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        דדדדדף דף דף דף     ����        זבחיםזבחיםזבחיםזבחיםמסכת מסכת מסכת מסכת     
            על הדףעל הדףעל הדףעל הדףעיונים עיונים עיונים עיונים 

        ????""""לשמהלשמהלשמהלשמה""""לחשוב לחשוב לחשוב לחשוב מתי צריך מתי צריך מתי צריך מתי צריך 
והן לגבי שינוי , הן לגבי שינוי בקודש, למדו מקורות לדין הזבח להיות לשמה' בגמ

ריך וצ. ב, ס מו"זכרנו לעיל שמקור הדברים הוא בסוגיית השוכבר ה. בעלים
כל קרבן . מה צריך יותר מכך" סתמא לשמה"השכיל אם למדנו לעיל של

ובסתמא , מר מאומהיותר לא צריך לו, כגון לעולה, שהוקדש לשם מה שהוא
שיש , נכון הדבר שהכהן צריך לדעת סוגו של קרבן. יוגדר לעולה ויהיה כשר

אם סתמא , אבל מהו הענין ומדוע לחשוב לשמה', מ בזריקה הדם וכו"נפק
  .לשמה

יש מצוה לשחוט את " שמצותן לשחטן לשמן" )ה כשרים"ד(י לעיל במשנה "רש
כלומר למרות ". לכתחילה" )ה ומנלן"ד(י לפנינו "וכן ברש. הקרבן לשם מה שהוא

יש ענין לכתחילה ומצווה להקריבו , והקרבן בין כך יהיה כשר, שסתמא לשמה
  . לשמה

שבאמת אם , ם נראה"ב בפירוש המשנה לרמב, למעשה במשנה לקמן מו
, שהרי בין כך סתמא לשמהסתמא לשמה אין צריך לחשוב לשמה בקרבן 

ש במה "ועיי. יך כוונת בעל הקרבן מלבד העובדוהמשנה שכתבה שם ללמד שצר
  .נחלקו רבי יוסי ורבנן

' ל מה שהביאה הגמשכ, מבאר לאורך דבריו )'ענף ב' ג' סי(ת מנחת ברוך "בשו
זה להגדיר מה יהיה אם יחשוב מחשבה ' וכו" וזבח שלמים"לפנינו פסוקים 

אבל לאחר , או מחשבה שתגרום לקרבן שלא לעלות לשם חובתו, פוסלת בקרבן
  . שאמרו סתמא לשמה באמת אין ענין לחשוב מחשבה חיובית בהגדרת הקרבן

י שיש ענין ומצווה "רשאבל רוב סתימת גדולי האחרונים כפי שמשמע בדברי 
ב , י כמבואר לעיל ב"ומי שלא יחשוב לשמה יש בו לאו לרש, לחשוב לשמה

, לשמהאבל עיקר הדבר לחשוב , ק בתחילת מנחות"בדבריו וכן נקט בשיטמ
כ צריך להשכיל מתי צריך לחשוב את "א. רק בדיעבדוסתמא לשמה הוא 

  . האם בכל שלב צריך לחשוב על מה שהוא, האם לומר הריני מכוון, הלשמה
כל הזבחים צריך העובד שתיהיה  )'י יא"ד ה"מעשה הקרבנות פ(ם מבואר "ברמב

בשעת הזביחה ובשעת קבלת הדם ובשעת מחשבתו לשם הזבח ולשם בעליו 
ודנו . ם"ש בהמשך דברי הרמב"ועיי. 'וכו ג המזבח"הולכת הדם ובשעת זריקתו ע

ם "במשנה למלך למד בדעת הרמב. 'בדבריו רבות מתי צריך לחשוב לשמה וכו
ובשאר . של כל הששה דברים השבזמן השחיטה צריך לחשוב את הלשמ

  . זובח העבודות צריך לחשוב לשם זבח ולשם
שכל עבודות הקרבן צריכים להעשות  )ה כל הזבחים"ד א, ב(לעיל ' דעת התוס

