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        פסול שלא לשמהפסול שלא לשמהפסול שלא לשמהפסול שלא לשמה

�    מקורותמקורותמקורותמקורות���אמר רב אמר רב אמר רב אמר רב : ": ": ": "זבחי� מוזבחי� מוזבחי� מוזבחי� מו, , , , """"דמיפסיל ביהדמיפסיל ביהדמיפסיל ביהדמיפסיל ביה... ... ... ... אמר ליה רבינאאמר ליה רבינאאמר ליה רבינאאמר ליה רבינא: ": ": ": "זבחי� בזבחי� בזבחי� בזבחי� ב) ) ) ) אאאא ( ( ( (

        ".".".".מחללי� קדשי�מחללי� קדשי�מחללי� קדשי�מחללי� קדשי�... ... ... ... יהודהיהודהיהודהיהודה

ספר המצוות שכחת הלאוי� לדעת ספר המצוות שכחת הלאוי� לדעת ספר המצוות שכחת הלאוי� לדעת ספר המצוות שכחת הלאוי� לדעת , , , , """"לוקי� עליולוקי� עליולוקי� עליולוקי� עליו... ... ... ... אמר רבי ינאיאמר רבי ינאיאמר רבי ינאיאמר רבי ינאי: ": ": ": "זבחי� כטזבחי� כטזבחי� כטזבחי� כט) ) ) ) בבבב((((

�דדדד////טוטוטוטו, , , , אאאא////� הלכות פסולי המוקדשי� יג� הלכות פסולי המוקדשי� יג� הלכות פסולי המוקדשי� יג� הלכות פסולי המוקדשי� יג""""רמברמברמברמב, , , , רביעיתרביעיתרביעיתרביעית� לא תעשה המצוה ה� לא תעשה המצוה ה� לא תעשה המצוה ה� לא תעשה המצוה ה""""הרמבהרמבהרמבהרמב���, , , , הההה

        ....אאאא////יחיחיחיח

כא� כא� כא� כא� ... ... ... ... וקבלה נמי פסלהוקבלה נמי פסלהוקבלה נמי פסלהוקבלה נמי פסלה. ". ". ". "זבחי� יגזבחי� יגזבחי� יגזבחי� יג, , , , """"ומפיק ליה מידי לשמוומפיק ליה מידי לשמוומפיק ליה מידי לשמוומפיק ליה מידי לשמו... ... ... ... אמר רבאאמר רבאאמר רבאאמר רבא: ": ": ": "פסחי� ספסחי� ספסחי� ספסחי� ס) ) ) ) גגגג((((

�יייי////� הלכות מעשה הקרבנות ד� הלכות מעשה הקרבנות ד� הלכות מעשה הקרבנות ד� הלכות מעשה הקרבנות ד""""רמברמברמברמב, , , , """"במחשבת שלא לשמהבמחשבת שלא לשמהבמחשבת שלא לשמהבמחשבת שלא לשמה���ז על ז על ז על ז על """"חידושי הגריחידושי הגריחידושי הגריחידושי הגרי, , , , יאיאיאיא

        ].].].].טוטוטוטו////ילי� אילי� אילי� אילי� א� הלכות תפ� הלכות תפ� הלכות תפ� הלכות תפ""""חידושי רבינו חיי� הלוי על הרמבחידושי רבינו חיי� הלוי על הרמבחידושי רבינו חיי� הלוי על הרמבחידושי רבינו חיי� הלוי על הרמב[[[[, , , , � ש�� ש�� ש�� ש�""""הרמבהרמבהרמבהרמב

        שלא לשמה בקדשי�שלא לשמה בקדשי�שלא לשמה בקדשי�שלא לשמה בקדשי�. . . . אאאא

כפי שהוא מופיע בגמרא בראשית ' לשמה'עסקנו בפע� שעברה בצור+ של 

והוא , הצד השני של המטבע מופיע במשנה הראשונה: . המסכת ובסוגייה בד	 מו

  :' שלא לשמה'הפסול של 

"ÌÈ¯˘Î ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ ÂÁ·Ê�˘ ÌÈÁ·Ê‰ ÏÎ ,‰·ÂÁ Ì˘Ï ÌÈÏÚ·Ï ÂÏÚ ‡Ï˘ ‡Ï‡" ...    
  )Á·Ê· ÌÈ(.  

  :עולות שתי הבנות אפשריות ' שלא לשמה'ביסוד הדי� של 

מהות הדי� היא שכאשר . 'שלא לשמה' אי� פסול אקטיבי של � הבנה אחת

ממילא הקרב� אינו מרצה . 'לשמה'חושבי� מחשבת שלא לשמה נעדרת הדרישה של 

  .ואולי אפילו פסול לגמרי

כפי שיש פסולי . ' לשמהשלא' ישנו פוסל חיובי בדמות מחשבת � הבנה שניה

ולא , ג� זו מחשבה המחריבה את הקרב� ופוסלת אותו, מחשבה אחרי� כמו פיגול

  .'לשמה'מפאת העדר הדרישה של 

ההבנה הראשונה נובעת מתו+ הקבלה לתחומי� אחרי� בה� יש דרישה של 

א	 על פי שא� פועלי� ' שלא לשמה'לא מצאנו בתחומי� הללו די� מיוחד של . לשמה

, הטע� הוא שיש בה� דרישה של לשמה. ה� פסולי�' שלא לשמה'בהקשר של בה� 
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באופ� דומה נוכל ליישר קו . וכאשר האד� חושב מחשבה אחרת נעדרת הדרישה הזו

  .בי� קדשי� ובי� כל התחומי� הללו

  :כאשר לפסול זה ישנ� שני מרכיבי� , אפשר לדבר על פסול חיובי, לחילופי�

במישור זה קובעת המשנה שחטאת ופסח . כשר ופסול במישור של ה� מרכיב אחד

ושאר הקרבנות , )אליעזר ג� האש�' ולפי ר(נפסלי� לגמרי במחשבת שלא לשמ� 

  .נפסלי� חלקית במוב� זה שה� לא עולי� לבעלי� לש� חובה

היות שמחשבת שלא לשמ� פוסלת את .  במישור של איסור והיתר�  מרכיב שני

  .1הקריב קרב� במחשבה כזונית� לדבר על איסור ל, הקרב�

משתרבבת שאלה נוספת והיא אופי הדי� ' שלא לשמה'לשאלת אופי הפסול של 

, לכאורה. קובעת שסתמ� כלשמ� דהיינו הקרב� כשר בסתמא: בד	 ב' הגמ. של סתמא

סתמא . 'שלא לשמה'המצב של סתמא הוא המבח� לשתי ההבנות שהעלינו בדי� 

רמי� צדדיי� הוא מצב שבו מצד אחד אי� בהגדרתו הבסיסית א� לא משלבי� גו

  .'שלא לשמה'ומצד שני אי� פוסל של ', לשמה'באופ� חיובי תוכ� של 

את השאלות הללו יש מקו� לבחו� ה� בסוגייתנו וה� בתחומי� אחרי� בה� 

, שלנו יש התייחסות לתחו� של גיטי� בנוס	 לקדשי�' בגמ. מופיע הדי� של לשמה

מחלקת ' הקביעה הבסיסית של הגמ. הרחיבו את היריעהוהראשוני� במקומות שוני� 

סתמא בקדשי� כשר ואילו סתמא , כלומר. בי� קדשי� ובי� גיטי� בהקשר של סתמא

  .בגיטי� פסול

בצורה חיובית ועל כ� ' לשמה'נית� להציע שבגט זקוקי� ל, לפי המונחי� שלנו

ה חיובית של בקדשי� אי� דריש. והגט פסול' לשמה'במצב של סתמא נעדרת אותה 

בסתמא . 'שלא לשמה'והעיקר הוא שלא תהיה מחשבת פסול אקטיבית של ' לשמה'

