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 דף ס' ע"א
 ביסוד דין פסול שלא לשמה

הפסח ששחטו שלא לשמו וכו' ופי' רש"י לשם שלמים, וכן בריש זבחים תנן כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן 
שנשחט עולה לשם פי'  כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח והחטאת, ורש"י שם ד"ה כל הזבחים

הוי כשר גבי פסח שלמים עכ"ל. ומבואר דרק אם שינה לקרבן אחר פסול אבל אם אמר הריני שוחט שלא לשמה אז 
בשאר קרבנות, אבל אם אמר ששוחט שלא לשמה בלא שאמר שהוא לשם קרבן עלו לבעלים לשם חובה וחטאת ו

א לשמו לשם פסח ולשם שלמים ולא קאמר אחר אין זה שלא לשמה, וכן משמע בסיפא דמתני' כיצד לשמו ושל
שם דף ג' ע"א דשחטו לשם חולין כשר דרק קרבן אחר וכן מבואר כפשוטו שאמר שיהיה לשם פסח ושלא לשם פסח, 

יש חסרון דמינא מחריב בה, וכן בשנוי בעלים רק אם שחטו לשם מי שמחוייב כפרה כמותו, ולכאו' לא גרע לשם חולין 
לשם בעלים אחרים מאם אמר שלא לשם זו. וצ"ע כיון דבעינן לשמה אף דאיתא שם  מאם אמר שלא לשם פסח או

במס' זבחים דבשחטו סתם סתמא לשמה הן עומדים מ"מ כל ששחט להדיא שלא לשמו האיך אפשר לומר דסתמא 
' לשמו הן עומדים הא קאמר להדיא שאינו רוצה שיהיה לשמו. ובחי' מרן רי"ז הלוי הלכות מעשה קרבנות פרק ד

הלכה י"א האריך בזה, וכתב דיש ב' דינים, הדין דצריך לשמה וזה הדין יתקיים בכל אופן דא"א לעקור הלשמה של 
הקרבן, [והביא ראי' לזה מגמ' כאן דף ס' ע"ב ובעזהי"ת יבואר שם], ואף אם חשב להדיא שלא לשמו ואף אם חשב 

דין של ציצית וסת"ם וגט אשה דבציצית לא סגי בחוטין שיהיה לשום קרבן אחר עדיין הוא לשמו, ודין לשמו הוא כמו ה
בעלמא אלא צריך חלות שם ציצית וזהו רק אם עשאן לשמן וכן תפילין צריך רצועות של תפלין והמחשבת לשמו 
עושה אותו רצועה של תפילין וכן גט אשה צריך חלות דזהו הגט שלה והמחשבה בהכתיבה עושה חלות הזה, אבל 

בן פסח ממילא נחשב שחיטתו שחיטת פסח ואף אם יחשוב שלא יהיה שחיטת פסח לא מהני בקדשים כל שהוא קר
דלעולם הוא שחיטת פסח, [וצ"ע להבין דבריו האיך יכול להיות דין דבעי לשמה אם לעולם יהיה זה הדין וא"א שלא 

של שלא לשמו הוי דין  יהיה זה הדין, דנמצא דהדין דבעי לשמה אין בזה שום נפק"מ להלכה, ועי']. והא דיש פסול
אחר דיש מחשבה פוסלת של שלא לשמו כמו מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו וזהו דין מחודש בקרבן שיש מחשבה 
פוסלת ואינו בשאר ענינים. והרמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק ט"ו הלכה א' איתא ג' מחשבות הן שפוסלין את 

מקום ומחשבת הזמן וכו', וש"מ דהוי פסול מחשבה, וכתב הגרי"ז הקרבנות ואלו הן, מחשבת שינוי השם ומחשבת ה
דאם יהיה הדין שהעבודה צריכה לשמה יהיה נפק"מ לדינא, דאם הוא דין דהעבודה צריכה לשמה אם קיבל שלא 
לשמה נפסל הקבלה ואם עוד דם הנפש בצואר הבהמה צריך לחזור ולקבל, אבל אם הוא משחבה הפוסלת אז פסל 

