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  מחשבה בקודש

  ביסוד וגדר הפסד מחשבה בקודש

פתיחה: מחשבה קובעת בדברים רבים בתורה, ולא רק להגדרת המעשה גברא דוגמת החילוק בין התוקע לשיר לבין התוקע למצוה, 

שיצירה שווה תקבל שם שונה על פי המחשבה, ודוגמת החילוק בין העושה עיסה לצורך אלא גם ביציר כפיו של אדם נמצא הרבה 

אכילת אדם שהיא חייבת בחלה מאחר שהיא מוגדרת אכילת אדם לבין העושה עיסה שווה אך לצורך אכילת כלבים שהיא פטורה מחלה 

  ביכורים ה"ח).אף אם תאכל לבסוף על ידי אדם, כיון שהיא מוגדרת מאכל כלבים (רמב"ם פ"ו מ - 

ואף בעושה בשל חבירו פעמים שתועיל מחשבתו להגדיר את החפצא של חבירו, ודוגמת הדין של השוחט בהמת חבירו לע"ז, דחלות 

שם ע"ז הוא כמו שפירש הגרב"ד (ברכ"ש סוף ב"ק בענין תקרובת) 'הזמנה לשמש לע"ז' והשוחט בהמת חבירו לע"ז הועילה לו הזמנתו 

(נ"ג ע"ב) והאריך בזה ו למיוחדת ומזומנת לע"ז. והטעם שמועילה הזמנתו על ממון חבירו מפורש בריטב"א בע"ז והוקבעה בהמת חביר

דהמעשה יוצר צורה חדשה, והצורה החדשה שלו היא, ודוגמת אומן בשבח כלי, ונקבעת  הגרש"ש (סוף ב"ב, ובנדמ"ח ליקוטים א')

  מה מיוחדת לע"ז, ונאסרה.ההזמנה על חלק הצורה שהיא שלו, וממילא נמצאת הבה

דעולת העוף שעשאה כחטאת העוף לשם חטאת העוף ובקרבנות מצאנו יותר מכאן, והוא דין המשנה (ס"ז ע"א) של 'המשכה', 

ה קרבן שחציו עולָ והוא נעשה למחצה,  . [ולרש"י למסקנת הגמרא אין המשכה מועלת אלאחלפת מעולת העוף לחטאת העוףונמשכת ומ

הרי מדאורייתא גם למסקנא העלו צד שתוס' . ולענין שיצא הבעלים יד"ח ולאפי הפקעתו ממעילה חל בו תורת חטאת, וחציו חטאת, דכל

  .]זו חטאת לכל דבריה להכשר ולחובה

ואחר שאנו רואים את פעולת המחשבה על המעשים והתולדות בחלה, ולמדים אנו את אלימות מחשבת המעמיד צורה חדשה של 

בשוחט לע"ז, ויותר מכאן אנו רואים את שלטון העובד להחליף את הקרבן בהמשכה. מכאן נבא אל בית הספק כאשר חידשה  חבירו

כאשר פירשו האחרונים שבכל עבודה מד' עבודות בא הקרבן כולו  - תורה להפסיד בקרבן מחמת מחשבת העובד בשעת עבודתו 

ת עבודה נקבעת כהזמנה בקרבן, והפסד הקרבן בא מחמת שינוי זה עצמו לצורה נפרדת, האם פירושו דחידשה תורה שמחשבה בשע

דפתיך ביה הזמנה השונה מעיקר הזמנתו, שהמחשבה הרעה שבאה בשעת חידוש הצורה הוקבעה להוסיף על הראשונות, ודימוע 

כתורת הקרבנות האמורה  הזמנות זה הוא הדבר המפסיד בכל מקום לפי עניינו. א"ד מידה חדשה שנו כאן שלא ככל התורה ואף לא

בהמשכה, ואין המחשבה קובעת הזמנה כלל, אלא כאשר העובד חשב שלא כדין, הפסידה תורה את הקרבן בכל מחשבה לפי עניינה, 

  וכשם שעבודת מחוסר בגדים פסולה כך עבודה במחשבת פסול היא עבודה נפסדת.