  .אי� מחשבה כזו ועל כ� סתמא בקדשי� כשר

גור� , א� נל+ בקו זה נוכל להניח ברמה הראשונית שבקדשי� יש פוסל חיובי

, כפי שיש מחשבת פיגול ולה ודאי יש צביו� של פוסל חיובי. מקלקל של שלא לשמה

שהרי ג� כאשר כל הנתוני� להכשר הקרב� קיימי� הכנסת מחשבת פיגול למערכת 

  . קיימת כפוסל חיובי' שלא לשמה'כ+ ג� מחשבת , 2פוגמת בקרב�

  
 לזרוק דמה שע6ָלה ששחטה שלא לשמה אסור, .בד	 ב' ביטוי לאיסור זה קיי� למשל בדי� הגמ   1

  .שלא לשמה

עיי� בזבחי� . מחשבת פיגול חלה א+ ורק כאשר כל הנתוני� להכשר הקרב� קיימי�, יתירה מזו   2

ומה הרצאת כשר עד , כהרצאת כשר כ� הרצאת פסול"... ש� ' ובכלל שקובעת הגמ: כח

  ... ".שיקריבו כל מתיריו א	 הרצאת פסול עד שיקריבו כל מתיריו
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. באה לידי ביטוי בשני המישורי� שהזכרנו, האפשרות שיש לפנינו פוסל חיובי

  .נבח� ראשית כל את המישור של איסור והיתר

        ל איסור והיתרל איסור והיתרל איסור והיתרל איסור והיתרבמישור שבמישור שבמישור שבמישור ש' ' ' ' שלא לשמהשלא לשמהשלא לשמהשלא לשמה''''. . . . בבבב

  :בזבחי� לומדת את האיסור הבא ' הגמ

 ..." È‡�È È·¯ ¯Ó‡ :‰˜ÂÏ ‡Â‰˘ ÌÈ˘„˜· ·˘ÁÓÏ ÔÈ�Ó ?˙" Ï-' ·˘ÁÈ ‡Ï'" ...    
  )ËÎ ÌÈÁ·Ê(:  

מסיקה ' הגמ. ויש דיו� קצר הא� לוקי� על הלאו הזה, שיש ש� לאו' ברור לגמ

לא ' בגמ.  בו מעשההיות שמדובר בלאו שאי�, יהודה' שלוקי� עליו רק לפי שיטת ר

הזו עוסקות בדיני ' אבל הסוגיות בסביבת הגמ, מבואר באיזה סוג מחשבה מדובר

  .ינאי מתייחס למחשבת פיגול' פיגול וסביר להניח שר

� במנותו את המצוות "אבל הרמב, � אמנ� לא מונה את הלאו הזה"הרמב

  :� השמיט מפרט "שהרמב

" ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÂˆÓ‰-ÌÈ˘„˜‰ ËÂÁ˘ÏÓ Â�Ú�Ó�˘  ÌÓ„ ˜Â¯ÊÏ Â‡ Ì¯˘· ÏÂÎ‡Ï ˙�Ó ÏÚ 
Ì�ÓÊÏ ıÂÁÂ ÌÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ Ì·ÏÁ ¯ÈË˜‰ÏÂ ... ˜Â¯ÊÏÂ ÏÂÎ‡Ï ˙�Ó ÏÚ ¯ÓÂ‡Â ËÁÂ˘‰ ‡Â‰Â

‰¯Â˙‰ Ïˆ‡ ‡Â‰ Ú¯ ¯Â·È„ ‰Ê˘ Â�ÓÊÏÂ ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ ,Ô·¯˜‰ Â· ‰ÏÒÙ ¯·Î˘" ...    
  )·Ó¯‰ ˙Ú„Ï ÔÈÂ‡Ï‰ ˙ÁÎ˘"Ô ,˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÂˆÓ‰(  

ונה אותו ובי� פשט הסוגייה בזבחי� � מ"ש הבדל מסוי� בי� הלאו כפי שהרמבי

הסוגייה מתמקדת בפסול של מחשבה והיא לומדת אותו . עליה הוא מסתמ+: כט

� לעומת זאת משלב באותה מצוה רביעית פסולי� רבי� "הרמב. 'לא יחשב'מהמילי� 

  .נוספי� כמו שחיטת קדשי קדשי� בדרו� ופסולי רובע ונרבע וכלאיי� ועוד

פסול זה כולל . ר הפסול איננו במחשבה כי א� בשחיטה� עולה ג� שעיק"מהרמב

. אבל מוקד הבעיה איננו במחשבת הפיגול אלא בשחיטה, ג� שחיטה במחשבת פיגול

אמת היא שא� אד� יחשוב . עצמה מבואר שהלאו הוא לאו שאי� בו מעשה' בגמ

 יהודה ולא נאמר' מחשבת פיגול בלי לשחוט את הקרב� כלל לא נלקה אותו אפילו לר

עולה שכאשר התלוותה המחשבה למעשה שחיטה ' אבל מהגמ. שהוא עבר על הלאו

  .3ועל כ� מדובר בלאו שאי� בו מעשה, עיקר הבעיה היא במחשבה

  
הוא ד� במחלוקת הראשוני� ביחס לטיב המחשבה . 'ב בזבחי� סימ� אעיי� בקהלות יעק   3

הוא מביא ראיה לכ+ שמדובר : מהסוגייה בד	 כט. הא� מדובר בדיבור או בהרהור, בקדשי�
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ואילו בסו	 דבריו אומר ' לא תזבח'� שהלאו נלמד מ"בראשית דבריו מעיר הרמב

הלאו הזה ינאי ' ואומר שלדעת ר: בזבחי� כט' הוא מפנה לגמ. � שזו מחלוקת"הרמב

וכל ', לא יחשב'ו' לא תזבח'� משתמע שיש זהות בי� "מהרמב. 'לא יחשב'נלמד מ

אבל לכאורה השוני בילפותות מקרי� ג� על תוכ� הלאו . ההבדל הוא במער+ הילפותות

  .וקובע א� הוא לאו של מעשה או לאו של מחשבה

 נוכל לשאול הא� אפשר, א� נקבל את הקביעה שיש לאו על מחשבת פיגול

עניי� זה עולה בראשית המסכת . לייש� את הלאו הזה ג� לגבי מחשבת שלא לשמה

מחפשת הוכחות לדינו של רבא הטוע� שעולה ששחטה : ב�.הגמרא בד	 ב. י"בדברי רש

הגמרא לומדת זאת מ� הפסוק המובא . שלא לשמה אסור לזרוק דמה שלא לשמה

  : בפרשת כי תצא 

" ˙¯„� ¯˘‡Î ˙È˘ÚÂ ¯Ó˘˙ ÍÈ˙Ù˘ ‡ˆÂÓ‰Ï '‰·„� ÍÈ‰Ï‡" ...    
  )Î ÌÈ¯·„"„Î ‚(  

ג� אחרי מחשבת , אמנ�. מכא� לומדי� שנדר הנעשה שלא לשמו הופ+ לנדבה

?' ונדבה מי שרי לשינויי בה' 'שואלת הגמ, וג� אחרי שהנדר הפ+ לנדבה', שלא לשמה'

