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  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                  הפקולטה למדעי היהדות

  ד �  ש ב ו ע י 
  ב"עתש ,ויקראפרשת                                     מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  959 מספר                           ש הלנה ופאול שולמ�                                     "ע        

        
  

         פתיחה לפרשיות הקרבנות פתיחה לפרשיות הקרבנות פתיחה לפרשיות הקרבנות פתיחה לפרשיות הקרבנות––––מחשבת הקרב� מחשבת הקרב� מחשבת הקרב� מחשבת הקרב� 
   ∗כהנאכהנאכהנאכהנא) ) ) ) טובולטובולטובולטובול((((מירב מירב מירב מירב 

  

, עסוק בלימוד סדר קודשי�' העול�'בהקדמתו של החפ� חיי� לסדר קדשי� הוא תמה כיצד זה אי� 
מה ג� שנושא זה כולל פרשיות , שהרי העוסק בלימוד זה מעלי� עליו כאילו הקריב קרבנות ממש

מכיוו� שרק , על כ� הוא יוצא בקריאה נרגשת להקדיש זמ� ללימוד נושאי הקרבנות.  בתורהרבות
י שיביא לנו משיח צדקנו ויבנה לנו בית הבחירה כי אנו "לדרוש בטח מהש"לימוד כזה יאפשר לנו 

י שישראל עמו מכיני� עצמ� לדעת דיני העבודה "וכשיראה הש, מצדנו מוכני� לכל ענייני העבודה
בודאי יחיש לגאלנו ויבנה לנו בית , לכותיה ועומדי� ומצפי� מתי יגיע דבר זה למעשהבכל ה

  .ח"הדברי� שלהל� יהיו בבחינת בקשה ללכת בנתיבי הנחייתו של הח". תפארתנו
, בנושא הקרבנות מעניי� לראות עד כמה המחשבה דומיננטית ויוצרת מציאות הלכתית מכריעה

ההלכה קובעת שארבע מחשבות ". דברי� שבלב אינ� דברי�"שא# על פי שבדר" כלל אנו יודעי� 
השוחט את הזבח חייב . חו� למקומו, חו� לזמנו, שינוי בעלי�, שינוי הש�: יכולות לפסול את הקרב�

אמנ� בדיעבד הזובח שלא לש� הזבח לא פסל את . לשחטו לשמו של הקרב� ולא לש� קרב� אחר
 הקרב� צרי" להישחט ג� 1.ויש להביא שוב קרב�, ובהאלא שהקרב� לא עלה לבעלי� לש� ח, הקרב�

 ג� כא� 2).. ד�זבחי, י"רש" (אחר בו שיתכפר ולא בעליו בו שיתכפרו מנת על"כלומר , לש� בעליו
א� בעת השחיטה הייתה מחשבה להקטיר . א" לא עלה לבעלי� לש� חובה, בדיעבד לא נפסל הקרב�

 הקרב� נפסל אול� אי� –רב� מחו� למקו� המותר את האמורי� מחו� למקו� המזבח או לאכול מהק
, א� בעת השחיטה הייתה מחשבה להקטיר את האמורי� או לאכול מהקרב� למחרת. עוברי� על כרת

  . הקרב� פיגול ומתחייבי� בכרת
 מחשבתו של מי פוגמת ,מז מציגות שתי דעות שונות ביחס לשאלה'המשנה והגמרא בזבחי� מו

יוסי קובע שקיי� תנאי בית די� ' ר.  או מחשבת בעלי הקרב�ריב המקה�ו מחשבת הכ–בקרב� 
יוסי ' אלעזר בר'  אול� אליבא דר,שכ� הוא המתעסק בקרב�, שהמחשבה הולכת אחרי העובד

  . כלומר זו אחריות הבעלי�, )ד:טו' במ" (' ַהַ.ְקִריב ָקְרָ-נ+ ַלהְוִהְקִריב"הבעלי� מפגלי� שכ� כתוב 
 ,דיבורהבאה לידי ביטוי ג� במחשבה הפוסלת את הקרב� היא מחשבה  שהסברורוב הראשוני� 

 "ה למל"משֶנ" אול� ה3).:זבחי� מא ("וכל מחשבה בקודשי� מוציא בפה: "י"וכ� ה� דברי רש
הלכות פסולי המוקדשי� ( " את הקרבנות�שלוש מחשבות ה� שפוסלי": שכתב� " הרמבמדייק בדברי

