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  חמור בפטר הנאה

  בקרא פלוגתא שהיא הסוגיא בשיטת

  ח אסור בהנאה"פירוש הגמרא דנחלקו רבי יהודה ורבי שמעון בדרשת המקרא האם פט

 שהיא עולא פירש המחלוקת וביסוד בהנאה. מותר חמור פטר האםב) "בגמרא (ט' ע שמעון ורבי יהודה רבי נחלקו א)

 אימא אבעית בדעת נעמוד ועתה ,ה"בע ביארנו כבר הסברא ובחלק בקרא. דנחלקו אימא אבעית בגמרא ואמרינן ,בסברא

  לתחילתה. מסופה הפלוגתא נידון את ונעמיד ,בקרא דנחלקו

י דמשמע "וכמו שפריש רש ,'לך' בבחינת בו שחסר דבר למעט שבאו מורות "לא תגוז בכור צאנך" המקרא תיבות משמעות

 ועבודה גיזה להתיר יהודה רבי של שהמיעוט ודאי ולכך ,מוחלט באופן ישראל של שאינו דבר למעט מינה 'המיוחד לך',

 עיקר על קבועה שהילפותא וכיון הילפותא. תיבות משמעות כלפי טוב היותר הדבר הוא ,הבכורה חיוב אף על -  גוי בשותפות

  קאי. דקאי ובאיסורא ,ח"פט להתיר יתור אין שוב ,התיבה משמעות

 דבר הממעטת זו במשמעות התיבות את לפרש כיצד אין שוב ,לגמרי גוי שותפות לפטור שסבר כיון שמעון לרבי ואילו

  ולהתירו. ,לו ראוי שהיה מהאיסור ח"פט להוציא לקרא מוקי כךלו ,קרא ליה ואייתר ,'לך' בבחינת בו שחסר

 מפשטות להוציא לחדש קרא אייתר ש"דלר אלא בהנאה. ח"פט לאסור זה י"לר ובין ש"לר בין ההלכה בנין שתחילת נמצא

 ובאיסורו הדין מעיקר לו הראוי כמשפטו נשאר ח"דפט דינא וממילא ,קרא אייתר לא יהודה לרבי ואילו ,בהנאה ולהתירו זו

  ע."לכו בהנאה ח"פט לאסור הנותנת המוקדמת הסברא היא מה בפירוש אמרו לא זו בלישנא אך קאי. דקאי

  י להשוות איסור הנאה בבכור בהמה טהורה לאיסור הנאה מפטר חמור"סברת רש

 דבר לך שאין ,יהודה דבי בדעת עולא בדברי המוזכרת הסברא על עמד האיסור שיסוד לומר מקום היה ובפשוטוב) 

 וכך ].-  בסימן בזה ביארנו [וכבר פדיון. קודם בהנאה מותר והוא מסוימת בצורה מסוים במקרה לפדותו תורה עליו שהקפידה

  ד."ל ח"או ברוך מנחת ת"ובשו ,אבן לטורי בהקדמה פירש

 דהסברא ."טהורה בהמה מבכור גרע דלא - ליה שרינן לא ממעט דלא כמה דכל" ביאר אלא ,כן פירש לא י"רש אמנם

 מדרגת פחות להורידו נותן לא ביניהם שהדמיון ,טהורה בהמה לבכור שלו הדמיון היא בהנאה ח"פט לאסור הנותנת המוקדמת

  בהנאה. אסור ח"פט כך בהנאה אסור טהורה בהמה שבכור וכשם ,טהורה בהמה בכור

 לבכור ח"פט את י"רש דהשווה ,)ז"נב "ח( דבר משיב ת"בשו במכתבו ב"הנצי דוד שכתב כמו היא י"רש כוונת ופשטות

 ,אכילה הנאתמ ץוח - הנאה בכל אסור הוא כ"ואעפ קרבן היה לא מעולם שהוא ,מום בעלשנוצר מתחילתו  טהורה בהמה

 וכשם ,קרבן שאינם כהונה תמתנו לדין רחם פטר ביחוד עומדים ששניהם לו דומה הוא שאכן ח"פט משווים אנו זה ולבכור

 המיוחד תשמישו זולת תשמיש בכל אסור ח"פט אף ,כהן לאכילת לעמוד מצותו תשמיש זולת -  תשמיש בכל אסור זה שבכור

  פדיון. למצות לעמוד לו

  ב שהדמיון הוא לבכור בעל מום עובר או זקן"דברי הנצי

 י"רש בדברי לפרש אפשר אי כ"וא ,בהנאה מותר מום בעל בכור דודאי סבר ח)"נ (סימן בתשובתו שם ב"הנצי אמנםג) 

