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  ואינה עבודה - שחיטה עבודה
  ן וביאורובגדר הדי

  שחיטה עבודה או לא

אלא היא עבודה חשובה ועבודה תמה. בכל דיני  ,ולא רק שהיא עבודה ,מצד אחד אנו מוצאים ששחיטה 'עבודה' )א

כללא דמילתא די"ג ע"ב ד"ה והא) זבחים (י "ומפורש ברש ,בגמרא הרבה הוכמו שעול ,מחשבות שאין מחשבין אלא 'בעבודה'

וזריקה עדיפים בחשיבותם  ואמרינן במנחות (ט''ז ע''ב; דשחיטה .חייבין עליה בחוץכן ו .בעינן מחשבה בשעת 'עבודה'

והבא לקדש כבא להתיר דמי. והראב''ד בתו''כ (ויקרא נדבה  -ושחיטה באה לקדש  \כיון שזריקה באה להתיר \מקבלה והולכה

  צו פרשתא ח' ה''ו; כתב שעדיפות השחיטה מקבלה והולכה זה בכך שהיא תחילת הכשר ומתרת בחולין. \פרשתא ד' ה''ה

  שהיא מהעבודות היותר עדיפות בכלל העבודות. \ל מעלת עבודת השחיטה בתוך עבודות הזבחמכל הנזכר אנו למדים ע 

וכן לענין הכשר שחיטה  )יומא מ"ב ע"א(כ "ג ביוה"ס דשחיטה לאו עבודה לענין שחיטת פרו של כה"ומצד שני אמרו בש 

  .)מנחות ה'(וכן לענין חובת 'כסדרן' בעבודות מצורע  )זבחים י"ד, שם ס"ח(בזר 

ומה היא בריה ממוצעת זו שעבודה  ,במה היא עבודה ובמה אינה עבודה ,וכאן הבן שואל האם זו עבודה או אינה עבודה

  ואינה עבודה משמשים בה בערבוביה.

  מדוע שחיטה לאו עבודה דברי הראשונים

ביומא ל"ב ע"ב ד"ה א"כ) פירשו תוס' (זבחים י"ד ע"ב ד"ה הג"ה, וביתר ביאור בסיבת הבחינה 'ששחיטה לאו עבודה' ) ב

. [וכדבריו כתב רש"י כת"י 'פעולה הנוהגת אף בחולין'שני פירושים. הר"י מאורליינ"ש פירש דשחיטה לאו עבודה לפי שהיא 

שאין בה חיוב שהשוחט יהיה במקום 'בזבחים ס"ח ע"ב ד"ה שחיטה]. ואילו הר"ש פירש דשחיטה לאו עבודה כיון דדרשינן 

הנשחטים בצפון הם צריכים להיות בצפון אבל השוחט אינו צריך להיות בצפון, ולא חשיב עבודה אלא , וכגון אותם 'הנשחט

  המעשים שגם העובד צריך להיות במקום הראוי לעבודה.

ראה שדבר אחד הוא סיבה ודבר אחד הוא סימן, דמה שאמרו תוס' שאין העובד צריך לעמוד בפנים זה רק סימן ולפו''ר נ

ה, דהכלל הוא שבעבודה העובד צריך להיות בפנים, וא"כ כל פעולה שנמצא שהעובד אינו צריך פנים, ששחיטה אינה עבוד

אות הוא כי אינה עבודה, אך מש"כ תוס' הועיל וישנו בחולין, דבר זה הוא סיבה, דכיון שהמעשה הוא מעשה שישנו בקרבן גם 

  בן, נגרעה בו מידת העבודה.אם אינו קרבן, הכשר אכילה זה הניתן כחיוב נוסף מחמת דיני הקר

שהרי פירש רש"י (מנחות י"ד ע"ב ד"ה בשעת)  ,פירוש הר"י מאורליינ"ש קשה בכמה. חדא .ופירוש דבריהם חתום הרבה

 אהגמ' שם ט"ז ע"ב "דם סכין מקדשא ליה"), שהשחיטה היא מארבע עבודות, והיא העושה קידוש ראשון לדם (וזה פירוש

עתידות הקרבן, וכמש"כ בשו"ת חזו"א (תרל"ה, תרמ"א) ששורש הקבלה תלוי בשחיטה,  מונח בשחיטה קידוש כל[ואף 

שהדם הוא עיקר הקרבן וכו'], וא"כ נמצא שחוץ מהכשר חולין שבשחיטה, השחיטה  -שהשחיטה היא היצירה לזינוק הדם 

נשחט גם מדין שחיטת חולין מחוייבת לבא גם מחמת עצם עבודת הקרבן ביחוד קדושתו, וא"כ מה בכך שהקרבן צריך להיות 

כמש"פ הר"י, הא מ"מ עבודת הקרבן מצד עצמה מחייבת שחיטה, ומה טעם בזה שהיא לא עבודה. [וכבר עמדו בזה המפרשים. 

