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        מחלוקת הראשוני�מחלוקת הראשוני�מחלוקת הראשוני�מחלוקת הראשוני�. . . . אאאא

אול� הוא מצוטט , הדי� של אש� הניתק לרעייה מובא כבדר+ אגב בסוגייתנו

די� זה צרי+ . וראוי לעמוד בהקשרו על כמה יסודות חשובי�, ס"במקומות נוספי� בש

  :� בשני רבדי� להיבח

  .בעיקר סביב שאלת הניתוק והעקירה,  רובד הדאורייתא� רובד אחד

  . רובד הדרבנ�� רובד שני

ואנחנו , הרובד השני נוגע רק במידה מעטה ליסודות של די� אש� שניתק לרעייה

המימרא הבסיסית של רב הונא שמובאת בכמה . נתמקד בעיקר ברובד הדאורייתא

  :הדי� הבא לומדת את ' מקומות בגמ
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 ..." ‡�Â‰ ·¯ ¯Ó‡„-Ì˙Ò ÂËÁ˘Â ‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È�˘ Ì˘‡  ,‰ÏÂÚ Ì˘Ï ¯˘Î .ÔÈ‡ ˜˙È� , ‡Ï
‡Ï ˜˙È� .Ó"Ë' ?‡Â‰ '-‡‰È Â˙ÈÈÂ‰· " ...    

  )ÁÈ ‰¯ÂÓ˙(.  

  :בהלכה זו קובע רב הונא שני דברי� 

  .ולהקריבו כעולה,  נית� להסב קרב� אש� מיעודו המקורי� דבר ראשו�

  .1בצעת בי� השאר על ידי ניתוק הסבה זו מת� דבר שני

כפי שהוא לפנינו עולה שהצור+ בניתוק לרעייה נלמד ' מפשטות ניסוח הגמ

' ת בספר הישר ובתוס"אבל ר. מפסוק ולפיכ+ הוא בעל משמעות ברובד הדאורייתא

ת בשורש "לדעת ר. בכמה מקומות טוע� שכל הצור+ בניתוק הוא מדרבנ� בלבד

ודי� זה חל ', כל שבחטאת מתה באש� קרב עולה'שהדברי� נמצאת ההלכה הקובעת 

  .ג� בלא ניתוק כלל

ת יש יסוד "י ור"למחלוקת רש. י סבור שהניתוק לרעייה נדרש מדאורייתא"רש

ת "ור, י"הגירסאות שלפנינו מטות את הכ	 לטובת רש. טקסטואלי בגירסאות השונות

משנה בעקבות נעזר בחלק מ� המקומות בגירסאות משלו ובחלק מ� המקומות הוא 

  .מסקנותיו את גירסאות הספרי� הקיימות

        היק	 די� אש� שניתק לרעייההיק	 די� אש� שניתק לרעייההיק	 די� אש� שניתק לרעייההיק	 די� אש� שניתק לרעייה. . . . בבבב

יש מקו� לעמוד על החידוש המרכזי שנאמר , לפני שבוחני� את שאלת הניתוק

ובסופו של דבר היא קרבה כקרב� , יש לנו בהמה הקדושה בקדושת אש�. בהלכה זו

או , דויק של החידוש של רב הונאובנקודה זו יש לבדוק הא� זהו הניסוח המ. עולה

  .שמא מדובר בעקרו� כללי יותר

נית� . אבל יש לבדוק הא� זה די� מקומי, ברוב הסוגיות מדובר אכ� בקרב� אש�

ס+ . ורק מבחינה מעשית הוא בא לידי ביטוי באש�, לטעו� שמדובר בדי� כללי יותר

מראש שאנחנו לא נבהיר . בשאר הקרבנות אי� כל כ+ היכי תימצי למצב כזה, הכל

וקשה להניח שה� , מתייחסי� לקדשי� קלי� שה� במידה רבה מייצגי� עול� שונה

  .2יוכלו להיעקר לעול� של קדשי קדשי�

  
זאת בעיקר א� . חידוש נוס	 גלו� בעובדה שרב הונא מפעיל כא� את הדי� של סתמ� כלשמ�   1

יש לציי� . ולא כאומד� דעת המקריב, נבי� את הדי� של סתמא כתכונה אובייקטיבית של הקרב�

בר רב הונא על אש� ששחטו על פי חלק מ� הגירסאות מד. 'שנקודה זו מותנית בגירסאות הגמ

� בהלכות "וברמב, ה אש�"ד: עיי� בהקשר זה במאירי בנזיר כה. ולא על סתמא, לש� עולה

  .טו/פסולי המוקדשי� ד

עיי� . מעלי� ג� אפשרות שקדשי� קלי� יהפכו לעולות בתנאי� מסויימי�' יש להעיר שהתוס   2
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אבל במסגרת של קדשי קדשי� נית� לטעו� שיש די� כללי של ערו, חלופי 

