "מקדש, ולדעת החזו ביאת בהלכות
 - ב"ע' ק לדף ת"בז כ"וכמש, עבודה יש לדבר קיום ידי על שלא סידרה אם שגם לואפי נמי ובשלחן. ע)"בדבר המשך להדלקה ראשונה (וצ

 קוף סידר אף הר״מ דלדעת ואפשר" ל"וז) ומיהו ה"ד ה"סק ד"כ מנחות( א"בחזו כ"וכמש, לסדר מצוה עוד גם יש מקום מכל, ם"הרמב בשיטת
, לסדרן היא מצוה מ"מ. הסידור מצות שחסר אף להתקדש ראויה בזמנה המערכה מציאות אלא מששא הקוף שבמעשה ולא, כשר המערכה
  ".מקריא כהנים ועבודת

, ממילא נוצר הוא כאשר אפילו קיום לדבר יש ולכך -הצורה  הווית מציאות גם, איכא תרתי הנזכרות שבמצות אותנו מלמדים הללו הדברים
 אנו מחויבים ועומדת קיימת הצורה כאשר גם שהרי, לחוד הצורה את ליצור כחובה בא המעשה שאין והיינו - לחוד מעשה מצות גם ומאידך

  .העמדתה במעשה להשתדל
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ושמא "ל "ח) בדבריו לבאר מה הם המצוות שישנם בשליחות ומה הם המצוות שאינם בשליחות וז"ז (קכ"ח או"דכתב מהר

שחיטה והפרשת חלה אין מצוותן אלא שִתתקן העיסה, מדכתיב גבי תרומה גם אתם, אשמועינן שעיקר המצוה היא רק לתקן 

וכן שיָשֵחט הנשחט, וכן קידושין עיקר המצוה שתהיה לו אשה מקודשת, וכן בגירושין, ובהפרשת  העיסה וליתן חלה לכהן,

  ."תרומה, 'ושחיטת קדשים', ובקביעת מזוזה ועשיית מעקה, אבל בתפילין וציצית ואכילת מצה וסוכה ולולב, אין שייך שליחות

באנו ליטול מדבריו את הראיה הפשוטה בענין, מ, אלא "ואין אנו נכנסים עכשיו לדבריו במשפטי שליחות כיון שאכ

ב) שקדשים רוב מעשיהם על ידי שליח], "א ע"ה שאר עבודות הקדשים, שהרי אמרו בגמרא קידושין (מ"ששחיטת קדשים [וה

  היא מצוה שעיקר עניינה 'צורת תוצאת המעשה', ולא עצם עשיית גברא שבמעשה.

ז פשוט שעיקר מצות השחיטה היא התוצאה "ח או"מ נקט מהר"ומ 8בח,והנה שחיטת קדשים היא אחת מארבע 'עבודות' הז

ולא המעשה, שהרי אם מועילה שליחות לכתחילה, ודאי שהמשלח מקיים בזה את עיקר המצוה, וכיון שהשליחות מועילה רק 

  מ שעיקר עבודת השחיטה היא הווית התוצאה ולא גופו של מעשה."על עסק העמדת התוצאה, ש

רואים כן בדבריו, מעתה אין לנו שום מידת הכרע במה שהסתפקנו האם עבודות הקודש והמקדש הם חובת וכאשר אנו 

מעשה או חובת תוצאה או גם זה וגם זה שהעבודה היא לעשות מעשה ולהעמיד תוצאה, שהרי תיבת 'עבודה' מתפרשת יפה גם 

  ין אנו עומדים בעיקר הספק.על העמדת תוצאה, וא"כ עיקר השם 'עבודה' אינו מלמד ולא כלום, ועדי

ואם נחזור על השניות, על מה שידענו במצות התמידיות במקדש שיש בהם מצוה בהווית התוצאה, ונצרף לזה את מה 

שהוספנו בהערה ז' שיש בהם גם חובת 'מעשה' עבודה חוץ ממה שיש בהם את חובת התוצאה. ועוד נזכור מה שהבאנו 

ני החלקים, שיש מצות מעשה אכילה, ויש מצוה על הדבר שיאכל. ואילו בשחיטה שבמצות אכילת קדשים גם בה יש את ש

מ ודאי שיש גם "ז שעיקר המצוה היא התוצאה, ועל כך יש להוסיף שאפילו שזה 'עיקר' המצוה, מ"ח או"הבאנו מדברי מהר

  מצות 'מעשה' שחיטה, שהרי היא צריכה כוונה יותר משחיטת חולין.

טים שעבודת הקודש והמקדש היא מצוה גם על המעשה וגם על התוצאה, ולכך כל עבודה מכל הלין נראה שהדברים מ

ומצוה מעבודות ומצות הבית, יש לנו להחזיק שהיא מחוייבת גם כחובת מעשה גברא, וגם כחובת הווית התוצאה. [ואם נמצא 

  הוכחה אחרת בפרט אחד, נדע שהוא יוצא מן הכלל].

