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  סימן נ"ב

 הכהנים ששמשו בבית חוניו
  בגדרי פסול שירות עבודת חוטא

  מחלוקת הסוגיות איזו עבירה פוסלת את העובד מעבודה

 - מהם הפוסלים דוקא במזיד א) שישנם חטאים הפוסלים את הכהן מעבודה, יש "ט ע"א) למדנו במשנה וגמרא (מנחות ק

ז לשיטת רב ששת. יש מהם הקובעים פסול "כגון הזורק בשוגג לע -ז. ויש מהם הפוסלים אפילו בשוגג "כגון הזורק במזיד לע

כגון השוחט  -כגון הזורק במזיד לע"ז. ויש מהם הפוסלים רק את המחזיק בחטא, אבל אם עשה תשובה חוזר עובד  -לעולם 

  רב נחמן.ז לדעת "במזיד לע

י במלכים דקרא "והנה בסוגיא כאן הביאו מקור אחד מהפסוק במלכים הפוסל את כהני הבמות לעבוד בירושלים (ופירש רש

ז. ועל פי זה אין לנו סיבה לפסול אלא את "ז מיירי), ופסוק נוסף מיחזקאל לפסול את מי שנעשה 'משרת' לע"בעובד לע

ב שהוא משום קנס ולא מעיקר הדין), אבל כל "ב ע"ז נ"בית חוניו, אמרו בגמרא עהעוסקים בעבודה זרה, (ומה שפסלו בעבודת 

  העובר שאר עבירות שבתורה אינו נפסל.

ב) אמרו שכל מי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים פסול לעבודה מקרא דיחזקאל (הכתוב לפני "ב ע"אמנם בגמרא זבחים (כ

ה ערל) שבזה נפסל אפילו "כל 'ערל לב', ועולה שם מדברי תוס' (ד הפסוק שהביאו בגמרא מנחות), שהרחיק הפסוק מעבודה

ה משום) שדין הגמרא "אם לא מל בשאט נפש ולא רק מדאגת צער המילה, ועוד הוסיפו שם תוס' (ד -מומר למצות מילה לחוד 

מ "לשמים, מג דהשתא לבו "שם פוסל לעולם, שגם פסול מומר האמור בגמרא שם נשאר בפסולו אפילו עשה תשובה, דאע

  מתחילה לא היה לבו לשמים.

ז, וכזאת נראה גם משיטת "אך כאמור שיטת הסוגיא במנחות נראית לא כן, אלא אין פסול נוסף חוץ מהפסול של עובדי ע

כ הם מומרים "י שם, וא"כ רש"ז שפסולו בה עובדי במה רק משום קנס, ובעובדים במזיד מיירי כמש"הסוגיא הנזכרת מע

ז שאינם פסולים "ל עוון שחוטי חוץ, ודינם ליפסל לעולם לדעת הסוגיא בזבחים כפסול מומר, ואם אמרו בעלעבור במזיד ע

  ז היא לא כשיטת הסוגיא בזבחים."מ ששיטת הסוגיא בע"אלא מקנס ש

 א) פשוט שכל חטא שאינו"ג נ' סק"ם פסול ערל לב דשאר מצות כלל. וכן נקט באחיעזר (ח"ט לא הזכיר הרמב"ונבין דמה

ה והלכתא) הסתפק בזה. אלא שגם בצד האיסור בזה לא "ת בסוגיין (ד"ואפילו לא שב. [אמנם בז -ז אינו פוסל מעבודה "בע

  ת פסל דוקא אם לא עשה תשובה]."אסר במוחלט כשיטת תוס' בזבחים הפוסלים אפילו עשה תשובה, דז

ד אין לך עבירה הפוסלת "ר נפסל מעבודה, אומכל מה שהבאנו עד כאן נמצאנו עומדים במחלוקת הסוגיות האם כל מומ

ט הסוגיא "ז. ויש לעיין ביסוד פלוגתא זו, דכיון שפסוק מפורש מרחיק 'ערל לב' מעבודה, מ"מעבודה מעיקר הדין אלא עוון ע

  ז."במנחות מפרשת את הפסוק דוקא בערלות לע

  מחלוקת רב נחמן ורב ששת

ז, לא נפסל. ב. השוחט "נ היא. א. שגג בזריקה לע"בכמה הלכות. שיטת רב) בפרטי דיני ההלכה נחלקו רב נחמן ורב ששת 

  ז לא נפסל."ז לא נפסל. ד. המודה לע"כיון ששחיטה לאו שירות. ג. המשתחווה לע -ז במזיד, ושב בתשובה, לא נפסל "לע

ז ". ג. המשתחווה לעז נפסל לעולם"ז נפסל לעולם. ב. השוחט במזיד לע"ומאידך שיטת רב ששת היא. א. הזורק בשוגג לע

  ז נפסל לעולם."נפסל לעולם. ד. המודה לע
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ז בשוגג לא נפסל, והיינו טעמא כיון ששחיטה לאו שירות היא, שאינה עבודת שירות "ע מודים. א. שהשוחט לע"וכו

  את.פ ששחיטה אינה שירו"ועדיין לא שב, עבודתו פסולה, אע -ע מודו שהשוחט במזיד "במקדש. ב. ומאידך גיסא גם כו

  ז"שיטת הסוגיא בסיבת פסול השוחט או המשתחווה או המודה לע

ובגוף דברי הסוגיא תמהו המפרשים הרבה, דהנה כאשר הראנו משפט הסוגיא כאן אינה כמשפט הסוגיא בזבחים, אלא עוון 

