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  הכהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבין

  חייביןומדוע  ,איזו מחשבהב

  בשיטת הראשונים

  מחלוקת הראשונים באלו הפסדים יש חיוב תשלומין

ונחלקו הראשונים מה היא אותה המחשבה ב) הכהנים שפיגלו במקדש, מזידין חייבין. "ד ע"במשנה (גיטין נ א) אמרו

וחוץ למקומו. ג.  ז"שחייבין עליה, וארבע שיטות שנו בה. א. אין חייבין אלא במחשבת חוץ לזמנו. ב. חייבים במחשבת חול

חייבים בכל מחשבה 'הפוסלת'. ד. חייבים בכל הפסד מחשבה אפילו בשינוי קודש שדינו כשר ולא עלו לבעלים לחובה 

  שהפסידה המחשבה את כפרת הבעלים.

"הכהנים שפיגלו את הזבח במזיד חייבין לשלם בשוגג פטורין". דקדק בזה פסק הרמב"ם (פ"ז מחובל ומזיק ה"ד) 

, ז"שהיא מחשבת חול -  יא הרמב"ם את לשון המשנה לומר לך שכל חיוב תשלומין אינו אלא בכהנים שפיגלובמל"מ שהב

אבל בשאר פסולים אין חיוב תשלומין אע"פ שנפסד הקרבן או הבעלים. וכן דקדק רש"י בגיטין (נ"ג ע"א ד"ה הכהנים) 

  .וס' שם)ב, ובת"י בכריתות ב' ע"ע רש". (ועלפרש דמיירי דוקא במחשבת פיגול

דעת הרא"ש (נדרים ל"ו ע"א) היא דהכהנים שפיגלו היינו שחשבו באחת מארבע עבודות לאוכלו או להקריבו מאידך ו

חוץ לזמנו או חוץ למקומו. שגם הפסד הקרבן הבא על ידי מחשבת חוץ למקומו חייבין בתשלומין אע"פ שאי"ז פיגול. 

שמה אין חייבין בתשלומין אע"פ שנפסדו הבעלים שהרי לא עלה ומינה שמעינן דהפסד הבעלים הבא ע"י מחשבת שלא ל

  ג מה שיצא לדון בה בדבר החדש)."ש גיטין נ"(ועיין רש להם לחובה.

דאין הקרבן עולה  "כהן ששחט קרבנו של ישראל חטאת לשום שלמיםל "פירש וזואילו רש"י בב"ק (ה' ע"א ד"ה ומפגל) 

י אלו "דברי רש .ות נזקין (והא דלא קתני לה משום דבקדשים לא מיירי). ואף הוא בכלל אב"לשם בעליו, וצריך אחר

  בכל מחשבה שהפסידה. מפורשים לחייב

אפשר  אך דבר זה אינו מוחלט, דשמא נדבה, שהרי אמר 'וצריך אחר'.לנדר ולא ר הגביל את החיוב רק ל"י לפו"[והנה רש

 -לדחות שכונתו גם לנדבה, ומה שכתב 'וצריך אחר' הכוונה היא אם רוצה לקיים את נדבתו שעלתה לפניו במחשבה תחילה 

  1צריך להביא אחר].

י פתח בכד וסיים בחבית, דתחילת דבריו הביא מחשבה הפוסלת, דהמחשב "ובמשפט דבריו כבר עוררו האחרונים דרש

זבחים, ושוב סיים במחשבה שאינה פוסלת אלא רק גורמת שלא עלה קרבן לחובה,  חטאת לשם שלמים פסל כדתנן בריש

  חוץ מחטאת. והרבה שיטות שנו לפרש דבריו. - שזה בשאר קרבנות שלא לשמה 

ם "י לחייב יותר מהרמב"כ 'פסל' את הקרבן, חידש רש"ומעתה אם ננקוט דדיוקא דרישא דוקא, ואין העובד חייב אא

                         
נמי נדבה היא, קשה בעיניו שלא הקריב קרבנו, א) כתב דחייבין לשלם דמיהן לבעלים שהרי צריכים להביא אחרים. ואי "ג ע"י בגיטין (נ"ורש 1

