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  יוצא
  הדין וגידרו ביסוד

  מוגדר 'חידוש' הדברבאיסורים ו אילשדין היוצא כדין העיקר, ו סברא פשוטהממון דיני הב

 ,והאיסור הוא חידוש ,הגמרות והראשונים מסוגיית יוצא מלמדים כי משפט הסברא נותן להתיר את היוצא מן האסורא) 

  חזר הוא לעיקר הסברא והיוצא מותר בו. ,ולכך כל דין שיש בו סברא וסיבה להוציאו מהילפותא

כ "כו ,כ בקרית ספר שם"וכמש ,אין יוצא באיסור עשהב נראה -א"ג ה"ם פ"מדברי הרמבמהראיות לזה. א. ונביא מקצת 

ב. כל מערכת הילפותות לאיסור והיתר של היוצאים פותחת בילפותא האוסרת את  א)."ו ב' אלפים ק"ת ח"ז (שו"הרדב

ורק כתוצאה מכך צריך פסוק להתיר את היוצאים  ,דהיינו שתחילת ההלכה צריכה פסוק לאסור .היוצאים בקרא דהטמאים

לפיו ילפותא לאיסור הרי הוא שלא נלמד מהחידוש האוסר לאסור גם אותם. ג. דעת תוס' מפורשת שכל ציר שאין כ -המותרים 

כתב  גם הדברים האסורים ביוצאד.  ב)."ק בכורות ו' ע"ש (נדפס בשטמ"ד הרא"ב). וכ"ט ע"חולין צ ,ב"(בכורות ו' ע מותר

ו) "ג ה"ם (פ"הרמבו ,ד)"ן בחולין (ס"א והר"ן והרשב"וכן היא דעת הרמב ,ה דרבנן) שאין לוקין"א ד"ד ע"י (חולין ס"רש

 ט כיון שהוא למד מן המדרש ואינו מפורש."מ דה"ופירש הה ,דהוא כחצי שיעור - אין בהם מלקותשהוסיף לה מילתא בטעמא 

והמדרש אינו רק גילוי מילתא שלא למעטו  ,מ שיוצא הוא לימוד חדש מן המדרש"ש ב)."ד ע"(והוא לא כשיטת תוס' בחולין ס

  .להיתר מסיבות שונות

והרי לכל דין חוץ מדיני  ,ת לנתק את היוצא מהעיקר ולראות בו דבר חדש"מה ,צריך ביאורמתחילתו  ונראה שכל המהלך

ו שצריך לחדש שיש זכות לבעל הממון על תולדות דבדיני הממון מעולם לא שמענ ,איסור והיתר היוצא נמשך אחר העיקר

כל עוד שהוא  -וכל היוצא מממונו שלו  ,ואף האפרוחים הנולדים מהם שלו ,אלא הולד שלו והחלב שלו והביצים שלו ,ממונו

  לא הפקירו.

בל שייך לבעל שהרי דין הוא בגמרא שהז ,שאפילו ממון שאינו שלו שנעשה חלק מממונו נהפך ונהיה שלו ,ד יותר מצאנוווע

מ אפילו בהמה האוכלת של הפקר הגללים "ש ,ולא חילקו בזה האם אכלה משלו או משל הפקר ,אם הוא לא הפקירו -בהמה 

ד חוששין לזרע האב תהיה לשמעון "ז גם לא נשמע שלמ"ועד אדכל הנטפל לבהמה נעשה לחלק מרכוש בעליה. ,של הבעלים

  ג)."מבהמה שלו (חוץ מהאמור במדרש ונזכר בקינות על בן ובת רבי ישמעאל כהתביעת שותפות בולד בהמת ראובן שנתעברה 

להיפך שכל דיני  נוקטיםשבה אנו  ,ואם כן פלא גדול הוא מה נשתנה דין איסור והיתר שבו כל התפיסה הפוכה מתחילתה

[וכבר הרגיש  את דיני העיקר. ת היוצא וליתן בומקום ששנו לנו כלפיו חידוש לחבר אחוץ מ ,היוצא אינם כדין העיקר המוליד