רק בהקטרה שאין שייך כבר . ולשם כל הששה דברים הבמחשבת לשמ
כ לא יתכן שיהיה "הבעלים מתכפרים בזריקת הדם אולשם זובח היות מחשבת 

. יקה שהרי הבעלים כבר נתכפרואחר הזר" לשם זובח"שינוי מחשבת לשמה 
  . שבשעת ההקטרה יחשוב רק חמשת לשמו הזכרים לעיל' לכן אומרים תוס

נקטו שיש ' נקט שאמנם תוס )ו"ד מ"פ(א בתוספותיו למשניות בזבחים "הרע
בכל עבודות הקרבן אולם אין מעכבים רק לשם זבח  הלחשוב את כל הלשמ

לא חשב לא פסל ולא קילקל  ולשם זובח ושאר דברים רק מצווה לחשוב ואם
  .ועלה לבעלים לשם חובה

        ....עבודות הקרבןעבודות הקרבןעבודות הקרבןעבודות הקרבן
השחיטה ההולכה הקבלה , לומדת שכל שלב בעבודה צריך להיות לשמה' הגמ

  . ש"את דין ההקטרה ועיי 'מהתוס לעיל והבאנו. והזריקה
על עבודות על עבודות על עבודות על עבודות " " " " ןןןןלהבילהבילהבילהבי""""פר פר פר פר פ הכוונתו של הספ הכוונתו של הספ הכוונתו של הספ הכוונתו של הס""""עעעע, , , , נכתב כאן בקצרה מאודנכתב כאן בקצרה מאודנכתב כאן בקצרה מאודנכתב כאן בקצרה מאוד

מדרשית הדף מדרשית הדף מדרשית הדף מדרשית הדף """"ראש ראש ראש ראש , , , , אאאא""""ג אהרן שוב שליטג אהרן שוב שליטג אהרן שוב שליטג אהרן שוב שליט""""למחבר הרהלמחבר הרהלמחבר הרהלמחבר הרה, , , , הקרבןהקרבןהקרבןהקרבן
        ....פ כתובת  המדרשיהפ כתובת  המדרשיהפ כתובת  המדרשיהפ כתובת  המדרשיה""""ניתן להשיג את הספר עניתן להשיג את הספר עניתן להשיג את הספר עניתן להשיג את הספר ע, , , , """"תתתת""""היומי בפהיומי בפהיומי בפהיומי בפ

 –לשם הודאה . עולה –לשם עלייתו הרוחנית  ,להקריב את קרבנוהאדם א כשב
 –לשם שלמותו בעבודת הבורא . חטאת או אשם לדיניהם–לשם כפרה . תודה

עבודות הנעשות בקרבן ומקרבות את הכהן ביחד ' בכל קרבן וקרבן יש ד. שלמים
הדם המסמלת את נפש עם הבעלים להגיע למטרה הנעשית בקרבן והיא עבודת 

ת בתחילת חומש "ן עה"כמבואר ברמב. ג המזבח"האדם שכביכול מקריבה ע
  .ויקרא בסדר הקרבנות

היא העבודה העיקרית שבה  )בחטאת נתינה. זריקה בעולה(עבודת הדם  ....השחיטההשחיטההשחיטההשחיטה
השחיטה היא הדרך להגיע  כ"א, ג המזבח"כביכול מקריבים את נפש האדם ע

אולם צריכה להיות השחיטה , השחיטה כשרה בזראמנם . בבשר ובדםלעבודה 
', דוצריך כוונה בשעת השחיטה שהוא עומד לפני . לשם הקרבן כשאר עבודות

פ שבדיני "פסול לקדשים אע )היינו שנשחט לו בלא כוונה(" המתעסק בקדשים"
 אף ואמנם ששחיטה. מועיל כשחיטה לכל דבר )לאכול את הבשר חולין(השחיטה 