'לשחוט' 'ושיהיה שחוט', ועבודת קבלה היא 'לקבל' 'ושיהיה הדם בצורת חפצא  ועל כן נחזיק שעבודת השחיטה היא

המקובץ כמשפטו בכלי קודש', ועבודת הולכה היא 'להוליך' 'ושתשתנה הקביעות מקום של הדם ממקום שחיטה למקום 

  זריקה', ועבודת הזריקה היא 'לזרוק' 'ושיעמוד הדם בקביעות צורת תבניתו כאכילת מזבח'.

  

  ה צדדים בהגדרת מצות התוצאה שבעבודת הקרבנותכמ

ד) וכאשר זכינו לעמוד על מידה זו שמשפט הקודש והמקדש נותן גם מצות עצם המעשה וגם מצות תוצאה, עתה יש לנו 

להעמיק חקר במידה זו של מצות תוצאה, שיש לחקור במידה זו בכמה פנים. ונביא את הצדדים כמשל בעבודת ערך לחם על 

  ושוב בכל עבודה ועבודה יהיה עלינו לבחון לגופה אלו מהצדדים שייכים בה, ומה ההכרעה.השולחן, 

א. חובת התוצאה היא דין בעצמו של לחם, שמדיני גופו של לחם זה שהוא יהיה נתון בצורתו ותבניתו זו כמונח על 

                                                 
ס ששחיטה היא אחת מארבע עבודות ממה שנזכר ששחיטה "פ שאמרו בגמרא בכמה מקומות 'שחיטה לאו עבודה היא'. יותר נזכר בש"ואע 8

  לאו עבודה.

מה שפירשו שהכוונה בזה לומר שהעובד הוא לא חלק מתבנית הצורה, שבשאר , ו"טולגוף מה שאמרו שחיטה לאו עבודה כבר הבאנו בסימן 
כ שחיטה צורת העבודה היא רק "הכהן העובד הוא חלק מהצורת קרבן שבשעת עבודה, כגון קמיצה ביד כהן או קבלה ביד כהן, משא -עבודות 

ה חשובה, שהיא תחילת הזמנת הקרבן, וכמו שראינו הבהמה הנשחטת ואין העובד השוחט חלק מתבנית הצורה, אבל זה ודאי ששחיטה עבוד
  בכמה מקומות יש דברים מסוימים שבהם השחיטה היא אפילו עבודה יותר חשובה מהולכה.
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לחם עליו. ג. דין הוא בכללות צורת השולחן. ב. דין הוא בצורת השולחן, ששלמות תבנית השולחן וצורתו היא בקיום ערך 

  10שמדיני הבית שיעמוד בשלמות צורתו כאשר בו שולחן וערך לחם עליו. 9הבית,

וספק זה נכון בהרבה דברים, וכגון לגבי זריקת הדם, יתכן שחובת התוצאה בא כמשפט הדם, שמדיני הדם שהוא יעמוד 

מזבח שנו בו, שמדיני המזבח ושלמות תבניתו נאמר שהוא צריך בצורת קביעות אחיזת אכילת מזבח. ויתכן שאף משפט צורת ה

  לעמוד בצורת אחיזת קביעות אכילת דם בו.

ומכל הצדדים הללו יעלו עוד צדדים, דאפשר שאין לך אלא צד אחד מכל הצדדים, ומאידך אפשר שכל הצדדים נכונים, 

ות לפרש מה הם אותם הצדדים הנכונים מתוך כל ומרוח שלישית אפשר לומר שרק חלקם נכונים, ובזה יש עוד כמה אפשרוי

ג "א סק"ד כ"הצדדים הנזכרים. עוד אפשר להוסיף ולחלק בין המצות הנזכרות, שאין הגדרה אחת לכולם, וכמו שחילק במקד

  ב בין חובת השלחן ובין חובת המנורה ואש המזבח."ו ע"בסוגיא בחגיגה כ

  ג."ח, ובסימן ל"ב הערה ב', ובסימן ל"ז, ובסימן י"ו, ובסימן כ"ועיין מה שעולה על פי הצדדים הנזכרים בסימן ט

 

                                                 
  ועיין סה"מ עשה כ' במצות בית הבחירה, דכתב הרמב"ם "שציוונו לבנות בית עבודה, בו יהיה ההקרבה, והבערת האש תמיד". 9

א היא שבשעת המסעות "ה ע"ין הדבר מחוייב 'רק' מחמת צורת הבית לחוד, שהרי מסקנת הסוגיא במנחות צאך הא מיהא יש להוכיח שא 10
ב "כ צו פ"מ חובת קיום אש המזבח קיימת בשעת מסעות (לדעת רבי יהודה בתו"ה מר אמר), ומ"בטל תורת אהל מועד, וכמו שכתבו שם תוס' (ד

מ שחובת הווית "של סידור לחם על השולחן אף נוהגת אז כמו שאמרו בגמרא מנחות שם, ש ו), ומצות תמיד"ד סוף ה"י', ובירושלמי יומא פ
  כ הא מיהא למדנו שאין זה 'רק' מחובת צורת הבית."האש והלחם קיימת גם כאשר אין בית, וא