עולה היא כבר עולה . והדבר בא לידי ביטוי מעשי באש� בלבד, להקרבה כעולה

ממילא בפועל רק אש� קרב . 3 ובחטאת יש הלכה למשה מסיני שלמיתה אזלא,ממילא

  .כעולה בתנאי� מסוימי�

את הדבר אפשר לבדוק א� נמצא מצב שבו חטאת לא ניתנת להקרבה כחטאת 

נית� לבחו� עוד מצבי� , בנוס	. 'למיתה אזלא'וא	 על פי כ� ממועט ממנה הדי� של 

', רויות כאלו עולות בכמה מקומות בגמאפש. שבה� יש אופציה של הקרבה כעולה

בשבועות דנה בתמידי� שלא הוצרכו ' הגמ. ונבח� ראשית כל אפשרות כזו כלפי חטאת

  :י מבאר כיצד נוצר מצב כזה "רש. לציבור

 ..."ÌÈ‡ÏË‰ ˙Î˘Ï· ÔÈ¯˜Â·Ó‰ ÌÈ‡ÏË ‰˘˘Ó ÔÈ˙ÁÂÙ ÔÈ‡ ,¯ ÚÈ‚Ó˘ÎÂ" ÂÈ‰ ‡Ï ÔÒÈ� Á
ÓÂ¯˙‰ ˙ÂÚÓÓ ¯Â·Èˆ ˙Â�·¯˜ ·Â˘ ÔÈ·È¯˜Ó„˜˙˘‡ Ï˘ ‰ ... ‰�˘Â ‰�˘ ÏÎ· Â‡ˆÓ�Â

¯Â·ÈˆÏ ÂÎ¯ˆÂ‰ ‡Ï Â�ÈÈ‰Â ‰�˘È‰ ‰ÓÂ¯˙‰ ˙ÂÚÓÓ ÌÈ‡ÏË‰ ˙Î˘Ï· ÌÈ‡ÏË ‰Ú·¯‡"...    
  )È ˙ÂÚÂ·˘ :˘¯"„ È"ÌÈ„ÈÓ˙ ‰(  

מבואר שה� יכולי� להפדות א	 ' ובגמ, קובעת שפודי� את התמידי� הללו' הגמ

ד "לב ב, על תנאיהטע� הוא שהקדשת� מראש היא . על פי שמדובר בקדושת הגו	

  .4מתנה עליה� שא� לא יצטרכו אות� ישתמשו בדמיה�

ד "לב ב'שמעו� לא אומרי� ש' ולדעת ר, מחלוקת בנושא' בהמש+ מביאה הגמ

כל זה טוב . שמעו� קרבי� התמידי� הללו כעולות לקי, המזבח' לפי ר. 'מתנה עליה�

ית� לקיי, בה� את ועולות קרבות נדבה ונ, ויפה ביחס לתמידי� כיוו� שה� עולות

, 5כמו למשל שעירי ראש חודש שה� חטאות, ביחס לקרבנות שאינ� עולה. המזבח

  :שמעו� קביעה שונה ' קובע ר

  

  
כמו גבי מפריש שתי חטאות , ולהודמיה קרבי ע "... �שכתבו , ה וישנ�"ד' תוס. בזבחי� ד

 או שתי שתי שלמי�והכי נמי הוי בהפריש ', מותר חטאת קרב עולה'לאחריות כדאיתא לקמ� 

חורג , היק	 העיקרו� של עולה כרשת ביטחו� לקרבנות' לדברי התוס... ". עולות לאחריות

  .מהמגזר של קדשי קדשי� וכולל ג� שלמי�

  : .עיי� במשנה בתמורה כא   3

  .11י� בנושא זה בשיעור מספר עי   4

ונות� דוגמה של שעיר , דשֹי על אתר מבאר כיצד נוצר מצב כזה ביחס לשעירי ראש ח"רש   5

  .ראש חדש אדר שאבד ונמצא בניס�
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 ..."¯ ‰„ÂÓÂ"Ô‰ÈÓ„· ‡Ï‡ ÔÙÂ‚· ÔÈˆÈ˜Ó ÔÈ‡˘ ˙‡ËÁ È¯ÈÚ˘· ˘ . ‡¯˜ÈÚÓ„ ‡Â‰ ‡Î‰
‰ÏÂÚ ‡˙˘‰Â ‰ÏÂÚ , ‰ÏÂÚ ‡˙˘‰Â ˙‡ËÁ ‡¯˜ÈÚÓ„ Ì˙‰ Ï·‡- ‰¯ÙÎ ¯Á‡Ï ‰¯ÈÊ‚ 

ÂË‡‰¯ÙÎ È�ÙÏ " ...    
  )·È ˙ÂÚÂ·˘(.  

ג� . מסוגייה זו עולה שהדי� של קרב� הקרב כעולה שיי+ ג� ביחס לקרב� חטאת

כתכנית מגירה למצבי� בה� לא נית� , כלפיה קיי� אותו רובד בסיסי של עולה

  .להקריב אותה כחטאת

  . :בזבחי� קטו' נפנה לגמ, ראשית. בזבחי�' דוגמה קרובה נמצאת בגמ

 ..."Ó‡ ‡�Â‰ ·¯ ÍÏ ¯-Ô�È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰  ?˙ÂÈ¯Á‡Ï ˙ÂÓ˘‡ È˙˘ ˘È¯Ù‰˘ ÔÂ‚Î , „Á„
·¯ ¯Ó‡ ‡�Â‰ ·¯„Î ‡È‰ ‰ÏÂÚ ‡¯˜ÈÚÓ Â‰ÈÈ�ÈÓ , ·¯ ¯Ó‡ ‡�Â‰ ·¯ ¯Ó‡„- Ì˘‡ 