כך אמר לי (". עבודה"כשרה בזר כאשר עשה אותה כהן במשמרתו היא מוגדרת כ
י כהן "ל שכאשר השחיטה נעשית ע"זצ ח שמואלביץ"בשם הגרא "שליטהגאון רבי מרדכי גרוס 

במקום  .)י ישראל"פ שבמקור דינה אפשר לעשותה ע"אע. היא בדיוק עבודה כמו זריקה
פרק איזהו מקומן שיש חילוק בין ' שהחיטה האם רק בצפון או בכל העזרה עי

  . קדשי קודשים לקדשים קלים
ואין פעולה . אחר השחיטה מקבל הכהן את הדם אל תוך כלי שרת ....קבלת הדםקבלת הדםקבלת הדםקבלת הדם

אלא קבלת  ,זו טכנית גרידא כדי שיוכלו להעביר את הדם למזבח בצורה נוחה
זה חלק מהעבודה האמורה בקרבנות וקבלת הדם בכלים " כלי שרת"הדם ב

כלי שרת מקדש את הנעשה בהם כך מצאנו אף ( .דים לכך הם מקדשים את הדםהמיוח
האם צריך  להלןובתחילת פרק איזהו מקומן ' בסכין של השחיטה שדנו הראשונים בחולין ג

להיות כלי שרת שמצד אחד כאמור לעיל שחיטה כשרה בזר אולם מצד שני הקרבן מתקדש 
כלים של קידוש החומר במנחות ובכל כלי ' יו בכלי שרת של המנחות כידוע ה. י השחיטה"ע

הקדשה נוספת ל רואים אנו שיש "מכל הנ. התקדש יותר ודנו בכך הראשונים מה נצרך דבר זה
יש שנעשה בתוכו ולכן . סוגים של כלי שרת המקדשים' ויש ב". כלי שרת מקדשן"כפי הכלל 

  .)ל"ואכמ. הוא קדוש ויש שנעשה על ידו ועבודה מקדשת
ג המזבח יש להוליך את הדם "לקראת הזריקות או הנתינות שנעשים ע .הולכההולכההולכההולכה

א רק יפעולה זו ה". הולכה"ולקרבו לצורך המשך העבודה וזאת הפעולה נקראת 
כלומר שלו ". עבודה שניתן לבטלה"כ נחשבת כ"היכי תמצי ופעולה טכנית ע

ריקה יצוייר שקבלת הדם תיהיה ליד המזבח באופן שמיד יוכל הכהן להמשיך בז
היא עבודה ככל " הולכה"אולם כאשר נעשית ה .ין בהולכהיאין צורך וענ

  . 'העבודות ויש בה את הפסולים והמעלות וכו
לאחר זריקת . לסיומה" הדם"זריקת הדם זה השלב שבו מגיע עבודת . זריקהזריקהזריקהזריקה

הבעלים מתכפרים הכהנים יכולים לאכול . הדם מוגדר הקרבן שעלה לשם חובה
הוא שם כללי הנגזר מזריקת הדם בקרבן עולה " זריקה"נם אמ. 'את הבשר וכו

ח קיבל את בקרנות המזבח כך שנמצא שהמז' זריקות על ב' ששם זורקים ב
בבכור ומעשר וקרבן פסח נותנים מן הדם מתנה אולם . קרנותיו' הדם בכל ד

  . אחת כנגד יסוד המזבח
אינה מעכבת ל היו מקטירים את הקרבן אולם אף שזוהי עבודה "לאחר כל הנ

' כיון שרק בד בהקטרה כבר לא שייך מושג לשמה או שלא לשמה. את הכפרה
' ברי התוסלעיל שהזכרנו את ד' ועי( .עבודות הנזכרות' עבודות הזבח נפסל והכוונה לד

  ).ם"והרמב
  

      