ואף במחשבת פיגול דחוץ לזמנו וחוץ למקומו. וכבר האריכו וספק זה עולה הן במחשבת שינוי קודש הן במחשבת שינוי בעלים, 

 האחרונים, ונפן לעיין בדברי הגמרא ושיטת הראשונים, ומתוך כך יתבררו הדברים.

  

  דברי הראשונים והאחרונים בחלות מחשבת העובד בשינוי קודש ושינוי בעלים, וההפסד הנולד מכך

הפסדי מחשבה בקדשים ארבעה הם, שינוי קודש ושינוי בעלים, חוץ לזמנו וחוץ למקומו. אך באמת הם שתים שהם א) 

ארבע, דשינוי קודש ושינוי בעלים הם הפסד מדפוס אחד וחול"ז וחול"מ הם באים מדפוס אחר. דעיקר דין הפסד מחשבת 

מהות העבודה שבה עוסק העובד בשעת מחשבתו, ואילו מחשבה הבאה להגדיר את תוכן וב הואשינוי קודש ושינוי בעלים 

הפסד מחשבת חול"ז וחול"מ בא במחשבה על עתיד הקרבן, שמחשבת העובד על שינוי דפוס הקרבן בעתיד היא המחשבה 

  1המפסדת.

                         
בזורק ע"מ לגמור זריקה שלא בזמנו. גם זה מחשבת העתיד, דאין  ט' ע"ב) שיש הפסד מחשבת חול"ז - ומש"כ תוס' (י' ע"א ד"ה מחשבין  1

  המחשבה קובעת את תחום העשיה שבזמן המחשבה אלא את העתיד לבא.
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ילפינן מחשבת שינוי קודש ושינוי בעלים מחשבת פיגול שגם היא מפסדת במחשבה  [אלא דרבי יוחנן סבר (ט' ע"ב) דשוב 

על העתיד (ובמחשבה על אכילה כמש"כ תוס'), אך ודאי יסוד ההלכה דמחשבת שלא לשמה היא מחשבה על ההווה, ואילו 

, שבלשמה החליטה . ותו שאפילו במחשב מעבודה לעבודה הם חלוקיםיסוד ההלכה במחשבת פיגול היא מחשבה על העתיד

מחשבתו להגדיר בעתיד את מהות הקרבן בשעה שיעבוד בו, משא"כ חול"ז וחול"מ שגם אם יעשה כמחשבתו לא תהיה בזה 

  ].קביעות הגדרת מהות הקרבן אלא לשנות בפרטי הדין

שאין  ודהדברים מפורשים הרבה מאבשינוי קודש ושינוי בעלים  וכאשר נבא לפשוט את הספק הנזכר בפתיחה נראה כי

ההפסד בא כעונש על שינוי המחשבה, אלא נתנה תורה שיהיה הקרבן בשלטון העובד לקביעות תוכן ענין עשיתו עד שיוכל גם 

להרע לו, דכאשר יחשוב בעבודתו שעובד הוא עבודת קרבן אחר או לשם ישראל אחר, תועיל לו מחשבתו הרעה ותתווסף 

תו מעיקר דינו, ונמצא הקרבן מיוחד גם לעמוד לקרבן אחר או לאדם אחר, הזמנתו כהזמנה בעיקר החפצא להוסיף על הזמנ

  וקביעות זו היא עצמה מהות ההפסד הבאה על הקרבן במחשבת שינוי קודש ושינוי בעלים.

ברש"י מפורש הדבר במש"כ (ג' ע"א ד"ה דלאו מינה) לבאר מ"ט דלאו מינה לא מחריב בה וז"ל "כגון חולין שאינו מין 

, ועל דרך זו כתב גם בסוף ד"ה ואפי', דאם חולין היה פוסל, חריב בה ואין שמו נתפס על הזבח לעקור שמו ממנו"קדשים לא מ

. דוק מינה שהסיבה שמחשבה על קרבן אחר כן מפסדת מפני ששם קרבן אחר כן נתפס ופוסל' -המכוון היה 'שחל שם חולין 

ואע"פ שאין בזה  תו היא זו הנותנת שיעקר שמו האמיתי ממנו,וחל בקרבן מכח מחשבתו, וחידוש חלות זו הבאה מכח מחשב

 בחינה מסוימת של דכאשר כבר לא נמצא בו שמו האמיתי בטהרתו, זה גופא עקירה של סילוק שמו הראשון, מ"מ כוונת רש"י

לשמה לא ) כתב כן רש"י יותר להדיא. דהיינו טעמא דתודה שלא קדש הלחםובמנחות ע"ח ע"ב (ד"ה  עקירת שמו והפסדו.