‰ÏÂÚÏ ¯˘Î Ì˙Ò ÂËÁ˘Â ‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È�˘"    
  )ÂË˜ ÌÈÁ·Ê.-ÂË˜(:  

ל אב. ועל פיו באש� יש רובד נסתר של עולה, זו משתק	 הדי� המוכר לנו' בגמ

דנה : המשנה בזבחי� קיא. יישו� דומה מופיע כמה דפי� קוד� לכ� ביחס לחטאת

ואחר כ+ נמצאה , אותו אד� הפריש חטאת נוספת. באד� שהפריש חטאת והיא אבדה

המשנה קובעת שא� שחט אחת מה� בפני� ואחר כ+ שחט את . החטאת הראשונה

הוא שחטאת כזו ממילא הטע� . לא מתחייב על השניה מדי� שחוטי חו,, השניה בחו,

וחיוב שחוטי חו, משועבד למגדיר של ראוי לפתח אוהל , אי אפשר להקריב בפני�

  .מועד

  :נאמר שדי� זה נכו� דוקא בחטאת שאבדה ' בגמ

 ..."‰„·‡„ ‡ÓÚË , ˙ÂÈ¯Á‡Ï ˙Â‡ËÁ È˙˘ ˘È¯Ù‰ ‡‰- ‡È‰ ‰ÏÂÚ ‡¯˜ÈÚÓ Â‰ÈÈ�ÈÓ ‡„Á 
·¯ ¯Ó‡ ‡�Â‰ ·¯„ÎÂ , ·¯ ¯Ó‡ ‡�Â‰ ·¯ ¯Ó‡„-Ì˘‡  ¯˘Î Ì˙Ò ÂËÁ˘Â ‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È�˘ 

‰ÏÂÚÏ .ÈÓ„ ÈÓ ?¯ÎÊ ‰ÏÂÚÂ ¯ÎÊ Ì˘‡ Ì˙‰ ,‡È‰ ‰·˜� ˙‡ËÁ Ï·‡ !‡" ‡ÈÈÁ ¯
 ‡È�È˙ÒÂÈÓ-‡È˘� ¯ÈÚ˘· "    

  )·È˜ ÌÈÁ·Ê(.  

קובעת שא� לא מדובר במצב של אבידה אלא במצב של הפריש שתי ' הגמ

, כ+משו� . 6אי� די� של חטאת המתה אלא השניה קרבה עולה, חטאות לאחריות

  . חייבי� עליה בשחיטת חו,

  
אבל מכיו� שבדיעבד ג� א� נשחטה , י ש� שמסביר שהחטאת קרבה עולה לדמיה"עיי� ברש   6

  .חו,חייבי� עליה משו� שחוטי , גופה היא מתקבלת
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אבל זו הגבלה , מנסה להגביל את הדי� של רב הונא לאש� בלבד' אמנ� הגמ

לו היתה ג� החטאת זכר , מהותית. טכנית המעוגנת בכ+ שהאש� זכר והעולה זכר

בשעיר נשיא שהוא , מעבר לזה. היינו יכולי� לייש� לגביה את דינו של רב הונא

  . דינו של רב הונא בפועל ממשחטאת זכר אפשר לייש� את

בשבועות בצורה ' יש לציי� שהרובד של ע6ָלה כרובד סמוי א	 בחטאת עולה בגמ

בזבחי� מדובר באד� המפריש שתי חטאות ' בגמ. בזבחי�' משכנעת יותר מאשר הגמ

נית� להבי� מתו+ דברי . וחדא מינייהו מעיקרא עולה היא, או שתי אשמות לאחריות

אבל אי� פה קביעה כללית על , לופית ְ@ע6ָלה נקבעה ברגע ההפרשהשהזהות החי' הגמ

  .רובד של עולה שקיי� בכל קרב� חטאת שהוא

  :ביחס להיק	 הדי� נית� להעלות שתי אפשרויות , על כל פני�

  . מדובר בדי� מקומי הנוגע לקרב� אש� בלבד� אפשרות אחת

 שבאה לידי ביטוי  מדובר בקביעה כללית ביחס לקדשי קדשי�� אפשרות שניה

  .אבל היא קיימת ג� בשאר קדשי קדשי�, מעשי בעיקר באש�

. בזבחי�' בשבועות לגמ' יש להעיר על שוני מסוי� בנוגע לאפשרות זו בי� הגמ

א+ היא דוחה את הריבוי מנימוקי� , בזבחי� מרבה חטאות באופ� עקרוני' הגמ

החידוש של חטאת הקרבה דחייה זו מותירה את . מעשיי� של חטאת נקבה ועולה זכר

וש� משתמע שמרבי� , בשבועות אי� הגבלה כזו' בגמ. כעולה ביחס לשעיר נשיא

  .7מבלי להגביל לסוג החטאת שיכול להקרב כעולה, חטאות כקטגוריה

לדי� של אש� הקרב , לפחות ברמת ההקשר, נית� להצביע על די� נוס	 שמקביל

דוגמה זו אינה זהה , אמנ�. מי�מדובר בפסח בשאר ימות השנה שקרב כשל. כעולה

  .קטגוריה של שלמי��משו� שמראש נית� להבי� את הפסח כתת, לדי� שלפנינו

        טיב הדי� של אש� הניתק לרעייהטיב הדי� של אש� הניתק לרעייהטיב הדי� של אש� הניתק לרעייהטיב הדי� של אש� הניתק לרעייה. . . . גגגג