בסוגיא נאמר רק בעלמא אינו פוסל עבודה כלל, והמומר לאחת ממצות התורה עדיין כשר לעבודה, וכל הפסול מעבודה הקבוע 

ז במזיד ושב, לא נפסל כיון ששחיטה אינה עושה משרת, ולא פסל הכתוב אלא "נ שהשוחט לע"ז אמר ר"ז. ובעסק ע"על עסק ע

פ ששוחט אינו משרת, ותימה מה הוא פסולו "נ שכל עוד שלא שב הוא פסול מעבודה אע"כ אמר ר"מי שנעשה 'משרת'. ואעפ

ז, ושיטת הסוגיא היא שמומר בעלמא אינו נפסל אלא רק 'משרת' נפסל, וזה אינו "לשחיטה לעשל זה, והרי הוא אינו אלא מומר 

  משרת.

כיון  -ז קרבנו לריח ניחוח "ובמטבע זו נתמה גם לאידך גיסא על שיטת רב ששת, שעל מה שאמרו בגמרא שכהן ששחט לע

מ. א. גם לרב "כ ש"דמיירי בשחט בשוגג, וא י ותוס' דפירש רב ששת"'ששחיטה לאו שירות היא', עולה בגמרא ומפורש ברש

  ששת אינו נפסל מעבודה אלא בנעשה משרת. ב. גם לרב ששת שחיטה לאו שירות.

ב. אם שחיטה לאו  בז, הרי זה ודאי אינו משרת."ש המשתחווה או מודה לע"ומעתה תימה תרתי. א. על מה נפסל לדעת ר

ז, והרי דעתו הסכימה ששחיטה "נעשה משרת לע -קרבנו ריח ניחוח שירות היא מהו מה שאמר רב ששת הזיד בשחיטה אין 

שהיא  - י שעבודה זו אינה שירות במקדש "כ רש"אינה שירות לענין שלא נפסל בשוחט בשוגג, ואף מילתא בטעמא היא כמש

  כשרה בזר, וכיצד יתכן שהשוחט במזיד נעשה משרת על ידי שעשה דבר שאינו שירות. וזה נעלם.

  ז בשוגג"בדין משתחווה או מודה לע ם"שיטת הרמב

ז הדין נותן שאם השוחט "ז חמור יותר מהמשתחווה או מודה, ועפ"ג) ומסדר הגמרא ובנין הצריכותא עולה שהשוחט לע

ש שהמשתחווה או מודה בשוגג לא יפסל, שהרי הוא קל משחיטה, "כ כ"ע כיון ששחיטה לאו שירות, א"בשוגג לא נפסל לכו

  קרי.וודאי לאו שירות מ

ג) שהשוחט בשוגג לא נפסל, ואילו "מ הי"ט מבי"ם (פ"ג) על מה שפסק הרמב"ו ה"מ (תפילה פט"ומכאן תמה בלח

ם חתומה "המשתחווה או מודה נפסל בין במזיד ובין בשוגג, נמצא לדבריו שמשתחווה ומודה חמור משוחט, וסברת הרמב

כיון שלא נעשה משרת, כיצד נפסול את המשתחווה או מדה  ט שוחט בשוגג לא נפסל"דאחר שהפסול הוא 'נעשה משרת', ומה

  בשוגג, וכי הוא יותר 'משרת' בזה משוחט, והוא פלא.

  י שמומר נפסל רק למקדש שבירושלים"שיטת רש

ז הוא פוסלו דוקא מעבודה "י שהפסוק במלכים הפוסל את העובד ע"ד) עוד יש להבין במה שהביא תוס' מדברי רש

כ שלא יעלו למקדש ה' "אע"ג שהיא צריכה כהונה, דמש -במה גדולה דנוב וגבעון לא נפסל  בירושלים, אבל מעבודת

  'בירושלים' בדוקא הוא, שכל הפסול אינו אלא לבחינת מקדש כירושלים.

ת לדקדק את "כ מה"והנה דבר זה ודאי נשען על אדני הסברא, שיש מובן בסברא לחלק בין ירושלים לבמה גדולה, דאל

י דורש כתנא בספר הנביא, אלא ודאי יש לחילוק מובן בסברא, ועל פי סברא זו מובן דקדוק המקרא, "זו, וכי רשהנביא בצורה 

                                                      
במקדש את כל תנאי השירות, אך בבנין הקרבן הם חלף עבודת השחיטה, ובזה  ובאגב נעורר להסתפק בדין קמיצה ומליקה, שהם צריכים א

ז האם שווה משפטו לשוחט או למשרת. ומקום הספק עומד בשני ראשים, ספק אחד בעובד כך בדבר שלא זו "ע מה דין העושה אותם לע"יל
  ע."עבודתו, והספק האחר הוא בעובד כך בדבר שזו היא עבודתו. וצ

ז במזיד היה צריך להפסל "כ השוחט לע"ז במזיד. זה אינו, דא"ז לרב ששת ראוי להפסל או משום משרת, או משום עוון ע"ע ת דכל עסק"וכ ב
מ שלשיטת הסוגיא אין פוסלין אלא מחמת חלות שם משרת, "ש פסלו כיון 'שנעשה משרת', ש"ז במזיד', ולא מדין משרת, ואילו ר"מדין 'עוון ע

  משרת הוא זה. ותימה משתחווה או מודה מה
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  ויש להבין מה היא הסברא.