  :י "ומסביר רש

"‰·„� ‰ÈÈ¯˜ ‡�ÓÁ¯„ ÔÂÈÎÂ ,‰· ÈÈÂ�˘Ï È¯˘ ÈÓ ? È�˘ ˜¯Ù· Ô�È¯Ó‡ ‡‰-  ·˘ÁÏ ¯ÂÒ‡
ÌÈ˘„˜· ,„ ‡¯˜Ó ÛÈÏÈÂ'·˘ÁÈ ‡Ï'" ...    

  )· ÌÈÁ·Ê :˘¯"„ È"‰·„�Â ‰(  

  .4ביחס למחשבת שלא לשמה' לא יחשב'י מייש� את האיסור של "רש

א� כי לא כאחד מהלאוי� של ספר , :בזבחי� כט' � פוסק את הגמ"ג� הרמב

כ� שיש כא� וית, � איננו מעיד על לאו עצמאי במחשבה"אמנ� הניסוח ברמב. המצוות

  :י "כיוו� שונה מדברי רש

"ÌÈ˘„˜· ‰�ÂÎ� ‰�È‡˘ ‰·˘ÁÓ ·˘ÁÓ‰ ÏÎ ,· ¯·ÂÚ ‰Ê È¯‰'‰˘Ú˙ ‡Ï ,' ‡Â‰ È¯‰˘
 ¯ÓÂ‡ :'·˘ÁÈ ‡Ï'" ...    

  )·Ó¯"ÁÈ ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ Ì/‡(  

  
ברור . שהרי לו היה מדובר בדיבור לא היינו מגדירי� את הלאו כלאו שאי� בו מעשה, בהרהור

  .אלא במחשבה, ה שהיא מעשה ממשא� כ� כי לדעתו הלאו איננו ממוקד בשחיט

ונדבה מי שרי 'מהל+ דומה המסתיי� א	 הוא בטענה של ' בראשית מסכת מנחות מובא בגמ   4

א� זבח שלמי� 'אלא ' לא יחשב'ה ונדבה איננו מצטט את "ד: י במנחות ב"רש. ?'לשינויי בה

מעשה הקרבנות � בהלכות "ז על הרמב"עיי� בחידושי הגרי. והאחרוני� עמדו על כ+', קרבנו

  .יא/ד
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 כמוי ואומרי� שהוא פוסק "� נעצר כא� הינו מביני� אותו כרש"לו היה הרמב

 כמו ,גול בתוספת הרחבה לכל מחשבה שאינה נכונהלגבי מחשבת פי: בד	 כט' הגמ

  :� מוסי	 "אבל הרמב.  מחשבת שלא לשמהלמשל

 ..."‰·˘ÁÓ· ÌÈ˘„˜‰ „ÈÒÙÈ ‡Ï˘ ‰Ê ÔÈ„ ÏÏÎ·˘ Â„ÓÏ ‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ , ‰ÓÂ„ ‰Ê È¯‰˘
ÌÈ˘„˜· ÌÂÓ ÏÈËÓÏ..."     

  )·Ó¯"ÁÈ ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ Ì/‡(  

� המוקד הוא "לפי הרמב. הההשוואה למטיל מו� בקדשי� מובילה לכיוו� שונ

את להפסיד  אוסר �"הניסוח של הרמב. בהשלכות של המחשבה ולא במחשבה עצמה

לא עצ� . והדוגמה של בעל מו� שהוא מביא היא דוגמה של די� בקרב�, הקדשי�

  .המחשבה מטרידה אותו אלא התוצאה

, נאל', שלא לשמה'� ג� למחשבת "א� אכ� נרצה להרחיב את דברי הרמב, לפיכ+

משו� שרק בה� הקרב� נפסד במחשבת שלא , להצטמצ� לפסח ולחטאת בלבד

� בשלב זה אחיזה להבנת מחשבת שלא לשמה "מעבר לכ+ אי� לנו ברמב. לשמה

  .כמחשבה אסורה מצד עצמה

        במישור של הכשר ופסולבמישור של הכשר ופסולבמישור של הכשר ופסולבמישור של הכשר ופסול' ' ' ' שלא לשמהשלא לשמהשלא לשמהשלא לשמה''''. . . . גגגג

כאשר במסגרת , במישור של איסור והיתר' שלא לשמה'ראינו את הביטוי של 

לצד חקירת . ביחס למחשבת שלא לשמה' לא יחשב'י יש איסור של "רששיטת 

  .במישור של הכשר ופסול' שלא לשמה'המישור האיסורי העלינו שתי הבנות בטיב די� 

דר+ אחת בהבנת : . בד	 ב' סתמ� כלשמ�'על רקע זה אפשר לחזור לדי� של 

חשבת שלא הסוגייה מסיקה באמת מתו+ הדי� של סתמא בקדשי� שיש להבי� את מ

אלא , איננו מטריד אותנו' לשמה'עצ� החסרו� של . לשמה כמחשבת פסול מובהקת

בסתמא שאי� בו מחשבה , על כ�. 'שלא לשמה'רק מחשבת הפסול האקטיבית של 

אבל להסבר זה מתעוררות בעיות מסברה . הקרב� כשר, הפוסלת בצורה אקטיבית

  :ומגמרא 

תפילי� ודומיה� מצריכי� דרישה , קשה להניח שציצית.  מסברה� בעיה אחת

ואילו בהקרבת קדשי� שמהווה את המוקד של עול� הקדושה ', לשמה'חיובית של 

  .אי� דרישה חיובית כזו

מחלקת בי� זבחי� לִאBָה ולכאורה מדובר ' לשו� הגמ.  מגמרא� בעיה שניה

קובעת שזבחי� בסת� לשמ� ה� עומדי� בניגוד לאשה שלא ' הגמ. בחילוק מציאותי

  .עומדת לגירושי�
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ג� כא� וג� . 'לשמה'היא שאי� חילוק הלכתי ברמת הדרישות של ' פשטות הגמ