שהרי להביא דורון היה מבקש. נמצא בדבריו חיוב אף על הפסד קרבן נדבה. אלא שמאידך פירש שם את החיוב רק 'פיגול' כפשוטו במחשבת 
  בות בכל הקרבנות.ק בקרבן נדבה, ואין לנו שיטה מפורשת המחייבת בכל מחש"כ אי אפשר להוסיף משם חיוב על הפסד ש"ז, ע"חול
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י הוסיף חיוב על כל מחשבה הפוסלת. אך מאידך פטר "מ, ולא יותר, ורש"ז או גם בחול"רק בחול ש, שהם חייבו או"והרא

  פ שהפסידו בעלים את הכפרה, אין בזה חיוב נזקין."על הפסד כפרה לחוד, שכל שלא נפסל הקרבן, אע

י לחייב תשלום נזקין "עיקר, שכל המפסיד מהנותן את כפרתו, זה מחייב תשלומי נזקין, בזה החמיר רש ואם דיוקא דסיפא

  2בכל הפסד הנולד ממחשבה.

מ "ז לחול"ם היא היותר נעלמת, שהרי כל החילוק בין הפסד חול"ב) והלכה זו כולה תורה חתומה ניתנה. שיטת הרמב

מ בלאו, אבל תבנית צורת המפסיד שווה בשניהם שהעובד "רת, ואכילת חולז ענוש כ"הוא רק בעונש האכילה, שאכילת חול

ט לחלק בדיני המשפט בחובת "חישב לשנות את תחומי דיני הקרבן בעתיד, ודיני ביעור הקרבן גם הם שווים, ופלא גדול מ

  מ."מ, וכמו שתמה במל"ז ולפטור על חול"התשלומין בדיני נזקין לחייב על חול

ש היזק, וחכמים קנסהו. ובדין קנס שתכליתו "ם פסק דהחיוב דרבנן, דדבר תורה היזק שאינו ניכר ל"וביותר שהרי הרמב

ג) מה לי המשחית על ידי מחשבת פיגול מה לי משחית על ידי "ז ה"מ פ"ם חו"כ הרמב"להרחיק השחתת ממון אחרים (כמש

  שאר מחשבות.

וכאריכות  ,כל שהוא עושה בכוונה - ייב גרמא בנזקין עוד יש לנו להוסיף להפליא בשיטתו הפלא ופלא, דשיטתו לח

מ "א בקצרה (חו"ז), וסיכם זאת הגר"מ ה"ז מחו"ב. ועיין גם דבריו בפ"מ ה"ד מנז"ת (הובא גם במגדל עוז פ"דבריו בשו

  3ח)."ו סק"שצ

אלו עומד ומעתה סגר עלינו המדבר, דמעתה אי אפשר לחלק בין המחשבות לבאר שהפטור נובע מחמת שהפסד מחשבות 

  4כגרמא, דהרי גרמא בנזקין בכוונה לעולם חייב, ודין כהנים שפיגלו במקדש 'במזיד' מיירי. ונמצאת ההלכה שגבה ממנו קריה.

                         
ק ולא "ק ובמנחות דהעמיד במחשבת שינוי קודש בא לומר דוקא מחשבת ש"י בב"ב פירש לאידך גיסא, דרש"ק ד' סק"א ב"במשנת ר 2

מ אינם חלים "ז וחול"כ חול"כמעשה דמי. משא -ק חל בשחיטה עצמה וכיון שהם חלים במעשה שהוא מחשב בו "מ, דש"מחשבת פיגול וחול
  יטה, ודומים לגרמי.בעצמה של שח

דלא תימה שבמחשבה זו הכהן דומה  -ל לחייב אף בשינוי קודש "י רבותא קמ"י דפירש שרש"ק בדברי רש"אלא שדבריו לא כפירוש השטמ
  לאונס.
 

בין ו, ואינו מחלק אלא "כ בסי' שפ"ל דכל גרמא חייב כמש"ל דגרמי הוא רק שאינו חייב אלא במתכוין להזיק, וכשיטתו דס"וס"ל "וז3
 ."ש"ג עי"ה ס"כ בסי' כ"מתכוין או לא כמש

ז "ם לחייב על גרמת הפסד בעלים כלל. דדקדקו המפרשים בדבריו (פט"אמנם בהאי מילתא נראה לאידך גיסא, דבמזיק הקדש לא חש הרמב 4
ח "ק (ע"יון שכל דין הסוגיא בבז) לפטור גונב קרבן לגמרי, ואינו משלם לא להקדש ולא לבעלים לא כפל ולא קרן. והיינו טעמא כ"ק ה"ממעה