', היינו שזו כבר אינה תודה, וממילא אין לה לחם הואיל ומפיק לה מקדושתה לגמרי שהרי שחטה לשם זבח אחר' קדש הלחם

  (ואע"פ שילפותא היא. כך פירש רש"י את מחודש הילפותא). 2שלא מצאנו לחם זה אלא בתודה.

בעלים נעשה הקרבן כקרבן שאין לו בעלים, דאין  וכזאת גם מפורש בתוס', דכתבו (ה' ע"א סוד"ה הג"ה) שבמחשבת שינוי

המחשבה פועלת רק הפסד 'עלו לבעלים', אלא מעתה דומה הקרבן לקרבן הבא לאחר מיתה שאין לו בעלים. ואם היה ההפסד 

בא רק מחמת הדין המפסיד את הקרבן הנעבד במחשבת גברא דשינוי בעלים, מה"ת לראותו כקרבן שאין לו בעלים בחפצא. 

מחשבת שינוי בעלים קבעה באמת את יחוד הקרבן לשמעון כנגד ראובן, וכיון שהוטל הקרבן בסתירה בין היותו קרבן אע"כ 

ראובן לקרבן שמעון רואים אנו אותו כקרבן שאינו עומד לבעלים, ומה שאינו עולה לבעלים הוא רק תולדה מכך שפרח מינה 

שבאמת הוא כקרבן בלא בעלים מחמת השלטון הניתן ביד העובד  מחמת הסתירה, אבל שורש דינו הוא המוחלט יחוד בעלים

  3בשעת עבודתו להזמין את הקרבן לבעלים חדש כנגד הזמנתו מעיקר הקדשו.ולהוסיף הזמנה הפכית לחדש 

ואם  4ובמנחות (מ"ז ע"א ד"ה עד) באו דבריהם כזאת גם לענין שינוי קודש "דשלא לשמה עוקר הקרבן ועושהו קרבן אחר".

שאין העובד קובע במחשבתו הזמנה בקרבן כמחשבתו, א"כ מה"ת שנחשוב את הקרבן כקרבן אחר כאשר הדבר היחיד נימא 

וע"ד דבריהם  קודשאע"כ גם בכאן באו דבריהם כדברי רש"י בשינוי  .הידוע לנו מן הדין הוא שאינו עולה לבעלים לחובה

נוי בעלים אין הפסול בא כדין הפסד היורד ומעניש במקום שבין שינוי קודש ובין שיזה את זה, והשלימו  בעליםבשינוי 

מחשבת גברא, אלא המחשבה יורדת כחלות הזמנה בעיקר הקרבן לעמוד כמחשבת העובד, ומצב זה של סתירת ההזמנה זה 

                         
אמנם אין לומר שנעקר שם הקרבן לגמרי ואין בו אלא את השם החדש. שהרי אסור לחזור ולחשוב בו שוב שלא לשמה. ועוד אמרינן  2

הראשון הקבועים בעיקר החפצא והקרבתו עוד הם במקומם עומדים, וכמו שפירשו שם תוס' ד"ה שאם, ורק  במנחות פ"ט ע"ב שדיני הקרבן
  לענין הלחם אזיל דיניה. עי"ש, ועוד מה שכתבנו להלן.

  ולענין מחשבת שינוי בעלים אחר מחשבת שינוי בעלים. שו"ט בזבח תודה ב' ע"א ד"ה אבל, ובחזו"א א' סק"ה סוד"ה יש. עי"ש. 3

  ועיין בטהרת הקודש בסוגיא דהמשכה (ס"ז לתוד"ה חטאת), שראה בדברי התוס' הללו יסוד ושורש לביאור הדין המחודש של המשכה. 4



  יון הסוגיא""ע                                                                                                                             זבחים -"אתה קדשת" 

 עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                            ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 

ודאי  [ומה"ט עדיין כל הלכות הקרבן הראשון בו, דעיקר שמו המוגדר כקרבן אחר, וסתירה זו היא עצם תוכן ההפסד והמפסיד.