  עיין שפ"א ועוד].

                                                      

ובא בתוס' מ"ז ע"א ד"ה איזהו) שסכין אינה צריכה להיות כלי שרת, כיון שהמכוון ובזה יהיה מובן בשיטת הרמב"ם ורבינו אפרים (ה א
  "סכין" מקדשא, זה "שהשחיטה" מקדשת ולא הסכין. ועיין בחזו"א ו' סק"א, ל"ב ס"ק י"א.



  יון הסוגיא""ע                                                                                                                             זבחים -"אתה קדשת" 

 עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                            ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 
 

  ב
 

בכמה דברים מצאנו שחלוקה שחיטת קדשים משחיטת חולין, וכגון מה שאמרו בחולין  לדבריו שהרילתמוה  הוסיפו ותו

) ששחיטה יבשתא אינה מועילה בקדשים, ומשמע שם שזה חיסרון בעצמה של שחיטה. [ופירושו מיסוד דברי רש"י (ל"ג ע"א

  בזבחים (י"ג ע"ב ד"ה בשלמא) שתוכן העבודה שבשחיטת קדשים זה להפריד בין דם לבשר].

ג ע"א "מו שאמרו בחולין יוונת זביחה, וכוכן בדין מתעסק, שבשחיטת חולין סגי בכוונת חתיכה, ואילו בקדשים בעינן כ

  ובזבחים מ'ז ע"א ובעו"מ.

וכן בקדשים צריך שחיטה בכלי כמש"כ תוס' בחולין ג' ע"א ד"ה כגון, ובזבחים בריש איזהו מקומן, ובמנחות צ"ו ע"ב ד"ה 

  לדברי, ואילו שחיטת חולין כשרה בכל דבר תלוש וחד בין שהוא כלי ובין שאינו כלי. (עיין שו"ע יו"ד ו').

והרי שחיטת קדישם  ,מה טענה היא זו שישנה לשחיטה בחולין ,וכיון ששחיטת קדשים מוסיפה הרבה על שחיטת חולין

  שחיטה חדשה היא בפרטים שונים.

וכמו שהבאנו מדברי קדושת הקרבן בנין אחר שמעשה זה הוא עבודה המחוייבת לעיקר גם יש לעיין הרבה פירוש ר"ש בו

  עבודה. והדברים פלא.שאין בדבר תורת בהלכה שהעובד אינו חייב לעמוד במקום העבודה  יש לראות סימן, איזה א"חזו

  לעיין בחילוק הגדרת מהות העבודה בין עבודה סתם לעבודה תמה

מה שמצאנו חילוק מדרגות בתואר העבודה עצמה. דאמרינן בגמרא (יומא כ"ד) דבר נוסף שנעמוד בו אגב גררא הוא ) ג

יתה ביד"ש אלא בעובד 'עבודה תמה' שהיא לא 'עבודת סילוק', שעל עבודת סילוק אע"פ שהיא תמה שאין זר העובד חייב מ

אין חייבין, וכן על כל עבודה שאינה תמה והיינו שיש אחריה עוד עבודה גם אין חייבין. ובזה מוצאים אנו גם בעבודה עצמה 

  בחינות חלוקות שיש לעיין בהגדרת עניינם כפעולה חלוקה.

בודת סילוק היא דבר ברור שהיא מין עבודה חלוקה אחר שכל עניינה הוא הסילוק, ואין בה תכלית בעצם ובשלמא ע

תם, מ"מ זה -הוויתה. אבל החילוק דעבודה תמה מעבודה שאינה תמה הוא צ"ב, דאע"פ שנסמך הדין מדכתיב עבדתם עבד

שיש אחריה עבודה ועבודה שאין אחריה עבודה  ברור שאי"ז משמעות המקרא אלא זה רק דרשה, וא"כ דבר ברור הוא שעבודה

הם דברים החלוקים בעיקר מהות עניינם, שעבודה תמה היא יותר ראויה להקרות עבודה ולכך היא יותר ראויה לעונש המיתה. 