  ה לאסור]."ב לסוף תוד"בזה קצת בהגהות חשק שלמה ו' ע

כ ב' שהסיבה שלא לאסור מיצוי לולי החידוש, הוא מפני שהשתנה מבריאתו, והן ולא "ן חולין ק"פ שכתב הרמב"ואע

כלל שהאסור נאסר כמות שהוא ולא מ עדיין קושיא במקומה עומדת, שהרי אין זו דרשה מיוחדת לאיסורים, אלא "שינוייהן. מ

איסורים הסברא נותנת ן גם השינוי עומד בעיקר הזכות, ובכ קושיא עדיין במקומה מדוע למשפטי הממו"כאשר הוא משונה. וא

  ה ולממאן]."להגביל את הדין לצורה כמות שהיא, ולא לשינויי הצורה המתחדשים ועולים מהעיקר. [ועיין עוד להלן ד

שכל סיבת המשך זכות הממון מהמוליד לנולד  ,תעום לומר שכל הדמיון בין האיסור ובין הממון הוא טומקופיא היה מקו

 ,כ ממלווה ולווה"ח פ"אשר כבר ידועים בה דברי האחרונים ומפורסמים דברי הגר ,דשה של קנין יצירהחהיא מהלכה 

                                                 
לחצירו  ולאו משום קנין חצר הוא, שהרי היא אינה משתמרת, ועוד שהיא חצר מהלכת. ורחוק לומר שאין הגללים לבעלים אלה בחזרה א

 המשתמרת בין אכילה להטלת הגללים.
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מת יסוד ההלכה נותנת שאין קשר בין המוליד ולכך נבין שבא ,ודבר זה שייך רק בממון ולא באיסור מ."ח לגמרא ב"ובנדמ

ומה שבמשפטי ההמון הנולד נתון בזכות הבעלים של המוליד זה  ,ולכך לולי חידוש מחודש היה הנולד חפצא דהתירא ,לנולד

  מהדין המחודש של קנין יצירה.

הנתון בזכות קנין יצירת  ט יש לנו לראות את חלב הפרה כדבר"דהיא גופא נתמה מ ,אך נראה שאין בזה כדי ישוב תשובה

  אחר שכל היצירה היא יצירה דממילא בלי מעשה ובלי דעת. ,בעל הפרה

הנותנת את הדבר בזכות היוצר  בזה עומדת יפה הסברא ,דאכן בדברים הנולדים על ידי בר דעת במעשה הנעשה בדעת

ולכך הוא שלו ['דשמו עליו' זהו  ,ותיוושם העושה נקבע על המעשה ועל תולד ,שבזה רושם היוצר על היצירה ,מחמת היצירה

בזה אין התהוות יצירה על ידי יוצר עד שנייחס אליו את  ,אבל בדבר הנולד מממון ללא דעת וללא עשיה עצמו של בעלות].

ואי אפשר ליתן את הדבר בזכות קנין יצירה. ולכך אי משום הוא עדיין קושיא במקומה מה  ,אלא כולו מילתא דממילא ,הנוצר

  ואילו באיסור והיתר אנו רואים בדבר חידוש מחודש. ,משפטי הממון שבו פשוטה הסברא שהתולדה שייכת לבעל העיקרבין 

ולא רק כלפי  ,דדיני הממון נאמרו כזכות בעיקר החומר ,אלא שהמעיין המשתדל יחלק בין הממון לאיסור ממקום אחר

היוצא מן העיקר כבר בא למורה חדשה ולא זו הצורה שאסרה  ולכך כל ,כ דיני האיסור ניתנו רק כאיסור צורה"משא ,הצורה

עדיין הוא  ,כ לענין משפטי הממון כיון שהוא חלק מהחומר הנמצא בזכות ממון בעלים"משא ,כ איסורו חידוש"ע ,תורה

  בזכותו מחמת זכות זו אפילו שהוא פשט צורה והחליף צורה.

לא נגרע מחומר הבעלים  ,שהרי בהמה שילדה ולד ,הוא חומר חדששהרי החומר המתחדש גם אך באמת גם זה לא יועיל. 