  הוא שמו הראשון, ומה שהוא נקרא 'קרבן אחר' זה בעצם הדבר שנתפס בו עוד שם חוץ מעיקר שמו].

  ראיה מגמרא שמחשבת שינוי קודש מוסיפה הזמנה בקרבן לקרבן החדש

ב) ונראה שדבר זה שמונח במחשבת שינוי קודש תפיסת יד לשנות בעצמו של הקרבן שתחול בו בעצמו מחשבת העובד זה 

זירא כבשי עצרת ששחטן לשמן ואבד  במר הירמי בר האמר רב בעא מיניש בגמרא להדיא. דאמרינן במנחות (מ"ז ע"ב) מפור

. והיינו שאם יזרוק דמן לשמן יפסלו מאכילה, דכיון שנשחטו על הלחם מהו שיזרוק דמן שלא לשמן להתיר בשר באכילה

ופסד אכילתן, ומבע"ל האם כדי להציל את אכילתן עדיף הלחם הרי הם קרבן אחד עם הלחם ואבד לחם אבדו כבשים, ות

  לשנות במחשבת זריקתן לזורקן לשם קרבן הנאכל בלי לחם, וכך יוכשרו לאכילה. ועלתה בתיקו בגמרא וברמב"ם.

מפורשים הדברים שיפה כח מחשבת העובד שלא לשמה לשנות את עצמו של קרבן מקרבן שיש עמו לחם לקרבן שאין עמו 

(ל"ב ס"ק ט"ז ד"ה מ"ז ב') בה החזו"א פירוש [אמנם אם נתפוס בגמרא כחידוש  להביאו עי"ז מפסול להכשר. לחם, ואפילו

. אך לשון רש"י, ומפורש בשטמ"ק שם דלא כדבריו, דלדבריו גם אם יחשוב לשם עולה א"כ איה"נ לא תהיה משם ראיה. עי"ש

  5].י נדבה תועיליהיה הדין שווה, ואילו בדבריהם מפורש שדוקא מחשבה לשם שלמ

ואע"פ שבגמרא הוא ספק ולא ודאי, אין הספק בעיקר הגדרת כח המחשבה, אלא זה ודאי שהמחשבה נקבעת בקרבן כהזמנת 

גברא לשינוי דיני החפצא, והספק בא מאחר שההגדרה הפשוטה במחשבת שינוי קודש היא שהמחשבה רק 'מוסיפה' על העיקר 

ורה את הקרבן ביד העובד לעקור את שם הקרבן ולהחליפו, אלא דיני הקרבן נשארו ואינה 'מבטלת' את העיקר, שלא נתנה ת

כמו שהיו, וכדאמר אביי בגמרא מנחות פ"ט ע"ב, (ובדברי רבא שם, עיין מש"כ בחידושי הגרא"ל מאלין סוף סימן א'. ובעיקר 

ן הזמנתו לעיקר דינו ובין ההזמנה הסוגיא הארכנו במקומו), ותוספת השם החדש רק גרמה הפסד, דקרבן שיש בו דימוע בי

שהעובד חידש להוסיף בו זה עצמו הפסדו, וזה הנותן בו שלא יעלה לחובה וכנ"ל, וכלפי זה בא חידוש ספק הגמרא בדין זה 

של כבשי עצרת להסתפק ולומר שכלפי הלחם תועיל המחשבה לחדש בקרבן בחינת עקירה גמורה בדרגה מסוימת כלפי הקרבן 

וכדין כבשי עצרת שאבד הלחם, וע"ז מספ"ל  -רק על השם קרבן החדש, דאיל"ה עדיין לא יהיה הקרבן נאכל  הראשון לקובעו

אם כ"כ יפה כח המחשבה או לא. [וביאור חילוק דין זה מדברי אביי במנחות פ"ט, כבר פירשו תוס' פ"ט ע"ב ד"ה שאם. עי"ש, 

לם ישאר בו 'גם' שמו הראשון, ויחייב את הלכותיו. ועיין מה ובדברי המפרשים בזה. ויסודו שלענין עצמותו של קרבן לעו

שהאריך בשיעורי הגרי"מ מנחות לדף מ"ז ע"ב, ובמה שארכנו בסוגיא במנחות שם]. אבל את עצם יסוד ההלכה שיפה כח 

