
  "עיון הסוגיא"                                                                                                                             זבחים -"אתה קדשת" 

 עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                            ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 

  מחשבת פסול

  כיצד העובד קובע שינוי מחשבה בדבר שאינו שלו

  כח העובד לפגל קרבן חבירו

ד היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק חיובו "ב) הכהנים שפיגלו במקדש, מזידין חייבין. למ"ד ע"א) אמרו במשנה (גיטין נ

  א)."ג ע"ד היזק שאינו ניכר שמיה היזק חיובו דאורייתא, וכדאמרו שם בגמרא לעיל מינה (נ"מדרבנן, ולמ

מפורש במשנה זו שהעובד נעשה אדון בכל קרבן לשנותו כנגד רצון בעלים, ולקבוע בו חלות בחפצא שלא לדעת בעלים. 

יהיה עובד קובע חלות פיגול בקרבן חבירו, דאמר כ היא ש"א) חידוש זה ילפותא, דגזה"ו ע"ולמסקנת הגמרא בנדרים (ל

  פ שאינו שלו."אע - מ "קרא 'המקריב אותו לא יחשב לו', פיגול יהיה מ

ד כהנים שלוחי דידן מדוע חל פיגול ולא אמרינן דבטלה "למ - אלא שבגמרא אמרו ילפותא זו רק לענין המפגל בשוגג 

ש מה "א ובברכ"כ חל הפיגול (ועיין ברשב"מיוחדת לומר לך דאעפ שליחותו ופרחה לה עבודה, דרק לזו הוזקקנו לילפותא

לולי צמצום מסוים זה למקרה של פיגול אכלפי טענת ביטול השליחות). מזאת דקדקו הראשונים ש - חידשה הילפותא 

  ותא.ד כהנים שלוחי דידן, היה ברור מעיקר הסברא שיהיה כהן מפגל קרבן בעלים, ואין אנו זקוקים לילפ"למ - בשוגג 

ט באמת יכול עובד להחיל חלות בחפצא שאינו שלו, והרי בעלמא אין אדם אוסר דבר שאינו "ובה תמהו הראשונים מ

ז הילפותא דבגמרא באה לחדש גם זאת. אך "ר, ועפ"ש באמת כלל זאת בעיקר קושיית הגמרא, ודלא כשא"שלו. והנה הרא

  ביארו מה כוחו יפה לאסור שאינו שלו משורש אחר.י פירשו לא כן, ו"א שהביא נמ"ן וכן הריטב"א והר"הרשב

ז "מ על ידי מעשה הוא אוסר, שהוא דין הגמרא (ע"פ שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו מ"והוא מה שאמרו בגמרא דאע

מחשבתו באה בשעת עבודה, דאין  - . ולכך עובד זה המחשב "ז אסרה"השוחט בהמת חבירו לע"ב) "א, חולין מ' ע"ד ע"נ

  1ל אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה, ושפיר חל."א בארבע עבודות, וכיון שכן הומחשבין אל

 מ) הרי בפיגול לא המעשה אוסר, אלא מחשבה הבאה בשעת מעשה, דעיקר"ב ד', ועו"י ב"וכבר תמהו המפרשים (קה

הקלקול זה עצמה של מחשבה, אלא שיש בה תנאי שאינה חלה אלא בשעת מעשה, וזה אינו ככל אוסר על ידי מעשה שיוכל 

  ז דבר שאינו שלו."לאסור עי

דפירש בה  .אמנם כאשר נעיין ביסוד הבנין שיכול אדם לאסור דבר שאינו שלו על ידי מעשה, נראה דנמצא ברור

 ניכר שאינו חוזר לבריאתו,השינוי בדרגת ) שהטעם הוא משום שמעשה הנעשה בדבר הריטב"א בע"ז (נ"ג ע"ב ד"ה מכדי

דוגמת גזלן. ופירש הגרש"ש (סוף ב"ב. ובנדמ"ח ליקוטים א') דאע"פ שודאי  'כמאן דקני ליה בשינויעושה 'ההוא קובע את 

ובצורה זו שפיר הוא כבעלים חשיבא שלו,  'צורה המתחדשת'שהרי לא נעשה עליו גזלן, מ"מ אותה  לא נקנה לו החפץ,

  לאוסרה, וכיון שנאסרה הצורה נאסרה כולה.