כך  ,התורה לולי חידוש -המוליד כ כשם שהצורה החדשה אינה בדין "וא ,שלא שנוסף חומר חדש בעל צורה חדשה ,בבהמה

י הממון ועדיין אנו עומדים בעיקר הקושיא מדוע במשפט ,החומר החדש לא היה בזכות בעל החומר שממנו יצא החומר החדש

  ואילו באיסורים חידוש הוא שהנולד נתפס בדיני המוליד. ,פשיטא שהנולד נתון בזכות המוליד

ע, שגם אם נאמר שיש מקום לחלק בסברא הראשונה בין משפטי הממון לדיני בדבר זה נוסיף עוד טענה מאותו מטבולממאן 

לעיקר אף בדיני איסור והיתר, מדוע אנו ממשיכים  מ אחר שחידשה תורה ללמד דעת שיש להשוות את היוצא"איסור והיתר, מ

לראות בדבר זה חידוש גדול, ומגבילים אותו בכל דבר, שאין לך בו אלא חידושו, ואין לוקין עליו, ואינו נוהג באיסור עשה. 

  במדוע לא ננקוט שמחודש הילפותא הוא ללמד שגם באיסורים דין היוצא כדין העיקר כמו בממון, ומשפט אחד להכל.

  מון הדיוט היוצא של בעל העיקר, ובממון גבוה היוצא אינו של בעל העיקרמב

דמשפט היוצא סותר את עצמו בתוך דיני הממון עצמם  ,ב) עוד נוסיף להפליא הפלא ופלא גם בדיני הממון מיניה וביה

                                                 
א שמעתי לבאר שמכך שאנו רואים שהקפידה תורה בכל איסורי אכילה לא לאסור אלא כאשר הדבר 'אוכל', מזה אנו מבינים שקפידת "ומג ב

המגלה שהאיסור הוא עצמו של  התורה לאסור את הדבר דוקא בצורתו, ולכך גם כאשר אנו רואים ריבוי על היוצא, אין אנו מפרשים אותו כחידוש
  חומר.

אך תירוץ זה אינו מספיק מתרתי. חדא, דבהלכה שאנו עתידים להביא להלן בדין היוצא מקדשי מזבח אנו רואים שלא זה הטעם, שהרי זכות 
  מ גם שם אנו מוצאים שזכות הקדש ביוצא מקדשי מזבח היא חידוש."הקדש בקדשי מזבח אינה מוגבלת דוקא 'לאוכל', ומ

ה "ב ד"ג ע"נ אין תנאי של 'אוכל', והדבר מתקיים באיסור אפילו אם אבד ממנו עיקר תבניתו, וכדחזינן בתוס' בתמורה (ל"ותו, בכל איסוה
ט אפר הנקברים אסור. [והרחיב בזה בספר פירות תאינה "הנשרפים) דפירשו שכל הסיבה להתיר אפר הנשרפים זה מהטעם 'שנעשית מצותו', ומה

  שם].

ה ולזה) דהיוצא "א ד"ב מ"נ עוד יותר קל משאר איסורים, דכתב זכר יצחק (ח"מצאנו שיטה באחרונים דלענין יוצא דין איסוה כ"ואעפ
מ שהסיבה לראות ביוצא "ב), ש"ס הכ"ד ממא"ש פ"נ (והוא דלא כאו"נ אינו אסור בהנאה כלל, דלא חידשה תורה איסור יוצא באיסוה"מאיסוה

  ר מוגבל לכך שהדבר 'אוכל'.'חידוש' אינה מחמת שהאיסו
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  מ לדיני ממון האמורים לענין איסור."מדיני הממון האמורים לענין חו

וביאור דבריו הוא כמו  ,ח שחילק בין דין הממון בקדושת הגוף ובין דין הממון בקדושת בדק הבית"דהנה ידועים דברי הגר

ה קנוין בקנינם לגבוה "דקדשי ב ,דקדשי מזבח אינן קנוין בקנינם לגבוה כמו קדשי בדק הבית"ל "ד) וז"ק ל"ד (ב"שהביא הגרב

דגבי קדשי מזבח לא אמרינן  ,י ההקדש לגבוה"ינן קנוין עאבל קדשי מזבח א ,על ידי דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי

דקדשי מזבח  ,אלא דעל ידי הקדושה דחלה עליהם נעשו ממון גבוה וכו' ,כלל הך דינא דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי

הקנאה לגבי'  פירוש דליכא ,דמעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן ,ה על ההקדש"לא הוי מכירה לגבוה לעינן לחייב דו

  וכו'. "דהקדושה עושה עליו דיני ממון גבוה ,אלא דעל ידי הקדושה דחלה עליהם נעשו ממון גבוה ,ולא נעשו בקנינם של גבוה

וכל החילוק ביניהם זה רק  ,נמצאו דבריו מפורשים שעצם הזכות ממון של ההקדש שווה בקדושת הגוף לקדושת בדק הבית

[אמנם עיין  או שקדושת הקרבן היא זו שהתפיסה את הדבר בזכות ממון גבוה. ,כיצד נקבעה הזכות האם על ידי 'הקנאה'

  ד באופן אחר]."ט שלמד בדברי הגרב"ר קידושין תנ"בשיעורי הגרש

מעתה יש להפליא מדוע לענין היוצא אין אנו רואים את הקדש  ,וכאשר למדנו שזכות הקדש בקרבן עומדת שממון גבוה

  כבעל זכות פשוטה ככל בעלים שזכותו פשוטה על כל היוצא ונפרד מבהמתו.

ב "ב ע"הדין היותר מוחלט הוא דין ביצי תורים שבו דעת רוב הראשונים מסכמת שלא נאסרו אלא מדרבנן, (תוס' מעילה י

  ב כתב להיפך)."ד ע"מ נ"ש ב"ן בחולין שם. אמנם בתורא"ש, ור"א, תורא"רשבב, "ח ע"ן חולין קל"ה חלב, רמב"ד

 ,הקדש זה חידוש הבא מילפותא -ה ואפילו) שההלכה שולד הקדש "ב ד"א ע"אמרו תוס' (תמורה לדין נוסף הוא הדין ש

  גואינו בא מסברא פשוטה כמו שכל ולד שייך לבעל הפרה.

אפילו מותר הוא דדבר תורה  ,איסור אלא מדבריהםבו אין ד' א')  כ שמיני פרק"ד (תו"הראב לשיטת ,ודין חלב המוקדשים

  ע]."ב. וצ"בהנאה לכל אדם. [וכבר הקשו עליו מהסוגיא בכורות ו' ע

אין זה מהטעם הפשוט שתולדת הממון שייכת לבעל  ,שחלב המוקדשים אסור דבר תורה ל"דסראשונים אמנם גם שאר 

שים לא גרע ממוקדשים שנפסלו. נמצא שגם ומוקד ,כ מיוחדת לאוסרו בפסולי המוקדשים"גזהזה רק מחמת שיש אלא  ,הממון

  ה אמרינן]."ז ד"ח י"א בכורות י". [וכבר השתדל בזה בחזובזכות ממון להקדשלדבריהם עיקר הסברא נותנת שהחלב לא יעמוד 

פ שעצמו של קרבן היה תפוס בזכות "אע -הקדש שהיוצא מן הקרבן אינו בזכות  דמידת הדין נותנת למדנו מדברי הראשונים

  דח."ממון דהקדש כמו שהבאנו מדברי הגר

מדוע במשפטי הממון הנוגעים בין אדם לחבירו הכרעה פשוטה היא שהיוצא מהממון  גדולהלקושיא היותר ומעתה באנו 

בזה הכרעת התולדה באותה  ,מקוםואילו כאשר אנו באים למשפטי ממון הנוגעים בין אדם ל ,אף הוא עומד באותה זכות ממון

  .ואינו כשאר משפטי הממון ,זכות של העיקר נידון כדבר חידוש מחודש

                                                 
  ה חלב) הוא היפך."ה ד"ב ד"ב ע"ה רק) צידד כשיטת התוס'. אמנם העולה מיסוד דבריו במעילה (י"א ד"ה ע"והנה בקרן אורה בנזיר (כ ג

ש לדעת תוס' ד בהוויתם הם קדושים, דלדעה זו הולד במעי אמו אינו נידון אפילו 'כממון' הקד"וכזאת אנו מוצאים גם בולדות קדשים למ ד
  ה קסבר."א ד"ה ומוציא, ובנדה מ"ד ד"בזבחים פ