  :ביחס לעצ� הדי� אפשר להעלות שתי הבנות ראשוניות 

אחר כ+ נוצר .  ההפרשה קבעה את זהות הקרב� בצורה בלתי הפיכה� הבנה אחת

ההלכה . נית� להקריב את הקרב� לאור מה שנקבע בקדושת פהמצב שבגינו לא 

אבל אי� , קובעת שאפשר להקריב קרב� אש� כזה על פי דיני הקרבת עולה ותנאיה

  .הקרב� נשאר אש� אלא שהוא קרב ְ@ע6ָלה. כא� יצירת זהות חדשה לקרב�

  
ג� . ח"יש להעיר שהסוגייה בשבועות אינה עוסקת בחטאת כקטגוריה כללית אלא בשעירי ר   7

עוסקת מראש בשעיר היא אינה טורחת לנסח ' ויתכ� שרק משו� שהגמ, ח ה� זכרי�"שעירי ר

מה שאי� כ� בזבחי� ש� נקודת המוצא היא החטאת . בזבחי�' את החילוק שמנוסח בגמ

  .מוצא כזו יש לצמצ� חטאת נקבהוביחס לנקודת , כקרב�
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אבל המצב החדש שנוצר ,  ההפרשה קבעה את זהות הקרב� כאש�� הבנה שניה

בי� א� , אש� שניתק לרעייה משנה את עורו והופ+ לקרב� עולה.  את הזהות הזומשנה

נאמר שיש פה שינוי זהות מהפכני ובי� א� נאמר שמראש היתה קיימת אפשרות 

  .להפיכת הקרב� לעולה

העקירה במובנה . מסברה צרופה היה נית� לקשר את העניי� ע� הצור+ בעקירה

א� נסבור שמדאורייתא נחוצה עקירה נתמו+ . הפשוט היא שינוי זהותו של הקרב�

א� נסבור שהעקירה דרושה רק . בהבנה שזהות האש� משתנה והוא הופ+ לעולה

ותוכ� ההלכה , מדרבנ� נוכל לומר שזהות הקרב� נשמרת ג� כאשר הוא קרב כעולה

  .הוא ביסודו תוכ� טכני של תהלי+ ההקרבה

  :א בשבועות "את הנקודה הזו חידד הריטב

 ..."ÏÂÈÙ· ÂËÁÂ˘Ï ‰¯È˜Ú ÈÚ· ‡ '‰ÏÂÚ Ì˘Ï , ÂÓˆÚÓ Ì˘‡ Ì˘ Â�ÓÓ ˜˙È� ¯·Î˘
‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È�˘Î ,‰ÏÂÚ Ì˘ ‡Ï‡ Ì˘‡ Ì˘ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â , Ì˙Ò ËÈÁ˘ ÈÎÂ- Ì˘Ï Ì˘‡ Â‡Ï 

ÏÂÒÙ ‡Â‰˘ ËÈÁ˘˜ ‰ÏÂÚ ,‰ÏÂÚ Ì˘Ï ‰ÏÂÚ ‡Ï‡" ...    
  )·È ˙ÂÚÂ·˘ .·ËÈ¯"„ ‡"Â‡Ï ‡Ï‡ ‰(  

  :א משרבב בדבריו תשובה לשתי שאלות "הריטב

  . הא� האש� קרב כעולה או שמא האש� הפ+ לעולה� ה אחתשאל

ולדעתו האש� עבר שינוי גמור , א בעמדה ברורה"ביחס לשאלה זו נוקט הריטב

  .הקרבתו כעולה מכא� ולהבא נעוצה בכ+ שהוא אכ� קרב� עולה. והפ+ לעולה

  .הא� על ידי עקירה או על ידי ניתוק,  כיצד התחולל מהפ+ זה� שאלה שניה

נית� להסכי� עמו שיש פה שינוי . א בשתי השאלות"התעמת ע� הריטבנית� ל

על פי הנחה . קשור לשאלת הטכניקה בה מתבצע השינוי' בזהות הקרב� והדיו� בגמ

למשל , נית� לדבר על רמות שונות של עקירה. כזו אפשר לבחו� את הניתוק והעקירה

. רה אקטיביתעל שחיטה לש� עולה או על שחיטה שמגמתה לעקור ש� אש� בצו

ג� בלי פעולה , אפשר אולי ג� לדבר על שינוי זהות הקרב� מכח הלכה למשה מסיני

  .של עקירה או ניתוק מצד האד�

. שיש כא� שינוי זהות, א"אבל אפשר לחלוק על הקביעה הראשונית של הריטב

וכל תוכ� ההלכה הוא שמקריבי� , יתכ� בהחלט שהקרב� נותר בזהותו כקרב� אש�

  . הוא עולהאש� כאילו

' התוס. ס"בכמה מקומות בש' שאלות אלו מובילות למהל+ אתו מתמודד התוס

מצד אחד ברוב . מצביע על מגמות שונות העולות מתו+ הסוגיות ביחס לדי� של ניתוק

, י כבסיס"את הגישה הזו מאמ, רש. המקומות משמע שהניתוק דרוש מדאורייתא
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ת האש� לעולה מתו+ הנחה שאכ� ונוכל להסיק שהניתוק מתפקד כגור� שהופ+ א

  .מתחולל מהפ+ כזה

  :בפסחי� משמע שאי� דרישה של ניתוק מדאורייתא ' אבל מהגמ

"‡" ·¯ ¯Ó‡ ‡�Â‰ ¯-Ì˙Ò ÂËÁ˘Â ‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È�˘ Ì˘‡  ,‰ÏÂÚÏ ¯˘Î . ‡Ï ¯·Ò˜ ‡ÓÏ‡
‰¯È˜Ú ÈÚ· .‡"ÈÓ� ˜˙È� ‡Ï ÈÎ ‰ !‰¯ÙÎ È�ÙÏ ÂË‡ ‰¯ÙÎ ¯Á‡Ï ‰¯ÈÊ‚" ...    