פ שגנב זה גרם לבעלים הפסד "מ לאו כמון, לכך אע"ל כרבנן דדבר הגול"ש דסבר דבר הגורם לממון כממון, וכיון דאנן קי"ב) לחייב זה רק לר"ע
ם לחייב גרמא "טת הרמבממון, פטור. שמעינן מינה דאפילו גרמא במעשה בידיים אינה מחייבת תשלומי הפסד קרבן לבעלים, וזאת על אף ששי

  ל."בנזקין במתכוין כנ

ה אין בכך תירוץ, דאם פטר משום גורם "ג דהיא מחלוקת ראשונים. אך בלא"ח סק"ו ג' ובקצוה"ך שפ"[ואם משום גורם דגורם. עיין ש
  כ אין לנו די בזה]."ש דלהלן. ע"ז אינו גורם דגורם. ועוד שעדיין קשה קושיית הרש"דגורם, מדוע חול

ק שם) דמגמרא חזינן דאף רבי שמעון לא מחייב אלא בקרבן באחריות, שנגרם לו הוצאת ממון, אבל בקרבן "ש (ב"ויותר מכך הוסיף הרש
י כסברת חיוב למחשבת שינוי "ש פוטר מדמי כולו, ולא מחייב מחמת טענת 'כפרה מעליא בעינא' דוגמת מה שהזכיר רש"שלא באחריות גם לר

  קודש בקרבן נדבה.

  ה."והנה דברים אלו נראים מקופיא תוספת קושיא, שבזה נסתרה השיטה מיניה וביה. אך באמת יש בה חצי תירוץ, וכדלהלן בע
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מ ובין שאר פסולי מחשבה, וכי חטאת שנשחטה שלא לשמה פחות "ז וחול"ש אף היא נעלמת, מה בין חול"ושיטת הרא

  מ ונפטור בשינוי קודש הפוסל.", ומדוע נחייב את העובד בחולמ"'פסולה' ממחשבת חול

אם חילק בין הנפסלים ובין הפסד כפרה, שעל קרבן הנפסל חייבין ועל קרבן שנפסדה כפרת בעלים  - י "ובשיטת רש

ך פטורים, מקופיא היה מקום לומר שהפסד כפרה אינו קלקול בחפצא של הקרבן, ואין בו אלא 'גרמא' במה שהבעלים צרי

  קרבן אחר לנדרו.

אך אמת שזה אינו, דכבר לימדו הראשונים דעת שכל מחשבת שינוי קודש ושינוי בעלים משנה את הקרבן ומוסיפה בו 

והוא עיקר  - פ ששמו הראשון עדיין עליו "תואר חדש עד שהוא דומה קרבן אחר, וכאשר כבר הארכנו בסימן א'. ואע

המשנה את הקרבן לקרבן אחר היא זו הגורמת שהוא לא יעלה לבעלים מ חל בו שם נוסף, וחלות חדשה זו "שמו, מ

  לחובה.

ז נמצא שגם מחשבת שינוי קודש בכל הקרבנות מולידה קלקול וחבלה בעצמו של קרבן, וראוי לה שתחייב בכל "ועפ

באופן המפסיד  באשר הוא נטל חפץ המשמש את המקדיש וחיבל בו - פ בנדר, ואפילו בנדבה "חיובי נזקין, ויהיה חייב לכה

אם חילק בין הנפסלים ובין הפסד כפרה, שעל קרבן הנפסל חייבין ועל קרבן  - י "את שימושו לכפרתו. ומעתה אף שיטת רש

שנפסדה כפרת בעלים פטורים, גם היא מאוד נעלמה. ונמצאו שלשת השיטות המחלקות בין הפסולים שלא לחייב בכל 

  הפסדי מחשבה, צריכים עיון גדול.

  קדש פטור וכהנים שפיגלו חייביםהמזיק ה

ב) מיסוד "ק ו' ע"י ותוס' (ב"ג) בעיקר דין המשנה לחייב כהנים שפיגלו, תמהו הראשונים והאחרונים מהדין שאמרו רש

דברי הירושלמי שהמזיק את ההקדש פטור, ואם דין כללי הוא שהמזיק את ההקדש פטור, כיצד אנו אומרים שהכהנים 

ב) בתירוץ השני דכיון "ג ע"ן תירץ בגיטין (נ"ואמר חזקיה שהחיוב דאורייתא. והרמב - חייבין  שפיגלו במקדש קרבן הקדש

  שחיוב הפיגול הוא לבעלים, לכך משלם.