יש אמנ� חילוק . כא� נדרשת לשמה כיסוד נחו, ג� בלי לדבר על גורמי� פוסלי�

ברור שג� , מכל מקו�. מציאותי ובגינו אפשר לומר שבקדשי� תמיד קיימת לשמה

  .בקדשי� יש נחיצות באותה לשמה

ובי� ' שלא לשמה' זו מבהירה היטב את הקשר בי� חקירת אופי הפסול של נקודה

א� אנחנו אומרי� שסתמ� כלשמ� משו� שכבר יש קרב� על . הבנת מעמד סתמ�

שלא 'את ה. איננו נתפס כפוסל חיובי' שלא לשמה'סביר להניח שדי� , מסלול ההקרבה

 סתמ� כלשמ� א�, לעומת זאת. 'לשמה'נאפיי� כהשמטת הקרקע מתחת ל' לשמה

נהיה מוכרחי� להבי� את הדי� , בקדשי�' לשמה'משו� שבמידה מסויימת אי� צור+ ב

  .5כפוסל אקטיבי' שלא לשמה'של 

והוא קובע ', שלא לשמה'ז בחיבורו מתייחס לעיקר החקירה באופי די� "הגרי

הדבר מדויק מכמה מקומות . 'שלא לשמה'באופ� ברור שיש פסול חיובי במחשבת 

נבח� למשל את ההקבלה הנזכרת במשנה בי� מחשבת פיגול ובי� . �"מבובר' בגמ

  :' שלא לשמה'מחשבת 

 ..."ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ ˙‡ËÁ‰Â ÁÒÙ‰Â ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁÂ Â�ÓÊÏ ıÂÁ ‡Ï‡ ˙ÏÒÂÙ ‰·˘ÁÓ‰ ÔÈ‡˘"    
  )ÂÏ ÌÈÁ·Ê(.  

די� אמנ� במשנה . כמחשבה הפוסלת' שלא לשמה'המשנה מגדירה במפורש את 

 ובה� אכ� מחשבת שלא לשמה פוסלת את הקרב� ,זה מובא רק ביחס לפסח וחטאת

  :� מרחיב את היריעה "אבל הרמב. לחלוטי�

"˙Â�·¯˜‰ ˙‡ ÔÈÏÒÂÙ˘ Ô‰ ˙Â·˘ÁÓ ˘ÂÏ˘ , Ô‰ ÂÏ‡Â :Ì˘‰ ÈÂ�È˘ ˙·˘ÁÓ , ˙·˘ÁÓÂ
ÌÂ˜Ó‰ ,ÔÓÊ‰ ˙·˘ÁÓÂ" ...    

  )·Ó¯"‚È ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ Ì/‡(  

, ה לש� שלמי�� את מחשבת שינוי הש� בעול"בהמש+ ההלכה מדגי� הרמב

ניסוח המשנה וכולל את � את "הרמבאמ, כלומר ג� בקרבנות שאינ� פסח וחטאת מ

 עניי� זה משמעותי משו� .מחשבת שלא לשמה כאחת ממחשבות הפסול בקרבנות

  
להשתמש ' מצד אחד מרבה הגמ: . בד	 ב' נקודה זו קשורה ג� לניסוחי� השוני� העולי� בגמ   5

כאשר . 'לשמה'מהתבטאות זו נית� להבי� שהסת� איננו ממש . 'סתמ� כלשמ� '�בכ	 הדמיו� 

אבל מבחינה הלכתית אי� צור+ בלשמה ועל כ� סתמ� , אתה זובח בסת� אי� לשמה למעשה

זבחי� בסת� לשמ� 'מתנסחת בהשוואה לאשה בביטוי של ' הגמ, מאיד+. סתמ� כלשמ�, מספיק

  .עולה שבסת� קיימת בפועל לשמה בתו+ הקרב�' כא� חסרה כ	 הדמיו� ומהגמ. 'ה� עומדי�
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. ז רק בפסח ובחטאת"שנית� היה לחלק בי� הקרבנות ולקבל את היסוד של הגרי

  .� רואי� שיש הרחבה ג� לשאר הקרבנות"ברמב

� למישור האיסורי של מחשבת שלא "� את המקומות בה� מתייחס הרמבג

ראינו לעיל . ז"כטענת הגרי, לשמה נית� לנצל כהוכחה לכ+ שמדובר בפוסל חיובי

ובמקו� אחר , בנוגע למחשבה שאינה נכונה בקדשי�' לא יחשב'� מייש� את "שהרמב

  :� ביחס למחשבת שלא לשמה "מייש� זאת הרמב

"˘„˜· ·˘ÁÏ ¯ÂÒ‡‰�ÂÎ� ‰�È‡˘ ‰·˘ÁÓ ÌÈ ...ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ÂËÁ˘˘ Á·Ê ÍÎÈÙÏ ... ·ÈÈÁ
ÔÓ˘Ï ˙Â„Â·Ú ¯‡˘ ÌÈÏ˘‰Ï" ...    

  )·Ó¯"ÂË ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ Ì/‚(  

עצ� האד� עובר על הלאו ב� א� "לא ברור ברמב, אמנ� כפי שהזכרנו לעיל

,  על כל פני�.תוצאותיה הדומות להטלת מו� בקדשי�בגלל המחשבה או שמא רק 

� עולה שאפילו א� אי� עבירה על הלאו במחשבת שלא לשמה אי� ספק "מבמהר

  .ומכא� ראיה שמדובר בפוסל חיובי, שזוהי מחשבה אסורה

� מונה ש� "הרמב. א/� בהלכות פסולי המוקדשי� יג"עניי� זה מוביל אותנו לרמב

את . לצד מחשבות שינוי המקו� והזמ�, כמחשבת פסול' שלא לשמה'את מחשבת 

� מייש� "ומכא� ראיה לכ+ שהרמב, � בעולה לש� שלמי�"הזה מדגי� הרמבהעניי� 

ג� במקומות בה� הקרב� לא נפסל ממש אלא רק ' שלא לשמה'את הפסול החיובי של 

  .'לא עלו לבעלי� לש� חובה'באופ� חלקי של 

ג� מטיל מו� שכזה מוגדר כעובר . יתכ� שהדבר דומה למטיל מו� עובר בקדשי�

באופ� דומה נוכל . פי שהוא לא שלל מ� הקרב� את יכולת ההקרבהא	 על , על הלאו

א	 על פי שהיא לא , לומר שג� בשאר הקרבנות מחשבת שלא לשמה נכללת בלאו

לחילופי� נית� לומר שבשאר הקרבנות מלבד פסח וחטאת . שוללת את יכולת ההקרבה

  .אבל אי� עבירה על הלאו, יש איסור לחשוב מחשבת שלא לשמה

        ''''שלא לשמהשלא לשמהשלא לשמהשלא לשמה''''יני� ביני� ביני� ביני� בשני דשני דשני דשני ד. . . . דדדד

. 'שלא לשמה'כי קיי� פסול חיובי של מחשבת , כפי שראינו, ז קובע בבטחו�"הגרי

ז מחדש "והגרי, אי� בקביעה זו שלילה של ההבנה האחרת בדי� שלא לשמה, ע� זאת

  :ממלא שתי פונקציות ' שלא לשמה'כי 

  .כפוסל חיובי' שלא לשמה '� פונקציה אחת

  .'לשמה'כהעדר הדרישה של ' שלא לשמה '� פונקציה שניה

. שתי הפונקציות הללו לא באות לידי ביטוי בבת אחת בדר+ כלל, ז"לטענת הגרי

ואפילו כאשר האד� חושב , ז מבי� שבקרב� קיי� תמיד הרובד של סתמ� לשמ�"הגרי
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איננה מגיעה ' לשמה'אותה פונקציה שניה של העדר , ממילא. מחשבת שלא לשמה

