
  "עיון הסוגיא"                                                                                                                             זבחים -"אתה קדשת" 

 תורהעיון ישיבתי במרחבי ה                                                                                            ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 

  עבודהשפיכת שיריים אינה 

  ביסוד ההלכה

  ובתוכן 'שם עבודה'

  לעיין מדוע שפיכת שירים לא חשיבא עבודה

בעינן מחשבה בשעת 'עבודה' על דבר 'אכילת' אדם או למזבח, הלכך חישב  כתב רש"י (י"ג ע"ב ד"ה והא) "כללא דמילתאא) 

י כי שפיכת שיריים לאו ", פירש לנו רשבשעת שפיכת שירים על אכילת בשר לא כלום היא דלא הואי מחשבה בשעת עבודה"

ראוי לתואר 'עבודה', ומהו  לבחון ולהבחין מהו הדבר הראוי לתואר 'עבודה', ומהו הדבר שאינו מחייביםדבריו ו'עבודה' היא. 

  הדבר הראוי לתואר 'עבודה' לחצאין.

ויש בה חילוק בין הניתנים בפנים לניתנים בחוץ, שבניתנים  -ד. זריקה. הולכה. ג. מעשי הזבח הם. א. שחיטה. ב. קבלה. 

  בפנים ארבע מתנות מעכבות, ובניתנים בחוץ אחת לעכב ושלש למצוה. ה. שפיכת שיריים. ו. הקטרה.

חלוקים הם בגדרי עניינם, דשחיטה קבלה והולכה הם 'מביאים לידי אכילה'. וזריקה (ראשונה בחיצון, וכולם בפנים) היא ו

  גם 'אכילה' וגם 'מביא לידי אכילה'. ושפיכת שיריים והקטרה הם 'אכילה' לחוד.

יצון, וכולם בפנים) הם ם) וזריקה (ראשונה בח"עוד חלוקים הם לענין לעכב, דשחיטה קבלה הולכה (להכרעת הרמב

  מעכבים בזבח. ואילו שפיכת שיריים והקטרה אינם מעכבים.

אמנם כאשר אנו באים לענין 'שם עבודה' אנו מוצאים את הדברים בדימוע גדול, דבשחיטה אמרו בגמרא שהיא עבודה 

סימן הבא.  -ו בסימן לחצאין, שיש דברים דשחיטה עבודה, ויש דברים שאמרו בהם שחיטה אינה כעבודה, וכאשר הארכנ

קבלה הולכה זריקה והקטרה, כולם חשובים עבודה, וזר אסור בהם. ובזריקה והקטרה אף הוא עומד בחיוב מיתה, כיון שהם 

עבודה תמה, דזריקה היא 'סוף עבודות הדם', והקטרה היא 'סוף עבודת אימורים'. לענין שחוטי חוץ שחיטה זריקה והקטרה הם 

בחוץ כדילפינן בפרשת שחוטי חוץ. ושלש זריקות אחרונות בחיצונה הם 'עבודה גרועה', וכבר הארכנו  עבודות שחייבין עליהם

  ג."בגידרם בסימן מ

ב) היא "ח ע"ה (תורת הקדשים לדף ל"י, ולדעת לקו"אמנם שפיכת שיריים אינה עבודה כלל כמו שהבאנו את דברי רש

  ודים שאין דינה 'כסוף עבודת דם' ואין בה חיוב מיתה לזר.כשרה בזר, אמנם רבים חולקים עליו, אך מ''מ אף הם מ

והלכה זו 'שפיכת שיריים אינה עבודה' היא הלכה שכולה סברא, ואין בה מקרא כלל. וכל המעיין קמעה משתומם מה סברא 

בין על בה, ובמה היא גרועה משלש אחרונות שבחוץ או מהקטרה, והרי כולם הם 'אכילת גבוה' דמחשבין עליהם מדין מחש

י, ומאידך כולם אינם מעכבים כפרה, ולדעת רוב המפרשים כולם צריכים כהן בכיהונו, ושפיכת שיריים "כ רש"'אכילות' כמש

אינה פחות 'סוף עבודה' לדם מהקטרה לאימורים, ופלא נעלם הוא מאי פסקת לומר שאלו עבודה ושפיכת שיריים אינה עבודה 

  כלל, ויש לעיין יפה בסברת ההלכה.