אלא שתמהו האחרונים דהדברים עדיין חתומים, דמגמרא מוכח שפטור הקדש מנזקין לא בא לפוטרו רק מתשלומין 

ל ממון בעלים המזיק חייב לשלם לבעלים, אבל "ג דקק"בגמרא דלריה לגבוה אלא אף מתשלומין להדיוט, שהרי אמרו

מ דהמזיק את ההקדש פטור "ע, המזיק פטור על אף שהפסיד למקדיש את קרבנו, ש"ד לכו"לרבנן דממון גבוה הוא, וכן בקק

ן מדוע 'חבלת "רמבכ עדיין צריך ביאור לדברי ה"חייב). וא - ג שאין לזה דין מזיק הקדש "אף מתשלומי בעלים, (ורק לריה

  ' הגורם הפסד קרבן לבעלים פטור, ואילו קלקול מחשבה הגורם הפסד קרבן לבעלים חייב.םהגוף בידיי

נמצאנו יורדים לברר. א. מדוע המפגל אינו פטור ככל מזיק הקדש. ב. מה סברת שיטות הראשונים בחילוקי פסולי 

  המחשבה לחיוב ולפטור.

  דפטור ובין כהנים שפיגלו דחייביםביאור החילוק בין המזיק הקדש 

ד) ולהבין בהלכה נעמוד תחילה בקושיא השניה מה בין כהנים שפיגלו דחייבין ובין מזיק הקדש דפטור, ונביא מרוח 

ג) בהלכה. ונקודת התירוץ היא דמזיק 'הקדש' לעולם פטור, ואילו מזיק 'בעלים' "ג פכ"ק י', שערי ישר ש"ש (ב"דברי הגרש

לם חייב, ומה שפטרו חכמים את הגנב אינו פטור על 'מזיק הקדש לבעלים' אלא פטור מדין גרמא, שהרי בדבר קדוש לעו
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  ם מודה לפטור בה."שגם הרמב - הוא כמזיק נכסי ראובן ונולד היזק לשמעון, דדבר זה הוא גרמא מוחלטת 

צא הגשמית של גוף הקרבן, אבל וכאן בא החילוק בין גונב וחובל ובין פוסל במחשבה, שהגונב והחובל מקלקל את החפ

  המזיק קרבן במחשבות בקודש מוגדר כפועל נזק לממון בעלים 'באופן ישיר' ולא בגרמא, ולכך חייב.

בכל זכות הדיוט בממון קיימים שימושים ועתה נפרש את הדברים בהרחבה ובסברא, נפתח בשורש ונבא לגידולים. 

פ שהוא יכול "ואין הבעלים עומד כשוכר ושואל בממונו אע, פרטיםאמנם הבעלות הכוללת אינה מכילה בכללה , שונים

  אלא החפץ 'שלו' באופן מוחלט הכולל את כל הזכויות בלי חלוקה לפרטים., לחלק את ממונו לזכות שכירות וזכות שאלה

וכשם , אמנם משפט הבעלות נותן את הכלים ביד הבעלים שיוכל לחלק את זכויותיו לזכויות נפרדות לאנשים שונים

, שהוא יכול לחלק את הזכיוית באותו זמן לכמה בעלי זכות כך הוא יכול לחלק את הזכויות משעה ראשונה לזמנים שונים

ש "וכאשר האריך הגרש, והוא היסוד הנזכר בסוגיית 'אחריך', כאשר כל בעל זכות יחזיק בזכות תשמישים בזמן שונה

  במערכת הקניינים.