  )‚Ú ÌÈÁÒÙ(.  

  :נית� להעלות שתי מסקנות מיידיות ' מהגמ

  . הצור+ בניתוק מבוסס על גזירה ולא על די� דאורייתא� מסקנה אחת

מבארת בדעת ' ורק לאחר שהגמ,  קיי� קשר בי� הניתוק לעקירה� מסקנה שניה

  . מקשה על הצור+ בניתוקרב הונא שאי� צור+ בעקירה היא

הוא מעביר . ת עמד עליו"ור' טיב הקשר בי� העקירה לבי� הניתוק לא מבואר בגמ

שלו היה צור+ ' והוא מסביר את ההנחה הסמויה של הגמ, את הכל לפסי� של דרבנ�

ת מבאר שא� היה די� של עקירה היה סביר "ר. בעקירה היה מוב� ג� הצור+ בניתוק

  .לגזור ניתוק כדי שיזכור לעוקרו

נית� לומר שלא , שיש קשר הכרחי בי� העקירה לניתוק' אמנ� ג� א� ברור מהגמ

אמת היא שא� סוברי� שלא צרי+ עקירה משתמע מ� . מדובר ברובד הדרבנ� בלבד

אבל אפשר להבי� שלו היה צור+ בעקירה מדאורייתא . שהניתוק הוא גזירה בלבד' הגמ

הרעיו� הוא . ג� הניתוק היה מדאורייתא ולא רק כגזירה שנועדה להזכיר את העקירה

אומרי� שלש� הפיכת האש� לעולה דרוש תהלי+ של שלו היה צור+ בעקירה היינו 

שלב אחד הוא הניתוק לרעייה ושלב שני חל . ושינוי זה בנוי משני שלבי�, שינוי זהות

  .בשעת ההקרבה במעשה העקירה

היה נית� . היא לא מופיעה' א� כי בגמ, מסברה נית� להעלות אפשרות נוספת

ובטיב המעשה ,  ששינוי כזה יתרחשלהבי� שדרוש שינוי זהות ונחו, מעשה מסוי� כדי

אפשר ליצור את שינוי הזהות על ידי ניתוק ואז אי� צור+ . הזה ישנ� שני ערוצי�

אפשרות כזו מנתבת . ואפשר לעקור את הקרב� לעולה ואז אי� צור+ בניתוק, בעקירה

עצמה משתמע ששני הגורמי� הללו ' אבל מהגמ, את הקשר בי� עקירה לניתוק

  .קשורי� זה בזה

  :נית� בשורה התחתונה לדבר על שתי גישות ביחס לסוגיות , על כל פני�

ומבודד , הוא לוקח כבסיס את ההנחה שיש ניתוק מדאורייתא. י" רש� גישה אחת

  .את הסוגייה בפסחי�

הוא לוקח כבסיס את ההנחה שניתוק הוא די� דרבנ� כפי . ת" ר� גישה שניה

  .רסה בשאר המקומות לאור הנחה זוומשנה את הגי, שעולה מ� הסוגייה בפסחי�
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יש להבי� מסברה את השיטות , מעבר להתמודדות הטקסטואלית ע� הסוגיות

י מבי� "רש, כאמור. י"קושייה בסיסית על דבריו של רש' וכא� מקשה התוס. הללו

  :' וכא� מקשה התוס. שהניתוק משנה את זהות הקרב� מאש� לעולה

 ..."ÈÙ ÍÂ˙ÓÂ 'Ó‚ ‡Ï„ ÚÓ˘Ó Ò¯Ë�Â˜‰‡ÓÏÚ· ‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È� ‡Ï‡ È¯È , ‰ÚÂ¯Ï Â¯ÒÓ˘ÓÂ
ÂÓˆÚ· ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡ ÍÏÈ‡Â Ì˘Ó ‰ÏÂÚÏ ¯˘Î ,ÂÈÏÚ Ì˘‡ Ì˘ ÔÈ‡ ·Â˘„ , ‡Â‰ ÏÂ„‚ ‰ÓÈ˙Â