ה זו עם מחשבת השינוי של העובד לקבוע בקרבן הזמנה חדשה כנגד עיקר דינו, עד שיעמוד הקרבן עי"ז בדימוע יחוד הזמנ

ההזמנה הראשונה שהיתה בו מעיקר שמו ודין הקדשו, זה דבר מוחלט על כל הצדדים, והוא דבר המקדים לכל הספק. (אמנם 

  6ל"א). -עיין בחזו"א ל"ב ל' 

                         
וכן מה שהזכיר החזו"א בסימן ל"ב כמה פעמים שלא הצריכה תורה לחם אלא לקרבן העולה לחובה ולמצוה. רש"י לא פירש כן, וכנ"ל  5

חם בתודה שלא לשמה זה מפני שהמחשבה הוציאה את הקרבן מקדושת תודה, וזה כשיטתו הנזכרת ממנחות ע"ח ע"ב שטעם העדר הל
  שמחשבת שלא לשמה משנה את הקרבן, וכבר אינו הקרבן שקבעתו תורה בחטיבה אחת עם הלחם.

לה לבעלים לשם חובה לכך כיון שדינו שלא ע 'שינוי קודש'רצה להוסיף חידוש יותר מכאן, ולומר שקרבן הבא במחשבת בחזון יחזקאל ו 6
  .חובה של הקרבן ולא רק את שם הקרבן 'השם בעלים'הפסיד גם את 

[ולדברינו נוכל לתרץ את קושית תוס' (מנחות צ"א ע"א ד"ה וכל) מ"ט צריך ילפותא שיש נסכים בקרבן שלא לשמה, הרי כיון שהוא כנדבה, 
  גם משפט נסכיו יהיה כנדבה.

, שככל שהבעלים יותר 'מביא', כך הוא יותר שייך לכפרת נסכים, וא"כ אם ג)"קדשת מנחות סימן ל במנחות (אתהדנפרש שכבר ידענו 
כהחזו"י שנפסד שם בעלים בהבאה שלא לשמה, א"כ גרע הרבה שם 'מביא' דידיה, ושפיר ס"ד שיבטל מיניה חובת נסכים אפילו שכל קרבן נדבה 

  בא עם נסכים].
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, דאמר רבא עולה ששחטה שלא לשמה אסור יש זבחים (ב' ע"א)מעיקר דברי הגמרא בר לראות כןמפרשים עוד הוסיפו בוג) 

לזרוק דמה שלא לשמה איבעית אימא סברא איבעית אימא קרא וכו'. ותימה רבא מאי קמ"ל, הרי מהמשנה כבר ידענו שעולה 

ששחטה של"ש לא הועילה בה מחשבה אלא שלא עלתה לבעלים, וכיון שעולה גמורה היא מה"ת דנאמר שכיון שאינה מכפרת 

מפסוה"מ  מותר לשנות בעבודתה בשינוי קודש, והרי איסור מחשבה הוא איסור בעצם כמש"כ הרמב"ם פי"חלבעליה שיהיה 

  7ה"א, וזה שנשאר בתואר קודש כשהיה מה"ת שיהיה מותר לחשב בו.

רש"י ותוס' שמחשבת שינוי בעלים אינה מחשבת גברא שמחמתה מחליט הדין  למדו מכאן המפרשים כמו שהבאנו מדברי

ן עולה לבעליו. אלא נתנה תורה ביד העובד להרע ולהוסיף בהזמנת הקרבן בשעת עבודה ליחדו גם כפי מחשבתו, שאין הקרב

וחלות יחוד והזמנה זו הנקבעת בקרבן היא עצמה תוכן הפסד הקרבן מבעליו במה שנמצא הוא בסתירה בין תכלית יעודו 

בר אין זה תואר הקרבן בטהרתו כפי עיקר דינו, כבר אין איסור מעיקר שמו לבין יעודו הבא לו מיד העובד. ובזה ס"ד דכיון שכ

  להוסיף ולסתור את שמו לקבוע בו יעוד חדש, שהרי בלא"ה הוא נתון בדימוע בין עיקר שמו לשם המתחדש בו על ידי העובד.