  שיטת הראשונים שמומר אינו נושא כפיו

לנשיאת  ו ג') וספר הזהיר (הובא בתוס' בסוגין) לגבי פסול מומר"ם (תפילה ט"עוד דין שיש לעמוד בו הוא בשיטת הרמב

וכיון שנדחה ידחה, והנה חילול זה ודאי אינו מוחלט, שהרי אמרו במשנה  -כ משום שחילל את קדושתו "כפים, שמומר לא נו

מ שחילול זה הוא חילול 'מקדושת עבודה', שיש קדושת כהונה ויש קדושת "ם, ש"שאוכל הוא בקדשים, וכן פסק הרמב

ם שמומר נפסל "ודה ולא את החלק של קדושת כהונה, ואכן כשכתב הרמבעבודה, ומומר חילל רק את החלק של קדושת עב

  כ נקרא 'עבודה'."כ כתב שהוא מחמת שנ"מנ

ב בתרתי. א. מה היא הגדרה חדשה ונפרדת זו של 'קדושת עבודה', אשר היא יכולה להתחלל לבדה ולהיעשות "ודין זה צ

כ צריך 'קדושת עבודה', כיצד יתכן שבעל מום נושא כפיו "שפ שעצמה של קדושת הכהונה לא התחללה. ב. אם לנ"אע -חולין 

  פ שאין בו קדושת עבודה."אע

וקושיא שניה זו מלמדת שיש לחלק בין הנעדר קדושת עבודה ובין מי שהתחללה בו קדושת עבודה, שהם בחינות קלקול 

שת עבודה שלא מחמת פסידת חילול, כ נפסדת אלא ממי שיצא מקדושת עבודה על ידי חילול, אבל הנעדר קדו"שונות, ואין נש

  הוא לא בא למידת הפסד קדושה במידה המונעת ממנו לישא כפיו.

מ עדיין לא הבנו, דהיא גופא תימה מה הם הבחינות השונות העולות על המפסיד קדושת "פ שכך למדנו, מ"אמנם אע

ל יוצר את הגדר המסוים המפסיד גם מהקדושה ע בתרתי. א. מה החילוק שבגדרי קדושת כהונה זו. ב. מדוע חילו"עבודה, וזה צ

הנצרכת לנשיאת כפים, ואילו ביטול קדושת העובד שלא בדרך חילול אינה מפסידה אלא את עבודת בית המקדש ולא את 

  עבודת נשיאת כפים.

פסול השוחט ז. ב. לדעת רב נחמן מה "נמצאנו תמהים. א. מה יסוד מחלוקת הסוגיות האם כל מומר נפסל או דוקא מומר לע

מ במזיד נפסל כיון שנעשה "ועדיין לא שב. ג. כיצד רב ששת אמר דשחיטה לאו שירות ולכך שוגג לא נפסל, ומ -ז במזיד "לע

משרת. ד. כיון שגם לרב ששת השוחט במזיד נפסל רק מטעם שנעשה משרת, המשתחווה או מודה שאינו משרת מדוע נפסל. 

י לצמצם את הפסול רק לעבודת "וה או מודה יותר מהשוחט. ו. מה סברת רשם להחמיר על המשתחו"ה. מה סברת הרמב

היכולה להתחלל לחודה. ח. אם נשיאת כפים היא עבודה הצריכה קדושת  -ירושלים. ז. מה היא הגדרת 'קדושת כהן לעבודה' 

קעה' מחמת מום שהוא כהן לעבודה, כיצד בעל מום נושא כפים. ט. מה ההבדל בין 'קדושת כהונה לעבודה' כאשר היא 'פ

  נושא כפיו, ובין 'קדושת כהונה לעבודה' כאשר היא 'התחללה' על ידי מום שאינו נושא כפיו.

  תמצית משפט הסוגיא ובניינה

כ נוסיף לפרט עד שנראה את כל הבנין מאיר ומבואר יפה ממסד ועד טפחות "ה) ובתחילה נעמיד את תבנית שלד הבנין, ואח

'מזומן לעבודה'. ב. בהזמנה ישנם דרגות רבות זו למעלה מזו. ג. יש דבר שהזמנתו לזמן, ויש דבר  ה. א. 'עובד' פירושו"בע

לא ביחס להזמנה מוקדמת, ויש הזמנה הבאה לעקור ולבטל  -שהזמנתו לעולם. ד. יש הזמנה הבאה לייחד את הדבר סתם 

כהזמנת אותו הזמן,  -ומו, היא עומדת לעולם הזמנה קודמת. ה. כל הזמנה הנקבעת בכל דבר אפילו לזמן אחד מכל זמן קי

ואפילו כאשר יחלוף אותו הזמן, עדיין הדבר מוגדר גם בזמן ההווה והעתיד כדבר שבזמן העבר היה מיועד לאותו יעוד של 

אותו הזמן. ו. ישנם דברים בקודש ובמקדש שהסברא מחייבת שלא יעמוד בעברם שום הזמנה לדבר שאינו קודש. ז. ומתוך 

ים האמורים נבין שנידון הסוגיא סובב לשקול בפלס ההלכה עד כמה התייחדות האדם בעבר לחטא (הקיים בהווה ככתם הכלל

  של יחוד זמן העבר) מפריע ומקלקל בתמימות יחוד האדם בהווה כעובד המיוחד לעבודה.