  .מכח הדי� של סתמ� כלשמ�' לשמה' יש תמיד. לכדי ביטוי מעשי

הוא , פוסל חיובי' שלא לשמה'חידוש זה מותנה כמוב� בהבנה שעל א	 היות ה

ז על סברה ועל "את ההבנה הזו משתית הגרי. איננו מצליח לעקור את רובד הסתמא

  . שתי גמרות שמאוששות את תפיסתו

'  בקביעת הגמנית� להעלות שלוש הבנות אפשריות. נציג את הסברה, ראשית

  :' סתמ� כלשמ�'ש

מצליח להשיג את ' לשמה'סתמ� שאיננו כולל .  אי� צור+ בלשמ�� הבנה אחת

ולמעשה אי� דרישה כזו של לשמה והעיקר הוא שלא , התוצאות ההלכתיות של לשמ�

  .'שלא לשמה'יהיה בשטח הפוסל של 

א דעתו של נובע ממקור סובייקטיבי שהו' לשמה'אבל ה,  צרי+ לשמה� הבנה שניה

אפילו א� בשעת השחיטה , אנחנו מניחי� שאד� המביא קרב� חושב לשמו. האד�

  .עצמה הוא ביצע את הכל בסת�

. והלשמה בוקע ועולה מתו+ יסודות אובייקטיביי�,  צרי+ לשמה� הבנה שלישית

יש דינמיקה פנימית שבה עצ� העובדה שהקרב� עלה על מסלול של הקרבה מניעה 

  .כלומר ג� בסתמא', לשמה'תו מסלול ג� בלי שיחשבו ומאיצה אותו באו

. נראה שהוא מבוסס על ההבנה השלישית, ז"א� נבח� את החידוש של הגרי

לפי ההבנה הראשונה אי� . אינו עוקר את רובד הסתמא' שלא לשמה'ז חידש שה"הגרי

. 'הלשמ'ובי� ' שלא לשמה'וכל מהותו היא סימו� קו הגבול שבי� ', סתמא'מטע� חיובי ל

  .אי� משמעות לסתמא' שלא לשמה'לפיכ+ ברור שכאשר יש מחשבת 

לפי ההבנה השניה כל יסוד ההנחה שסתמ� כלשמ� הוא באומדנא הקשורה 

שתיקתו . אומדנא זו נכונה כל עוד האד� שותק ולא אומר כלו�. למחשבת האד�

אבל א� הוא אומר . מאפשרת לנו להניח שבמחשבתו הוא מתכוו� למה שהוא עושה

  .הסתמא מאבד את מקומו', שלא לשמה'במפורש שהוא מקריב 

אינה עוקרת את ' שלא לשמה'רק לפי ההבנה השלישית נוכל לטעו� שמחשבת 

ואילו , היא מחשבה סובייקטיבית' שלא לשמה'זאת משו� שמחשבת . רובד הסתמא

שנובע מ� הסתמא מבוסס על יסודות אובייקטיביי� שאי� לאד� שליטה ' לשמה'ה

ובשלב זה , הקרב� הוא קרב� עולה והוא ימשי+ להיות כ+ מכח תכונותיו הוא. עליה�

  .אי� למחשבת האד� יכולת להפקיע את הדינמיקה הזו

הבדל זה בי� ההבנות השונות בסתמא נוגע ישירות לשאלת יכולת עקירת הסתמא 

אבל יש ַל6Bִני בי� ההבנות השלכות ג� על היק	 הדי� של . במצב של שלא לשמה

נית� להרחיב את ההיק	 כמעט לכל מעשה אותו , א� מדברי� על אומדנא. תמאס
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א� מדברי� על תכונה אובייקטיבית של החפ, שכוללת , לעומת זאת. עושה האד�

יש להגדיר באלו חפצי� קיימת תכונה זו ', סתמ� כלשמ�'בתוכה את הפוטנציאל של 

  .ובאלו חפצי� לא

ח "הגר. ח בחיבורו בהלכות תפילי�"הגריסוד זה מהוה את אחד המוקדי� לדברי 

יא ש� פוסק /ח מעמת בי� הלכות תפילי� א"הגר. �"הנדרשת בסת' לשמה'ד� ש� ב

טו ש� פוסק /ובי� הלכות תפילי� א, � טעו� לשמה"� שעיבוד עורות הסת"הרמב

  :פסיקה זו קשה משתי סיבות . �6 אינה טעונה לשמה"� שכתיבת הסת"הרמב

� הממוקדת בכתיבה אינה זוקקת "צד יתכ� שקדושת הסתכי.  מסברה� סיבה אחת

  ?ואילו עיבוד העורות שהוא רק הכשר מצוה טעו� לשמה, לשמה

שוללת את האפשרות של הצור+ בעיבוד : בגיטי� מה' הגמ.  מגמרא� סיבה שניה

  .לשמה ללא כתיבה לשמה

ח בחיבורו היא שאכ� א� נחו, עיבוד לשמה נחוצה ג� "נקודת המוצא של הגר

ח "טוע� הגר, בפועל. � דורש לשמה בכתיבה"וממילא יש להניח שהרמב, כתיבה לשמה

  .� לשמה רק בעיבוד משו� שבכתיבה קיי� הרקע לדי� של סתמ� כלשמ�"מצרי+ הרמב

, בגיטי� דנה בגוי' ח בכ+ שהגמ"בגיטי� תולה הגר' � לגמ"את השוני בי� הרמב

, ר לומר שבפועל יש סתמא בכתיבהממילא אי אפש. 'סתמ� כלשמ�'ובגוי אי� תשתית ל

� "הרמב. � שנכתב שלא לשמה"וחוזרי� לנקודת המוצא הבסיסית של פסילת סת

  .ובישראל מספק הסתמא את הלשמה של הכתיבה, לעומת זאת ד� בישראל

שיי+ דווקא בכתיבה ולא ' סתמ� כלשמ�'דברי� אלו בנויי� כמוב� על ההנחה ש

ישראל ומסתמ+ בכתיבה על הסתמא דורש � שעוסק ב"ועל כ� ג� הרמב, בעיבוד

הנחה זו מתיישבת לכאורה רק ע� . בעיבוד לשמה אקטיבי היות שש� אי� סתמא

מדוע לחלק בי� , א� מדובר באומדנא של דעת האד�. ההבנה השלישית בדי� סתמא

  .לעומת זאת א� עוסקי� באופי הפנימי של החפ, אפשר לחלק? הכתיבה לעיבוד

. '�"לש� סת'ואי� שו� דבר שיהפו+ אותה ל, כת עור רגילהבעיבוד מדובר על חתי

ואלו כבר , �"� ובעור המעובד לסת"לעומת זאת בכתיבה מדובר בפרשיית סת

  .7שאותה אפשר לראות ג� בסתמא' לשמה'מעניקי� דחיפה פנימית של 

  
לכתיבת האזכרות יש דיני� מיוחדי� ובה� נחוצה מחשבת . � עצמו"מדובר על כתיבת הסת   6

  .ח בהמש+"ס לפרט זה מרחיב הגרביח. �"לשמה לדעת הרמב

אפשר לומר שאד� המעבד . לכאורה ג� לפי ההבנה של אומדנא נית� לחלק בי� כתיבה לעיבוד   7