ע "א) אמר רבי נחמיה דחייבין בשפיכת שיריים בחוץ, אמר לו ר"א ע"נה באמת שאלה זו כבר מפורשת בגמרא, דלהלן (קיוה

מ חייבין עליה "נ (לשיטת שאלתו) הרי גם הקטרה אינה מעכבת כפרה ומ"והרי שירי מצוה הם ואין מעכבין כפרה, והשיב לו ר

  זכינו בגמרא לתשובה.בחוץ, ומה בין שפיכת שיריים להקטרה. אמנם לא 

ורק אם נשאר שירים צריך  ,אינה עבודה כיון שאין מצוה לשייר שיריםדשפיכת שיריים להשיב  והיה מקום להשתדל

  לא מעשה שיש מצוה לעשותו מתחילה.ואין עבודה א -להאכילם למזבח 

וה לשייר בזריקה שיהיה כדי להאכיל (נ"ג ע"ב ד"ה העולה) דודאי יש מצשהרי שיטת התוס' אך נראה דאין בזה מספיק, 
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מ"ט אי"ז עבודה, מ"ש זו מהקטרה שהיא עבודה. ותו ז עדיין תימה "עפקט השפ"א (שם) בדעת הרמב"ם, ושירים למזבח, וכן נ

ר. אדם אם נשמה לעשות בוה לשייר שירים, ואין בזה אלא הלכה ת דברי רש"י (בכ"מ) שבאמת אין מצאפילו אם כמשמעו

עדיין יש עלינו לבאר מ"ט אין זו עבודה דוגמת הולכה שהיא עבודה לדעת רבנן אפילו שיכול לשחוט בצד המזבח בלא הילוך 

(ובעיקר דין שיריים למצוה,  .ומ''מ כל ששחט וצריך להוליך, הולכה זו חשיבא עבודה ,ברגל (לשיטת שא"ר, ודלא כהרמב"ם)

  1אברהם לדף ל"ז ע"א).עיין בחידושי הגרא"ל סימן כ', ובמנחת 

  דברי הראשונים מדוע שחיטה לאו עבודה

בענין 'שחיטה לאו עבודה', ששם ירדנו להבין בבחינה המחודשת  -ב) ולהבין בהלכה נקדים להביא מה שעלה בידינו בסימן 

ודה למחצה'. ואינה עבודה, ומתוך כך זכינו להשכיל מה היא 'עבודה שלמה' ומה היא 'עב -בעבודת השחיטה שהיא עבודה 

  ה אינה עבודה כלל."ה מה חסר לשפיכת שיריים דמשו"ומתוך כך אף נשכיל בע

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

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

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

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

  ם העובד צריך להיות במקום הראוי לעבודה.המעשים שג

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

 2הגמ' שם ט"ז ע"ב "דם סכין מקדשא ליה"), שהשחיטה היא מארבע עבודות, והיא העושה קידוש ראשון לדם (וזה פירוש

וא"כ נמצא שחוץ מהכשר חולין שבשחיטה, השחיטה מחוייבת לבא גם מחמת עצם עבודת הקרבן ביחוד קדושתו, וא"כ מה 

בכך שהקרבן צריך להיות נשחט גם מדין שחיטת חולין כמש"פ הר"י, הא מ"מ עבודת הקרבן מצד עצמה מחייבת שחיטה, 

  ין שפ"א ועוד].ומה טעם בזה שהיא לא עבודה. [וכבר עמדו בזה המפרשים. עי

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

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

ודה שבשחיטת קדשים זה להפריד בין דם לבשר]. וכן בדין מתעסק, שבשחיטת בזבחים (י"ג ע"ב ד"ה בשלמא) שתוכן העב

ז ע"א ובעו"מ. וכן "ג ע"א ובזבחים מ"חולין סגי בכוונת חתיכה, ואילו בקדשים בעינן כוונת זביחה, וכמו שאמרו בחולין י

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

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

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

  שחיטה חדשה היא בפרטים שונים.

                         
  דאין עבודה אלא 'דבר המוכרח', ואע"פ שהולכה אינה מוכרחת, מ"מ עתה ששחט בריחוק היא מוכרחת. וכ"ת 1

כפרה, וא"כ אינם דבר המוכרח, ומ"מ זר חייב עליהם מיתה כעבודה תמה, וחייבין  הא חזינן בג' מתנות שבניתנים מתן ד' דאינן מעכבין
  עליהם בחוץ מיתה כזריקה גמורה, וכדאמרינן בגמרא ל"ח ע"ב.