        סיכום הדףסיכום הדףסיכום הדףסיכום הדף
        

            . . . . סתמא לשמהסתמא לשמהסתמא לשמהסתמא לשמה. . . . שינוי בקודש בקרבנותשינוי בקודש בקרבנותשינוי בקודש בקרבנותשינוי בקודש בקרבנות: : : : נושאנושאנושאנושא        

שינוי שינוי שינוי שינוי "שלא יהיה  המקורהמקורהמקורהמקור, מה שהוקדשו ולשם הבעליםמה שהוקדשו ולשם הבעליםמה שהוקדשו ולשם הבעליםמה שהוקדשו ולשם הבעלים    לשםלשםלשםלשם, עבודות הקרבן צריכים להיות לשמהעבודות הקרבן צריכים להיות לשמהעבודות הקרבן צריכים להיות לשמהעבודות הקרבן צריכים להיות לשמה
 וכדי שלא תאמרוכדי שלא תאמרוכדי שלא תאמרוכדי שלא תאמר, צריכה להיות לשם הקרבן השחיטההשחיטההשחיטההשחיטההיינו  הזביחההזביחההזביחההזביחה" שלמים קרבנו זבחזבחזבחזבחואם " ,"בקודשבקודשבקודשבקודש

המקור לשאר המקור לשאר המקור לשאר המקור לשאר ". זבח" ולא נאמרולא נאמרולא נאמרולא נאמר" 'המקריב את דם השלמים וגו"מבואר " זבח שלמים"ששם הקרבן הוא 
משום ששחיטה לשם אנשים שאינם יכולים , לא שייך ללמוד משחיטה בעצמהלא שייך ללמוד משחיטה בעצמהלא שייך ללמוד משחיטה בעצמהלא שייך ללמוד משחיטה בעצמה, ו לשמהשיהי עבודותעבודותעבודותעבודות

ההקרבה היא " המקריב את דם השלמים"נאמר  אלאאלאאלאאלא. כ בשאר עבודות"משא, פוסלת, לאכל בקרבן פסח
, קבלה פסולה באשה וזר, ללמוד שחיטה מקבלה ולא שייךולא שייךולא שייךולא שייך. צריכה להיות לשם הקרבן, קבלת הדםקבלת הדםקבלת הדםקבלת הדם

, היות ועבודות אלו דווקא בצפון, לא שייך ללמוד משחיטה וקבלה, המקור בזריקההמקור בזריקההמקור בזריקההמקור בזריקה .ושחיטה כשרה בהם
הזורק את דם " אלא המקור לזריקהאלא המקור לזריקהאלא המקור לזריקהאלא המקור לזריקה, לשמהנעשים ולכן דווקא עבודות אלו , וישנם בחטאות הפנימיות

היות וזר שזרק חייב , מהנאמר בזריקה בלבד אך לא ניתן ללמודאך לא ניתן ללמודאך לא ניתן ללמודאך לא ניתן ללמוד. שתהא הזריקה לשם שלמים" השלמים
" הולכה"לא שייך ללמוד משאר העבודות שהרי , המקור להולכה לשמההמקור להולכה לשמההמקור להולכה לשמההמקור להולכה לשמה. כ בשאר עבודות"משא, מיתה

והקריב הכהן את הכל " אלא נאמראלא נאמראלא נאמראלא נאמר, )כ קיבל את הדם ממש בסמוך למזבח"א(היא מלאכה שניתן לבטלה 
התורה להולכה קבלה  וקראהוקראהוקראהוקראה, מתייחס לקבלה" הקרבה"שהרי לשון  להולכה והכוונהוהכוונהוהכוונהוהכוונה, "זבחהמוהקטיר ה

  . ללמד שדין אחד להם שצריכים לעשותם לשמה
השחיטה לשם " ובשר זבח תודת שלמיו" אמר רב פנחס בנו של רב אמיאמר רב פנחס בנו של רב אמיאמר רב פנחס בנו של רב אמיאמר רב פנחס בנו של רב אמי ,,,,""""שינוי בעליםשינוי בעליםשינוי בעליםשינוי בעלים""""המקור שלא יהיה המקור שלא יהיה המקור שלא יהיה המקור שלא יהיה 