. �"משו� שעיבוד עורות איננו מלאכה הקשורה דווקא לסת, �"עורות איננו חושב על סת

 לכתיבת ת אפשר להניח שברמה הסובייקטיבית גרידא דעתו היא"לעומת זאת באד� הכותב ס

ח עצמו משמע שהוא "בדברי הגר, מכל מקו�. � לצרכי� אחרי�"� היות שלא כותבי� סת"סת
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אפשר לקבל את ב� דמותו , �"ח ביחס לסת"ג� א� לא נקבל את החידוש של הגר

תשתית , בקרב� יש תשתית בסיסית של קדושת פה. וגע לקדשי�ז בנ"אצל הגרי

תשתית זו יוצרת בהמש+ את אותה דינמיקה . המייעדת מראש את הבהמה לקרב�

  .פנימית של סתמ� כלשמ�

בכמה מקומות הרחיבו את היריעה בנוגע לצור+ בלשמה וליעילות של ' התוס

בכל ' סתמא'יישו� ה. שוני�� על רבדיו ה"במילה ובסת, ה� דנו בטויית ציצית. סתמא

זאת משו� . אבל הוא לא שולל אותו, ח"אחד מאלו מנוגד לקו החשיבה של הגר

במקומות בה� אפשר לדבר על סתמא . שתמיד נוכל לדבר על שני ערוצי� של סתמא

ובשאר המקומות נדבר , ח"כנובע מאופיו הפנימי של החפ, נייש� את הערו, של הגר

  .� דעתו של האד�על סתמ� כלשמ� מתו+ אומד

הבנת הסתמא כגרעי� פנימי הטמו� בטיבו של , ז"א� נחזור לגרי, מכל מקו�

. איננו עוקר את רובד הסתמא לעול�' שלא לשמה'מאפשרת לנו לחדש ש, החפ,

' לשמה'ואת העדר ה, חידוש זה בנוי על כ+ שמחשבת שלא לשמה היא פוסל חיובי

כפוסל ' שלא לשמה'את ההבנה של ז מאושש "הגרי. מספקי� תמיד על ידי הסתמא

  :ונציג שתי� מה� ', בכמה מובאות מ� הגמ, חיובי

. בה נאמר שחטאת הנשחטת לש� חולי� כשרה: בזבחי� מו'  הגמ� מובאה אחת

  :בראשית המסכת מנמקת את הדי� הזה באופ� הבא ' הגמ

" ·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡-‰ÏÂÒÙ ‰ÏÂÚ Ì˘Ï ‰ËÁ˘˘ ˙‡ËÁ  , ÔÈÏÂÁ Ì˘Ï ‰ËÁ˘
¯È˘Î‰ ,‰· ·È¯ÁÓ ‡Ï ‰�ÈÓ ‡Ï„ ‰· ·È¯ÁÓ ‰�ÈÓ„ ‡ÓÏ‡" ...    

  )‚ ÌÈÁ·Ê(.  

החילוק בי� לש� עולה ולש� חולי� מוב� רק א� חושבי� במונחי� של גור� 

ג� כאשר האד� חושב לש� חולי� חסר , א� מדובר בהעדר לשמה. מחריב והורס

 מעידה על פוסל את הקרב�' דמינה מחריב בה'שרק ' קביעת הגמ. 'לשמה'הרובד של ה

  .ולא רק חסרו� והעדר לשמה, כ+ שמחשבת שלא לשמה היא פוסל ומחריב

ז את עצ� חידושו ביחס "זו מראה הגרי' מגמ: . בפסחי� ס'  הגמ�  מובאה שניה

  :נאמר ' בגמ. 'סתמא'לדור בכפיפה אחת ע� ה' שלא לשמה'ליכולת של 

" ‡·¯ ¯Ó‡-¯˘Î ÂÓ˘Ï ‡Ï˘Â ÂÓ˘Ï ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· ÂËÁ˘˘ ÁÒÙ ! ÂÓ˙Ò ‡‰„ 
¯˘Î ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ‰ÈÏ ËÈÁ˘ ÈÎ ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡Â È‡˜ ÂÓ˘Ï , ˜ÈÙÓÂ ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ È˙‡ ‡ÓÏ‡

  
א� כי לאו דווקא על יסוד הבוקע ועולה מתו+ תכונות החפ, אלא , בנה על יסוד אובייקטיבי

  . כתיבה מול עיבוד�על יסוד הקשור לטיב הפעולה הנעשית 
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ÂÓ˘Ï „ÈÓ ‰ÈÏ , È„ÈÓ ‰ÈÏ ˜ÈÙÓÂ ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ È˙‡ ÂÓ˘Ï ‡Ï˘Â ÂÓ˘Ï ÈÓ� ËÈÁ˘ ÈÎ
ÂÓ˘Ï" ...    

  )Ò ÌÈÁÒÙ(:  

לש� כ+ הוא נעזר . רבא לומד את הדי� של פסח ששחטו לשמו ושלא לשמו

פסח ששחטו שלא , כידוע. של פסח ששחטו שלא לשמומקרה , במקרה פשוט יותר

וזאת משו� שהפסח בשאר ימות השנה מוגדר כשלמי� , לשמו בשאר ימות השנה כשר

  .ושלמי� ששחט� שלא לשמ� כשרי�

ג� פסח ששחטו לשמו ושלא , ממשי+ רבא וטוע� שא� פסח שלא לשמו כשר

כמקרה המורכב הטע� הוא שבעצ� כל פסח ששחטו שלא לשמו מוגדר . לשמו כשר

שהרי בכל פסח ששחטו שלא לשמו קיי� עדיי� הרובד של . 'לשמו ושלא לשמו'של 

  .וסתמ� כלשמ�, הסתמא

א� פסח ששחטו שלא לשמו כשר אפשר להסיק ששלא לשמו בתוספת , ממילא

מכא� קצרה הדר+ להבי� שג� מחשבה . הלשמו הנובע מ� הסתמא יוצר קרב� כשר

בתוספת שלא לשמו יוצרת בפסח של ) ות על הסתמאולא רק הסתמכ(אקטיבית לשמו 

  .שאר ימות השנה קרב� כשר

משווה פסח ששחטו לשמו ושלא לשמו ' עצ� העובדה שהגמ, במילי� אחרות

מעידה על כ+ שג� בפסח ששחטו שלא לשמו קיי� הרובד , לפסח ששחטו שלא לשמו

וזהו , א לשמורובד זה איננו מתבטל אפילו כאשר הוא חי לצד מחשבת של. של סתמא

  .8ז"מוקד חידושו של הגרי

  
בזבחי� : . ובי� ההוכחה מפסחי� ס: כחה מזבחי� מויש לציי� שקיי� הבדל משמעותי בי� ההו   8