                         
נעשה על דה ,ט הפיגול נקרא 'היזק ניכר'"א ועוד) בסברא זו של 'מעשה' לבאר מ"א הריטב"והנה בגיטין (שם) השתמשו הראשונים (הרשב 1

 מזיק בדיבור. -מן והתייחד לו מקום בסי ע, ואין לדמע בו כאן."ידי מעשה משפטו 'היזק ניכר'. אמנם ענין הוא לעמוד בו בפנ
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ז ברור שאין הבדל אם המעשה הוא האוסר או המחשבה הבאה בשעת מעשה, דכח העושה הוא באדנותו על יצירתו, "ועפ

הרי הוא כאוסר וכיון שמעשיו נתנו לו אדנות יכול הוא גם לחשוב וליעד את תבנית צורת יצירתו כרצונו, דכלפי הצורה 

  בשלו, ושפיר חלה מחשבתו גם כאשר החפצא אינה שלו.

  כיצד מעשה זריקה בדם אוסר בשר שאינו שלו

דהא תינח שיכול לפגל בשחיטה, ותמה הגרש"ק (ושו"ט בזה עם הגאון בעל הבית שלמה יו"ד ח"ב סי' מ"ט) ב) 

דהכהנים שפיגלו  אפילו שאינו שלו. אלא שהמשנה - וממילא התפגל כל הקרבן  - עושה הוא מעשה בכל הקרבן  דבשחיטה

, היה לומר השוחט ויפגל במקדש, שהרי שחיטה כשרה 'הכהנים'דוקא דא"כ מ"ט נקט לא עוסקת רק בכהן ששחט, במקדש 

  .בזר

כ "הדם בקבלה בהולכה וזריקה הוא רק בכהנים, ובו מתאים שיאמרו 'הכהנים', ע , דעסקל בדם מייריואלא ודאי בפיג

מעתה קושיא במקומה עומדת, כיצד עושה הכהן מעשה בדם שבכוס ומחיל חלות פיגול באימורים . ונקט תנא סתמא 'כהנים'

 תמיה נפלאה.היא . ושהוהרי באימורים ובבשר לא עשה מעשה, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו אלא על ידי מע, ובבשר

  2ק ג')."וכבר קדמו נתה"מ (כ"ה סוס

  האם חל חלות פיגול בדם

וזה שפיר חל כיון שעשה מעשה בדם עצמו, ומה שהבשר  - והיה מקום להשיב בזה דחלות השם פיגול חל בדם עצמו ג) 

  וממילא א"צ לזה 'שלו'. מתפגל אינו אלא בתולדה, דבשר שדמו פיגול הוא פיגול, וזה פסול דממילא, וחל גם מאליו,

כמש"כ הרמב"ם (פי"ח  והיינו טעמא שאין באכילת הדם משום פיגול,מתני' היא (מ"ג ע"א) אך זה טעות, שהרי 

  מפסוה"מ ה"ז) כיון שהוא המתיר בעצמו. ש"מ שהדם אינו מתפגל כלל.

עומד בתולדה כפיגול. גם זה אינו וכ"ת אע"פ שפיגול לא הוי, פסול מיהא הוי, ונימא דקרבן שדמו פסול בכזה פסול הוא 

פירוש הר"ש משאנ"ץ לתו"כ דיבורא הובא בריב"א (מספיק, דדין זה שנוי במחלוקת גדולה בראשונים ובאחרונים. ודעת 

דנדבה פרשתא ג' פ"ד ט') דמנחת כהנים ומנחת כהן משיח והדם והקומץ דאמרינן במתני' שאין חייבין עליהם משום פיגול, 

לא ליכא, ולכתחילה מותרים להקריב ע"ג המזבח, ואע"פ שאם יקריב את הקומץ והדם יגרום לבשר נראה דאפילו פסו

ולשיריים להיות אוכליהם בכרת, שהרי בזה יפעל את הקרבת המתיר כהרצאת כשר, מ"מ אם רוצה רשאי הוא להקריב. 