(ברכ"ש סוף ב"ק בענין ד "י (ב"ב ל"ו סק"ו) המיוסדים מאורח מישור דברי הגרב"הומיסוד הבטה זו עולים דברי הק

"כי כל עניני וקניני הקדש אינו כעין השתמשות גבוה, דכתיב אם תצדק מה תתן לו, רק הכל הוא השתמשות דכתב תקרובת) 

שלנו לעבוד בו את הקב"ה, ואנו צריכים להתנהג בקדושה בכל המיוחד לשמו ולעבדו בבית המקדש במצות הקרבנות, והכל 

זה נקרא שהקב"ה משתמש בנכסי הקדש", וכבר הארכנו הוא השתמשות שלנו לקיים בו חיוב עבודתו דרמיא עלינו, אבל אין 

  הקדש יחוד תשמישים. - בה בסימן 

והעמידו לעצמו על , הנותן את ממונו לקודש צמצם בזה את המרחב הרחב שהיה לו בדבר כמחזיק הכלדפירושו ש

לו בעלות על עצם שיש , ונשאר הוא דומה בחפץ לקני על מנת להקנות, שהוא תשמיש 'נתינתו' לגבוה - תשמיש מסוים 

ונמצא שכבר , כך בהקדש הבעלים שייר לעצמו בבעלותו רק את הזכות להעמיד חפץ זה נחת רוח לגבוה, הדבר 'להקנאתו'

  אין לו בו אלא תשמיש כפרה וריצוי.

אלא אדנותו היא , וכאשר זו היא המידה נמצא כי המקדיש כבר אינו מחזיק בעצמו של חפצא כבעלים על כללות החומר

מ "הרי הוא דומה לקני ע, פ שתשמיש הכפרה מונח בעצמו של החפצא"כח המכפר הגלום כתשמיש אותו חפצא. ואעעל 

כך גם , מ לא נגדיר זאת כזכות עצמו של חפץ"ומ, שגם שם הזכות להקנות היא זכות בעצמו של חפץ, להקנות כמו שזכרנו

  ת כלפי החפץ ולא קנין עצמו של חפץ.גם היא מוגדרת זכו, הכפרה כיון שהיא רק 'תולדת' הווית קרבן

, להקדש אין בה חיוב כיון שמזיק הקדש פטור, ש וביאורו שחבלת החפצא לעולם לא מחייבת"ומכאן באה בינת הגרש

ה נולד גם הפסד "וחיוב לשלם למקדיש גם אין בה כיון שכלפי הפסד כפרת בעלים הדבר דומה למי שהזיק לראובן ומש

, דזכות כפרה המשויירת דומה היא לזכות 'אחריך לפלוני', ם מודה בה לפטור"מא שגם הרמבדדבר זה הוא גר, לשמעון

ע אפילו "ולכך בה פטור לכו, והיא זו שבזכותו - ותולדת הריצוי מולידה כפרה , דעצם ההקרבה היא נחת רוח לגבוה

פ שגרם "אע, ונב הקדשם בג"בשיטת הרמב - ל בהערה "ם שמחייב גרמא בעלמא. (והוא סוד הפטור הנ"לדעת הרמב

  לבעלים להפסיד קרבנו).

שהוא אינו , אבל אם יצוייר מעשה מזיק הפוגע וחובל בגוף הכפרה, אלא שכל זה רק בקלקול הבא לעצמו של קרבן
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שהרי הוא הזיק את זכות הבעלים , בזה הדין יתן לחייב את המזיק בתשלומי בעלים, מקלקל את הקרבן אלא את כפרת הקרבן

  להדיא כמזיק בידיים ולא רק בעקיפין כמזיק לראובן והפסיד 'אחריך' דשמעון.

ונמצא החושב מפסיד בעצמו , דמחשבת פסול היא הכאה המכה בגוף הכפרה, והוא הוא החיוב בכהנים שפיגלו במקדש

  ולכך משלם., של זכות בעלים

דהנידון , נקרא כי דבר זה הוא המפתח להבנת שורש המחלוקת בראשונים, ש"שואחר שזכינו למודע לבינה מדברי הגר

ואיזו מחשבה , דהפסד כפרה בא רק בתולדה - ופטור  - ביניהם עומד על ההכרע איזו מחשבה נקראת הפסד בעצמו של קרבן 

  ישירה. דהפסידה המחשבה לעצמה של זכות בעלים בצורה  - וחייב  - עומדת כפגיעה הפוגעת בעצמה של כפרה 

  החילוק במידת הפסול בין חוץ לזמנו ובין חוץ למקומו

ה) להבין בחילוק שבין המחשבות יש להקדים ולבחון את הפסולים זה לעומת זה, להבחין ולהבין מה מידת עצמם ומה 

בה יחס המידה שביניהם, מה הדמיון ומה החילוק בכללות עניינם. ואחר זה צריך לבאר מדוע חילוק המידה עומד כסי

לחילוק דיני משפטי הממון בחובת תשלומי נזיקין. אלא שאם נבא להרחיב בהגדרת כל קלקול מחשבה לעצמו נכפיל את 

  היריעה, לכך בחלק זה נגדיר בקצרה בשיעור המוכרח לכל מחשבה, ונפנה למקום שבו התבארו הדברים בהרחבה.