אי� : מפסחי� ס. 'העדר לשמה'ולא רק , רואי� שמחשבת שלא לשמה היא פוסל חיובי: מו

זאת משו� . בפסחי� נידונית מחשבת שלא לשמה כמחשבה מכשירה' שהרי בגמ, הוכחה לכ+

שבת שלא לשמה ואילו מח, שבפסח הנשחט לאחר זמנו דווקא מחשבת לשמה היא הפוסלת

  .מכשירה

באה במגמה להראות שדי� סתמא אינו אומד� דעתו של האד� אלא יסוד : ההוכחה מפסחי� ס  

ודאי שאי� אומד� של ' שלא לשמו'שהרי במצב של . אובייקטיבי שקיי� בחפצא של הבהמה

שג� במצב כזה קיי� רובד של סתמא לצד ' וא	 על פי כ� משמע מהגמ, מחשבת סתמא

  .'א לשמהשל'מחשבת ה

שכ� ההוכחה מתייחסת לשלב של , יז"בנקודה זו טמו� מוקש מסויי� בהוכחתו של הגר, אמנ�  

' הגמ. שאי� רובד של סתמא בקרב�' קובעת הגמ, לכאורה, למסקנה. 'א בסוגיית הגמ"הו

' שלא לשמו'כלומר מחשבת , )רובד הסתמא(=מסיקה שאתי שלא לשמו ומפיק מידי לשמו 

  .א"ז בהו"אה ומפקיעה את רובד הסתמא שעליו הצביע הגרימנצחת במאבק ומוצי
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נציי� . יש תמיכה מגמרות רבות נוספות, לעקרו� הזה של שלא לשמה כפוסל חיובי

  :ז בחיבורו "אחת מה� אותה לא מביא הגרי

 ..." ‡È�˙„Î- ÁÒÙ· ¯Ó‡� '‡Â‰ '·ÎÚÏ ‰ËÈÁ˘· , Â· ¯Ó‡� ‡Ï Ì˘‡ Ï·‡'‡Â‰ ' ‡Ï‡
ÔÈ¯ÂÓÈ‡ ˙¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï ,Ë˜Â‰ ‡Ï˘ ÂÓˆÚ ‡Â‰Â ÂÈ¯ÂÓÈ‡ Â¯-¯˘Î "    

  )Ê ÌÈÁ·Ê(:  

הנימוק הוא שדי� הלשמה כמעכב . מוכיחה שדי� לשמה איננו מעכב באש�' הגמ

אבל בפסח . 'הוא'וא	 באש� כתובה המילה ', הוא'בקרב� פסח נלמד מ� המילה 

אנחנו . מוסבת המילה הזו על השחיטה ואילו באש� היא מוסבת על הקטרת האימורי�

אש� המוקטר ממילא לא יתכ� ש. כשר, קטרו אימוריו כלליודעי� שאש� שלא הו

  .יש לדרוש באופ� שונה' הוא'ואת המילה , שלא לשמו יפסל

כפי שהוא , בפסח' שלא לשמה'ה וזבחת מפני� אותנו למקור פסול "בד' התוס

  :מופיע בספרי 

" ÁÒÙ ˙Á·ÊÂ-ÁÒÙ Ì˘Ï Â˙ËÈÁ˘ ‡‰˙˘  ,ÏÂÒÙ ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ÂËÁ˘ Ì‡˘ . ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡
Â˙ËÈÁ˘ ,ÂÓ„ ˙˜È¯ÊÂ ÂÓ„ ÏÂ·˜ ˙Â·¯Ï ÔÈ�Ó ? ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙'˙È˘ÚÂ' . ‰·¯Ó È�‡˘ ÏÂÎÈ

ÂÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ˙‡ ? ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙'˙Á·ÊÂ ,'‰˙È‰ ÏÏÎ· ‰ÁÈ·Ê ,‰‡ˆÈ ‰ÓÏÂ ? ‰ÈÏ‡ ˘È˜‰Ï
-‰¯ÙÎ‰ ˙‡ ˙·ÎÚÓ˘ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÁÈ·Ê ‰Ó  ,‰¯ÙÎ‰ ˙‡ ·ÎÚÓ˘ ÏÎ Û‡ , ‰¯Ë˜‰ ‰‡ˆÈ

‰¯ÙÎ‰ ˙‡ ˙·ÎÚÓ ‰�È‡˘"    
  ) ‰‡¯ ˙˘¯Ù ÌÈ¯·„ È¯ÙÒÎ˜ ‰˜ÒÈÙ"Ë(  

. שדי� לשמה יפסול בפסח אפילו בהקטרת אימורי�א "יש הו', בניגוד לגמ, בספרי

נשאלת . מסיקי� שאי� פסול שלא לשמה בהקטרה' וזבחת'רק בגי� גזירת הכתוב של 

וכיצד יתכ� שמחשבת שלא , הרי הוא עצמו שלא הוקטרו אימוריו כשר', שאלת הגמ

  ?לשמה תפסול בו

  :בנויה לכאורה על שתי ההנחות הבאות א זו של הספרי "הו

  .שלא לשמה איננו העדר וחסרו� אלא פוסל חיובי. ז" הנחת הגרי� הנחה ראשונה

.  פוסל חיובי פוג� בקרב� אפילו בשעת עבודה שאיננה מעכבת� הנחה שניה

  .עשייה בפסול גרועה מאי עשייה

הלכות יש חמש , למשל. ס"להנחה השניה יש דוגמאות בתחומי� נוספי� בש

י ושאר הראשוני� נחלקו לגבי מצב בו מתבצע אחד מ� "רש. הפוסלות בשחיטה

ההלכה העומדת בבסיס הדי� של מיעוט בתרא . הפסולי� הללו בשחיטת מיעוט בתרא

וא� יפסיקו בו הבהמה תהיה , היא שאחרי שלב מסוי� בשחיטה אי� צור+ להמשי+
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את אחד מ� ' מיעוט בתרא' במה קורה א� מישהו המשי+ מכא� והלאה וביצע. כשרה

  ?הפסולי�

י סובר שהפסולי� "אבל רש, לדעת רוב הראשוני� דבר זה לא יפסול את השחיטה

י מניח שתי הנחות הדומות להנחות "רש. 9של השחיטה שייכי� ג� במיעוט בתרא

  :שהזכרנו 

  . הפסולי� הללו בשחיטה אינ� חסרו� אלא פסולי� חיוביי�� הנחה אחת

  .ול חיובי גרוע מאי עשייה כלל פס� הנחה שניה

שהפסול החיובי של שלא , באותו אופ� אפשר לומר ביחס להקטרת אימורי אש�

א זו "הו. לשמה מסוגל לחול בהקטרה א	 על פי שהקרב� כשר ללא הקטרה כלל

  .'שלא לשמה'ז באופי הפסול של "מאוששת כמוב� את הבנת הגרי

  :ז "חס ליסוד של הגריהבאה עולה סימ� שאלה מסוי� בי' מהגמ, מנגד

"‰ÏÒÙ ÈÓ ‰Ï·˜Â? ... ‡·¯ ¯Ó‡-‡È˘˜ ‡Ï  , ‡Ï˘ ˙·˘ÁÓ· Ô‡Î ÏÂ‚ÈÙ ˙·˘ÁÓ· Ô‡Î
‰Ó˘Ï" ...    

  )‚È ÌÈÁ·Ê(.  