ובמנחות כ"ה ע"א ד"ה הא, וכן הוא  הא)והוכיח את דבריו מסוגית הגמרא זבחים י"ד ע"א, ועד"ז כתבו תוס' כ"ג ע"ב (ד"ה 

. [והר"ש שם פליג, וסבר דתימה היא לומר שדם שפיגל בו גם מפורש בתוס' שהביא השטמ"ק במנחות (כ"ה ע"ב ד"ה אלא)

  וקומץ שפיגל בו יהיה כשר לכתחילה להעלותו על המזבח כדינו. וכן ברש"י וברמב"ם נראה דלא כשיטה זו].

                         
קרבנו של ישראל. וכבר ביאר בזה בשטמ"ק  'בשחיטת'והנה באמת רש"י הנ"ל בב"ק פירש להדיא שחיוב תשלומי פיגול נשנה בכהן שפיגל  2

קרבנו נשחט  ,לעצמושם דאע"פ דהאי מילתא שייכא שפיר גם בישראל, מ"מ נשנה הכהנים שפיגלו כיון שזו הרגילות, שאם אין הישראל שוחט 
  בידי כהנים. ובדרך זו האריך בשו"ת בית שלמה.

שהרי הזכיר מפורש לחייב גם כשפיגלו בזריקה. וכן הרא"ש בנדרים הזכיר מפורש  לא יספיק תירוץ זה,אמנם בשיטת רש"י בגיטין ודאי  
אמרו בסתם לא נשנו אלא ומר שכל דבריו שנדוחק גדול הוא ל ,בזהשחיוב תשלומין ראוי לבא בכל ארבע עבודות. וגם בשיטת הרמב"ם שסתם 

  .הבשחיט
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ח"ב העמיד הגרח"ע (א), וכן "ד ע"ה בשתי עבודות, וכן במנחות י"י ד"ב לרש"ט ע"(זבחים כהזכיר בטהרת הקודש כבר ו

ה "וכ שיטת ריב"א היא צד הדחיה בגמרא מעילה (ג' ע"ב) ע"פ פירוש התוס' שם (ד"ה קומץ), דיסוד )כ"ז, וע"ע ל'

  3התוס').פ שיטת "ז נמצא שצד זה הוא כבר עיקר הכרעת גמרא בנידון זה (ע"ועפ ק שם,"בשטמ

ק עדיין במקומה עומדת, כיון שהמתיר לעולם לא נתפס בפסול, והמעשה "ומעתה לשיטה זו בראשונים קושיית הגרש

ט יכול הכהן לפגל מסברא, והרי המעשה נעשה בחפצא אחת, והחלות פסול חלה בחפצא "כ מ"גברא דהכהן נעשה רק בו, א

  מעשה בנאסר. פ שלא עשה"אחרת, ונמצא אדם אוסר דבר שאינו שלו אע

  קרבן הוא צורה אחת לכללות הפרטים, ומעשה שינוי בכל פרט הוא שינוי בכל כללות הצורה

נ לשיטת "ש, ואיה"ם והר"י הרמב"ן בנדרים סברו שגם המתיר מתפגל וכשיטת רש"א והר"ד) והיה אפשר לתרץ שהרשב

כ היא שעובד "כ נפרש שגזה"אלא א - לפגל הראשונים שהמתיר אינו מתפגל באמת לא נדע שיש כח ביד מי שאינו בעלים 

  יכול לפגל של אחרים.

ך דבשחיטה עשה מעשה וכו', "ש עוד הש"ומ"ל "ל) וז"מ (הנ"אך באמת אין צריך לזה אלא יותר נכון כמו שתירץ נתה

קדשים הצריכה רחמנא הולכה  ל כיון דלהכשר"אף דבהולכה יכול גם כן לפגל, ואז אינו עושה מעשה בגוף הבהמה. וצ

  ."וזריקה, כשעושה מעשה בדם הבהמה הוי כאילו עושה מעשה בגוף הבהמה

עבודת הקרבנות לא נאמרה כחיובי מעשה גברא בפעולות ופירושו, דהמתבונן בכללות עבודת הקודש והמקדש יבחין כי 

ינה, והיינו לחבר אוסף פרטים היוצר צורות אלא תוכן החיוב ומהות עניינו זה להעמיד צורה בתפארת בנישונות בחפצא. 

צורות שנות בזמנים שונים, הוא עצמו תמונה  ומספר, ולראות בהם צורה אחת גדולה כללית. שהמבט הרחב הכולל בראיית

  מושלמת הארוגה ובנויה מפרטים רבים.