ז קדש הלחם, ואילו השוחט במחשבת "חשבת חולא) דלשיטת רבי יהושע השוחט כבשי עצרת במ"ט ע"אמרו במנחות (ע

מקדשת  ז"מ לא קידש לחם שדוקא מחשבת חול"י (העליון) שהטעם לומר שחול"ופירש בה רשמ, לא קדש הלחם. "חול

הואיל והזבח נמצא בעזרה, אבל במחשבת חוץ למקומו שהזבח אינו בעזרה כאן יש מקום להבין ששחיטתו לא תקדש את 

ש, ומכוון דברי רש"י הוא "הלחם. והנה זה ודאי שבמציאות הזבח בעזרה והזביחה בעזרה, וכמו שהאריך להוכיח ברש

ז שהמחשבה היא לשנות את "כ בחול"בן 'חוץ לעזרה', משאשהמחשבה היא מחשבת 'חוץ לעזרה', וזה רושם העמדת קר

  נתפס ברושם 'חוץ' ועומד ברושם אחיזת מקום מקדש במוחלט.אינו הזמן, הזבח 

י דפוס עוז והדר הערות וציונים כ') דחוץ לזמנו "י (הוספה מכת"י מכת"ז ובאופן יותר מפורש ומבורר נמצא ברש"ועד

כ חוץ למקומו חישב עליו ליתנו במקום שחול הוא "דעתיה למקום קדוש, משא'חמיר קדושתיה' משום שהוא חשב בו א

 אצלו.

מ מפסיד בעיקר תואר 'קרבן' "כ חול"אלא שהוא קרבן שאינו מכפר, משא - מכאן למדו לחלק שפיגול הוא קרבן גמור 

וכל שנפגם מחמת  דידיה, דתואר קרבן שבו נעשה חסר מאחר שהתערב בו 'חול', דענין הקרבן הוא 'קודש' בתמימות,

תערובת בחינת 'חול' בו זה 'חיסרון' בקרבן ולא רק 'פסול' בקרבן, והפסד הכפרה נולד מכך שעיקר בנין החפצא כקרבן 

  5. -  - נחסר. והארכנו בסימן 

ש, דכיון שהמחייב "הגרש ד"עפ - ם עומדת כעיקר פשטות הסברא "אחר שאנו מוחזקים בחילוק זה, נמצאת שיטת הרמב

קין זה רק 'הפסד כפרה', ואילו הפסד 'קרבן' שהוליד הפסד 'כפרה' נידון כגרמא, מעתה על פי מה שהבאנו תשלומי נז

ז היא המכה ומקלקלת את גוף הכפרה, אבל שאר מחשבות מכים "מהגמרא והראשונים אנו יודעים כי רק מחשבת פיגול חול

                         
 .-מ. והארכנו בסימן "ז לחול"ז עמדו בביאור שיטת רבא שם בגמרא לחלק בדין עלו לא ירדו בין חול"ועד 5
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ברור בסברא הוא העולה מפשוטה של משנה הכהנים וזה מוליד הפסד כפרה, ונמצא הדין הפשוט ו - ומקלקלים את הקרבן 

ר בין כשהיא לבדה, ובין כשהיא באה בעירוב מחשבות. "ז. [לפו", שאין לחייב אלא על מחשבת חול'שפיגלו' במקדש

  .ק]"ע. ודו"ויל

  יסוד שיטת הראשונים המחייבים גם על מחשבה שאינה פיגול

והולידו הפסד כפרה, זה יובן כאשר  - ברים שפגמו בעיקר הקרבן ו) ומה שחלקו שאר ראשונים והוסיפו על החיוב גם ד

ד היא זכות דקל על הכח ", אכות בתשמיש פירות דקלנביא מה שחקרו האחרונים בגדר קנין 'דקל לפרותיו', האם פירושו ז

  ט ב', ובעוד אחרונים)."מ י"המצמיח פירות. (עיין חידושי רבי ראובן ב

זו של שיור המקדיש לעצמו את מידת הכפרה שבקרבן, תהיה החקירה האם זכותו היא דכאשר נעתיק חקירה זו למידה 

  בכפרת הקרבן, או בכח הקרבן להוליד לו כפרה.