ואילו , סוברת שמחשבת פיגול אינה פוסלת בשעת הקבלה' בשלב הזה הגמ

אבל ', הבנה זו נדחית בהמש+ הגמ. מחשבת שלא לשמה פוסלת א	 בשעת הקבלה

  .ז"בעייתי לאור היסוד של הגרי' משלב הזה של הג

היא שפיגול זו מחשבה של פסול ' לכאורה ההבנה הפשוטה בחילוק שמעלה הגמ

פוסל חיובי הוא אמנ� פוסל . אקטיבי ואילו שלא לשמה זה בס+ הכל העדר לשמה

אבל היקפו מוגבל לנקודות הקריטיות בה� נקבעת זהות , בעל עוצמה גבוהה יותר

אבל הוא לא , פוסל של העדר הוא פוסל חלש יותר.  וזריקהדהיינו שחיטה, הקרב�

ולא צרי+ , בכל שלב בו הוא חסר אי� לשמה. זוקק נקודה מיוחדת להתביית עליה

  .לחפש דווקא שחיטה או זריקה

ז ג� לא בשלב שבו עולה "זו לא מקעקעת את היסוד של הגרי' יש להדגיש שגמ

הוא העדר ' שלא לשמה' זו עולה ש'אמנ� מגמ. חילוק בי� שלא לשמה ובי� פיגול

שיש , ז"וכ+ אכ� סובר הגרי, נוכל לומר. ז"אבל אי� בכ+ שלילה להבנת הגרי', לשמה'ה

יש שלא לשמה כפוסל חיובי ובדומה לפיגול הפוסל הזה לא . 'שלא לשמה'שני דיני� ב

אבל קיי� ג� שלא לשמה . 'לפחות בשלב זה של הגמ, אמור לחול בשעת קבלת הד�

  .'ובו עסקה הגמ, והעדר זה חל ג� בשעת הקבלה, לשמהכהעדר 

  
  ].השני[ה החליד "ד' ובתוס] השני[ה תיקו "י ד"רש: עיי� בחולי� ל   9
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� בהלכות "ז להבנת דברי הרמב"מנצל הגרי' שלא לשמה'את היסוד הכפול של 

כפי (א שיש צור+ בששה סעיפי לשמה "� פוסק בהי"הרמב. יא�י/מעשה הקרבנות ד

� "נושאי כליו של הרמב. 'סת� כשר בה�'והוא מוסי	 ש:) שמובא במשנה בד	 מו

אפילו א� . שהרי באות� שישה סעיפי לשמה לכאורה אי� צור+ בדי� סתמא, �מקשי

  .הדבר לא יעכב' שלא לשמה'יחשבו בה� 

� מונה את פסולי המחשבה "הרמב. � עצמו"עניי� זה בולט אפילו בדברי הרמב

והוא קובע ביחס למחשבת שינוי הש� שתפקודה כמחשבה , בהלכות פסולי המוקדשי�

מדוע א� כ� נחו, הרובד של . וי קודש ושינוי בעלי� בלבדהפוסלת מתייחס לשינ

  ?סתמא בכל אות� ששה סעיפי לשמה

כמחשבה הפוסלת שיי+ רק בשינוי קודש ' שלא לשמה'ז שאכ� "כא� מחדש הגרי

ולהבנת , אבל שלא לשמה כהעדר לשמה קיי� בכל אות� ששה דברי�. ושינוי בעלי�

יסוד של סתמ� כלשמ� אנחנו יכולי� לומר רק בזכות ה. ז קיו� זה הוא לעיכובא"הגרי

  .�"וזו משמעות פסיקת הרמב, שבפועל אי� ביטוי מעשי להעדר הלשמה

� בהלכות מעשה "ולצידו יש לציי� שבלשו� הרמב, ז"זהו עיקר חידושו של הגרי

� בהלכה "מדברי הרמב, למשל. הקרבנות קיימות כמה נקודות נוספות הטעונות הסבר

לסתמא . נכו� רק בעולה ושלמי�, תמא כשר ועולה לבעלי�משמע שהדי� של ס' י

וכא� עולות מבחינה אפריורית שתי , בחטאת ואש� אי� את די� הכשרות הקלאסי

  :אפשרויות 

כשרי� ולא עלו לבעלי� ' בחטאת ואש� הסתמא יוצר מצב של � אפשרות אחת

גיל זאת משו� שבחטאת ואש� נחוצה כפרה ממוקדת מעבר להכשר הר. 'לש� חובה

  .אינו מסוגל ליצור כפרה כזו' סתמא'ו, של הקרב�

ובניגוד לעולה ושלמי� שכשרי� בסתמא ,  הפער קיצוני יותר� אפשרות שניה

  .החטאת והאש� פסולי� לחלוטי� בסתמא

ולומר שהאש� כשר ולא עולה בסתמא , נית� ג� להפריד בי� חטאת ובי� אש�

� בהלכות פסולי המוקדשי� "רמבאבל מדברי ה. ואילו החטאת פסולה לגמרי בסתמא

� פוסק בהלכות "הרמב. וג� החטאת כשרה בסתמא, משתמע שאפשרות זו דחויה

לפיכ+ סביר להניח שבסתמא היא . ד שחטאת לש� חולי� כשרה/פסולי המוקדשי� טו

וא� נשלי� את הדיוק מהלכות מעשה הקרבנות נאמר שהיא כשרה ולא , ג� כשרה

  .עלתה לבעלי�

ז טע� "הגרי. ז"היתה לנו דחייה לדברי הגרי, י� באפשרות השניהלו היינו נשאר

וא� היינו אומרי� שסתמא פסול בחטאת ואש� , שרובד הסתמא שורד תמיד בקרב�

אבל א� מציבי� את . ז לפחות ביחס לחלק מ� הקרבנות"היינו שוללי� את יסוד הגרי
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 נגד דברי אי� מכא� ראיה, הסתמא של חטאת ואש� במשבצת של כשרי� ולא עלו

  .ז"הגרי

� "מדברי הרמב. � בעולה"נקודה נוספת הטעונה עיו� היא ההתמקדות של הרמב

היא : א משתמע שדרישת אות� ששה סעיפי הלשמה המופיעי� בזבחי� מו"בהלכה י

הוא : לכאורה ניסוח המשנה בזבחי� מו. דרישה המוסבת דווקא על קרב� העולה

אמנ� .  נזבח ולא רק העולההזבחשלשמ� המשנה עוסקת בששה דברי� , ניסוח כללי

אבל לכאורה מדובר בדוגמה , את הדיני� הללו עוסק בעולה' הפסוק ממנו לומדת הגמ

  .י על אתר אומר זאת במפורש"בלבד ורש

אשר על כ� הוא . עוסקת דווקא בעולה: � הבי� שהסוגייה בד	 מו"יתכ� שהרמב

 ביחס לכל הקרבנות דרושי� ג� .קובע ששינוי קודש ושינוי בעלי� הנידוני� בד	 ד

נית� . דרושי� דווקא בעולה: ואילו ששת סעיפי הלשמה הנידוני� בד	 מו, בשלמי�

יתכ� שלש� אשי� נחו, , למשל. להבי� דבר זה לפחות ביחס לחלק מסעיפי הלשמה

. בשלמי� שרק אמוריה� לאשי� אי� צור+ בכ+. דווקא בעולה שכולה כליל לאשי�

  .ולה יפה בשאר סעיפי הלשמהאבל הסבר זה אינו ע

בו , א� נקבל את היסוד הזה יש לנו פתח נוס	 להבנת חילוק הסוגיות, מכל מקו�

 .דנו בשיעור הקוד�


