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        מחשבה בקדשי�מחשבה בקדשי�מחשבה בקדשי�מחשבה בקדשי�. . . . אאאא

בראשית ' התוס. ס"הנושא של מחשבה לעומת דיבור נידו� בכמה הקשרי� בש

וה� מפני� אותנו לסוגייה בפרק , כל מחשבה בקדשי� היא בדיבורהמסכת קובעי� ש

  :במשנה ש� מובאת מחלוקת התנאי� הבאה . המפקיד

" ÔÂ„˜Ù· „È ÁÂÏ˘Ï ·˘ÂÁ‰-·ÈÈÁ ÌÈ¯ÓÂ‡ È‡Ó˘ ˙È·  , „Ú ·ÈÈÁ Â�È‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÏÏ‰ ˙È·Â
„È Â· ÁÏ˘È˘" ...    

  )‡··-‚Ó ‡ÚÈˆÓ(:  

ועל רקע זה ,  בשליחות ידמחשבה גרידא מספיקה כדי להתחייב, לפי בית שמאי

  :א� מדובר ג� במחשבה או דווקא בדיבור ' מבררי� התוס

"¯Â·È„ ÈÂ‰ ‰·˘ÁÓ Í‰ ,Ó ÛÈÏÈ„Î'¯·„ ÏÎ ÏÚ ,' ‡ÏÂ ¯Â·È„· ÈÂ‰ ÈÓ� ÏÂ‚ÈÙ ˙·˘ÁÓ ÔÎÂ
· ˜¯Ù· ÁÎÂÓ„Î ·Ï· 'ÌÈÁ·Ê„" ...    

  )‡··-‚Ó ‡ÚÈˆÓ :ÒÂ˙ '„"·˘ÂÁ‰ ‰(  
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. � מחשבה בקדשי� בחדא מחתאמתייחסי� לדי� מחשבה בשליחות יד ולדי' התוס

ויש לבחו� אותה כמוב� על רקע רחב יותר של דיני� , אבל נית� לפקפק בהשוואה הזו

  .נוספי� בה� נאמרו הלכות של מחשבה

, ישנ� תחומי� בה� נאמר במפורש שמחשבה מועילה. לנושא זה כמה מוקדי�

הכונה וא	 על פי כ� נחלקו הראשוני� א� , למשל בהפרשת תרומות ומעשרות

שאלה זו מתעוררת בעיקר באות� תחומי� . למחשבה ממש או שיש צור+ בדיבור

  .שבה� המחשבה אמורה ליצור חלות

. ישנ� תחומי� בה� נאמר הדי� של מחשבה ולכאורה אי� בה� צור+ בדיבור

במקרי� אלו לא מדובר בהלי+ הלכתי פורמלי של יצירת חלות אלא בהגדרת סוג של 

  :המורידה כלי� לידי טומאת� למשל מחשבה . מציאות

 ..."‰·˘ÁÓ· Ô˙‡ÓÂË È„ÈÏ ÔÈ„¯ÂÈ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ , ÈÂ�È˘· ‡Ï‡ Ì˙‡ÓÂË È„ÈÓ ÌÈÏÂÚ Ô�È‡Â
‰˘ÚÓ" ...    

  )ÎÙ ÌÈÏÎ"Ó ‰"Ë(  

ולכאורה ברור שאי� צור+ : נט�.משנה זו נידונית במסגרת הסוגייה בקידושי� נט

  .1בדיבור אלא מספיקה מחשבת הלב גרידא

מו תרומה ומעשרות ובי� התחו� של מחשבה בטומאה נעו, ההבדל בי� תחומי� כ

יכול להיות שנחלק בי� (בתרומה ומעשר יש נסיו� ליצור חלות . בנקודה אותה הזכרנו

ויתכ� שכדי ליצור חלות נחו, אמצעי ממשי כמו , )תרומה ובי� מעשר בהקשר זה

. מאליהמחשבה בכלי� משמשת רק כהגדרת מצב והחלות נוצרת , לעומת זאת. דיבור

  .2אשר על כ� מסתפקי� במחשבת הלב

מחברי� את הדי� של מחשבה בקדשי� לדי� שליחות יד הנידו� ' התוס, כאמור

ח "אבל אפשר לחלק ביניה� ולש� הבנת הדבר ניעזר ביסוד שמעלה הגר, בהמפקיד

והוא מצטט חילוק שעולה בדברי , �"ח ד� ביצירת לשמה בסת"הגר. בהלכות תפילי�

מהטור משתמע שהחלת קדושת . � לבי� קדושת האזכרות"שת הסתהטור בי� קדו

  .� טעונה דיבור בפה ואילו להחלת הקדושה באזכרות נחוצה מחשבה בלבד"הסת

  
עיי� בכלי� . ולדעתו נחו, דיבור ג� כדי להוריד כלי� לידי טומאת�, ט חולק"יו' התוס, אמנ�   1

ה "א ד"ג מי"בעוקצי� פעיי� ג� . ה החושב"ד ד"ט מ"ובפרה פ, ה ומחשבה"ט ד"ה מ"פכ

  .משיחרחר

שישנ� שני תחומי� בה� המחשבה מועילה ג� בלי ' ש� קובעת הגמ, :עיי� בשבועות כו   2

והראשוני� נחלקו א� תרומה פירושה תרומת , מדובר בתרומה וקדשי�. להוציא בשפתיו

.  משו�ה"ד' ובתוס, ה תרומה"י ד"עיי� ברש. המשכ� או שמא פירושה תרומת דג� תירוש ויצהר