  ." בלא הוצאה בפהלומדברי רבינו נראה דכל מחשבה דקדשי� הוי אפי: "וטוע�, )א, יג
שינוי הש� ושינוי של מחשבות רק א� השהקרב� אינו עולה לבעלי� מבהירה ) זבחי� ב(הגמרא 

 א" א� לא הייתה מחשבה הפוסלת א" ג� לא נחשבה מחשבה .הבעלי� היו מחשבות אקטיביות

                                                           

 .מדרשהבמחלקה ללשו� העברית וללשונות שמיות ומרצה בכהנא ) טובול(ר מירב "ד   ∗∗∗∗
אמרה מכיוו� שבקרבנות אלו , זאת למעט קרב� פסח וחטאת שמחשבת שנוי הש� פוסלת אות� לגמרי. א, זבחי� א   1

 . התורה במפורש שה� צריכי� להישחט לשמ�
  . .ראו זבחי� ד, )טו:ז" ( ֶזַבח 6+ַדת 5ְָלָמיו ְ-י+� ָקְרָ-נ+ ֵי4ֵכלְב2ַר1: "עניי� זה נלמד מייתור מילי� שיש בפרשתנו   2
 . : מגציעאמבא  וכ� דבריה� בב,"רבי מאיר"ה " ד.י בתוספות פסחי� סג"ראו ג� דברי ר   3
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מכיוו� ,  הקרב� עלה לבעלי� לש� חובה–הנכוני� אקטיבית לש� הקרב� הנכו� או לש� הבעלי� 
. "מחשבת שלא לשמה"בנקודה זו חקרו האחרוני� מה טיבה של ". סת� זבחי� לשמ� ה� עומדי�"ש

או , בדיוק כמו בפיגול, הא� היא פוגמת בקרב� מפני שיש כא� מחשבה אקטיבית הפוסלת את הקרב�
א לשמו נפקע הסתמא של הקרב� וחסרה וכשחושב של, הזבח עומד לשמו ' שבסת� הסיבה היאש

 היא שיש כא� מחשבה "מחשבת שלא לשמה"ז הכריע שהבעייתיות ב" הגרי4.מחשבת הלשמה
� כר" את "ועל העובדה שהרמב, סוגיה בפסחי�על הכרעתו נשענת . פיגולבכמו , אקטיבית הפוסלת

סרמ� קבע שהבעיה אלחנ� ו' לעומתו ר. הבעלי� ע� מחשבת פיגוללש� די� שלא לש� הקרב� או 
בכל " שכ� .ת פסול אקטיבית ולא מחשב"מחשבת לשמה" היא היעדר של "מחשבת שלא לשמה"ב

ונה אלא דבעינ� ות צריכות כו לזה כמו במצוו�ולכונה שצרי" האד� ומקו� שצרי" לשמה אי� הכ
�  ומכיוו� שבקדשי� משעה שהקדישו את הבהמה לקרב� היא מיוחדת לש5,"שיהא הדבר מיוחד לזה

 ,א� חשב בפירוש שלא לשמ�"אול� . אי� צור" שתהא מחשבה לשמה מיוחדת בעת העבודה, הקרב�
  ".וד� הקוד� ושוב אי� עומדי� לשמ� ופסולי� משו� חסרו� לשמ�עייבזה עקר אות� מ

  להכשיר כי עניני הקרב�: " בקרבנותחלק מהותי כל כ"היא ספר החינו" מסביר מדוע המחשבה  
על כ� מהיות עקר ,  החטא וטוב דרכי היושר רוע...הפעולהיר בנפש� מתו" יצמחשבות בני איש ול

  . )ה"קמ (" היה ראוי להפסל במחשבה הנטויה בו מ� היושר בכל מעשיו,סבתו על דבר המחשבות
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

        

                                                           
 .   למאי נפקא מינה:ז לזבחי� ב"ראו בחידושי הגרי   4
  . אות ב, סימ� כב, ב, קוב� שיעורי�   5
  
  
  
  

  ד# מופ� בסיוע קר� הנשיא לתורה ולמדעה
 יש לשמור על קדושת העלו�
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