  מהות 'עובד' גידרו ומשפטי דיניו

משת במשמעויות שונות, מצד אחד היא מבטאת את חלק המעשה ולהבין בפרטי הבנין יש לנו להרחיב. תיבת 'עובד' מש
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קוף שבעבודה, ותואר זה נופל בכל עוסק במלאכת עבודה, בין אדם ובין שאר בעלי חיים. ומצד אחר היא באה לבטא את מי 

עבודת 'שמיוחד ומזומן' לעבודה, וכגון כאשר אמרה תורה 'וקין היה עובד אדמה' אין המכוון שהוא עשה מעשה קוף של 

כ הוא היה מיוחד לה עד שהוא סבר שמשום כן האדמה מיוחדת לו לבדו וכמו "אדמה, אלא שהוא היה מיוחד לעבוד אדמה, וכ

  שאמר להבל שיפרח ממנה.

וכאשר אנו מבינים שבחינת 'עובד' זה 'המיוחד ומיועד' לעבודה בעצם עניינו, כבר באנו לדבר שיש בו דרגות רבות ושונות 

לגבי הקדושה הבאה על ידי העבודות  )מנחות ל"ב סוס"ק י"אא ("גבי זו וזו למעלה מזו, וכשם שכתב החזו העומדות זו על

, כך נבין שדבר זה נכון גם בעצם התואר 'עובד', שבכל הזמנה ויחוד יש דרגות הרבה, שכל זו למעלה מזו םשהרבה קדושות ה

  נעשה יותר ויותר מיוחד ומזומן.תוספת הזמנה או רושם יחוד זה מוסיף יחוד על יחוד והדבר 

 -ועל פי מובן זה במהות המושג של 'עובד', פירשו המפרשים כמה וכמה הלכות. א. מה תוכן מנחת חינוך. עיין בסימן 

כ. ג. מה המעלה הנוספת 'בעבודת' קידוש ידים "זבחים בגד -מנחת חינוך. ב. מה בין מחוסר בגדים ללבוש בגדים. עיין בסימן 

כ. שכל הדברים הללו משמשים "זבחים הולכה, בגד - ר. ד. מה הפסד חציצה. עיין בסימן "זבחים קיו -ין בסימן ורגלים. עי

  להוסיף יחוד על יחוד ביחודו של עובד, ובחסרונן חסר היחוד.

חד ובתוך הדברים הללו אנו מוצאים גם את חילוק הדרגות שהזכרנו לחלק בין דבר שיחודו לזמן ובין דבר שיחודו רגע א

קובע בו יחוד עד עולם, ושלש דרגות שנו כאן. א. מנחת חינוך זה יחוד המיחד וקובע שם עובד מעתה ועד עולם. ב. מעשה 

וכל עוד שלא היה היסח הדעת. ג. בגדי  -עבודה של קידוש ידים ורגלים קובע יחוד למשך אותו זמן עבודה שהוא נעשה כלפיו 

  רק לאותו הזמן שהעובד מחובר עמהם.כהונה וקרקע עזרה קובעים יחוד והזמנה 

  מה בין העובד בשחיטה לשאר העובדים

מ כמעט את כל החלקים שאנו מוצאים "פ ששחיטה היא 'עבודה', מ"ואחר שאנו משכילים בכל האמור נבחן ונראה דאע

דה, בשחיטה אין במובן שהזכרנו קודם שהעובד צריך להיות גברא המיוחד ומיועד לעבו - בשאר עבודות שנדרש להם 'עובד' 

שאין בו יחוד לעבודה כלל, שאינו כהן, ואין לו בגדים, ואין לו חינוך, ואינה צריכה קידוש  -צריך לה, שהרי היא כשרה בזר 

ידים ורגלים, ואין השוחט צריך לעמוד במקום הקודש. נמצא ששחיטה נעדרת היא את רוב הדברים הבאים לייחד את העובד 

שהרי הוא המחשב בעבודה, אך  -טה ודאי 'עבודה' היא, והשוחט נחשב 'עובד' בשעת שחיטתו פ ששחי"כ אע"לעבודתו, וא

  מ ודאי רחוק הוא כמה מדרגות מכל עובד מקדש בכל שאר עבודות."מ

  יסוד חובת עבודת מזבח בדבר שלא השתמש בו הדיוט

וד המתווספות ממעשה למעשה. ו) עד כאן למדנו מה היא מעלת היחוד הצריכה במקדש ועובדיו, ומה הם קומות היח

ועכשיו נפנה לברר במה שמצאנו בקודש הרבה שהזמנה והקצאה מוקדמת לדבר שאינו קודש זה דבר הפוגם ומקלקל ביחוד 

  החוזר ובא לקודש, ולא רק בדברים המאוסים כמוקצה ונעבד, אלא גם ביחוד תשמיש הדיוט בעלמא.

א) שבהקרבת במה יש לחפש. א. קרקע שלא השתמש "ב ע"במנחות כ ב, וחלק מהדברים נמצא גם"ז ע"אמרו בזבחים (קט

י שם). ב. לבנות מזבח מאבנים של השתמש בהם הדיוט. ג. להשתמש בעצים שלא השתמש בהם הדיוט. ד. "בה הדיוט (רש

  גלהוציא אש חדשה שלא השתמש בה הדיוט.