  .ח"ז בסק"ובט', ב סעי	 ו"ח סימ� תקס"ע או"עיי� ג� בשו
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בעיקר לאור התחושה האינטואיטיבית שקדושת אזכרות גבוהה , הבדל זה תמוה

היינו מצפי� שג� , � מצרי+ הטור דיבור ממש"א� בקדושת הסת. �"מקדושת הסת

ח מבאר את ההבדל על רקע האופי "הגר. דושת אזכרות לא נסתפק במחשבה גרידאבק

  :� ובאזכרות "השונה של די� הלשמה בקדושת הסת

 ..."˙Ò Ï˘ ÔÓ˘Ï ÔÈ„ È�‡˘„"Ó ,ÚÂ ÔÓ˘Ï Ï˘ ‰ÙÒÂ� ‰·˘ÁÓÂ ‰�ÂÂÎ ÔÈ„ ‡Â‰„" Ô�ÈÚ· Î
¯Â·È„ ‰Ê· ...‡˘Ó" Ô˙˘Â„˜Â ˙Â¯ÎÊ‡ ˙·È˙Î· ˙„ÁÂÈÓ‰ ‰�ÂÂÎ ÔÈ„ ÔÈ�ÚÏ Î-‰„  ˜¯ ‡Â

Ì˘‰ ˙¯Â˙· Ì·˙ÎÈ˘" ...    
  )¯‚‰ È˘Â„ÈÁ"‡ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰· Á/ÂË(  

  :ח מחלק בי� שני סוגי מחשבה "הגר

  . מחשבה היוצרת חלות� סוג אחד

  . מחשבה המגדירה מצב�  סוג שני

וזה פשר הדרישה של , לש� יצירת חלות נדרש למחשבה גיבוי של ביטוי שפתיי�

מחשבה המגדירה מצב לא מנסה ליצור , תלעומת זא. �"דיבור ביצירת קדושת הסת

הגדרה כזו לא זוקקת . חלות אלא רק להגדיר הגדרה סובייקטיבית בדעתו של האד�

  .ולכ� בקדושת אזכרות די במחשבה גרידא, דיבור

לא , כאשר אד� כותב ֵש�. כל הרעיו� של מחשבה באזכרות נעו, בנקודה הבאה

	 "א� אד� כותב את האותיות אל, למשל. ה"תמיד ברור הא� הכוונה לשמו של הקב

נחוצה הגדרה , אשר על כ�. הוא יכול להתכוו� למילת שלילה או לאזכרה, ד"למ

ד "	 למ"אחרי שהאותיות אל. לכוונתו והגדרה כזו יכולה ְלִהָ:ֵצר על ידי מחשבה בלבד

לדבר זה . ואי� צור+ ביצירתה והחלתה, הוגדרו כאזכרה קדושת� בוקעת ועולה מאליה

אי� צור+ בהחלת קדושה בֵש� כדי .  משמעות למשל ביחס לאיסור מחיקת הש�תהיה

', ברגע שיהיה ברור לנו שצירו	 אותיות מסוי� מכוו� לש� ה. ליצור בו איסור מחיקה

  .יחול בו איסור מחיקה

� אי� קדושה טבעית "משו� שלסת, � עצמו"עניי� זה לא שיי+ בקדושת הסת

בהחלת הקדושה , אשר על כ�. לות שאתה יוצר בווהוא פרי התוית שאתה מדביק והח

באופ� דומה נצרי+ דיבור לש� החלת קדושה בציצית . � יש צור+ בדיבור ממש"בסת

  .ותפילי� וכדומה

ככל שנראה את . 3על רקע זה נוכל לחזור לשאלת דיבור ומחשבה בקדשי�

  
ולפיה� במחשבת פיגול ' בשיעור נער+ דיו� על רקע שיטת התוס. בשאלה זו נחלקו הראשוני�   3

א משתמע שבכל פסולי המחשבה /� בהלכות פסולי המוקדשי� יג"אבל מהרמב. נחו, דיבור

בצורה מפורשת מופיעה דעה זו במאירי . )עיי� במשנה למל+ ש�(מספיקה מחשבה גרידא 

  .ה כל מה"ד. בפסחי� סג
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את סביר להניח שנדרוש דיבור כדי להחיל , מחשבת הפסול כיוצרת חלות בקרב�

ז האומר שמחשבת שלא לשמה היא מחשבת "א� נקבל את הגרי, לפיכ+. המחשבה

, לעומת זאת. 'נדרוש בה דיבור כפי שדורשי� בפיגול לדעת התוס, פסול בדומה לפיגול

א� אי� במחשבת שלא לשמה גור� חיצוני הרסני ומדובר בס+ הכל בהעדר לשמה או 

ציאות ונאמר שאפילו מחשבה יתכ� שנתייחס לכ+ בתור הגדרת מ, עקירת הסתמא

  .גרידא מועילה וזאת ג� א� בפיגול מצריכי� דיבור

חלות שבאה מיוזמת האד� , כל זאת מתו+ הבנה שהפיגול הוא החלת פסול בקרב�

מחשבת שלא לשמה , לעומתה. והיא לא נובעת מאליה מתו+ מציאות מסוימת

  .4משמשת רק כהגדרת מצב

        לא עלו לבעלי� לש� חובהלא עלו לבעלי� לש� חובהלא עלו לבעלי� לש� חובהלא עלו לבעלי� לש� חובה. . . . בבבב

קובעת ביחס לרוב הזבחי� שנזבחו שלא לשמ� שה� כשרי� אלא שלא המשנה 

  :י על אתר מבאר "רש. עלו לבעלי� לש� חובה

"Â¯„�Ï Â‡ Â˙·ÂÁÏ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ,ÂÓ˘Ï Â�ËÁ˘ÈÂ"    
  )· ÌÈÁ·Ê .˘¯"„ È"ÂÏÚ ‡Ï˘ ‡Ï‡ ‰(  

בה� יש משמעות לדי� . קרבנות חובה או נדרי�, י מתייחס לשני סוגי קרבנות"רש

י עולה "מרש. במוב� זה שהבעלי� צריכי� להביא קרב� נוס	'  עלו לבעלי�לא'של 

שבנדבה אי� לכ+ משמעות משו� שבנדבה אי� צור+ להביא קרב� נוס	 אפילו א� 

ק על "והובאו דבריו בשטמ, כ+ מדייק רבינו פר, בצורה מפורשת. הזבח נפסל לגמרי

  ].א[אתר באות 

שלכה על נדבה במישור של חיוב הבאת ה' לא עלו'אבל א	 על פי שאי� לדי� של 

עדיי� יש מקו� לשאול מה רמת . יתכ� שיש השלכות ברבדי� אחרי�, קרב� נוס	

מהי מידת הזיקה שיש לבעלי� אל , הקיו� של אותו קרב� נדבה שהוקרב שלא לשמו

  
מתו+ החילוק המוצע עולה שמחשבת שלא לשמה נעה CְDַַוח שבי� השוואה לפיגול ותביעה    4

נית� ג� . ובי� חילוק שבו בפיגול נדרוש דיבור ובשלא לשמה נסתפק במחשבה, של דיבור ממש

, אי� החלה של מעמד בקרב�.  הגדרת מצב ותו לאולומר שהפיגול הוא, לחלק בצורה הפוכה

מכא� והלאה בוקע הפסול . אלא רק הגדרה בדעתו של האד� לאכול את הזבח חו, לזמנו

במחשבת . לפיכ+ חילוק בי� המחשבות א� נחלק ביניה� יהיה לכיוו� ההפו+. ועולה מאליו

ת חדשה לקרב� פיגול נאמר שאי� צור+ בדיבור ואילו במחשבת שלא לשמה שמעניקה זהו

שהול+ ', עיי� בהקשר זה בקהלות יעקב בזבחי� סימ� א. כחפצא נאמר שיש צור+ בדיבור

  .באופ� כללי בקו מחשבה דומה
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יתכ� שג� במעמד של . מ של הבאת קרב� נוס	"הקרב� בהמש+ ואפילו א� אי� נפק

  .'שלא לשמה'ו� מסוי� מפאת הפסול של קרב� נדבה יש כרס

כרסו� זה מבוסס על ההנחה שישנ� שני מישורי� עיקריי� בה� אנו צריכי� לדו� 

  :' עלו לבעלי� לש� חובה'בהקשר של 

  . המישור הממוני� מישור אחד

  . המישור של יעוד הקרב�� מישור שני

בנת הדבר נבח� לש� ה. ביחס לדיני� שוני�, נית� לפצל בי� שני המישורי� הללו

  :תחו� מקביל שג� בו קיי� הדי� של חיוב אחריות 

" ÂÈ¯ÂÎÈ· ˘È¯Ù‰-ÂÊÊ·�  ,Â˜Ó� ,Â·�‚� , Â‡ÓË�˘ Â‡ Â„·‡-Ì‰È˙Á˙ ÌÈ¯Á‡ ‡È·Ó  ... ÔÈ�ÓÂ
˙È·‰ ¯‰Ï Ì‡È·È˘ „Ú Ì˙ÂÈ¯Á‡· ·ÈÈÁ ‡Â‰˘ ? ¯Ó‡�˘ :' ‡È·˙ Í˙Ó„‡ È¯ÂÎÈ· ˙È˘‡¯

‰ ˙È· '‡-ÍÈ‰Ï '-È·È˘ „Ú Ì˙ÂÈ¯Á‡· ·ÈÈÁ˘ „ÓÏÓ ˙È·‰ ¯‰Ï Ì‡" ...    
  )Ù ÌÈ¯ÂÎÈ·"Ó ‡"Á-Ó"Ë(  

אבל יש הבדל מהותי בי� ביכורי� לבי� , ג� בביכורי� יש די� של חיוב אחריות

בתוספתא מובאת דעת . חיוב האחריות בביכורי� נגמר ע� ההגעה להר הבית. קדשי�

ג� בספרי יש דעות . יהודה האומר שחיוב האחריות פג רק ע� ההגעה לבאר הגולה' ר

הא� מדובר בבאר הגולה , ונות באשר למקו� שבו פוקע חיוב האחריות בביכורי�ש

  .5או שמא בעזרה

כ+ דורשי� . חיוב האחריות בביכורי� מתמצה בהבאה למקו� מסוי�, מכל מקו�

יש כמוב� חיוב של הנחה וקריאה בביכורי� . מ� הפסוק הממקד את החיוב בהבאה

ללא הנחה . בל כל אלו ה� בבחינת מצוהא, 6ואלו דברי� שמעכבי� לדעות מסוימות

אבל חיוב האחריות נגמר כבר ע� ההבאה , וללא קריאה לא נתקיימה מצוות ביכורי�

  .למקדש

בקדשי� . בקדשי� קיי� רובד נוס	 שא	 הוא חלק מחיוב האחריות, לעומת זאת

, למעשה. מעבר לעניי� ההבאה למקדש ג� עניי� ההקרבה כלול בחיוב האחריות

י אצלנו משמע "מרש. ס"י במקומות שוני� בש"זו יש מבוכה סביב דברי רשבנקודה ה

י בחולי� "מרש, לעומת זאת. 7שחיוב האחריות הוא עד שיביא קרב� אחר וישחטנו

  
829�828ובתוספתא כפשוטה ביכורי� עמודי� , ז"עיי� בספרי דברי� פרשת ראה פיסקה ע   5.  

  . .יט�:עיי� בסוגייה במכות יח   6

א� נל+ בקו זה עד הסו	 נסיק שחובת האחריות , אמנ�. לאה א"י ד"רש. עיי� בזבחי� ב   7

ולא אחרי השחיטה כפי , כאשר הקרב� עולה לש� בעליו, מסתיימת רק סו	 תהלי+ ההקרבה

  .ה נדרי"ד: למשל במאירי בנדרי� ט, במספר ראשוני� הדבר מפורש. י"שמשמע מדברי רש
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  :ובמעילה עולה שג� בקדשי� נגמר חיוב האחריות ע� ההבאה לעזרה 

 ..."Ì˘‡ Â‡ ˙‡ËÁ ·ÈÈÁÈÓ„ Ô‡Ó„ ¯·Ò˜„ , Â˙ÂÈ¯Á‡· ·ÈÈÁ ‡Â‰ ÌÏÂÚÏ„Ú Â�‡È·È˘ 
‰¯ÊÚÏ ,Â˙ÂÈ¯Á‡Ó ¯ËÙ� Â‡È·‰˘ ÔÂÈÎÂ" ...    

  )ËÈ ‰ÏÈÚÓ .˘¯"„ È"‡ˆÈ˘ „Ú ‰(  

עולה . י בחולי� קלט"מרש. שמעו�' י לפחות במסגרת דעתו של ר"כ+ מסביר רש

  .שמעו�' דבר זה באופ� סתמי ולאו דווקא במסגרת דעת ר

ל א	 שחילוק ע, מ הלוי רצה לחלק בנקודה זו בי� קרבנות חובה ובי� נדרי�"הגר

י אצלנו שמפרט את חיוב האחריות באופ� זהה "זה אינו עולה בקנה אחד ע� דברי רש

פ� אחד הוא במישור . מ דיבר על פ� כפול של חיוב אחריות"הגר. ביחס לחובתו ולנדרו

יולדת , למשל. מדברת בהקשר הזה במושגי� של שיעבודא דאורייתא' והגמ, הממוני

  .וזה פשוט חוב, ולתהשמתה מביאי� היורשי� את ע

באופ� מקביל קיי� די� . מהפ� הממוני הזה נפטרי� על ידי ההבאה למקו� מסוי�

ויש נקודה מסוימת ממנה , בדיני ממונות לגבי אד� שפורע את חובו על ידי שליח

ועל רקע זה אפשר להבי� , כ+ ג� לגבי קדשי�. פוקעת אחריותו וחובו מוגדר כפרוע

  .באר הגולה והעזרה, וקות של הר הביתבנושא הביכורי� את המחל

אבל לצד הפ� הממוני קיי� כחלק מהמושג של חיוב אחריות ג� הפ� של הכפרה 

נוכל לומר , א� למשל אד� חייב חטאת והוא מביא אותה לעזרה. וקיו� המצוה

ברור ? אבל הא� כפרתו הושגה. שמהחוב הממוני הוא נפטר ולא נרד יותר לנכסיו

  .8 לחכות לתהלי+ ההקרבהלש� הכפרה יש. שלא

בנדר מסתיי� מושג . מ בי� נדר לבי� קרב� חובה"על פי הקו הזה חילק הגר

יש מניע שונה , בקרב� חובה שלא בא בגי� נדר. האחריות ע� סיו� החוב הממוני

נאמר שהשגת הכפרה , אשר על כ�. להבאת הקרב� והוא המניע של כפרה או ריצוי

נדגיש שוב . עד שישחטנו' לא עולה לבעלי�'קרב� וה, משמשת כחלק מחיוב האחריות

י עצמו מפורשת ההשוואה בי� קרבנות חובה ובי� "אבל ברש, שחילוק זה נאמר מסברה

  .9נדרי�

  
  .'מדת בבסיס מהל+ התוסיתכ� שזו החלוקה העו. ה"ה הג"ד' בתוס. עיי� בזבחי� ה   8

עוסקת בעליל בקרב� ' הגמ. י"בראשית המסכת תומכת בהשוואה של רש' הגמ, לכאורה   9

מ לו היה "לפי הקו של הגר. רק שהשחיטה היתה במחשבת פסול, שהובא לעזרה ונשחט

ואילו היה מדובר ' לא עלה'מדובר בקרב� חובה היינו אומרי� שעל א	 ההבאה לעזרה הקרב� 

עוסקת ' אבל הגמ. ינו אומרי� שהקרב� עלה לש� חובה היות שהוא הובא לעזרהבנדר הי

וזאת א	 על פי שהיתה הבאה , בנדר ודורשת מפסוק של נדר שהקרב� לא עלה לש� חובה

  .לעזרה והפסול הוא רק בשעת השחיטה במחשבת שלא לשמה
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        החילוק בי� נדר לנדבההחילוק בי� נדר לנדבההחילוק בי� נדר לנדבההחילוק בי� נדר לנדבה. . . . גגגג