  וראוי להשתדל להבין מאי מילתא היא זו שתי בחינות עבודה אלו עבודה תמה ועבודה שאינה תמה.

  ברא' אלא מציאות צורת החפצאעבודה אינה רק 'פעולת ג

 ,והדבר הראשון שנקדים לבינת הסוגיא זה את הכלל שלמדנו בסימן ג' שעבודת הקרבנות אינה רק חובת 'מעשה' עבודה )ד

  אלא עיקרה הוא יצירת 'צורה' על ידי העבודה.

ה אלא עצם מצב הנרות כ הגר"ח (פ"ט מביאת מקדש ה"ז) שתוכן עבודת המנורה אינה בהדלק"ויסוד הבחינה מפורסם במש

דולקים רק זה תוכן העבודה, ולכך הדלקת המנורה כשרה בזר, ואילו הטבת הנרות שהיא השתדלות לקיום מצב המנורה 

  המאירה אינה אלא בכהן, דתוכן העבודה היא רק הווית צורתה כמאירה. וכן נקט גם בחזו"א מנחות ל' סק"ח.

 ,ה לשאר עבודת הקרבנות") לענין שחיטת קדשים (ומינה עולה דהח"ז (קכ"ח או"מהרהדבר כבר מפורש בדברי אך 

ושמא שחיטה והפרשת חלה "ל ". דירד לבאר מה הם המצוות שישנם בשליחות ומה הם המצוות שאינם בשליחות וז)כדלהלןו

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

וכן שיָשֵחט הנשחט, וכן קידושין עיקר המצוה שתהיה לו אשה מקודשת, וכן בגירושין, ובהפרשת תרומה, 'ושחיטת קדשים', 

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

מ, אלא באנו ליטול מדבריו את הראיה הפשוטה בענין, "יון שאכואין אנו נכנסים עכשיו לדבריו במשפטי שליחות כ
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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.

שגם מצות עבודות הקרבן בעלמא 'עיקרן' התוצאה ולא המעשה, שהרי אם מועילה  ז פשוטה"ח או"נמצאת סברת מהר

מ "שליחות לכתחילה, ודאי שהמשלח מקיים בזה את עיקר המצוה, וכיון שהשליחות מועילה רק על עסק העמדת התוצאה, ש

  שעיקר עבודת הקרבנות היא הווית התוצאה ולא גופו של מעשה.

והוא ביד העובד, זהו גופה  -קביעות הדבר הנעבד בצורה הראויה לו כדינו עבודה, זה  להחפצא שש עד כאן זכינו להשכיל

של עבודה. ונמצא שהעבודה אינה פעולת העובד לחוד ולא צורת הנעבד לחוד, אלא הצורה הנתפסת משתיהם כאחת שהיא 

  צורת הנעבד ביד העובד.

  ביאור דברי הר"י מאורליינ"ש 'מדוע' שחיטה לאו עבודה

מדין  - ה "י מאורליינ"ש היא שכאשר נטלנו צורת חפצא הצריכה להיות מוטבעת בקרבן בלא"מעתה נבין שטענת רו) ה

דבר זה עצמו מהווה פחת וחיסרות בחידוש תבנית קרבן העולה  ,והשתמשנו בצורה זו לתיקוני צורת קרבן ,התיקון חולין שבו

  בצורה חדשה זו.

כדרכו פועל פעולות חשמליות ההולך אדם ש בהלכות שבת בדבר המצוי היום הרבהמיסוד האחרונים  לדבר נביא דוגמא

איסור דאורייתא מחמת  בפעולת הליכה זוכמה מגדולי הפוסקים שאין נקטו ו .שונות כהדלקת אור פתיחת דלתות וכדומה

  שהיא מלאכה בשינוי.

לצורכו. ופירשו את דבריהם שכל פעולה שהיא  והוא לכאורה חתום וכי איזה שינוי יש באדם ההולך כדרכו ומדליק לו אור

נעשית לצורך עיקר חיי האדם, אלא שהחליט המחליט ליטול את אותה פעולה ולהשתמש בה לצורך שונה שלא זה עיקרו של 

  מעשה, זה גופא מוגדר שינוי, ואינו עצמו של מעשה מלאכה האסור מהתורה.