ÍÎ ¯ÓÂÏ" ...    
  )„ ˙ÂÁ�Ó .ÒÂ˙ '„"Ì˘‡ ‰(  

י " נית� להבי� שה� התקשו בהנחת רש'?שמצייני� התוס' תימה גדול'מהו אותו 

עצ� ההנחה שנית� לשנות את , ראשית. קרב�שהניתוק לרעייה יוצר שינוי בזהות ה

ג� א� נקבל הנחה כזו נסמו+ אותה על , שנית. זהותו של הקרב� היא הנחה מחודשת

תימה גדול הוא ? אבל מדוע המסירה לרועה מסוגלת לבצע שינוי כזה, פעולת העקירה

  .לומר שקרב� משנה את זהותו על ידי פעולה שלא קשורה לתהלי+ ההקרבה

י בפסחי� מדבר על כ+ "רש. שורה בעקיפי� ג� להגדרת ניתוקנקודה זו ק

  :אבל בזבחי� הוא מוסי	 עוד גור� . שהשליכו בעליו לאפר לרעות עד שיסתאב

 ..." ‰ÈÈÚ¯Ï Ì˘‡ ÔÈ„Ó ˜˙È�Â-· ÂÏ Â¯Ó‡˘ " „'‰Ú¯ÈÂ Â‡ÈˆÂ‰ '"    
  )‰ ÌÈÁ·Ê :˘¯"„ È"‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È�˘ ‰(  

מנת להקהות מעט את קושיית ד על "י משלב את היסוד של הוראת ב"יתכ� שרש

, ד לפעולה זו"יש גיבוי של ב. י יש כא� משהו מעבר לניתוק המעשי"ג� לפי רש. 'התוס

  ..8וגיבוי זה הוא התשתית לשינוי הזהות של הקרב�

ת בספר הישר ד� בהגדרת ניתוק ומדבר על אפשרות שהניתוק הוא פשוט "ר

בנחישות אקטיבית שלא סילוק השמירה ממו� לעומת אפשרות שהניתוק מלווה 

י נדבר על ניתוק חיובי "יתכ� שכדי למת� את הקושייה על רש. להקריב את הקרב�

וא� אד� נמל+ אחר כ+ להקריבו , שעימו ישנה היכולת להפקיע ֵש� אש� מהקרב�

  .לש� עולה הוא יכול להקנות לו זהות חדשה

  
  :יש לדו� בעיקר בשני משתני� הנוגעי� להגדרת ניתוק , באופ� כללי   8

  . מי אחראי על הניתוק� משתנה אחד  

  . הא� נחו, דיבור בניתוק�  משתנה שני  

יש המדברי� על ניתוק ממילא . ביחס למשתנה הראשו� מעלי� הראשוני� שלוש אפשרויות  

נית� לדבר על בית ). ה אש�"ד. י בתמורה יח"כ+ משמע מרש(י על כ+ ללא גו	 רשמי האחרא

: ונית� לדבר על הגיזבר כמנתק כפי שמעלה המאירי בנזיר כה, י אצלינו"די� כפי שמשמע מרש

מוב� ששני המשתני� . ג� ביחס לצור+ בדיבור מופיעות דעות שונות בראשוני�. ה אש�"ד

  .ה של אש� שניתק לרעייההללו עשויי� להשפיע על הבנת אופי ההלכ
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 הוא בכ+ שהרעייה שינוי הזהות על ידי הניתוק הוא חידוש גדול ומוקדו, כ+ או כ+

בנקודה זו יש להדגיש . מחדשת די� ולא משמשת רק כתקופת המתנה לסיאוב

  :י כפולה "שהתימה על שיטת רש

  .'וזו קושיית התוס,  כיצד פוקע ש� האש� על ידי הניתוק� תימה אחת

  ?כיצד חל ש� עולה בקרב�,  ג� א� נניח שהניתוק הועיל� תימה שניה

. שנית� לעגנו בפרשיות, אותנו לחידוש מסוי�יתכ� שהתימה השניה תוביל 

את עול� הקרבנות מפסיקות . פרשיית הקרבנות בויקרא פותחת בקרב� עולה

ורק לאחריה� חוזרת התורה לקרבנות , הפרשיות של מנחות שבאות לאחר העולה

הבידוד של עולה משאר הקרבנות אומר . 9ומפרטת את די� השלמי� החטאת והאש�

  ?המנחות והפסיקומדוע באו . דרשני

העולה . 10יתכ� שיש בכ+ ביטוי למעמד המיוחד של עולה בעול� הקרבנות

המשמעות הבסיסית של קרב� היא הנתינה . 11משמשת כמעי� קטגוריית על לקרבנות

על הבסיס הזה נית� לבנות קומה . 'ה וזו התמצית של קרב� עולה שכולה לה"לקב

קה של קומה זו חוזר וניעור אותו אבל בסילו, נוספת של קדושת החטאת או האש�

  .12רובד בסיסי של עולה

כאשר בונה התורה את עול� הקרבנות היא מביאה קוד� כל את , לפיכ+

רק אחר ). מנחה(=וקרב� מ� הצומח ) עולה(=הקטגוריות הבסיסיות שה� קרב� מ� החי 

  .אש� ושלמי�, כלומר חטאת, כ+ מפרטי� את סוגי הקרבנות

  
זאת א	 על פי שהסדר הפנימי . לז' כ+ ג� בפרשת צו ובפסוק הסיכו� של הקרבנות בויקרא ז   9

בכל זאת מקדימה התורה . בי� חטאת אש� ושלמי� משתנה מפרשת ויקרא לפרשת צו

  .ולאחר מכ� בא ההפסק של מנחה, ופותחת בפרשיית עולה

בעזרת ,  את די� עיכוב שחיטת צפו� בחטאת מקרב� העולה'ש� לומדת הגמ: עיי� בזבחי� מט   10