והנה בגמרא אמרו שהמקור לדין שעצים ואש צריכים לבא מן החדש זה ממזבח, דאמרה תורה על המזבח אשר על העצים 

אשר על האש, מכאן למדנו שעצים ואש יהיו דומיא דמזבח מה מזבח שלא השתמש בו הדיוט אף עצים ואש שלא השתמש 

                                                      
כ) הביא את דין התוספתא שדין כל כלי המקדש להעשות מתחילה לקודש ולא להדיוט. אך פירשו ששם זה "ב ה"א מביה"ם (פ"והנה ברמב ג

דין נפרד מיסוד דין 'עשיה לשמה', ואינו מההלכה שלא השתמש בהם הדיוט. ואכן כך דבריו מורים, שדין השתמש הדיוט פוסל בדיעבד, ואילו 
 ן לשמה הוא רק מצוה לכתחילה.די
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ח) "ש והן רבינו שמואל (הנדמ"כ פירשו הן הר". ובתובהם הדיוט. אמנם מזבח עצמו מנלן שלא השתמש בו הדיוט לא אמרו

ל למתני' הא גם הם לא פירשו. (ויותר "שיסודו ממה שאמרו במשנה במידות שאבני מזבח ניטלים מקרקע בתולה. אמנם מנ

 ח מ') ובכלי חמדה (פרשת"ת או"ס (שו"תימה שדין המשנה כתוב מחשש הנפת ברזל). וכבר השתדלו בזה במפרשים, עיין חת

  פ, ולדידן עדיין לא עלתה ארוכה."ויצא), ובעומ

ונראה שדברים אלו מלמדים כי אכן דין זה בא בלי מקור מהמקרא אלא הוא עולה מסברא, דהסברא הפשוטה נותנת שעיקר 

קביעות המקום להקטרה יהיה מזומן מתחילתו ללא שום יעוד אחר בעברו, וכל הילפותא בגמרא נצרכת רק להשוות את העצים 

  אש למשפט המקום.וה

  סברת דיחוי בכל שיחודו לקודש

ויסוד הסברא היא הסברא שהעמידו המפרשים בעיקר דין הפסד 'דיחוי', דאחר שניתן העולם תחת ממשלת הזמן, נמצא כל 

א דבר מחולק לזמנים שונים כפי משך זמן קיומו בעולם, ולכן כל מאורע שארע בו בזמן מן הזמנים אינו מאורע שהיה וחלף, אל

הוא קובע בו רושם לעולם מחמת אותו הזמן, שגם בזמן העתיד הדבר מוגדר דבר שאירועי זמן העבר היו בו. וכגון מה שאמרנו 

שמנחת חינוך קובעת תואר 'עובד' לעולם פירושו דאחר שבזמן החינוך היה הכהן 'עובד' הגדרת הגברא דידיה תהיה לעולם 

  יה 'עובד'.עובד כיון שבאחד מן הזמנים שבעברו הוא ה

וכיון שרושם יחוד זה הקיים בו לעולם מחמת העבר הוא תפוס בו כיחוד מסוים המייחדו ומזמינו לאותו תכלית שהתייחד 

כ כשם שבעובד הזמנה זו היא נותנת מעלה בכך שכאשר הוא חוזר ועובד נוספת בו קומת יחוד המוסיפה "לה איזה רגע אחד, א

ך גיסא בכל הדיחויים, הדיחוי שהיה בדבר רגע אחד זה דבר הניצב על עמדו לעולם, לו יחוד על יחודו הראשון, כך לאיד

  ובמקרים מסוימים הוא עלול להפסיד את שלמות יחודו בכל מקרה לפי משפט דינו.

וכאשר זו היא המידה, מעתה נבין שכל דבר שעמד לתשמיש הדיוט ושוב חזר והתייחד לתשמיש גבוה, גם כאשר היחוד  

וד הדבר מכאן ולהבא, כאשר יש בעברו של דבר יחוד סותר, זה עצמו עילה לגרע בתמימות יחודו דמכאן ולהבא, קובע את יח

שהרי בעצמו של חפצא קיים יחוד זמן העבר לעולם ועד, ונמצא שיחוד ההווה משמש יחד עם יחוד העבר להגדרת החפצא 

מ ודאי גריעותא היא זו בתמימות יחוד "ל היחוד, אך מפ שיחוד ההווה הוא המחליט העיקרי ש"כמיוחד לתכלית שונה, ואע

  החפצא.

וזו היא הסברא שלימדה אותנו הגמרא במזבח, שמזבח שהוא עיקר קביעות מקום הקטרה צריך שיהיה מיוחד לגבוה לחוד  

  ללא שום רושם יחוד שונה באחד מכל הזמנים, וסברא דאורייתא היא. ומכאן חזרנו ולמדנו בהקש גם לעצים ואש.

  ביאור מחלוקת הסוגיות מה העבירה הפוסלת את העובד מעבודה

ז) וכאשר למדנו עד כאן שיחוד מוחלט בדבר נפגם מחמת יחוד הפכי שהיה לו באחד מהזמנים הקדומים, ומאידך גיסא גם 

שכל נידון  למדנו שכל עצמו של 'עובד' זה 'המיוחד' לעבודה, כבר מחזיקים אנו יפה בציר המחוג הסובב בכל ארץ הסוגיא,

שיש בה כדי לסתור ולקלקל ביחודו בזמן ההווה, שקוטב הסוגיא  -הסוגיא הוא לברר איזו היא מידת יחוד העובד בזמן העבר 

  הוא להחליט איזה יחוד מוקדם מספיק להטיל קלקול ביחוד ההווה, ואיזה יחוד אינו מקלקל ומפסיד את ההווה.

