
 

 

 

 

 

 השם בקרבן פסח שינוי

ל וָהַלך וזרק שלא לשמו, או לשמו ושלא )אלא לשם שלמים(הפסח ששחטו שלא לשמו : משנה)נ"ט ב'(  , וִקב ֵּ
ַסח הו א", שתהא זביחתו לשם פסח. וכתיב "הו א", למעט  1)שכתובלשמו, או שלא לשמו ולשמו, פסול  ֶּ ַבח פ  ם זֶּ "ַוֲאַמְרת ֶּ

 . נשחט שלא לשמו(

 ו? לשם פסח ולשם שלמים. כיצד לשמו ושלא לשמ

 שלא לשמו ולשמו? לשם שלמים ולשם פסח.

, ורבי יוסי היא דאמר אף בגמר )וחישב בה לשמו ושלא לשמו, ואפילו הכי פסול(בעי רב פפא: בעבודה אחת תנן 
)וכשר כשחישב , דאי רבי מאיר, הא אמר תפוס לשון ראשון )ודעתו על כל מה שמוציא מפיו(דבריו אדם נתפס 

 .לה לשם פסח(בתחי

, ואפילו לרבי מאיר דאמר תפוס לשון )באחת חישב לשמו, ובשניה שלא לשמו(או דילמא בשתי עבודות תנן '( ס' א)
שהרי ארבעתן  ,)שלא שייך כאן תפוס לשון ראשוןראשון, הני מילי בעבודה אחת. אבל בשתי עבודות, מודה דמיפסיל 

 . הן(העבודות חשובות זו כזו לפסול את הזבח באחת מ

 ולא איפשיטא. 

 שיטות הראשונים

ם, " ,הרמב"םכתב : שינוי השם בעבודה אחת ֵּ י ַהׁש  ו  נ  ת ׁשִ בֶּ ן: ַמֲחׁשֶּ ו  הֵּ ל  נֹות, ְואֵּ ְרב ָ ת ַהק ָ ֹוְסלֹות אֶּ פ  ן ׁשֶּ בֹות הֵּ לׁש ַמֲחׁשָ ׁשָ
ם כ ֵּ  ֵּ ו י ַהׁש  נ  ת ׁשִ בֶּ ַמן. ַמֲחׁשֶּ ת ַהז ְ בֶּ קֹום, ו ַמֲחׁשֶּ ָ ו י ַהמ  נ  ת ׁשִ בֶּ ָהָיה עֹוָלה ו ַמֲחׁשֶּ גֹון ׁשֶּ מֹו, כ ְ ֹא ִלׁשְ ל  ַבח ׁשֶּ ת ַהז ֶּ ט אֶּ ֹוחֵּ ה ַהׁש  יַצד? זֶּ

חַ  ָ ׁש  ם עֹוָלה, אֹו ׁשֶּ ְלׁשֵּ ָלִמים ו  ם ׁשְ ָלִמים, אֹו ְלׁשֵּ ׁשְ ם עֹוָלה ו  ו  ְלׁשֵּ נ  ָחטֶּ ָלִמים, אֹו ִיׁשְ הו א ׁשְ ב ׁשֶּ ֵּ ָעָליו ִויַחׁש  ם ב ְ ֹא ְלׁשֵּ ל  ַבח ׁשֶּ ט ַהז ֶּ
םזֹו ִהיא ַמֲחׁשֶּ  - ֵּ י ַהׁש  ו  נ  ת ׁשִ  "...2בֶּ

ר"דבריו אדם נתפס, וכתב, כרבי יוסי דבגמר  ם"הרמבפסק  :דבריו אדם נתפסבגמר  ָלִמים ו ְוָלָדה  עֹוָלה':  ...ָהאֹומֵּ 'ִהיא ׁשְ
ן  ו ֵּ ִמין -ִאם ְלָכְך ִנְתכ ַ ָבָריו ַקי ָ  3".ד ְ

                                                
 יב,כז. , פר' בא, שמות . 1
מוכח שפסק שמחשבת שינוי השם  ששינוי השם חל גם בחשב לשם עולה ושלמים, כלומר לשמו ושלא לשמו, רמב"םממה שפסק ה . 2

 .רמב"ם )הל' פסולי המוקדשין יג,א( -מקורות  . וכן פסק בליקוטי הלכות.גם בעבודה אחתחל 
יו שוב לא חלה על, והוולד קדושת שלמיםשכשהקדיש את האם לשלמים, חלה גם על , תפוס לשון ראשוןהסובר מאיר  כרביולא  . 3