א) 'מתכפר אדם "ואפילו אם במעי אימן הם קדושים, עדיין אנו רואים שזכות הקדש לא מוחלטת בהם. שהרי על זה אמרו במנחות (פ' ע
שבחובה אינו בא אלא מן החולין,  כ נתעברה, כיצד יתכפר בה, והרי כל דבר"א שם כאשר הקדישה אח"בשבח הקדש', וכבר תמה עלה בשפ

 ואילו ולד זה בזכות הקדש הוא ואינו חולין, וכיצד אדם פורע בו חובתו. שמעינן מינה שגם אחיזת הקדש בולד אינה זכות מוחלטת. [ועיין מה
  לא הרחבנו בו.א, ובמוסגר שם]. וכיון שאין כאן מקומו של ענין לכך "א מיסוד דברי החזו"ג סוסק"י פסחים ס"שהשתדל בזה בקה
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  יש חילוק בין דבר שצורתו היא 'סיבת הדין', ובין דבר שצורתו היא 'מקום' הדין

ג) וקודם נאמר את החילוק בתמצית, ואחר כך נפרש. תמצית החילוק היא בין דבר שצורתו היא 'סיבת דינו', ובין דבר 

  שצורתו היא 'מקום' הדין אך אינה סיבת הדין.

שמחמת הבעלים בעל  'הסיבה'הבעלות, אבל צורה זו אינה  'שעליה קבועה'דבדיני ממון אמנם השפן הוא הצורת חפצא 

'סיבת' האיסור, שהרי כל סיבת איסור שפן (לכה"פ על השפן הראשון) מתחילה  זה"כ כלפי דיני האיסור צורת שפן משא. זכות

  עומד בצורת שפן. שהואמחמת 

ועל פי חילוק זה נבין שבאמת כל היוצא הוא חלק מעצמו של דבר, אבל כאשר אנו דנים האם חלק זה צריך להמשיך 

ובין הדבר שצורתו היתה רק מקום הדין.  ,ק גדול בין הדבר שנתפס דינו 'בגלל' צורתויש חילולהתקיים בדיני הדבר, בזה 

שהרי פרחה מנו סיבת דינו.  ,מידת הדין נותנת שכאשר החליף את צורתו יפסיד את דינו ,שדבר שדינו ירד לו 'בגלל' צורתו

ואין לך בו אלא  ,ייחסים לדבר כחידושאנו מת ,ולכך גם כאשר אנו מוצאים ילפותא שמקיימת אותו במשפט העיקר הראשון

  מחלוקת הראשונים]. -  ה בסימן"נעמוד בע ,את חידושו המוכרח. [ובגדר החידוש המתחדש

אבל בדבר שצורתו היתה רק 'מקום' הדין בזה אין סיבה שלא נראה את היוצא מן העיקר באותו דין שנקבע בו כאשר הוא 

שר התנתק ואינו חלק גם כאמעתה  ,דכיון שחל עליו דינו שעה אחת כשהיה חלק ממקום עיקר הדין ,היה מחובר לעיקר

שהרי 'צורת העיקר' לא היתה 'סיבת' דין עד שהעדר הצורה תפסיד את  ,הראשוןמהעיקר אין בכך סיבה לשנות את דינו 

  ולכך סברא היא שבדינו הוא עומד ואין זה חידוש. ,הדין

דבמשפט הממון שבו הצורה אינה 'סיבה' לבעלות  ,בה לחילוק בין משפטי הממון למשפט האיסורוחילוק זה הוא הסי

שהצורה היא  ,כ באיסור"בזה סברא פשוטה היא שהיוצא עומד בזכות בעל העיקר. משא ,אלא היא רק 'מקום' הבעלות

אחר שביוצא כבר  ,ת היוצא מן השפןבזה יש 'חידוש' בכך שאנו אוסרים א ,שהשפן אסור 'בגלל' שהוא שפן ,'סיבת' האיסור

  ואין אנו רואים בזה הלכה כוללת. ,ל"אין את 'סיבת' האיסור. וכיון שחידוש הוא לכך אנו דנים על כל פרט מנ