ות עבודת השחיטה ביחס לשאר עבודות זה בדבר זה שדיני העבודה ומדוגמא זו נבין יפה בנידון שבפנינו, דיסוד פחית

הוקבעו על צורת הוויה שבלאו הכי נדרשת בתיקון הבעל חי להכשר אכילת ישראל (וגבוה), שהשתמשות משפטי הזבח לעשות 

נ"ל. מ"מ לעבודה צורת חפצא הנדרשת בלא"ה זה עצמו פחת בעבודה. ואע"פ שהוסיפו שינויים פרטיים בפרטי המעשה, וכ

  גם בלא חלק 'העבודה' זה גופא פחת בעבודה. הכיון שגוף הצורת חפצא זה דבר הנדרש מעיקר משפטי האכיל

והם הם דברי הר"י 'שלאו מטעם עבודה ציווה הכתוב שחיטה', דהמכוון הוא שכיון שהתהוות צורת הקרבן כשחוט זה דבר 

פטי העבודה, ונטלה תורה צורה מחוייבת זו ועשאתה לדבר המתבקש בעיקר צורת החפצא שלו לאכילת גבוה גם לולי מש

  המעמיד צורת בנין של קרבן על ידי תוספת פרטים, לכך שחיטה לאו עבודה.

  ביאור דברי ר"ש 'במה' שחיטה לאו עבודה

עוד  ש", מכאן הוסיף רוכאשר זכינו להשכיל שהחפצא של עבודה, זה קביעות הדבר הנעבד בצורה הראויה לו כדינוו) 

אלא שלמות הצורה המתחדשת בתבנית הנוצרת בשעת עבודה היא הצורה החדשה  ,שאין אנו דנים רק את צורת החפצא ,דרגה

עבודה אינה פעולת העובד לחוד ולא צורת הנעבד לחוד, אלא הצורה ד ,העובד, זהו גופה של עבודה העומדת יחד עם צורת

  ד.הנתפסת משתיהם כאחת שהיא צורת הנעבד ביד העוב

אחר שהחפצא של עבודה זה צירוף הצורה דהנעבד והעובד, א"כ ודאי נמצא פחת מדש לומר לך "ומעתה באו דברי הר

מדרגה בטהרת העבודה כאשר העובד עומד שלא במקום המיוחד לנעבד, דבזה ודאי הוא נתפס כאינו חלק מצורת העבודה, 
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 עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                            ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 
 

  ד
 

הפעולה ולא רק התוצאה. וזה הכוונה שחיטה לאו עבודה שאין בעבודה שעניינה צורת  -ועמדה הצורה על הנעבד בלא העובד 

[וממה שרשאי הוא לעשות דבר זה אנו למדים לכל  ג בהעובד נתפס כחלק מצורת הפעולה כבכל עבודות הקבועות על הפעולה.

מקום, גם למקום שהוא נמצא במקום השחיטה, שאם העבודה כשרה גם כשהעובד אינו חלק מן הצורה, ש"מ שלעולם הוא לא 

  דחלק מהצורה. וז"פ].

  גדר המעלה בעבודה תמה

עבודה שאינה תמה. דאחר שלמדנו שעניינה ) ומעיקר הדברים כבר נבין בחילוק המדרגות בעבודה גופא בין עבודה תמה לז

של עבודה זה קביעות צורה, מעתה נבחין שעבודה תמה היא עבודה שהיא קביעות הצורה שאין אחריה עוד מעשה שהדין 

חושב אותו לצורה חדשה בקרבן, ונמצא שעבודה תמה היא העבודה הקובעת את מוחלטות הצורה, וא"כ ודאי סברא היא 

ות גדולה בעבודה, דכיון שעבודה היא קביעות צורה, כל צורה שאין אחריה צורה היא הצורה היותר לראות בדבר זה חשיב

נמעט שאר עבודות  -עוט מיוחדת, ושפיר הוי בבחינת עבודה שיש בה יותר שלמות העבודה, ויותר ראויה לחיוב, וכשמצאנו מי

  ונחייב בה.

                                                      
ה מהוה סיבה לכך ובזה נבין יפה ונפלא בדברי החזו"א (או"ח קכ"ו ס"ק כ"ב ד"ה ומשמע, במוסגר) לחלק במה שפעמים שחיטה לאו עבוד ב

שאין הדבר נכלל בעיכובא, ופעמים אף הוא בכלל העיכוב, דבחלק של סדר העבודה הרי הוא מעכב כיון שהוא מכשיר לפנים, ואילו בחלק של 
  עבודה בכהן אינו מעכב וכשר בזר כיון ששחיטה לאו עבודה. והיא תימה מאי פסקא.