[אמנם עי"ש בגמ' בדברי רש"י לגבי פסול לילה, ועל דם הבא לאחר מיתת מתכפר, דכתב שאין זו זריקה גמורה, ודלא כמו שכתב לענין חיוב 
  ].ג". וכבר ביארנו יפה בסימן מעי"ש בקה"יחוץ. ו

ואף מונח בשחיטה קידוש כל עתידות הקרבן, וכמש"כ בשו"ת חזו"א (תרל"ה, תרמ"א) ששורש הקבלה תלוי בשחיטה, שהשחיטה היא  2
  שהדם הוא עיקר הקרבן וכו' -היצירה לזינוק הדם 
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א, "ש ר"ש גם יש לעיין אחר שמעשה זה הוא עבודה המחוייבת לעיקר בנין קדושת הקרבן וכמו שהבאנו מדברי חזוובפירו

  תורת עבודה. שחיטהשאין בשזה מלמד  ,איזה סימן יש לראות בהלכה שהעובד אינו חייב לעמוד במקום העבודה

  עבודה אינה רק 'פעולת גברא' אלא מציאות צורת החפצא

יצירת  זההכלל שלמדנו בסימן ג' שעבודת הקרבנות אינה רק חובת 'מעשה' עבודה, אלא עיקרה מ זו עלה וביאור הלכהג) 

  'צורה' על ידי עבודה.

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

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

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

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

ושמא שחיטה והפרשת חלה "ל "שאינם בשליחות וז מצותשישנם בשליחות ומה הם ה מצותוכדלהלן). דירד לבאר מה הם ה

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

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

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

, שחיטת קדשים היא מצוה שעיקר עניינה 'צורת תוצאת המעשה', ולא עצם עשיית גברא שבמעשהוכאשר למדנו מדבריו ד

שאר עבודות הקדשים, שהרי אמרו בגמרא ונשכיל מתוך דבריו שבחינה זו אינה רק בשיטה, אלא היא קיימת גם ב נוסיף

סברא היא , ודאי לכל העבודות אם מועילה שליחות לכתחילהו .ב) שקדשים רוב מעשיהם על ידי שליח"א ע"קידושין (מ

מ "השליחות מועילה רק על עסק העמדת התוצאה, ששהמשלח מקיים בזה את עיקר המצוה, וכיון ששניתנה הלכה באופן 

להשכיל שהחפצא של עבודה, זה  ומתוך כך אנו זוכים שעיקר עבודת הקרבנות היא הווית התוצאה ולא גופו של מעשה.

  , זהו גופה של עבודה.'קביעות הדבר הנעבד בצורה הראויה לו כדינו'

  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"ד) ומעתה נבין שטענת ר

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

  עיקר משפטי האכילה גם בלא חלק 'העבודה' זה גופא פחת בעבודה.בצורה חדשה זו, דכאשר צורת החפצא היא דבר הנדרש מ

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

ה לדבר המתבקש בעיקר צורת החפצא שלו לאכילת גבוה גם לולי משפטי העבודה, ונטלה תורה צורה מחוייבת זו ועשאת

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

  ביאור דברי ר"ש 'במה' שחיטה לאו עבודה

ש עוד דרגה, "וכאשר זכינו להשכיל שהחפצא של עבודה, זה קביעות הדבר הנעבד בצורה הראויה לו כדינו, מכאן הוסיף ר

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

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

  הנתפסת משתיהם כאחת שהיא צורת הנעבד ביד העובד.



  "עיון הסוגיא"                                                                                                                             זבחים -"אתה קדשת" 

 תורהעיון ישיבתי במרחבי ה                                                                                            ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 

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

מדרגה בטהרת העבודה כאשר העובד עומד שלא במקום המיוחד לנעבד, דבזה ודאי הוא נתפס כאינו חלק מצורת העבודה, 

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

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

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

  חלק מהצורה. וז"פ].

  שירים לאו עבודה דשפיכתוהסברא  ביאור הגדר

העבודה, כבר  צורת הקרבן בתבניתו' כפי שהוא נוצר בעתהעמדת 'זה  'עבודההמושג 'שואחר שאנו זוכים להשכיל ) ה

הלכה  שזו, דאע"פ 'אינו חלק מן הצורה' שפיכת שירייםלומר לך ד זה 'שפיכת שירים לאו עבודה'נבין שהמטבע הנזכר 

קביעות ן בזה ענין 'אבל אי 'חובת מעשה'מצווה לשייר בשביל לקיים את הנתינה, מ"מ אין זה אלא שמצווים עליה שיש 

  .'צורת קרבן

פ שהיא חלק ממצות 'אכילת "אע -והסיבה שחלוקה היא שפיכת שיריים משאר כל עבודות הזבח שהיא אינה עבודה כלל 

 ה],"[וכבר הארכנו בדקדוק תוכן הענין בסימן מ ת הקרבה,ולא צור 'ביעור'היא צורת  צוהצורת המגבוה' שבזבח, זה משום ש

ולכך אין אנו רואים בזה קביעות צורה עד שנבא ונקבע שזו פעולה הבאה לעמוד בעצם הווית עשייתה כצורת הקרבן בזמן 

  העשיה.