, לא התכוין להחיל קדושת שלמיםשאמר היא כי במה . נתפס, והוולד עולה אדםו אף בגמר דבריכרבי יוסי, ד אלאקדושת עולה, 
 . (מעשה הקרבנות טו,א)ם "רמב :מקורותשלמים גם על הוולד. 
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 לשמו ושלא לשמו בשאר ימות השנה 

)שכשר לשמו ושלא לשמו, מהו? מי אתי שלא לשמו  4פסח ששחטו בשאר ימות השנה )קרבן(איבעיא להו:  )ס' ב'(

 . , ומכשיר ליה, או לא)שחישב עליו בתחילה(לשמו  )מחשבת(, ומפיק ליה מידי בשאר ימות השנה(

: הואיל ולשמו מכשירו (ן בניין אב דפסולף מדייללמ) כי אתא רב דימי אמר: אמריתא לשמעתא קמיה דרבי ירמיה
אין מוציאו מידי  ,לשמו המכשירו בזמנו (תמחשב) א בזמנו. מה, ושלא לשמו מכשירו של(ד ניסן"פסח בי) בזמנו

אין מוציאו מידי לשמו,  ,אף שלא לשמו המכשירו שלא בזמנו ,(כמו ששנינו שלא לשמו ולשמו, פסול) שלא לשמו
 ופסול. 

אינו  (פסולו) שכן , תאמר בלשמו5בכל הזבחים (פסולו) שכן נוהג (החמור) לי: לא, אם אמרת בשלא לשמו ואמר
 . (דקיל, אתי שלא לשמו ומפיק ליה מידיהוכיון בשאר ימות השנה. ) נוהג בכל הזבחים אלא בפסח בלבד

 )כשנשחט בסתם(דהא סתמו  .כשר ,אמר רבא: פסח ששחטו בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמו מאי הוי עלה?
שלא לשמו ומפיק ליה מידי  אלמא אתי ,ו הכי כי שחיט ליה שלא לשמו, כשר, ואפיל)לשם פסח(לשמו קאי 

מו ומפיק ליה מידי לשמו לשמו ושלא לשמו, אתי שלא לש )את הפסח במפורש(כי שחיט נמי  ()אם כן ,לשמו
 .)ממה שחישב עליו לשמו(

 שיטות הראשונים

ָחטֹו "כתב  ם"הרמב לואיו .ומאירי ד"ריו בתכוכן סול. פוגיא שמבואר בס :שלא בזמנו לשמו את הפסחהשוחט  ְ ׁש  ַסח ׁשֶּ ֶּ פ 

ם ֲחצֹות  ר קֹדֶּ ָעה ָעש ָ ַאְרב ָ מֹו ב ְ ֹו. -ִלׁשְ ינֹו ְזַמנ  אֵּ סו ל, ְלִפי ׁשֶּ ָ  6"פ 

מסקנת רבא, וכן רב דימי רצה לומר שפסול, ודחאו רבי ירמיה.  :ששחטו בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמופסח 

עת , כדכתב שלהלכה, פסול המאירי 7ח.סהפ זמןע גישהדם קוו ינהיה, שנהת מוי ארשדו, פירש וספותותי "שר שכשר.

 9.השמיטו רמב"םוה 8.ידימב ר

                                                
פסול, דלאו  ,(, ואם שחטו לפסחאלו דברים ע' ב'כגון שהפרישו קודם לכן ימים רבים, וקיימא לן דכשר לשלמים, בפירקין דלקמן ) . 4

 . רש"י.כשר ,שחטוזמניה, ואי לשם שלמים 
   י."ש. ר(כמבואר במשנה זבחים ב' א') או לפסול לגמרי בפסח וחטאת, או לפסול מעלות לבעלים לשם חובה בשאר זבחים . 5
 .(יבהל' פסולי המוקדשין טו,)ם "רמב. (ה פסח"ס' ב', ד)מאירי  .(ה ובמועד"ד א', ד"ס) ד"רי :מקורות ח."לצוראה  . 6
הפסח משמע אבל לאחר  .ובכולה שמעתא חשיב ליה דקאי לשמו .הפסח אופסח כשיבקרבן עומד לסתמו לפי ש ,ולכך בעי עקירה . 7

 . (ש"עיי)ות וספת .(אם צריכה עקירה) ( דספיקא הויד א'"סלקמן )
אף שלא לשמו  ,שלא לשמו פסול (שבתמח) אם עירב בו ,ומה לשמו בזמנו שכשר ;שאמר שלשמו בזמנו כשלא לשמו שלא בזמנו . 8

דהא דסובר רבא דלשמו ושלא לשמו כשר, היינו רק משום , איריהמ ביארו. לשמו פסול (מחשבת)אם עירב בו  ,בזמנו שכשר שלא
 כלום, ומחשבת שלא לשמו באה להכשירו. תדהוא סובר פסח בשאר ימות השנה צריך עקירת השם, ואין אמירתו או מחשבתו מחדש