כ הפסד קרבן שהפסיד כפרה הוא נידון כגרמא, ואם זכותו היא זכות בקרבן להצמיח "ונבין שאם זכותו היא זכות כפרה א

  א כהיזק בידים להדיא על עצמה של זכות בעלים ואינה כגרמא.לו כפרה, קלקול הקרבן שלא יצמיח כפרה ב

ם שחייב רק על פיגול סבר שזכות בעלים היא זכות כפרה, ולכך "ם שהרמב"ומעתה ברורה מחלוקת הראשונים עם הרמב

כל פגיעה בקרבן שגרמה הפסד כפרה אינה מחייבת, שהיא כגרמת נזק לראובן שהפסיד את שמעון בעל הזכות 'אחרי' 

  ובן. ורק פיגול שמזיק את הכפרה ולא מחסר בקרבן, הוא מזיק להדיא על חלק הבעלים, וחייב.רא

לכוחו לכפר, וממילא כל חבלה בקרבן המפסיד ממנו  - אבל שאר ראשונים סברו דזכות בעלים בקרבן היא זכות 'בקרבן' 

  את הכח לכפר נתפס כמזיק להדיא על זכות בעלים, ואין בו סיבת פטור.

  לוגתא האם לחייב גם על מחשבת שינוי קודשיסוד הפ

ז) ובתחומי מסגרת זו של מפסידי כפרת הקרבן על ידי קלקול כח הקרבן מלכפר נחלקו הראשונים איזו מהמחשבות 

  עומדת כקלקול להדיא על כח הקרבן, ואיזו עומדת כגרמא.

הפוסל, דכל שינוי קודש אינו הפסד  ק"ק המפסיד כפרה והן ש"הן ש - מ ובין כל שינוי קודש "ש חילק בין חול"הרא

כ כל מחשבת שינוי קודש ושינוי "מ באה כפגיעה בעיקר השם קרבן, משא"להדיא אלא כגרמא. והיינו טעמא דמחשבת חול

  בעלים באים כמחשבת קלקול בחלק של השם הפרטי של הקרבן ולא בשם הכללי. וכדלהלן.

רבן' במידה כללית קודם ההכרעה איזו קרבן הוא, ועל זה נוסף עליו ופירושו שכל קרבן בנוי רבדים רבדים, יש בו שם 'ק

שם מסוים של 'חטאת', ועל זה נוסף בירור נוסף של שם יותר מסוים איזו חטאת היא חטאת חיצונית או חטאת פנימית. 

  .- והארכנו להראות כן להדיא מגמרא וראשונים בסימן 

ונים, היא זכות על כח הכפרה הגלום בקרבן, וכזכות היא בקרבן על לשיטת הראש - ומאידך למדנו שזכות בעלים לכפרתו 

  כוחו להצמיח כפרה.

שזה השם הכללי 'קרבן'  - ומעתה יש לעיין באיזה חלק בקרבן קבועה זכותו להצמיח כפרה, האם בחלק של שורש הקרבן 
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  6ד זכותו קבועה בחלק הפרטי בתואר הנקרא 'קרבן חטאת'."ללא החלק של השם הפרטי. א

מ שאם הזכות קבועה על שורש הקרבן בשמו הכללי, רק מחשבה שתפגע ביסוד הקרבן היא תהיה מזיק בידים על "ונפק

כ אם אחיזת זכותו להוליד כפרה קבוע על השם המסוים "זכות בעלים, שרק בזה פגע בנקודת אחיזתו להצמיח כפרה. משא

כפרת בעלים בידים, שגם פגיעה בתואר הפרטי פוגעת  של הקרבן, בזה כל פגיעה בשם הפרטי של הקרבן גם תחשב מזיק

  במקום החזקת הבעלים בכוחו להצמיח פרה.

  ש"ביאור שיטת הרא

ש ודאי סבר שאחיזת הזכות קרבן לכפרה קבוע בשורש שם קרבן הכללי. ומאידך סבר שהמחשבה היחידה "ונבין דהרא

מ. ולכך לא חייב אלא "כפרה זה רק מחשבת חולהפוגעת ומחבלת בעיקר השם קרבן לבטל בשורש זה את הכח המצמיח 

מ שהיא מחשבה הפוגעת בשורש תואר 'קרבן' להפסידו ולקעקע "שהיא מחשבה הפוגעת בעיקר הכפרה, ובחול - ז "בחול

  את מידתו כמצמיח כפרה, שרק הם היזק בידים על זכות הבעלים לכפרה.