הכשירו, ומדקאמר הרמב"ם שהוא פסול מחשבה צריך לומר דבדוקא נקט. ולפי זה יש דינים בהפסול הקרבן וא"א ל
 מחשבה דאינו פוסל אא"כ חושב לקרבן אחר ולא לשם חולין ובשנוי בעלים צריך להיות מחוייב כפרה כמותו.

ון אין זה נחשב ובמס' מנחות דף מ"ב כתב התוס' דאם צבע התכלת לב' כוונות הן לשם ציצית הן לשם נסי
לשמה וכמו שאם שחט לשמו ושלא לשמו דדינו דהוא שלא לשמו. ובקובץ שיעורים ח"ב סי' כ"ב הביא דהגר"ח הק' 
על זה דגבי ציצית הדין הוא דצריך לשמו ולכן כל היכא דיש גם לשם ציצית נחשב לשמו ואין הלשם נסיון מעכב, 

שבה הפוסלת שלא לשמה ושפיר פסל אף אם חשב גם לשמה משא"כ בקדשים אין זה דין דצריך לשמו אלא דיש מח
כיון שחשב גם שלא לשמה ויש מחשבה פוסלת. ומבואר דעתו כדעת בנו הגרי"ז דשלא לשמו הוי מחשבה הפוסלת, 
אבל מתוס' משמע דזה אותו דין דצריך לשמו, וכן בחי' מרן רי"ז הלוי שם מביא תוס' דמשמע מיניה דאין זה מחשבה 

ין הוא דבעי לשמו. ולפי זה עדיין צ"ב למה כשחושב לשם חולין או שחושב שלא יהיה לשמו לא מהני פוסלת אלא ד
לעקור הדין לשמו. ועוד הק' הקובץ שיעורים וגם הקהלות יעקב מס' זבחים סי' ב' דהגמ' מס' מנחות דף מ"ט קאמר 

הני המחשבה כל שהוא בטעות אבל דעקירה בטעות לא הוי עקירה, ובשלמא אם הוי פסול מחשבה יכול לומר דלא מ
אם הוא דין דצריך לשמו אף אם הא דחשב שלא לשמו הוי בטעות מ"מ הא חסר המחשבת לשמו. והקו"ש והקה"י 
האריך בביאור בזה, ותוכ"ד הוא כפי הבנתי דודאי נכון מה שאמר הגרי"ז דהסתמא לשמו א"א לעקור, אבל אכתי אין 

אלא הדין הוא דהעבודה צריך להיות לשמו דהיינו לשם אותו קרבן, דהיינו מחשבת שלא לשמו פסול מחשבה גרידא, 
כמה שביארנו דצריך להיות שחיטת פסח ואף אם להדיא מכוין שלא יהיה שחיטת פסח עדיין הוא שחיטת פסח, אבל 
אם יכוין לקרבן אחר נמצא דמלבד הסתמות שהוא שחיטת פסח יש גם דין שהוא שחיטת שלמים והדין שחיטת 

 מים שבה עוקרו מלהיות שחיטת פסח, וכן שאינו עושה אותו קרבן אחר כגון לשם חולין לא חייל שום מחשבה של
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כלל דאינו מינו לא מחריב וכן בטעות לא חל ולכן עדיין הוא לשם פסח, אבל כל שחל המחשבה של קרבן 
ה, דעכשיו אינו בשביל זו אחר או בעלים אחר אין זה פסול מחשבה גרידא אלא ע"י שחל המחשבה זה עוקר הלשמ

אלא בשיבל האחר וכ"כ רש"י כמה פעמים בסוגיא קמא דזבחים דע"י המחשבותו האחרות עוקרו הלשמה, ועוד נדבר 
 בזה בעמוד ב'.