  צלה פסולי מחשבהשאין א - שיש אצלה פסולי מחשבה, לבין שפיכת שירים לאו עבודה  - הגדרת החילוק בין שחיטה לאו עבודה 

פ שאנו לומדים להבין ולהשכיל בסברת ההלכה דשפיכת שיריים אינה עבודה ממה שאמרו שחיטה לאו עבודה, "ו) אמנם אע

מ חובה עלינו לשוב ולהזכיר כי דרגת 'אינה עבודה' דשפיכת שיריים עוד נמוכה היא מדרגת 'אינה עבודה' דשחיטה, שהרי "מ

חסרון מסויים 'אינו אלא ודות הזבח, ומחשבין בה, ומה שאמרו 'שחיטה אינה עבודה' כנ''ל שחיטה היא אחת מארבע עב

עבודה  הגם בחולין, או שחסר בזה צירוף צורת העובד. משא"כ אינ מחוייבת, או במה שצורה זו 'בהפסד שלמות הצורה

  ותו לא. הפקעת כל בחינת חיוב הצורה מהלכה זו, דהלכה זו אינה אלא חובת מעשה הדשפיכת שירים ז

י, ואילו "כ רש"עבודה' דשפיכת שיריים מהווה עילה שלא יועיל בה מחשבת פסול כמש המדוע 'איניפה ברור  ומתוך כך

עצם שהרי כפי שהעלו המפרשים מן הסוגיות עיקר דין הפסד המחשבה הוא אינו פ 'שאינה עבודה' מחשבין בה. "בשחיטה אע

(והארכנו בזה בסימן  המחשבה בשעת המעשה. אלא יפה כח המחשבה לייחד את הקרבן לעמוד לתכלית כפי המחשבה הווית

כאשר תחול בו הזמנה חדשה לבא לו על פי שמו,  ה, וכיון שכבר קדם ונתייחד הקרבן לעמוד בצורה הראויא' ובעו"מ)

ה הראשונה, שעצם הדימוע של מטבע צורת העתיד לעמוד בצורה אחרת, דבר זה הוא חורבן והפסד בצור המייחדת אותו

  צורה חדשה הוא צורת כלאים, וזה גוף ההפסד.הראויה לקרבן מעיקר הדין עם 

ומיסוד זה נגזר הדין 'שאין מחשבין אלא בשעת עבודה' שכח העובד להטביע מטבע חדש בקרבן על ידי מחשבתו הרעה 

ן בצורה חדשה, וכל המחדש צורה יש לו תפיסת אדנות בה נתפס בידו מחמת שבמעשה העבודה הוא מעמיד את הקרב

וממילא כל כוחו נמצא דוקא אם הוא מחדש צורה  3דוגמת אומן בשבח כלי, ולכך יש משמעות למחשבתו על תכלית יצירתו.

, בזה גם אין בהם כדי לקבוע את הקרבן 'בצורה חדשה'ו גברא עבודתאבל מעשים שאינם אלא הלכות  בעיקר החפצא,

  זה לא יפעל שינוי צורה ואין בזה הפסד כלל. חשב העובד בשעת מעשיוכשי

                         
  , ובסימן ב', ובסימן ל', ובסימן ל"ד, ובסימן ל"ז, ובעו"מ'בסימן אוהארכנו  3
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מחשבה בשעת שפיכת שירים אינה ולא כלום, שהרי מעשה שפיכת שירים אינו מעשה קביעות צורת חפצא כלל. משום כן ו

שלמות אבל מעשה שחיטה אע"פ שאינו עבודה, מ"מ הוא מעשה שעניינו כן להעמיד את צורת החפצא, אלא שחסר הוא ב

הצורה, וכיון שהוא מעשה הבא לקבוע את עיקר צורת החפצא בצורת המעשה, ממילא שפיר הוא בר מחשבה לכל דבר, 

שהמחשבה בו לעשותו לשם דבר אחר מפסדת את הצורה הראויה לעיקר הקרבן במה שהיא מעמידתו בצורת יעוד כלאים 

  חדשה.

 