  :לומדת מהפסוק בפרשת כי תצא את הלימוד הבא ' הגמ

"‰Ï ˙¯„� ¯˘‡Î ˙È˘ÚÂ ¯ÂÓ˘˙ ÍÈ˙Ù˘ ‡ˆÂÓ '‡-Â‚Â ‰·„� ÍÈ‰Ï '-È‡‰ ‰·„�  ? ¯„�
‡Â‰ !¯„� ‡‰È ˙È˘Ú ˙¯„�˘ ‰ÓÎ Ì‡ ‡Ï‡ ,‡‰È ‰·„� ‡Ï Ì‡Â , ÈÈÂ�È˘Ï È¯˘ ÈÓ ‰·„�Â
‰·?" ...    

  )· ÌÈÁ·Ê.-·(:  

  :המשנה במגילה מונה הבדל אחד בלבד בי� נדר לבי� נדבה 

"Ô˙ÂÈ¯Á‡· ·ÈÈÁ Â�È‡ ˙Â·„�Â Ô˙ÂÈ¯Á‡· ·ÈÈÁ ÌÈ¯„�‰˘ ‡Ï‡ ˙Â·„�Ï ÌÈ¯„� ÔÈ· ÔÈ‡"    
  )Á ‰ÏÈ‚Ó(.  

. מרמז לכאורה על כ+ שזהו ההבדל היחיד בי� נדר לנדבה' אי� בי�' של הניסוח

' אי� בי�'אמנ� יש לבחו� את הקביעה הזו ביחס לכל אותה סדרת משניות של 

המשנה קובעת שכל ההבדל בי� שבת ליו� , למשל. שמופיעה ברצ	 המשניות במגילה

  .10ות ביו� טובולמעשה הוצאה והבערה אסורות בשבת ומותר, טוב הוא אוכל נפש

לא מוצאי� הבדלי� , בניגוד לשבת ויו� טוב, אמת היא שביחס לנדר ולנדבה

� על התורה ש� הוא מנסה להיצמד לפשט הפסוקי� "נוספי� למעט מקו� אחד ברמב

במסגרתה , � מתייחס לפרשייה של מומי�"הרמב. 11ומעלה הבדל נוס	 בי� נדר לנדבה

  : לנדבה עולה בפשט הפסוקי� ההבדל הבא בי� נדר

"‰ˆ¯È ‡Ï ¯„�ÏÂ Â˙‡ ‰˘Ú˙ ‰·„� ËÂÏ˜Â ÚÂ¯˘ ‰˘Â ¯Â˘Â"    
  )Î ‡¯˜ÈÂ"‚Î ·(  

ולפיה נאמר בפסוק חילוק בי� קדשי , י על אתר מצטט את התורת כהני�"רש

קדשי מזבח מיוצגי� על ידי הנדר ובה� אי אפשר לקבל . מזבח לקדשי בדק הבית

 הנדבה ולש� אפשר להביא ג� ואילו קדשי בדק הבית מיוצגי� על ידי, שרוע וקלוט

י שקדשי בדק הבית באי� בדר+ כלל כנדבה "� מבאר בדעת רש"הרמב. שרוע וקלוט

אבל . ולכ� נקטה התורה את הדוגמאות הללו, וקדשי מזבח באי� בדר+ כלל כנדר

  
 ניסוח המכריח רק את איננו' אי� בי�'טועני� ש' התוס. ה מרובה"ד' תוס: קמא סב�עיי� בבא   10

, א"א מ"יש להעיר שהמקור הטבעי למשנה במגילה הוא במסכת קני� פ. ההבדלי� המנויי� בו

  .'מה בי�'אלא ניסוח ר+ יותר של ', אי� בי�'וש� לא מופיע ניסוח מגמתי של 

. איננו ניסוח דווקאי' אי� בי�'במרובה מצביעי� על הבדל נוס	 כחלק מראיית� לכ+ ש' התוס   11

ונדר שהוא דבר שבחובה , שהנדבה באה מ� המעשר, ואכתי הא איכא "... �' + כותב התוסוכ

  ... ". כדתנ� בהתודה, אי� באה אלא מ� החולי�
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א� אד� יקדיש שרוע וקלוט לבדק הבית זה יתקבל . להלכה אי� הבדל בי� נדבה לנדר

חילופי� א� אד� יקדיש שרוע וקלוט למזבח הוא לא יתקבל ול, אפילו בתורת נדר

  .אפילו בתורת נדבה

  :� אפשרות שונה בפשט הפסוק "אחר כ+ מעלה הרמב

 ..."ËÂÏ˜Â ÚÂ¯˘ ‰˘Â ¯Â˘ ÈÎ ¯Ó‡˘ ÔÎ˙ÈÂ , ¯Ó‡Ï ‰·„� Â˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ'‰Ê È¯‰ ,' Ì‡ Ï·‡
 ¯„�'‰˘ Â‡ ¯Â˘ ÈÏÚ È¯‰ ,'�Ó ¯ÂËÙ Â��È‡Â ÂÏ ‰ˆ¯È ‡Ï ˙Á˘Ó Â�‡È·È Ì‡Â¯„" ...    