היינו שלא ישחוט לשם זריקה עבור בעלים ( ין שינוי בעליםכ תנהו לענ"א, יש מקור לשינוי בקודש כברו ,תודה
, שתודה ששחטה לשם שלמים כשרה אאאא""""אבא חנין בשם ראבא חנין בשם ראבא חנין בשם ראבא חנין בשם רעיקר הפסוק בא ללמד את דברי  ואמנםואמנםואמנםואמנם. )אחר

שינוי "לשהדרשה  ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ. ואין שלמים נקראים תודה, שלמיםהיות ותודה נקראת , ולהפך פסול
לה שחטאת ואשם נאכלים ביום הקרבתם ובלי דנודנודנודנוואמנם מפסוק זה למואמנם מפסוק זה למואמנם מפסוק זה למואמנם מפסוק זה למ. "זבח"מיתור המילה " בעלים

תודת שלמיו ביום קרבנו  )זבח(ובשר "בעבור דרשה זו היה מספיק שיהיה כתוב  אבלאבלאבלאבל, שלאחר ההקרבה
   . מרבה את שינוי בעלים" זבח"והמילה " יאכל לא יניח וכו

לא שייך ללמוד מזביחה משום שיש בו חומרה של , ינוי בעליםינוי בעליםינוי בעליםינוי בעליםהמקור לשאר עבודות שלא יהיה בהם שהמקור לשאר עבודות שלא יהיה בהם שהמקור לשאר עבודות שלא יהיה בהם שהמקור לשאר עבודות שלא יהיה בהם ש
ללמוד משינוי בקודש שנאמר בכל העבודות כך יהיה  ולא שייךולא שייךולא שייךולא שייך. פסול שלא לשם אוכלים בקרבן פסח

ושינוי בעלים , עבודות' ייך בכל הדש .בבבב .השינוי בגופו של קרבן. אאאאשהרי שינוי בקודש חמור , בשינוי בעלים
, שינוי בקודש שייך אף לאחר מיתת הבעלים. גגגג .זריקה שלא לשם בעליםשייך רק בעשה עבודה לשם 

שייך  שהרישהרישהרישהרי, אינם בדווקא' וג' שאמנם חומרות א ''''נוקטת הגמנוקטת הגמנוקטת הגמנוקטת הגמ. שייך בקרבנות ציבור. דדדד. בהביאו יורשיו
שיש בנו של רב מרי פנחס  שיטת רב וכןוכןוכןוכן. ז"י בעלים אם חשב עשיש שינוי בגופו של קרבן אף בשינולומר 

אלא אמר רב אלא אמר רב אלא אמר רב אלא אמר רב . חומרות יש ולא ניתן ללמוד שינוי בעלים משינוי בקודש' ז ב"בכ, שינוי בעלים לאחר מיתה
 למד רבי שמעוןלמד רבי שמעוןלמד רבי שמעוןלמד רבי שמעון" עליועליועליועליו"שמ, "לולולולו"שעיקר הדרשה מ' הגמ ומבארת, ולא על חברו" ונרצה לו לכפר עליו" אשיאשיאשיאשי

ר ר ר ר בבבבוביאר רב יצחק וביאר רב יצחק וביאר רב יצחק וביאר רב יצחק , לא מתחייב באחריות, ובאומר הרי זו, חייב באחריות אם הקרבן אבד, שאמר הרי עלי
, לא שייך ללמוד מזביחה וזריקה, המקור לקבלההמקור לקבלההמקור לקבלההמקור לקבלה .נמצא החיוב על כתפו" עלי"בשעה שאמר , אבדימיאבדימיאבדימיאבדימי