 בדין מחשבין מעבודה לעבודה
וקמ"ל דמחשבין מעבודה לעבודה. ופי' רש"י כלומר דמחשב בשעת עבודה זו על חברתה לעשותה במחשבת 

האחרונים חקרו (עיין קרן אורה בזבחים וסל מיד, ואפילו לא עשה השניה במחשבת פסול כמו שחיטה עכ"ל. פסול נפ
הפסול בכל מחשבין מעבודה לעבודה ') אם פו קונ' בענין קדשים סי' ד' אות דסי' ח' ומקדש דוד בסושם וקה"י  דף י'

ה מתחשב שחיטה שלא לשמה, או הוא דהשחיטה נחשבת שלא לשמה, דכיון דחשב בה ע"מ לזרוק שלא לשמ
והיינו כשזרק בשעת שחיטה מועלת לפסול הזריקה, דהפסול הוא דהזריקה הוא שלא לשמה דהמחשבה שחשב 

ריקה אח"כ אז המחשבה שהיתה בשעת שחיטה מועלת לפסול הזריקה, ואם לא יזרוק אז פסול משום דחסר הז
טה הוא שלא לשמה, א' מהא דילפינן מפיגול ובפיגול דהסברא הוא דהשחי לגמרי. ולכאורה מוכח מסוגיא דזבחים

אין הפסול בהזריקה  דאין הזריקה נחשבת זריקת פיגול אלא דהשחיטה הוא שחיטת פיגול וכמו חשב לאוכלו למחר 
או להקטיר האימורין כמו כן זריקה שהוא ג"כ אכילת מזבח, ב' מה דמדמי הגמ' לעבודה זרה ושם א"א לומר דמיחשב 

א לשם ע"ז דהא לא זרק כלל, ועוד שיטת תוס' בחולין דף לט: הוא דאין זריקת ע"ז אוסר הקרבן ולשיטתו דהזריקה הו
שחטה לשמה וחשב מב"ם פט"ו מהל' פסוהמ"ק ה"י הוא ודאי האיסור הוא דנחשב שחיטה לשם ע"ז. אבל לשון הר

ה, וזאת המחשבה שחשב בשעת השחיטה לזרוק דמה שלא לשמה הרי זה פסולה, לפי שמחשבין מעבודה לעבוד
עכ"ל, ולכאורה מבואר דהפסול הוא דהוי שינוי מחשבה  לו חשבה בשעת זריקה ולפיכך פסולהבשעת שחיטה כאי

 בהזריקה, וזה צ"ע כנ"ל.
דילפינן מפיגול  ה והמקדש דוד שם, דאה"נ להגמ' שםויש ב' מהלכים לבאר הרמב"ם, א' מהלך הקרן אור

משינוי בעלים ג"כ זהו דהשחיטה נחשבת  וכן למסקנת הסוגיא דילפינן לשמה, ודאי הפסול הוא דהוי שחיטה שלא
לשינוי בעלים, אבל הרמב"ם סמך על הירושלמי פ"ה דפסחים הל' ב' ושם מבואר מחלוקת בזה ולחד מ"ד שם מבואר 

הרמב"ם דהוא משום דהוי פסול בהזריקה ועל זה סמך הרמב"ם. וכתב בספר מנחת אברהם דזה מדוייק היטב בדברי 
דכאן בהל' פסוהמ"ק לא אמר שום מקור לזה ומשמע דהוי סברא וכהירושלמי שם, ובהל' שחיטה פ"ב הל' ט"ו כתב 
הרמב"ם דהטעם דשחט ע"מ לזרוק פסול הוא משום דילפינן ממחשבת פנים ששם פוסל וכמו שיתבאר בהל' פסולי 

ול בהשחיטה וכמו בפיגול, ומ"ש הרמב"ם לגבי המוקדשין, ומשמע דזה הוי הלכה אחרת דילפינן חוץ מפנים דיש פס
 שלא לשמה הוא מסברא דהוי פסול בהזריקה ומקורו מהירושלמי.