נימוק זה מצביע על כ+ שבחטאת יש רובד מסויי� . הנימוק של לא יהא טפל חמור מ� העיקר

לא יהא טפל חמור מ� 'לכלל של ' כפי שמעידות הדוגמאות השונות שמובאות בגמ, של עולה

  .'העיקר

אבל חר	 העובדה , ל הבאת חטאת ועולהבפסוק נאמרת הדרישה ש. ח' עיי� בבמדבר ח   11

בכ+ יש . ביחס לעולה נאמר בצורה סתמית פר ב� בקר, שהבאת החטאת מנוסחת במפורש

ועיי� , ו כה"תופעה דומה יש בבמדבר ט. ביטוי לעובדה שקרב� בסת� הוא קרב� עולה

  .במפרשי� ש�

עולת צא� ועולת , רהפרשייה מחולקת לעולת בק. עיי� ג� בניסוח הפסוקי� בפרשיית עולה   12

נית� להבי� שהתנאה זו מחלקת בי� סוגי . ובכל אחת מה� מופיעה ההתנאה בלשו� ִא�, העו	

, כלומר. אבל נית� להבי� שחלוקה זו משמשת רק כחלוקה פנימית בי� סוגי עולות, הקרבנות

 כל מה שנותר לבדוק הוא א� זה מ�. ברור שא� אד� מקריב קרב� סת� יש בו רובד של עולה

  .'הבקר או הצא� וכו
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 את השאלה הכפולה שמתעוררת בעקבות שיטתו של יש להדגיש, מכל מקו�

ומאיד+ כיצד חל ש� , מחד יש לשאול כיצד פקע ש� הקרב� מאש� או חטאת. י"רש

הניתוק מפקיע , דהיינו. יתכ� שאפשר לפצל בהקשר זה בי� העקירה לבי� הניתוק. עולה

לחילופי� אפשר לומר שאי� צור+ . ש� אש� ואילו העקירה מחילה את ש� העולה

ואז נסיק שקיימת רשת בטחו� של עולה העוטפת את כל הקרבנות , עקירה ובניתוקב

  .של קדשי קדשי�

        נקודות להשלמהנקודות להשלמהנקודות להשלמהנקודות להשלמה. . . . דדדד

ת ביחס "עולה בשיטת ר, י"שאלה דומה לזו שעולה בנוגע לניתוק בשיטת רש

, ת מוכ� לקבל את האפשרות של דעה הדורשת עקירה מדאורייתא"ר. לעקירה

אמנ� פרשנות הפסוק . הלימוד של רב הונא מהפסוקובנקודה הזו הוא מייש� את 

  .תלויה בשאלה הא� יש צור+ בעקירה או לא

לפי הדעה שאי� צרי+ עקירה נקודת המוצא של הפסוק היא ההנחה שלאש� יש 

ולכ� , בהוייתו יהא פירושו בהויית עולה יהא' הוא'לפיכ+ . רובד בסיסי של קרב� עולה

לפי הדעה שניתוק דרוש . א קרב כעולהא	 א� מקריבי� אותו בלא עקירה הו

בהוייתו יהא פירושו שהוא ישאר בהויית ' הוא'. מדאורייתא נאמר בפסוק דבר הפו+

  . האש� שלו עד שיעקרו אותו בפירוש לש� עולה

  :ת בשני ניסוחי� "נקודה זו עולה בדברי ר

והפסוק מלמד ,  אלמלא הפסוק לא היינו מצריכי� עקירה בכלל� ניסוח אחד

  .ש� יהא בהויית אש� וא� רוצי� שיקרב כעולה יש לעקור ממנו ֵש� אש�שהא

,  אלמלא הפסוק היינו פוסלי� אש� שקרב לאחר שנתכפרו בעליו� ניסוח שני

  .והפסוק מלמד שהעקירה מועילה להפו+ אותו לעולה

י בהקשר של ניתוק "השאלה העקרונית ששאלנו סביב שיטת רש, על כל פני�

ינוי בזהותו הבסיסית של הקרב� או רק דחייתו לרובד בסיסי הא� נחו, ש, דהיינו

  .ת בהקשר של עקירה"קיימת ג� לדעת ר, שכבר קיי� בו

עסקנו עד כה ברובד . יש דיו� סביב מרכיב נוס	 דאורייתא הקשור לדי� זה' בגמ

  :דנה ג� ברובד של איסור והיתר ' אבל הגמ, של הכשר ופסול

 ..."‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ‡¯˜ ‡Ï‡ ,Ú È‡„‰˘Ú· È‡˜ ·È¯˜ÓÂ ¯·"    
  )ÁÈ ‰¯ÂÓ˙(.  