  ז יפה לפרטיה ולמשפט ענפיה."לראות כיצד מתיישבת הסוגיא עי ואחר שביארנו יפה את שורש פרטי הכלל נשוב

ז, יסודה יובן כאשר נגדיר את החילוק שבין "מחלוקת הסוגיות שפתחנו בה האם מומר לכל עבירה נפסל או רק מומר לע

כנגד עבודת ז ייחד עצמו לעמוד 'לעומת' גבוה, שעבודתו קובעתו כמיוחד לעבודה אחרת "מומר זה למומר זה, שהמומר לע

ז ייחד את עצמו 'שלא לשמש' לגבוה, אבל לא ייחד עצמו לשמש לדבר הפכי מול "כ מומר לכל התורה חוץ מע"גבוה, משא

  ז ייחד עצמו 'לחיוב'."ת ייחד עצמו 'להעדר', ואילו מומר לע"עבודת גבוה. נמצא מומר לכה
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לגבוה', ונקודת מחלוקת הסוגיות היא האם ביחוד ע מודים שיש חלות תפיסה ליחוד 'שלא לשרת "והיה מקום לפרש דכו

ד אין לך מפסיד מן היחוד אלא רק מי "'לא לשרת' לגבוה יש מספיק לקלקל את ההזמנה של העובד לעבודת גבוה לאחר זמן, א

  שהתייחד לשמש כנגד גבוה.

דרך השלילה או לא, שסברת  אך יותר נראה שמחלוקת הסוגיות היא יותר מוקדמת, שנחלקו האם יש תפיסת יחוד והזמנה על

כ אין "הסוגיא במנחות היא שאין תפיסה המזמינה ומייחדת 'שלא לשרת לגבוה', שהשלילה לא תתפס ביחוד והזמנה כלל, ע

  דבזה הפסד.

  ביאור מחלוקת רב נחמן ורב ששת

כ "נעשה משרת, אע מודו שבשחיטה לא "ח) ועכשיו נבא למה שתמהנו בגופה של סוגיא במנחות. פתחנו לתמוה אחר שכו

ש יש בזה מספיק כדי לפסול "נ בלא שב, ולר"מה הוא הגדר של המקצת שירות שכן מצאנו בשחיטה, שהיא סיבה לפסול לר

  שוחט במזיד אפילו אם הוא שב.

ונבאר את הדבר על ידי שנעמיד את דפוס שיטת הפלוגתא לאור מה שהקדמנו לדעת שכל נידון הסוגיא סובב על חלות 

שנתפסה בו מחמת זיקתו לעבודה זרה באיזה זמן מן הזמנים בימי חייו, ואז נראה שבעיקר שיטת הגמרא בפלוגתא  היחוד גברא

  דרב נחמן ורב ששת הובן הכל.

ותמצית הביאור דרב ששת סבר שאדם מתייחד לעבודת אלילים או על ידי 'מעשה' עבודה חשוב, או על ידי 'דעת' המייחדת 

כל שחל עליו יחוד שוב לא פקע, וזאת בין ביחוד החל על ידי מעשה ובין ביחוד החל על ידי ז. ותו סבר ש"אותו לשמש לע

  הזמנת הדעת.

שהוא כמעשה בלי דעת, אינו ולא - ואילו רב נחמן סבר שבשביל יחוד צריך גם 'מעשה' וגם 'דעת', ולכך כל מעשה שוגג 

ם, אבל כל שנעשה מעשה גרוע בדעת, בזה יש לו חזרה שנעשה בדעת, קובע יחוד הפוסל מעבודה לעול - כלום. ומעשה חשוב 

  אם יחזור בו, דדבר שעיקרו דעת, אתיא דעת חזרה ועקרה לדעת ראשונה מעיקרא, וחוזר לכשרותו בחזרת תשובה. -

ופירוש הדברים בהרחבה דזריקה היא מעשה שירות מחמת עצם הצורה, שעצם הצורה של עבודת הזריקה מבטאת שירות 

בין בשוגג בין במזיד, והיא דבר העלול פחות להתחשב בדעת העושה בשעת עשיה  -א יותר מבטאת עבודה ז ולכך הי"לע

(שוגג). אבל שחיטה הודאה והשתחוואה הם מבטאים שירות רק בצירוף הכרעת דעת העושה לקבוע את עצמו כמשרת על ידי 

בתבנית מעשה המורה שהעושה הוא 'מיוחד  פעולה זו, שמעשה זה הוא מעשה פורתא, (שגם שחיטה אינה פעולה הקבועה

הדעת מעצימה את כפיפות העושה לעמוד כמשרת הכפוף לשמש  -ת), ולכך כאשר הדבר נעשה בדעת (מזיד) "לעבודה', וכמשנ

ז פירוש המהלך של השב בתשובה הוא בהשתדלות השב לעקור "ז, ואילו כאשר הוא נעשה בשוגג זה נעשה בלא דעת. ועד"לע

  מעשה קבע בו בראשונה מדעתו.את היחוד שה

ועל פי ההגדרות הללו נבין להגדיר שרב ששת סבר שכל שעשה מעשה שירות לחוד (זריקה אפילו בשוגג) או כל שקבע 

עצמו בדעת לעמוד כמשרת (שחיטה והשתחוואה במזיד) בכל אחד מהדברים הוא נקבע כמשרת, דזריקה כיון שהיא מעשה 