  )·Ó¯"Î ‡¯˜ÈÂ ‰¯Â˙‰ ÏÚ Ô"‚Î ·(  

בנדבה . � מבחי� ג� הבחנה הלכתית וג� הבחנה לשונית בי� נדר לנדבה"הרמב

� "וכא� מבאר הרמב. 'לא ירצה'ואילו לעניי� הנדר נאמר שהוא ' תעשה אותו'נאמר 

אפשר להחיל קדושה ג� ', הרי זה'שא� נודבי� כלומר מתייחסי� לבהמה באמירת 

אבל א� נודרי� ורוצי� להשיג . 'לנדבה תעשה אותו'וזו המשמעות של , וקלוטבשרוע 

, א� תביא שרוע וקלוט הוא יתקבל בתור קרב�. אי אפשר להביא שרוע וקלוט, ריצוי

  :יש שתי רמות של מומי� , במילי� אחרות. 'לנדר לא ירצה'אבל 

  .שאי אפשר להביא מה� קרב� כלל,  מומי� של פסול מוחלט� רמה אחת

במו� כזה החפצא כשר כקרב� אבל הוא כשר .  מומי� של פסול חלקי� רמה שניה

  .כלומר כשר ולא מרצה', לא עלו לבעלי� לש� חובה'רק ברמה של 

אצלנו . � יצר כא� מודל שדומה מאוד למה שיש בסוגייה של שלא לשמה"הרמב

מת פסול מכל מקו� יש משבצת כזו של ר, לא מדובר בפסול פיסי אלא במחשבת פסול

  .שמתקבל בתורת נדבה א+ לא בתורת נדר, חלקית המובילה לקרב� כשר שאיננו מרצה

. � מאירי� את הסוגייה באופ� שונה"במידה מסוימת נית� לומר שדברי הרמב

אינו פרי ההלכה ' שלא לשמה'החיוב להביא קרב� נוס	 כדי למלא את הנדר במצב של 

וראשיתה בהגדרה של , וצא היא הפוכהנקודת המ. 'לא עלו לבעלי� לש� חובה'של 

ועל כ� מופקעי� ממנו פסולי� ' הנדר הוא קרב� מליגה א. רמות שונות של קרב�

קרב� שנפג� באחד מ� הפגמי� . שוני� כמו שרוע וקלוט וכמו מחשבת שלא לשמה

  .דהיינו כנדבה' אבל רק כקרב� של ליגה ב, הללו אפשר להקריב

צ� החילוק בי� רמות של מומי� הוא חילוק ע. � הזה הוא מהפכה אדירה"הרמב

יש להעיר . אבל היישו� המפצל בי� נדר לנדבה בהקשר זה מחודש מאד, סביר

מופיע ניסוח ' תורת חיי�'ובמהדורה של ה, � עצמו קיימות גירסאות שונות"שברמב

� את החילוק בי� נדר לנדבה כהמש+ לדרשת "לפי מהדורה זו בונה הרמב. ממות� יותר

  .י"כהני� שמביא רשהתורת 

לא , משמעות הניסוח המתו� היא שלקדשי מזבח אי� מקבלי� לעול� שרוע וקלוט

החלוקה הפנימית ביניה� באה לידי ביטוי בקדשי בדק . בתורת נדר ולא בתורת ְנָדָבה



  71  לשמה בדי� שוני� ענייני�

  

 

אבל לא נית� לצאת בה� ידי , וש� אפשר לעשות את השרוע וקלוט נדבה, הבית בלבד

  .חובת נדר

        נויי בהנויי בהנויי בהנויי בהואסור לשיואסור לשיואסור לשיואסור לשי. . . . דדדד

שקרב� הנשחט שלא לשמו נשאר בקדושתו , רבא קובע בראשית המסכת

המשמעות המעשית לקביעה זו היא שאפילו א� שוחטי� עולה שלא . הבסיסית

הליקוטי הלכות מעלה אפשרות לחלק בדי� . אסור לזרוק את דמה שלא לשמה, לשמה

גלל מחשבת שינוי זה בי� קרב� שפסולו היה מחשבת שינוי קודש לבי� קרב� שנפסל ב

  :בעלי� 

"Î ÍÈÈ˘ ‡Ï ÂÊ ‡¯·Ò ‰¯Â‡ÎÏ" ‰ÓÏ ‰�Â˘‡¯‰ ‰˙˘Â„˜· ÔÈÈ„Ú ˙„ÓÂÚ„ ˘„Â˜ ÈÂ�È˘· ‡
‰˘¯ÙÂ‰˘ ,ÌÈÏÚ· ÈÂ�È˘· ‡Ï Ï·‡" ...    