לא מבואר הא� איסור העשה נוגע להקרבה בלא עקירה וניתוק או אפילו א� אלו 

מימד זה לוקח לכאורה צד בחקירה . על כל פני� יש מימד איסורי מובהק. התבצעו
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ביררנו הא� האש� שינה את . שהעלינו ביחס לאופי הדי� של אש� שניתק לרעייה

או שמא האש� נשאר אש� בזהותו והפסוק מלמד על כ+ שהוא קרב , זהותו לעולה

  .כדי� עולה

שהמקריב עובר בעשה היא יוצאת מתו+ הנחה שהאש� לא ' כאשר אומרת הגמ

הרי עולה ? מדוע הקרבתו אסורה, א� מביני� שזהותו השתנתה. שינה את זהותו

או , אש�מוב� שיש לבחו� הא� מדובר בכל מצב של הקרבת ה! לש� עולה קשחיט

  .שמא מדובר במצב של הקרבה בלא עקירה וניתוק לפי הדעה שיש בה� צור+

ת הגורסת שהצור+ בניתוק הוא "לצד הטיפול ברובד הדאורייתא נדו� בשיטת ר

והיא הגזירה של לאחר ', נקודה זו משתלבת בנקודה נוספת המוזכרת בגמ. מדרבנ�

  .כפרה אטו לפני כפרה

  :ר להעלות שלוש הבנות בדי� הניתוק כדי� דרבנ� אפש

והניתוק הוא פ� משלי� של העקירה ,  מדאורייתא יש צור+ בעקירה� הבנה אחת

  .אלא שהוא נדרש ברובד הדרבנ� בלבד

' כ+ נוטה התוס.  כל גזירת ניתוק מדרבנ� משמשת כתזכורת לעקירה� הבנה שניה

  .להבי� בכמה מקומות

וע את ההקרבה בטר�  הניתוק מתפקד כהרחקה ומטרתו למנ� הבנה שלישית

  .הכפרה

למצב של ' הגזירה של לאחר כפרה אטו קוד� כפרה והעדיפות שנותנת הגמ

נית� . מבטאות נקודה שונה מעט, שימוש בדמי הקרב� ולא הקרבת גו	 הקרב� עצמו

  :להבי� את הגזירות הללו בשתי צורות 

  . כהרחקה צדדית� צורה אחת

  . להראות כתהלי+ חסר משמעות כדי� שמטרתו למנוע מהניתוק� צורה שניה

לא 'ת בספר הישר ולפיה יסוד הגזירה איננו "את ההבנה האחרונה מעלה ר

, הבעיה היא שא� מנתקי� את האש� לרעייה ואחר כ+ מקריבי� אותו. 'להקריב

הקביעה שיש לחכות עד שהקרב� . מפקיעי� למעשה את המשמעות של הניתוק

  . לכ+ שהניתוק לא יהא הערמה בעלמאיסתאב ורק אז לקנות עולה בדמיו נועדה

  :� בסוגייה זו "נבהיר נקודה אחת ברמב

 ..."¯ÎÓÈÂ ÌÂÓ Â· ÏÂÙÈ˘ „Ú ‰Ú¯È ÂÈÏÚ· Â¯ÙÈÎ˘Â ÂÈÏÚ· Â˙Ó˘ È‡„Â Ì˘‡ Ï·‡ , ÂÏÙÈÂ
‰·„�Ï ÂÈÓ„ .‰·„�Ï ÂÈÓ„ ÂÏÙÈÂ ÌÂÓ Â· ÏÂÙÈ˘ „Ú ‰Ú¯È Ì˘‡· ˙ÂÓ˙ ˙‡ËÁ·˘ ÏÎ˘ .

‰ÈÈÚ¯Ï ˜˙È�˘ Ì˘‡ ÏÎ ,˘Î ‰ÏÂÚ Â·È¯˜‰ Ì‡¯ . ‰ÏÂÚ ÂÓˆÚ· ·¯˜È ‡Ï ‰ÓÏÂ
‰ÏÈÁ˙ÎÏ  ?‰¯ÙÎ È�ÙÏ ÌÂ˘Ó ‰¯ÙÎ ¯Á‡Ï ‰¯ÈÊ‚"    

  )·Ó¯"„ ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ Ì/„È-ÂË(  



 במסכת זבחי�ל "שיעורי הרא   134

ית� היה להבי� נ. � הא� הניתוק לרעייה הוא מדאורייתא או לא"לא מבואר ברמב

אבל אי� בזה הכרח משו� שאת . ו"לאור הסיפא של הלכה ט, שמדובר רק בדי� דרבנ�

, קרב האש� כעולה לכתחילהו� רק כדי לבאר מדוע לא י"גזירה משלב הרמברובד ה

 לצד זה דני� האחרוני� בצור+ .ואי� כא� אמירה שכל הניתוק הוא רק גזירה מדרבנ�

  .ל"ואכמ, �"בעקירה לפי הרמב

' בגמ. נוגעת לדי� של שחוטי חו,, אותה נאיר בקצרה, נקודה אחרונה בשיעור זה

י ומביני� "א� נוקטי� בשיטת רש. ת חו, של אש� כזהנאמר שחייבי� על שחיט

נית� ? מדוע חייבי� על שחיטת חו, כאשר לא היה ניתוק, שהניתוק דרוש מדאורייתא

  :לבאר זאת באחת משתי דרכי� 

שעוסקת בשחוטי ' בגמ,  א� נבי� שג� א� בדר+ כלל יש צור+ בניתוק� דר+ אחת

  .ראש אופציה של הקרבה כעולהחו, מדובר על מצב מיוחד שבו ההפרשה לקחה מ

 א� נחדש בהלכות שחוטי חו, שאי� צור+ באופציה מעשית לחלוטי� � דר+ שניה

, א	 א� בלי ניתוק קרב� זה לא קרב בפני�. של הקרבה בפני� כדי להתחייב בחו,

' ראוי לפתח אוהל מועד'הואיל ונית� לנתק ולשחוט אנחנו מגדירי� את הקרב� כ

 .י חו,ומתחייבי� עליו בשחוט