  קדושת הגוף היא זכות הקדש בדבר 'בגלל' צורתו

ממון הקדש ביוצא מן הקרבן ובין  ) וכאשר אנו מוחזקים במידה זו נוסיף ונעלה כאן ונבין על פי זה גם את החילוק בין דיניד

שאר דיני ממונות. וזאת כאשר נקדים ונראה שאף במשפט הקדש עצמו יש משפט שונה ליוצא מהקדוש קדושת דמים מהיוצא 

  ח."ל מדברי הגר"פ ששניהם מוגדרים ממון הקדש כנ"אע ,מקדושת הגוף

ובחלבה.  בה מועלין חמורה ,ובביצתה בה מועלין תרנגולת הקדיש הבית בדק דבקדשי אמרוב) "ב ע"י(מעילה דבמתניתין 

וככל משפטי הממון שבין אדם לחבירו.  ,בה דין היוצא כדין העיקר ,נמצא מפורש שבקדושה הנותנת מתחילתה ממון לקודש

וכל החילוק ביניהם הוא כיצד זכה הקדש  ,שניהם ממון הקדש ,ח שבין קדושת הגוף ובין קדושת דמים"כ לדברי הגר"וא

  מדוע יש חילוק בין זכות הקדש ביוצא מקדושת דמים ליוצא מקדושת הגוף. ,התמיה גדולה ,בממון

וכבר הבאנו את  ,ונבין את הדבר על פי מה שפירשו האחרונים לבאר מדוע לקדושת הגוף אין פדיון ולקדושת דמים יש פדיון

אי אפשר ליטול ממנו  ,הקדש לצורך הצורה ועתה נביא רק את המורם. דבר המוחזק ביד ,--הדברים באריכות במנחות סימן 

ולכך קדושת הגוף המוחזקת ביד הקדש בשביל להשתמש בעצמה של  כיון שצורה זו היא המוחזקת לו. ,צורה זו ולהחליפה

 אינו בתמורה הבא שהערך מחמת, מהחלפתובו אין מניעה  ,כ המוחזק ביד הקדש לצורך ערכו"משא הצורה אין בה פדיון.

 ליטול לנו שיש הלימוד של והחלק במקומו. נשמר, זו בקדושה ההקדש חפץ שבו -  הקדש ערך ונמצא, שחד דבר מוגדר

                                                 
  .במדבר בכורות פדיון בענין -סימן  לעיל עיין אמנם. לעצמה צורה הוא ח"בע שכל ,בצורה צורה החלפת גם זו בפר פר ולהחליף ה
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  החפצא. 'ערך' הוא ד"בקדו הקדש חפץ ואילו, חפצא 'הצורת' הוא ג"בקדוה הקדש ץפשח הוא לסוגיין

, 'בצורה' הוא ג"בקדוה הקדש שחפץ ידענו דכאשר, ופרח כפתור ומתבארים עולים הם כיצד נראה הדברים את נצרף וכאשר

 שרק, ההקדש סיבת גם היא אלא, ההקדש 'מקום' רק אינה הכבש של חפצא שהצורת, הקדש זכות 'סיבת' היא צורתו כ"א

לענין  -ל בהערה "[וגם ולד נקרא צורה חדשה כלפי קרבן, וכנ הקודש. ממון זכות נתפסה קרבן הצורת הקרבת חפץ מחמת

  המרה של פר בפר].

 'מחמת' האיסור היה שם שגם, בחפצא האיסור חלות לתוקף מאוד שווה משפטו נמצא ג"בקדוה הזכות הגדרת שזה וכיון

  היוצא. כל ולא שהתחדש החידוש אלא בו לך ואין, הוא חידוש שהיוצא הסברא שמשתמ בזה וגם החפצא. צורת

 בה, הזכות סיבת ואינה הזכות 'מקום' רק היא שהצורה ממון דיני שאר לכל והשו שמשפטו ד"קדו הקדוש דבר בכל כ"משא

  לחבירו. אדם בין מממון היוצא משפט ככל פשוט ודינו, אחדותו בזמן בו שנתפסה זכות באותה נשאר היוצא שאף פשוט כבר

  