  )· ÌÈÁ·Ê ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜ÈÏ .„"ÈÓÈÈ˜ Â‰ÈÈ˙˘Â„˜· Ï·‡ ‰(  

מתו+ הנחה שדברי המשנה , אמנ� אחר כ+ דוחה הליקוטי הלכות את החילוק הזה

אבל מסברה יתכ� שיש לפצל כפי .  ה� על שינוי קודש וה� על שינוי בעלי�מוסבי�

  .שמציע הליקוטי הלכות

היא מבארת שעל א	 השחיטה שלא , מביאה את דרשתו של רבא' כאשר הגמ

א	 , אבל השחיטה שלא לש� הבעלי�. לשמה בקדושתייהו קיימי ואסור לשינויי בהו

. היא מסיטה אותו מבעליו,  הקרב�על פי שהיא לא משנה את נתוני הקדושה של

פשוט , לפיכ+ יתכ� שכבר אי� טע� להמשי+ ולעשות את עבודותיו לש� אות� בעלי�

  .כבר אי� בעלי�

אפשר לטעו� שהקרב� , למשל כאשר שוחטי� עולה לש� שלמי�, בשינוי קודש

אבל בשינוי בעלי� נית� להבי� שהשינוי . בזהותו הבסיסית נותר עדיי� קרב� עולה

זאת משו� . יט את הקרב� וזו ג� הסיבה לכ+ שהקרב� לא עלה לבעליו לש� חובהמס

ולכ� הוא , שבעקבות שינוי הבעלי� יש לנו קרב� שקרב כהלכתו אבל במנותק מבעליו

סבירה הדרישה של המש+ עבודות הקרב� , ממילא. לא יכול למלא את חובת נדר�

הגיו� לדרוש את המש+ אבל אי� , לשמו ועל פי זהותו שנקבעה בשעת ההפרשה

  .עבודותיו לש� בעליו

אנחנו מניחי� . יש לציי� שג� ההנחה שהנחנו ביחס לשינוי קודש טעונה עיו�

כדבר פשוט שעולה לש� שלמי� אינה משנה את זהותה הבסיסית וזהו השורש לכ+ 

עניי� זה ראוי להיבח� על רקע . שחייבי� להמשי+ ולעשות את עבודותיה לש� עולה

. שעוסקת בחטאת העו	 ועולת העו	 ששינו את מעשיה�' גמ, .� בד	 סזלהל' הגמ
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במסגרת זו עולה ג� עניי� הזהות הבסיסית של הקרב� ומידת שרידותו על א	 

  .השינויי� הנעשי� בו

        עבודת קט�עבודת קט�עבודת קט�עבודת קט�. . . . הההה

' התוס. בעבודת קט�' סתמ� כלשמ�'דני� במסגרת הסוגייה של : בד	 ב' התוס

אבל א� . ש� נאמר שעבודת קט� איננה מועילה, .מקשי� מתו+ הסוגייה בחולי� יג

  ?מדוע שעבודת קט� לא תהיה כשרה, סתמא כשר

 ..."ÈÂ"Ú¯‚ ÔË˜„ ‡Ó˙Ò„ Ï , ‰ÈÏ ‰Â‰Â ÔÈÏÂÁ Ô‰˘ ¯Â·ÒÂ ÌÈ˘„˜ Ô‰˘ ÔÈ·‰Ï ˙Ú„ ÂÏ ÔÈ‡„
ÏÂÒÙÂ ˜ÒÚ˙Ó" ...    

  )· ÌÈÁ·Ê :ÒÂ˙ '„"ÌÈÁ·Ê ‰(  

. עסק בקדשי� פסולומת, עוני� שעבודתו של קט� נכנסת לגדרי מתעסק' התוס

  :יש לבחו� כמוב� על רקע שני תחומי� ' את דברי התוס

  . התחו� של סתמא כלשמה� תחו� אחד

  . התחו� של דיני קט� בכל התורה כולה� תחו� שני

א� מביני� . בתחו� הראשו� נוכל לחזור להבנות השונות שהעלינו בדי� סתמא

לא רק במניעת הפוסל של א' לשמה'שסתמ� כלשמ� במוב� זה שלמעשה אי� צור+ ב

ס+ הכל ג� בקט� אי� מחשבת פסול של . קשה להבי� מדוע קט� נפסל', שלא לשמה'

  .'יתכ� שזהו הבסיס לקושיית התוס. 'שלא לשמה'

. ברור שקט� מופקע, א� מביני� שסתמ� לשמ� משמש כמעי� אומדנא, מצד שני

שבת לשמה בתוככי אומדנא כזו שייכת רק בגדול ובו אנחנו מניחי� שאכ� היתה מח

לפי הבנה זו קשה קצת להבי� את . מוחו א	 על פי שהוא לא ביטא אותה במפורש

  .וג� בתירוצ� ה� לא משתמשי� בהבנה זו', קושיית התוס

. 'ההבנה השלישית שהצענו בדי� סתמ� כלשמ� אפשרית בשלב הקושייה של התוס

ג� במצבי ' לשמה' לדיברנו על דינמיקה פנימית שקיימת בקרב� והיא מובילה אותו

ולכ� , דינמיקה כזו קיימת ג� בקט� משו� שהיא נוצרה על ידי קדושת פה. סתמא

את שלוש ההבנות הללו בדי� . מדוע שקרב� כזה לא יהיה כשר ג� בקט�' מקשי� התוס

  .'סתמא יש לבחו� ג� לאור התשובה שמספקי� התוס

א� בוני� , כעיקרו�. �על רקע התחו� של חסרו� קט' אפשר לדו� בדי� התוס, מנגד

יש להבי� שחסרו� הקט� במקרה ' שלא לשמה'על ההבנה של סתמא כמניעת מחשבת 

וזו , מגדירי� את עבודת הקט� כמתעסק' התוס. 'שלא לשמה'זה הוא סוג מסוי� של 

  .כבר רמה מסוימת של הסטת הקרב� לאפיק אחר
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� הוא שאי� בו החסרו� של קט, א� מביני� שדי� סתמ� בנוי על אומדנא מסוימת