 אך ,קרבים אינם שהם ,ומזוהם זקן לחולה או ,עובר מום בעל לבכור הוא לאסור י"רש ודמיון מ."בע לבכור ח"פט שדימה

 ח"פט לאסור למדנו ומכאן ,ומצותם להמתין להם עד שיבריאו -  להתירם קבוע מום בהם שאין ,בהנאה הם אסורים כ"אעפ

  בהנאה. להם הדומה
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 חזית מאי עדיין ,דמיון ביניהם שיש נאמר אם גם ותו .(וכדנפרש) דמיון ביניהם שאין חדא הרבה. חתומים ודאי הדברים אך

  לו. דומה היותר קבוע מום לבעל ולא אלו לפגומים לדמותו

 ,עליהו דרביעא קרבן שם מחמת זה ב"הנצי שהביא באלו ההנאה מניעת סיבת שהריהטענה שאין דמיון בין הדברים היא 

וממילא עדיין  והנראה)ה "ה סוד"א ה"ו, (ועיין אבן האזל שפ פ"מ ה"ב מאיסו"מ פ"כ במל"שכולם מוגדרים 'מום עובר', וכמש

 יהיה הוא וגם מיניה גרע לא שהוא לומר ח"לפט זאת נשווה וכיצד ,םאיסור סיבת זה כקרבן םעניינ ותואר ,'קרבן'הם בשם 

  קרבן'. 'אינו וזה 'קרבן' שזה ,וגרע גרע ודאי והרי ,בהנאה אסור

 מובהק פחות לא דמיון קיים גם עדיין מ"מ ,ח"לפט אלו פגומים בין דמיון שקיים יהי לו דאפילו ,תמהים שאנו הנוסף והדבר

  נעלם. נראה והדבר בהנאה. המותר זה לבכור הדמיון מחמת בהנאה להתיר נדמה לא ט"ומ ,גמור מום לבעל

  גדרי קדושה והקדש

ואז נבין שהחלק של מניעת תשמישים מדבר המיועד לאיזו תכלית  ,והקדושה הקודש במידת נקדים בדבר ולהבין )ד

  .מד במידה שוה בקרבן ובהקדש ובכל דבר המיוחד ומיועד לאיזו תכליתוזה ע ,מסוימת

 ישנה שכביכול, גבוה 'רשות'זה  הקדש כי רושם נולד ומכאן, דרחמנא' גזא 'בי נמצא דהקדש הרבה ובראשונים ס"בש הובא

  הקדש. נכסי בבעלותה אשר הובלג נפרדת אדנות איזו

 ואפילו .ומזוזות תפלין תורה ספר קדושת גם ישנה שהרי, גבוה 'רשות' לא שהיא 'קדושה' ישנה ודאי גיסא מאידך אמנם

 ק"ב ש"בברכ (נמצא ח"הגר למד מכאן אשר, דראובן' תורא והשתא דראובן תורא 'מעיקרא בגמרא אמרו קרבן' 'קדושת על

 שתי שאכן להבין יכול הלומד מכאן הקדש. ממון תפיסת בה שאין קרבן כקדושת נקבעת קרבן שם חלות שתחילת ד)"ל

  גבוה. ממון רשות החזקת שהיא קדושה וישנה, עילוי של תכלית לאיזה יחוד שהיא קדושה ישנה, הן תוקדוש

 אדנות של אמיתי מושג ואין, וההזמנה היחוד את אלא ההקדשות בכל לך ואין, הוא אחד שהכל למדנו רבותינו מדברי אך

 תואול היחוד היא קדושה כלש, הקדושות מיני בכל וקדושה הקדש הוא עצמו היחוד אלא, נפרדת כאדנות הקדש על גבוה

  1מסוים. קדושה תשמיש

 הקדושה ותוכן, עילוי של לתכלית הבעלים ידי על הדבר תשמישי תחומי קביעת זה 'הקדש' של החפצא לעולם ועל פי זה

 גבוה אדנות איזה גבוה' 'ממון המכונה להקדש ואין, הדבר התייחד שלשמו התכלית ענין לפי פעם בכל נקבע עניינה ומהות

  .(וכמו שהבאנו בהערה), גבוה לתשמישי לשמש בעליו שיחדוהו חפץ אלא אינו זה גם אלא, מיוחדת

  ובין קרבןביאור הדמיון בין פטר חמור 

כי תוקף עניינו מתחיל  נבין ,טהורה בהמה בכורהשתמשות בהתורה מ מניעת אתלאור הדברים  לבחון נבא וכאשר )ה