זה חיוב הלכה בדם, אלא  ולכך כשנאמרה הלכה על קביעות הדם בצורת קבלת כהן בכלי מן הצואר במקום שחיטה, אי"ז

בצורה מסויימת זו שהקרבן שחוט  , שבשעה זו הקרבן צריך לעמודכללות דפוס הקרבןבניית תבנית פרטית זו הבאה כחלק מ

  והדם מתקבל על ידי כהן במקומו.

שכל שינוי מעשה באיזה פרט הרי הוא כשינוי מעשה הבא בכל הקרבן, דכיון שכל חלקי הקרבן עומדים ולכן ברור 

כתמונה אחת, ודאי שכל פגם הבא בכל חלק, אם הוא בא על ידי מעשה יש לזה תורת מעשה כלפי כל תבנית צורת הקרבן 

מחובר למעשה בעין  וגם כלפי הבשר שאינבדם ולא רק באותו החלק, ושפיר חשיב אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה 

  אלא בדין.

❖  

  עבודהע יש חלות מסוימת בדם, ואף קודם השלמת "לכו

ה) אמנם הגם שתירוץ זה נכון ואמיתי. לענין הקושיא נראה דאין צריך לו, אלא קושיא מעיקרא ליתא, דאכן יש חלות פיגול 

                         
3

תר, אך ההוכחה מהתוס' קיימת באותה מידה אף על דיני המתיר, שהרי הוא מדבר על משפט הנימ בדיני "ע דיבר על נידון המל"והגרח 
  שהוא מתיר. -הקומץ 



  "עיון הסוגיא"                                                                                                                             זבחים -"אתה קדשת" 

 עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                            ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 

  ל."א הנ"ע, גם לשיטת ריב"בדם לכו

. ואם אמרו שפקע 'פיגולו' "אמר עולא קומץ פיגול שהעלו על גבי המזבח פקע פיגולו ממנו" )זבחים מ"ג ע"אדהנה אמרו (

מ היה זה פיגול קודם הקטרה, ורק הקטרתו היא זו 'שהפקיעה' ממנו פיגול. וכיון שהקטרת קומץ מנחה "בשעת הקטרה, ש

כזריקת דם זבח, שהוא הקרבת המתיר דידיה, נמצא מפורש בגמרא שיש במתיר חלות פיגול בחפצא, וכן כתוב שחלות זו 

  קיימת עוד קודם שקרב המתיר כמצוותו.

קיים בקומץ כך הוא קיים בדם, דבעיקר ההלכה דינם שווה, ורק בחלק של 'פקע פיגולו' הם חלוקים  ומינה דכשם שהוא

דשמא לא שייך בדם פקע פיגולו כיון שאינו נעשה לחמו של מזבח, ונמצאנו  )סוד"ה הקומץ מ"ג ע"א -(מ"ב ע"ב כ תוס' "כמש

עולם אין נענשים עליו כפיגול, וכן החלות קיימת עוד עומדים בגמרא מפורשת שיש חלות פיגול בדם, על אף שהוא מתיר, ול

  קודם הקרבת המתיר.

א מיסוד דברי הגמרא במעילה דעל אף חלות פיגול זו הקבועה במתיר אין מניעה ועיכוב מהקרבת מתיר זה "אלא דסבר ריב

  אפילו לכתחילה.

א, דעל "יווי' עבודה כמו שפירש שם במנחומה שהמתיר נתפס בחלות 'פיגול' משעה ראשונה זה לומר לך שכבר אין עליו 'צ

ז אמרו 'פקע פיגולו', דכאשר עלה על המזבח חזר "מ אין בכך 'מצווה', דמצוותו לשריפה. [וע"אף שהוא כשר לעבודה, מ

  'למצוות' הקטרה].

 ,וכיון שאנו יודעים שודאי מחשבת פיגול קובעת חלות בעצמו של דם מיד בשעת מחשבה, מעתה הדר דינא כדמעיקרא

ומה שהבשר מתפגל  ואוסר אדם דבר שאינו שלו על ידי מעשה. שה מעשה בדם,ועהעובד דחלות שם פיגול חל בדם כיון ש

  'שלו'. ריךצין אכבר פיגול, וזה פסול דממילא, וגם אינו אלא בתולדה, דבשר שדמו פיגול הוא 