קצת קשה , א� מביני� שדי� סתמ� בנוי על תכונת הקרב� כחפצא. אותה האומדנא

, לכאורה אי� מקו� לכל הנימוקי� הסובייקטיביי�. להבי� מהו החסרו� של קט�

אבל עדיי� נית� לומר שהיסוד שמקנה לקרב� את . והקרב� אמור להיות כשר ג� בקט�

הנקודה היא שפעולת . כונת הקרב� כחפצאהאובייקטיבי שלו איננו ת' לשמה'ה

ופעולת קט� מופקעת , ה� המעניקות את הזהות הקדושתית לחפ,, השחיטה ודומותיה

  .מעניי� זה

ח מבאר שטענת "הגר. ח בהלכות תפילי� בהקשר של גוי"בכיוו� דומה הול+ הגר

תית מדובר בטענה הלכ. איננה טענה לגבי המציאות' גוי אדעתא דנפשיה קעביד' 'הגמ

גוי . ולפיה גוי מופקע מדי� סתמ� כלשמ� כפי שגוי מופקע מכל עניינ� של תפילי�

  . 'לשמה'ודעתו של גוי מופקעת מכל העניי� של , עושה על דעת עצמו

בתפילי� הוא תכונה בסיסית ' סתמא'ח חר	 העובדה שה"טיעו� זה עולה לפי הגר

איננה תכונה הגלומה בו ח מבאר שאותה תכונה אובייקטיבית בחפ, "הגר. של החפ,

למעשי� אלו יש משמעות . כחפצא אלא קדושה הנוצרת בו מכח המעשי� שנעשי� בו

  .ולא בגוי, דווקא בישראל ששיי+ בדי� לשמה

, ולכ�. באופ� דומה אפשר לומר בסוגיי� ביחס לקט� שעבודתו מופקעת מדי� לשמה

שר ע� מחשבת אפילו א� נאמר שהסתמא נוצר בצורה אובייקטיבית בחפ, ללא ק

  .ולקט� אי� תשתית כזו, דרושה תשתית מתאימה כדי ליצור אותו, העובד

ח מתבסס על הנחה "הגר. יש לציי� שההשוואה בי� קט� לגוי איננה פשוטה

אבל הקט� אינו מופקע לגמרי והוא לא . פשוטה שהגוי מופקע לחלוטי� מדיני לשמה

יש דעה , למשל.  כ� בתמונהיש דיני לשמה שבה� הקט�. דומה לגוי במקרי� הללו

א� מביני� שאפשר לצר	 את . שקט� כשר לכתיבת גט כאשר גדול עומד על גביו

ש� מביני� שהגדול פשוט מלמד את ' אבל התוס. ניחא, מעשה הקט� לכוונת הגדול

אי� אפשרות לומר שקט� מופקע עקרונית מכל ' ולפי הבנת התוס, הקט� ליצור לשמה

  .'לשמה'המערכת של 

בגיטי� נוכל לומר שבקדשי� קט� מופקע ' אפילו א� נקבל את הבנת התוס, מנגד

' לשמה'בגיטי� נוכל לקבוע את הגדרת ה. לחלוטי� על רקע חילוק בי� גיטי� לקדשי�

נוכל לומר שעמידת גדול על גבי קט� . כדי� בהגדרת החפצא או כאפיו� הפעולה

נדרש לאפיו� ' לשמה'בה� ה, טי�ולכ� בגי', לשמה'מועילה לאפיו� הפעולה שלו כעשייה 

הוא די� בהגדרת הקרב� ומזה קט� ' לשמה'אבל בקדשי� ברור שה. זה מועיל, הפעולה

שנצרי+ : בגיטי� פו' א של הגמ"הראיה לייחוד של גיטי� בהקשר זה היא ההו. מופקע
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בגיטי� איננה דווקא החלת תוכ� ' לשמה'ברור א� כ� שמשמעות ה. לשמה ג� בנתינה

  .� שמדובר רק בהקנאת אופי לפעולה הנעשיתבגט ויתכ

יש לבחו� ג� לאור הסוגייה ' לשמה'את עצ� ההנחה שהקט� מופקע ממחשבת 

מהסוגייה ש� . מוקש מסוי� לקו שלנו' מבחינה זו טומנת ש� הגמ. . יג�:בחולי� יב

' וכי יות�'משמע שג� ביחס לשחיטת קדשי� אפשר לייש� את קוי החשיבה של די� 

מעלה על דעתה שמחשבה הניכרת מתו+ מעשה תועיל ' הגמ. בה בכלי�ודיני מחש

  .בקט� ג� בתחו� של קדשי�

אבל מחשבת , מוב� שקשה לחלק ולומר שהקט� מופקע ממחשבת לשמה בקדשי�

לכאורה הדי� של . לשמה הניכרת מתו+ מעשיו היא ברמה אחרת ובזה ג� קט� שיי+

מדובר בס+ הכל . פי חדש למחשבהמחשבה הניכרת מתו+ מעשיו אינו די� המקנה או

 .בסימ� לכ+ שקיימת מחשבה