ע בגופו של זבח הוא לעיכובא, מחמת שכל חלקי העבודה המשמשים כדוגמת צורה אמנם לפי העולה בדברי הר"ש פירושו שבכל דבר הקבו
בעצמו של קרבן הם צריכים לבא בשלמות, ורק פרטי העבודה האמורים אצל צורת העובד הם אינם נצרכים, מחמת ששחיטה אינה קובעת את 

  צורת העושה כחלק מהצורת קרבן הכוללת.

תוס' במנחות ט' ע"א (ד"ה ומדכהונה) שהסיבה ששחיטה בפנים היא משום קבלה, ש"מ שאין ענין  ולכאורה היה מקום להעיר ממה שכתבו ג
  בשחיטה שהחפצא שעובדים בו יהיה בפנים מצד עצם עבודת השחיטה ורק הקבלה גרמה לה.

לא יפסל ביוצא, [דלהלן אך כבר האריכו האחרונים בדברי התוס' שם דודאי אי אפשר לתפוס כפשוטו שהשחיטה בפנים היא רק בכדי שהדם 
כ"ו ע"א. (ובשיטת הריטב"א בריש חולין שאין פסול יוצא אחר שחיטה, עיין בחזו"א ו' סק"א)]. דהגאון אבי המחבר בסוף ספר תורת גיטין 

צואר הקשה בזה שהרי סכין מקדשת את הדם, וזו קדושה נפרדת מקדושת הקבלה, כדאמרינן בסוטה (י"ד ע"ב) דדם אע"ג דקדישתיה סכין ב
בהמה הדר מקדיש ליה בכלי שרת, והרי קי"ל בזבחים (פ"ח ע"א) שכלי שרת אין מקדשין אלא בקודש, וא"כ בעינן שחיטה בקודש כיון שרק כך 
תחול קדושת הקרבן בשחיטה (למאן דבעי כלי שרת בשחיטה). ובחזו"א סימן כ' (ב) ס"ק י"ד תמה והרי שחיטה היא אחת מארבע עבודות הזבח, 

דאחר שחיטה שוב אם עלה לא ירד אליבא דר"ש (והיינו כצד אחד בספק  -בה. ועוד הרי שחיטה קובעת את שם הקרבן בעיקר החפצא  ומפגלין
פ"ד ע"א. וכ"נ דעת התוס' בנדה מ' ע"ב ד"ה ושנשפך, ובתוס' זבחים ס"ח ע"ב סוד"ה אמר). וע"ע  -התוס' להלן פ"ד ע"ב בד"ה הניתנים 

  .כנ''ל סק''ב תרמ"א"ה, תרלבהרחבה בשו"ת חזו"א, 

אלא ודאי כוונת התוס' היא מדין קידוש שחיטה במה שמונח בה הכח להזמין את הקבלה, וכמו שביאר החזו"א (מנחות ל"ב י"א, זבחים ו' 
ואבי סק"א) בדברי הגמרא דדם קדישתיה סכין, וכאשר האריך בהערות לכנסת הראשונים מנחות ט' ע"א הערה ק"ט מדברי המפרשים. עי"ש. [

  המחבר תורת גיטין הנ"ל ביאר יותר פשוט דקושיית התוס' היתה רק משוחט ורגלה בחוץ ולא מעיקר שחיטה. עי"ש].

ואין לתמוה מ"ט אין אנו אומרים דכשם שבמנורה התוצאה לחוד היא תוכן העבודה כמש"כ הגר"ח, כך נימא דבשחיטה התוצאה לחוד היא  ד
  תוכן העבודה ותהיה זו עבודה גמורה.

דהיינו פעולות ההטבה, בזה אנו אומרים שגם הוויית  -דדוקא במנורה שמצאנו בתורה פעולות הבאות להשתדל בקיום הווית העבודה 
התוצאה לחוד עומדת בשלמות תוכן עניין העבודה, אבל בשאר דברים שלא מצאנו בהם פעולות לצורך קיום הווית המציאות, בזה אין אנו רואים 

  בר שיש בו תוכן עבודה בשלמות, אלא במקום שהתהוות היצירה באה על ידי מעשה עבודה המושלם בתבנית צורתו.את התוצאה לחוד כד