איבעית, שכל  , (וסברא זו אינה פשוטה, וכמו שכתבו תוס' בשבועות כ"ב ע"ב ד"ה[ועלה קמ"ל רבא דגם מסברא זה אינו

והיה . מקום שנאמר איבעית אימא קרא ואיבעית אימא סברא, אין הסברא פשוטה כל כך, וצריך הפסוק להשמיעינו הסברא)

אע"פ שהגדרת ההפסד ודאי היא כאשר אמרנו, מ"מ ההפסד בא מתחילתו אצל העבודה, וכל עבודה אפ"ל שיסודו הוא בכך ש

 ה היא לקבוע ולייחד כל צורה וצורה המתחדשת בעבודה שהיא תהיה לשם הזבח,ומצות לשמ ועבודה נידונת כצורה בפנ"ע,

עדיין מצווה הוא על צורת הקבלה לייחד אותה לשלמים, וא"כ סברא היא ואם הפסיד את צורת השחיטה מצורת שחיטת עולה 

. וכאשר הארכנו בן נוסףאע"פ שבצורת הזבח כשחוט כבר פתיך יחוד קר פסיד את הקבלה מצורת קבלת עולהשאין לחזור ולה

ד'. (וכ"נ מדברי הרשב"א מנחות ב' ע"א במש"כ דאיה"נ באותה עבודה ששינה בה כבר יכול לחזור ולשנות בה, וכל דין בסימן 

  המשנה הוא רק שלא יחזור לקלקל בשאר עבודות. וע"ע אשר לשלמה מועד מ"ג).

נשאר השם הראשון, וא"כ כל חידוש קריאת שם אחרת  אך יותר נראה דהסברא יותר מוקדמת, שהרי כנ"ל עיקר השם ודאי

להזמינו בצורה חדשה לקרבן אחר היא רק נקבעת כסתירה להזמנתו הראשונה, וכיון שעיקר שם הקרבן עומד בשמו הראשון 

  ].בהערה בעמוד ו' בשיעורי הגר"א ברמן לכך ודאי פשיטא מסברא שאסור להוסיף ולחשב. עיין

, ועי"ש שהוסיף לדקדק מלשון הרמב"ם בנוסח דומה עיין בחידושי הגרא"ל מאלין סימן ד' וכבר האריכו בזה המפרשים.

(פט"ו מפסוה"מ ה"א) שכתב "כיצד לא עלו לבעלים לשם חובה כגון ששחט עולה לשם שלמים לא עלת לבעלים לא משום 

אובן לשם שמעון לא עלת לא עולה שהם חייבין בה ולא משום שלמים אלא חייבין להביא זבח אחר. וכן אם שחט עולת ר

לראובן ולא לשמעון". ותימה מה ס"ד שתעלה לו עולה לשם שלמים או עולת ראובן לשם שמעון, והרי עולת ראובן היא. ש"מ 

דהמחודש שחידשה תורה בפרשת הפסד מחשבה הוא שיפה שלטון העובד בקרבן בשעת עבודה עד כדי קביעות מחשבתו 

שלא נתחדש שבידו  ובזה בא הרמב"ם להשמיענו, וובעלי הקרבןהיא המביאה הפקעה על  כהזמנה בעיקר הקרבן, וחלות זו

                                                                                

ספר הזכרון כנסת ישראל לזכר הגרמ"ע טיקוצינסקי עמ' ל"ד, ושוב נדפס בכתבי הגרי"ז הנדמ"ח לנזיר אמנם כבר השיבו בזה הגרי"ז (נדפס ב
) דמפורש בגמרא נזיר (מ"ו ע"ב) שקרבן הבא בשינוי קודש עדיין נידון במוחלט כקרבנו של הבעלים, הרי לך ששינוי קודש אינו מבטל "במ"ו ע

[ותשובת הגרי"א נדפסה בחזו"י רפ"ק דזבחים. ועיין מה שהאריך במשמר הלוי  לו לחובה.את התואר מקריב של הבעלים אע"פ שאינו עולה 
  וע"ע בחזו"א א' סק"ה ד"ה יש. נזיר, ובזבחים תניינא].