שלומדים מאיל נזיר שנאמר בו  ב אשיב אשיב אשיב אשיאמר ראמר ראמר ראמר ר, שהרי חמורים עליהם שיש עליהם חיוב כרת לעושה בחוץ
שאל רב אחא בר שאל רב אחא בר שאל רב אחא בר שאל רב אחא בר . נלמד לשינוי בעלים, ולא נצרך הפסוק לשינוי בקודש" ואת האיל יעשה זבח שלמים"

כ אין "ואאלא מה שבפרט  ואין בכללואין בכללואין בכללואין בכלל, הוא פרט" זבחזבחזבחזבח"ו, מוגדר כלל" יעשהיעשהיעשהיעשה"שלפי כללי הדרשה , אבאאבאאבאאבא
הרי , "יעשה שלמים זבח,ולא נאמר " יעשה זבח שלמים"היות וכתוב , ביארביארביארביאר, ללמוד קבלה אלא רק זביחה

הרי חזר וכלל " ''''לדלדלדלד"היות ונזכר בהמשך , לדעת רבינאלדעת רבינאלדעת רבינאלדעת רבינא. זה כלל שאינו מלא ולא דנים בו את כללי הדרשות
והכלל , ן מתייחס לעבודותוהרי הכלל הראשו ,,,,שאל רב אחא מדפתישאל רב אחא מדפתישאל רב אחא מדפתישאל רב אחא מדפתי. את כל העבודות שיהיו לשם בעלים

. צריך להיות לשם בעלים" 'ד"שהרי כל דבר שהוא ל, השני מרבה אפילו שפיכת שיריים והקטרת אימורין
שדורשים כעין הפרט שהוא , שדרש את כללי הדרשות כבר אמר אמר לו רבינא והרי רבי ישמעאלאמר לו רבינא והרי רבי ישמעאלאמר לו רבינא והרי רבי ישמעאלאמר לו רבינא והרי רבי ישמעאל

הם חיוב כרת בחוץ והם שחיטה כ בפרט יש עבודות שיש עלי"א, ''''שואלת הגמשואלת הגמשואלת הגמשואלת הגמ. עבודות בלבד' מפורש לד
וזריקה לא שייכת , תוישנו בחטאות הפנימיו, או עבודות שיש בהם חיוב להיות בצד צפון, וזריקה בלבד

קה וקבלה שוות שזרי אואואואו. כ הם שקולים ויש לרבות הכל"א, שיש לומר כך או כך ''''נוקטת הגמנוקטת הגמנוקטת הגמנוקטת הגמ. בכל אלו
כ קבלה נדרשת "וא" ונרצה לו לכפר עליו"מדברי רב אשי שניתן לדרוש זריקה  אואואואו. הם ויעמדו במקומם

  .בכלל פרט וכלל
ויש ויש ויש ויש , דרוש לשאר קרבנות שלמיםל" שלמיו"ולא " שלמיםשלמיםשלמיםשלמים"ונכתב , "איל שלמים"נלמד מ אמנם המקוראמנם המקוראמנם המקוראמנם המקור

שבכל , "ולזבח השלמיםולזבח השלמיםולזבח השלמיםולזבח השלמים ולמילואיםולמילואיםולמילואיםולמילואים ולאשםולאשםולאשםולאשם ולחטאתולחטאתולחטאתולחטאת למנחהלמנחהלמנחהלמנחה לעולהלעולהלעולהלעולהזאת התורה "לכל הקרבנות  לימודלימודלימודלימוד
אין הקרבן נפסל ממה שלמדו ממוצא  אבל בשינויאבל בשינויאבל בשינויאבל בשינוי. הקרבנות יש שינוי בעלים ושינוי קודש כבשלמים

ואם נעשה בשינוי , נו הרי זה נדרללמד שאם נעשה כדי" נדבה"ומגדירה " נדר"שפתיך שהתורה מגדירה 
ושלא נחשוב לפסול , שנדע לגבי מה מוצא שפתיך הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים' ' ' ' ונכתבו בונכתבו בונכתבו בונכתבו ב. הקרבן קדוש אבל בתורת נדבה

 . את הקרבן
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