קרבן חטאת, זה אינו  של השם הפרטי המסוים של כ שינוי קודש ושינוי בעלים הבאים כמחשבה הפוגעת בחלק"משא

  פוגע בכח המצמיח כפרה להדיא אלא בגרמא, ולכך פטור.

  י שהחיוב על כל המחשבות"ביאור שיטת רש

הפוסל ובין בשינוי העושה 'כשר ולא  יי לחייב בכל שינוי קודש בין בשינו"י. אם שיטת רש"וכאשר נבא מכאן לשיטת רש

עלו', בזה תתפרש שיטתו שמקום אחיזת בעלים בכח מצמיח כפרה היא בתואר המורכב האחרון של שם הקרבן המסוים, 

לצמיחת כפרה. וכיון שמקום זכות הבעלים עומד בשם המסוים, כל קלקול וחבלה בשם הפרטי מהוה  אשםשזכותו בקרבן 

  ה הוא כמזיק בידים על גוף זכות כפרה.בחיזת זכותו, וממילא בכל מחשמכת נזקין המכה במקום א

  י שהחיוב רק על מחשבה הפוסלת"ביאור שיטת רש

ש "ולא בכשר ולא עלו. בזה תובן שיטתו כיסוד דברי הרא תק הפוסל"י ממוצעת שחייב רק במחשבת ש"ואם שיטת רש

רבן, שזה השם הכללי של הדבר כקרבן. ומה שמחשבת שזכות בעלים להצמיח כפרה קבועה בתואר המרכזי של 'לב' הק

ט כיון דסבר שכל מחשבה הפוסלת פוגעת בעיקר תואר הקרבן ולא רק בשם "שינוי קודש הפוסלת מחייבת תשלומין, ה

עובד לורה יד תיוסי בן חוני (ב), דיסוד הפסול בקרבנות הנפסלים זה מפני שנתנה בהם  -  חטאת, וכאשר ביארנו בסימן

בעיקר השם קרבן, ומחמת תוקף אחיזתו לכך נולד גודל ההפסד במידה הפוסלת. וממילא נמצא שנזק זה  וא לאחוזשיכול ה

, והוא מעשה ולא הבא כלפי בעלים כמזיק בידים על עיקר זכותו לכפרה שפגע במקום אחיזת זכותו קרבן להצמיח כפר

  גרמא, וחייב.

                         
כפרת אשם, ובחלק זה הוא שהמחשבה מחבלת להוסיף  -הרי זו היא חובתו פ שמציאות כפרתו ודאי תהיה כפרת הקרבן המסוים, ש"ואע 6

  כפרת שלמים על כפרת אשם.

מ הנקודה שבה אנו מדברים עכשיו זה על מקום קנין הזכות, איזה חלק תפוס בבעלותו, ואיזה חלק יועיל לו אפילו שהוא לא שלו, ובזה "מ
ד אי אפשר לו לשייר אלא קנין בכח המכפר "הפרטי של התואר המסוים לכפרה, אאנו מסתפקים האם ביד בעלים לשייר אחיזת זכות בחלק 

  הכללי של הדבר כקרבן ולא בשם הפרטי.



  "עיון הסוגיא"                                                                                                                             זבחים -"אתה קדשת" 

 עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                            ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 

ה המחשבה אלא בחלק השם הפרטי שבקרבן ולא במקום מושב זכות כ שינוי קודש שדינו כשר ולא עלו, בו לא פגע"משא

  הבעלים לכפרה, ונמצא הפסד כפרה בא רק בתולדה, ושפיר יש בו פטור גרמא.

ק "ייב בסוגיא בבי את השיטה לחייב דוקא על נדר ולא על נדבה, ולא ִח "ט צמצם רש"מ אמנם הא מילתא עדיין תימה

ק "שגם בב - ל בהערה "כ נדחוק כנ"קול קרבן נדבה מחמת חבלת זכותו לכפרה. [אאייב בסוגיא בגיטין גם על קלכמו שִח 

  ע."עדיין צוי לחייב על נדבה]. "התכוין רש