ת העושה כמשרת גם כאשר הוא עובד בשוגג. ואילו שחיטה והשתחוואה הפוסלים כאשר שירות בעצם, יש בה כדי לקבוע א

הם באים בזדון, כיון שהם מעשה פורתא הם לא מייחדים את העושה כמשרת נגד גבוה אלא כאשר הדעת מסייעת לקביעת יחוד 

                                                      
ע מודו שאי אפשר לייחד לשלילה 'לא לעבוד', וסברת הסוגיא בזבחים היא שפסול ערל לב הוא דומה להפסד "ובעוד נוסח שמענו לפרש דכו ד

תיקון בתשובה  בעל מום, שכשם שיש מום גשמי כך יש מום רוחני, שכל מומר לעבירה בזדון פגם וחיסר בנפשו באופן המפסיד. ומה שאין לו
  ד של מטה אין ויתור בתשובה."הוא כמו שלכל עונשי בי

ואילו סברת הסוגיא במנחות היא שהפסד עבודה היא רק מחמת היחוד וההזמנה לעבודה אחרת, שבזה חסר ביחודו לעבודת גבוה, אבל כל 
  ז לחוד."הנוצרת מהמרת דת לעט הסוגיא מפרשת את מה שאמר הכתוב 'ערל לב' דוקא בערלות "דבר אחר אינו מפסיד, ומה
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לא תועיל התשובה לבטל את הזמנת ש דכל שנקבע 'משרת' שוב אי אפשר לו לחזור בו למפרע, שגם אם ישוב "ועוד סבר ר

  יחוד הזמן הראשון, וכיון שהוא נשאר משרת בזמן הראשון שוב אינו ראוי לשרת בבית ה'.

ואילו רב נחמן סבר שלעולם אין לך חלות יחוד הזמנה הקובעת משרת אלא בצירוף יחוד מעשה עם יחוד הדעת, שרק 

לעולם לא נעשה  -כדי לייחדו לשרת. ולכך כל שהוא בשוגג מעשה הנעשה בדעת קביעת העושה כמשרת היא זו שיש בה 

  משרת, שהרי חסר הוא את יחוד הדעת.

וגם במעשה הנעשה בדעת (במזיד) יש חילוק בין דבר שעיקרו המעשה והדעת טפילה לו (זריקה) ובין דבר שעיקרו הדעת 

מ כל שהמעשה "העשות בדעת, מפ שהמעשה צריך ל"והמעשה מועט (שחיטה והשתחוואה), שדבר שעיקרו המעשה, אע

נעשה בדעת מזיד בשעת עשיה, שוב גם אם ישוב לא נאמר שאתיא דעת ועקרה לדעת, אלא כיון שעיקרו מעשה, מעשה שנעשה 

בדעת גם אם חזרה ונעקרה ממנו הזמנת הדעת על ידי תשובה, שוב אין לו תקנה, ויחודו קיים כיחוד האוסר, ולכך כל מזיד 

  בתשובה. בזריקה אין לו תקנה

פ שכל שעשה בדעת ועדיין לא שב הוא מוגדר "אמנם דבר שעיקרו בקביעות הדעת דוגמת שחיטה והשתחוואה, בזה אע

מ זה שעיקר יחודו ירד מחמת הדעת הוא נעקר מיחודו בתשובתו, דבזה שפיר אמרינן שדעת אחרונה "ז, מ"כמיוחד לשירות לע

  ובא להכשרו.עוקרת דעת הראשונה, וביטל יחודו למפרע וחזר 

  ם להכשיר שוחט בשוגג ולפסול מודה בשוגג"ביאור שיטת הרמב

מ שגם דבר שעיקרו היא קביעות "ם עדיין אינה מבוארת, שהרי הוא פסל מודה ומשתחווה בשוגג, ש"ט) אמנם שיטת הרמב

  מ שחיטה כן נעקרת על ידי תשובה."מ אינו נעקר על ידי תשובה, ומ"הדעת מ

א בחילוק הגדול הקיים בין 'משתחווה ומודה' ובין 'עובד', דבמשתחווה או מודה יש בחינה ופירוש סברת שיטתו הי

ז, אבל המודה או משתחווה הוא קובע את "ז יותר בעומק, שהעובד הוא עושה פעולת שירות 'לצורך' ע"הקובעת את היחוד לע

שהוא  -ז, יש לו פן יותר גרוע "וחד ומיועד לעפ שאינו מי"כ אע"ז, שבזה הוא מבטל את ישותו כלפיה, וא"עצמו 'למאמין' בע

ם שהיא חמירא, ובה אפילו שאינה אלא קביעות הדעת, שוב אין לה עקירה אפילו בתשובה, "ז, ובזה באה סברת הרמב"בטל לע

ז, גם התשובה לא תעקור את שהיה כמו שאנו אומרים בעקירת "שבחלק זה שאינו רק 'הזמנה ויחוד' אלא ביטול כל עצמו לע

יחוד והזמנה, אלא היא רק תבטל את האמונה מכאן ולהבא, וכיון שהזמן שהיה לא נמחק, ממילא פסולו במקומו עומד, ושוב 

  הלא יעבוד.

  י לפסול דוקא מעבודת מקדש שבירושלים"ביאור שיטת רש

ים לא נפסל. גם י לצמצם את הילפותא לעבודת ירושלים דוקא אבל בבמה גדולה שאינה בירושל"י) ומה שתמהנו בסברת רש

  זה מתפרש יפה.