והיה מקום לומר דס"ד שתוכן איסור המחשבה הוא לא להפסיד את הקרבן מבעליו, ולכך היה ס"ד שאם קדם ונפסד הקרבן מבעליו אין בו  7
  שבה.איסור מח

אך זה אינו, שהרי סברת רבא כן לאסור היא דאטו משום דשני בה כל הני לישני בה וליזיל. ואם הס"ד להתיר זה מפני שהאיסור הוא לבטל את 
העלו לבעלים, א"כ אין בזה סברת איסור כלל. אע"כ צ"ל דחזרת המסקנא היא לומר שהאיסור הוא עצם המחשבה, ולא ההפקעה מהבעלים, וא"כ 

  ם חזרה זו סברא היא דסברא היא שהאיסור הוא עצם המחשבה, וזה ודאי דוחק גדול בדברי הגמרא.צ"ל שג
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להחליף את הקרבן ובעליו, אלא ניתן הדבר בידו רק להביא את הקרבן לידי דימוע, ולא הועילה מחשבתו הרעה אלא להפסיד 

מחשבות. וכן קבע את הדברים במחלוקת שהוא קבע את דבריו רק בשינוי קודש ולא בשאר  ין בדברי הגרא"לותו לא. [אמנם עי

עיין בזה בהרחבה בספר חמדת דניאל ]. וד'הערה  ח'בגמרא האם מחשבה בטעות הוי מחשבה או לא. ועמדנו בזה בסימן 

  יותר האריך בדברים בשיעורי הגר"א ברמן.במתני' דריש מכילתין בדינא דיוסי בן חוני. ו

שינוי בעלים אין זה דין היורד לקרבן כקנס הפסד שחידשה תורה במקום נמצא בידינו ברור שדין מחשבת שינוי קודש ו

מחשבת גברא, אלא מחשבת גברא קובעת חלות הזמנה בעיקר החפצא לייחד את הקרבן לעמוד כפי מחשבת העובד, וחלות 

  8מחודשת זו המדומעת בקרבן יחד עם תואר הקרבן הקבוע בו מעיקר הקדישו, זה גופא תוכן ההפסד ומהותו.

ובביאור משפט החלות במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, האם גם שם מחשבתו הרעה של העובד קובעת הזמנת חלות 

בעיקר החפצא כפי מחשבתו, וההפסד בא מחמת הסתירה הנוצרת בין הזמנת הקרבן מעיקר הדין לבין ההזמנה הנקבעת על ידי 

ת במחשבה רעה היא עבודה מקולקלת, והדין מפסיד את מחשבתו הרעה של העובד. א"ד שם הוא דין אחר שעבודה הנעשי

  הקרבן לפי מידת רוע מחשבת העובד בעבודתו. נעמוד בסימן ב' בע"ה. 

 

                         
ואל תתמה מדברי הגמרא במנחות מ"ט ע"א בכבשי עצרת ששחטן לשם אילים, דכשרים הם אלא שלא עלו לבעלים לחובה, דקרבן שלא  8

ה שייך חלות בכבשים שיהיו אילים, הרי אי"ז שם קרבן אלא מציאות לשמה הוא זה. ותימה אם המפסיד בלא לשמה זה חלות מחשבתו, א"כ מ
  בע"ח, וא"כ לכאורה ראוי ללמוד מכאן שלא לשמה זה פסול שהדין פוסל כעונש על המחשבה.

דזה אינו תימה כלל, דכבר עמדו המפרשים מהו דבר זה דמבע"ל בעיא זו דוקא בכבשי עצרת, והרי ספק זה יפה הוא בכל שוחט כבש לשם 
ג' ע"ב בדפוס ישן ז"ת ד"ה כבשי עצרת, ובחזו"א), דשם הוא שינוי השם גמור משלמים  - איל. ופירשו (עיין שפ"א שם, ובלקו"ה רפ"ק דזבחים 

לעולה, והמכוון לשם אילים היינו לשם אילים הבאים לעולה עם הלחם, והמחשבה היא כמחשבת שינוי השם בכל מקום, ושפיר יש בזה חידוש 
ף עולה על השלמים. והמחודש בהלכה שם הוא דאע"פ שלא חישב את שם הקרבן אלא את מין הקרבן דעולה הסמוכה לו, אף זה חלות, דמוסי

  [ובדין הגמרא על המשנה מחבת לשם מרחשת, ביארנו במנחות סימן ד']. כחישב עולה, ודינו כמחשבת שינוי קודש.