ב' מהלך הגר"ח (על הרמב"ם הל' קרבן פסח פ"ב ה"ו) והקהלות יעקב סי' ח', דגם להרמב"ם הפסול הוא 
שחשב עליה וזהו עיקר פסולה,  בשעת השחיטה, וז"ל הגר"ח דיסוד הך דינא הוא דבעינן דבר הפוסל באותה עבודה

והא דמחשבין מעבודה לעבודה מועיל על חלות הפסול דבענין שיהא דוקא בשעת עבודה, ואמרינן בזה דמחשבת 
פסול דזריקה חלה בשעת עבודת השחיטה עכ"ל. והקהלות יעקב כתב וז"ל דהשחיטה נדונת כזריקה דכל מחשבה 

קה שעת שאר עבודות על הזריקה ודינה כדין מחשב בשעת זריהפוסלת בשעת זריקה פוסלת נמי כשחושב אותה ב
ונראה דיסוד סברא זו אתי שפיר אם סבר כהגרי"ז דשלא לשמה הוי מחשבה הפוסלת, אבל אם עצמה וכו' עכ"ל. 

 .יטה וזריקה לשמה קשה להבין הסבראסבר דפסול שלא לשמה הוא דבעינן שח
 בדין מחשבת שלא לאוכליו

לחולה ולזקן שאין יכולין לאכול כזית ואין בו מנויין אחרים אלא הן עכ"ל. ותוס' ד"ה  רש"י ד"ה שלא לאוכליו,
שחוט שלא לאוכליו כתב וקשה דא"כ מאי אריא שלא לאוכליו אפי' סתם נמי פסול כיון שאין לו אוכלין, ונראה דמיירי 

א שם אפילו חבורה של מאה דיש נמי מינויין אחרים עכ"ל. ומקור דברי התוס' הוא מהמשנה לקמן דף צ"א דאית
שאינן יכולין לאכול כזית אין שוחטין עליהן, אבל כתב הנצי"ב במרומי שדה דרש"י פי' שאין יכולין לאכול כזית בין כולן 
אין שוחטין עליהן ומבואר דאף אם כל אחד מהם בעצמו א"א לאכול כזית כל שיכול לאכול כזית בין כולן מהני, ובזה 

ליו. אבל קשה מי הכריחו לרש"י לזה ולמה לא יכול לומר דמיירי אף אם יש מנויין אחרים, יש פסול של שלא לאוכ
ואולי לדעתו כל שאוכלין נמנים עליו ממילא הוא שחוטה להם ולכן נחשב לאוכליו ושלא לאוכליו, וכתב המקדש דוד 

פסול דנעשה כמתפיס כפרתן  ח"ב קונטרס בענין קדשים סי' ד' אות ג' דהירושלמי כאן כתב דאם שחט לחצי חבורתו
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של אלו לאלו ומתוך שלא נתכפרו אלו לא נתכפרו אלו, וממילא כל ששחט לחצי חבורה אף אם הוא לאוכליו 
פסול ולכן צריך לומר דשחט לכל החבורה והכל אינם אוכלין. אבל בין כך ובין כך תמוה לי דאם נאמר דרק אם אין 

יכול להיות עבודה אחת לאוכליו ועבודה אחרת שלא לאוכליו, וכן לקמן  מנויין אלא הן הוי שלא לאוכליו א"כ האיך
שחטו למולים ע"מ שיתכפרו בו ערלים בזריקה, ומבואר דחשב עבודה אחת לערלים כולו ועבודה אחת למולים כולו, 

וכליו, ומוכח דהאוכלים או המולים הם מנויין על הקרבן פסח ואעפ"כ יש עבודה אחרת שהוא רק לערלים או שלא לא
 וצע"ג.