דהנה למדנו שמניעת החציצה בין העובד ובין הרצפה היא מחמת חובת קידוש העובד בקדושת המקום, שקביעותו בקודש 

בלי חציצה מוסיפה לו יחוד על יחודו ונעשה בכך יותר מיוחד לעבודת הקודש, וכל העובד שלא על הרצפה עבודתו פסולה, 

                                                      
ד "ם והראב"א) בביאור מחלוקת הרמב"ב כ"ד ס"א (יו"ח) והחזו"ד הפשט סק"ח (קובץ הערות דוגמאות לביאורי אגדות ע"והנה נחלקו הגר ה

  ס.ם היא שהוא נקרא אפיקורו"ח בדעת הרמב"ם אפיקורוס בשוגג נקרא אפיקורוס, דסברת הגר"ז) האם לשיטת הרמב"ג מתשובה ה"(פ
ח שהוא נקרא אפיקורוס גם בשוגג, יש מקום להטעים שאם בנידון ההלכה שם שהיא על 'שלילת' תמימות האמונה אפילו "ומעתה לשיטת הגר

  ז באלוה שחמור מיניה וחייב מיתה שקלקולו אף בשוגג."ם בנידון סוגיא דידן בקבלת ע"ש שיסבור הרמב"בזה חל עליו דין אפיקורוס בשוגג, כ
מ הוא נעדר "אה דאדרבה סברא לאידך גיסא, דבדבר שקלקולו הוא מחמת השלילה, בו יש יותר סברא לקלקלו בשוגג, שהרי מאך באמת נר

 אמונה, אבל דבר שקלקולו בחיוב בכך 'שקבלו' אלוה, בזה כל שקבלתו קבלת שוגג, אינה קבלה, ויותר קל הוא.
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  זה המוסיף יחוד על יחודו הוא לעיכובא.והיינו שתוספת קידוש 

והנה קדושת רצפה אינה אלא בירושלים, אבל בשאר מקומות לא היתה קדושת מקום (עיין מה שקיבץ בזה בתורת הבמה 

ח סימן ב'), ודבר זה מלמדנו שאינה דומה קדושת העובד בכל מקום לקדושת העובד בירושלים, שהעובד בירושלים יותר "פ

  כך שנוספה לו קדושת מקום על יחודו, ותוספת זו מעכבת.מיוחד לעבודה ב

וכיון שידענו שמהות הפסד העבודה דמומר זה בסתירת יחודו כעובד גבוה, כאשר אמר הנביא שלא יעבוד בירושלים, וידענו 

א היחוד שיחוד ירושלים הוא יחוד עובד בשיעור היותר מיוחד, מעתה כבר ברורה הסברא לצמצם את הילפותא לומר לך שדוק

ז מוקדמת, אבל עבודת שאר מקומת הצריכה יחוד יותר "היותר מיוחד הוא זה שידענו שנפסד ומתקלקל מחמת הזמנת עובד ע

  מועט, זאת לא ידענו שהיא נפסדת, ובהכשרו הוא עומד.

  ז לענין נשיאת כפים"ביאור החילוק בין בעל מום לעובד ע

היכולה להתחלל לחודה. ותו אם  -היא הגדרת 'קדושת כהן לעבודה'  ם וספר הזהיר מה"א) ומה שתמהנו בשיטת הרמב"י

נשיאת כפים היא עבודה הצריכה קדושת כהן לעבודה, כיצד בעל מום נושא כפים. ומינה מה ההבדל בין 'קדושת כהונה 

ל ידי מום לעבודה' כאשר היא 'פקעה' מחמת מום שהוא נושא כפיו, ובין 'קדושת כהונה לעבודה' כאשר היא 'התחללה' ע

  שאינו נושא כפיו.

נראה שגם זה מתפרש יפה מתוך הדברים, שהמושג 'קדושת כהן לעבודה' זה עצם מיוחדותו לעבודה, שכהן הוא מזומן 

ז המייחדו "לעבודת גבוה, והחילול לפרט זה בפני עצמו הוא עצם הסתירה המתנגדת ליחודו לעבודה, ולכך יחודו לעבודת ע

את 'קדושת כהן לעבודה' שהרי המיוחד לעבודה זרה מיוחד לדבר הסותר את החלק של המיוחדות  לעבודה שונה מבטלת דוקא

  לעבוד.

מ הוא 'חסר' משלמות "ז, שבע"וזה גם נקודת ההבדל בין מניעת העבודה מחמת מום ובין מניעת עבודה מחמת שעבד ע

שהיא עבודה שאינה צריכה גוף שלם הוא  קדושת עבודה, ולכך עבודה שאינה צריכה שלמות קיימת בו, אבל נשיאת כפים

ז שמניעתו מעבודה היא מחמת מיוחדותו לעבודה אחרת, יחוד זה סותר ממנו כל יחוד עבודת כהונה, "כ עובד ע"עובד, משא

  וכיון שנשיאת כפים נקראת עבודה התחלל אף מזו. ועלתה הסוגיא ישר ונפלא. 

ח בו נפטר רבן של ישראל המאור הגדול מרן הגאון רבי אהרן "תשעד כסלו "ערב ימי המאור כ - סיימנו ביום חשך אור 

  ה. יהיו הדברים לו לעילוי נשמה."יהודה לייב שטיינמן זצוקללה
 