לשמו, עירוב  י"ל דפסח בשאר ימות השנה אין צריך עקירה וסתמו שלא לשמו הוא, וממילא אם חשב לשמו ושלאיבל להלכה קא
מחשבות פוסלת בו כשאר הקרבנות, דכמו דבשאר קרבנות לשמו ושלא לשמו מחשבת שלא לשמו, פוסל, כמו כן בפסח מחשבת 

  הלשמה פוסל.
. (ה פסח"ד) י"רש :מקורותח. "צל , ועיין(שמשפט, אות עין ) ם"ע על השמטת הרמב"צאר ב, ונששרכשק פס 'יקוטי הלכותלוב' . 9
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  שינוי בעלים בשאר ימות השנה בקרבן פסח

ה של ראובן ושחטו לשם שמעון, אבל לא )שהיאיבעיא להו: פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים  )ס' ב'(

 ?)האם כשר לשלמים(, מהו עקר שם פסח ממנו(

 )כאילו שחטו שלא לשמו, ששינה קדושתו מפסח לשלמים(כשינוי קודש דמי  )בקרבן פסח שלא בזמנו(שינוי בעלים 
פוסלו בזמנו, מה  כן( )גםבזמנו, ושינוי בעלים  )את הפסח(, הואיל ושינוי קודש פוסלו )בתורת שלמים(ומכשיר ליה 

, אף שינוי בעלים )שכן פסח בשאר ימות השנה כשר כשלמים(שינוי קודש שפוסלו בזמנו, מכשירו לאחר זמנו 
 שפוסלו בזמנו, מכשירו לאחר זמנו.

, וישנו )מחשבת שינוי קודש פוסלת בכל ארבע עבודות דם(או לא, דאם אמרת בשינוי קודש שכן ישנו בארבע עבודות 
ם בקרבן אלא כפרתו, )אלא רק בזריקה. שאין לבעליור כביחיד, תאמר בשינוי בעלים שאינו בארבע עבודות בקרבן צב

 ?10, ואינו בציבורבזריקה( כפרה ליתא אלאו

אמר רבא: פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים, נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו )ומסיק(  )ס"א א'(
 , ופסול.א לשם בעלים()כלומר נעשה כמי ששחטו בזמנו של

 שיטות הראשונים

ַסח", כתב הרמב"ם :ששחטו שלא לשם בעליובלא זמנו פסח  ֶּ ת ׁשֶּ  ...ַהפ  בֶּ ַמֲחׁשֶּ ֹו ב ְ לֹא ְזַמנ  ָחטֹו ב ְ מֹו ִאם ׁשְ ֹא ִלׁשְ ר;  -ל  ׁשֵּ כ ָ
ָעָליו  ם ב ְ ֹא ְלׁשֵּ ל  ֹו, ו ָפסו ל. -ׁשֶּ ְזַמנ  ָעִלים ב ִ ין לֹו ב ְ אֵּ ִמי ׁשֶּ ה כ ְ מות י ארבש ם שחטולשיטתו לעיל, כתב, שא, המאיריו "ַנֲעש ָ

, ואינו פוסל, אלא 12דינו כשינוי בעלים של שלמים סתם בשינוי בעלים, שחטוואם  11פסול. ,בעליםי נושיב לשמו, נההש
 13ה לבעלים.שאינו עול

 

                                                                                                                                                                         
 .(ה פסח"ס' ב', ד) מאירי. (ה בשאר"ד)תוספות 

דאין שנוי בעלים )זבחים ז' א'; ולקמן בשמעתין( לא מיפסיל, כדאמרינן  ,אם לשם נכרים ?!דלשם מי ישנה אותו שלא יהא בעליו . 10
עליו ולא על חבירו, אלמא שינוי בעלים פסול בחבירו דומיא דידיה,  -' לכפר עליו'שינהו למחויב כפרה כמותו, דיליף מ א"כפוסל א

 . רש"י.לא פסיל ,ותו, ואי לאומחויב כפרה כמ
  אירי.מ .נוי בעלים אינו מוציאו מיד לשמויכל שכן שש ,שמול יאינו מוציאו מידשהרי אף שלא לשמו  . 11
 לעיל.זכר וכנו הוא. וסתמו שלא לשמ ,אנו פוסקים שאינו צריך עקירת השםשכן  . 12
 . (סבמערכה  קדש, סוףהוצ' מכון המ)'שערי היכל' וראה . (פסחה "ס' ב', ד)י מאיר. )הל' פסולי המוקדשין טו,יא(ם "רמב :מקורות . 13
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