וזה המרחיקו מכל דבר אחר שאינו כלול  ,זה גופא תואר יחודו במסוים ,שהעמדתו לתכלית הקרבה ,מיחודו לתשמישי הקרבה

                                                 
 למדים אנו שמכך, זרה לעבודה הקדש שאין ללמד מיוחד מיעוט תורה שהצריכה מכך זאת הוכיח) תקרובת בענין ק"ב סוף( ד"הגרב 1

 דבר שיהיה שייך מה, ממון ובעלות בזכות המחזיקה אמיתית רשות זה הקדש אם ומעתה ז."לע הקדש היה הממון דמשפטי הדין שורת עיקרמש
 שאין למעט תורה שצריכה עד ממון וזכות בבעלות המחזיקה ממון רשות זה לדמיון יהיה וכיצד, פרח ועורבא דמיון אלא אינה שהיא ז"לע זה

  .ז"לע הקדש

, לו תתן מה תצדק אם דכתיב, גבוה השתמשות כעין אינו הקדש וקניני עניני כל כי" ל"וז וכתב הדברים בחיתוך הוסיף) ו"סק ו"ל ב"ב( י"ובקה
, הקרבנות במצות המקדש בבית ולעבדו לשמו המיוחד בכל בקדושה להתנהג צריכים ואנו, ה"הקב את בו לעבוד שלנו השתמשות הוא הכל רק

 בדברים הארכנו וכבר'. וכו" הקדש בנכסי משתמש ה"שהקב נקרא זה אין אבל, עלינו דרמיא עבודתו חיוב בו לקיים שלנו השתמשות הוא והכל
  .- עיין, הדבר על מתוכם לפקפק שיש הלכות כמה בביאור וגם, כן המורים הראשונים בדברי גם, הרבה
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  באותו יחוד.

הדמיון בין מניעת השתמשות בקרבן תחילת מה  ,ובדברים הללו כבר יש בידינו מספיק לבאר את החלק הראשון שתמהנו בו

מניעת השתמשות בקרבן אינה איזה דין מדיני והרי זה 'קרבן' וזה אינו קרבן. דזכינו להבין שגם  ,ח"בפט ובין מניעת השתמשות

הבא במידה אין לנו להשתמש בו לתשמיש  ,'קדושת קרבן' אלא זה דין העולה מהשקפה כללית שכל המיוחד לאיזה תכלית

  .סותרת את תכליתו המתנגדת או

כך יחוד פטר רחם דחמור לתכלית 'פדיון'  ,אוסרו בהנאה דבהמה טהורהוממילא עולה הדמיון דכשם שיחוד פטר רחם 

  אוסרתו בהנאה אחרת.

אלא שמבכור תמים אי אפשר לנו ללמוד דבר זה דדילמא השתמשות זו אסורה מחמת שיש בה סתירה למעלת הדבר כמיועד 

  אבל כל שאינו מיוחד לאכילת גבוה לא נראה בהשתמשות בו סתירה להעמדתו על תיקון תכליתו. ,לאכילת גבוה

עצם יחודו אם הוא אסור בהנאה פירושו ששבזה  ,דין הקרבהעכשיו קרבן שאין בו מלכך אין לנו ללמוד דבר זה אלא 

כשווי הוא "שתכליתו היא להמתין לכך והיינו שכל יחודו הע ,זה עילה לאיסורו בהנאה אם יבריאתיקון פטר רחם תכלית ל

ח שחובת הבכורה שבו ליחדו לתכלית מעשה פדיון אף היא תשמש עילה לאוסרו "ומינה ילפינן לפט שיהה ראוי לתכליתו",

ל שגם זה נלמד מבכור, כשם שאת כל דיני פסולי "ומה שהאיסור נמצא בכל הקרבנות, י( בהנאה קודם שתתקיים תכליתו.

  )., שבהם הזמנת הקרבן הקבורה בהם תעמוד כיחוד המונע כל תשמיש מהםבכור בעל מום קבועהמוקדשים למדו מ

  ביאור העדפת הדמיון לבכור שנפגם מהקרבה ולא לבכור בעל מום גמור

ולא  ,אמנם עדיין יש לנו להבין בחלק השני שתמהנו מדוע העדפנו את הדמיון לאותם פגומי הקרבה שדינם לאיסור הנאה) ו

  ב)."שאין בו איסור הנאה (לשיטת הנציגמור ח לבכור בעל מום "דימינו פט

ובכור שנפגם מהקרבה  ,ח הוא היותר חמור"ופט ,הוא היותר קל גמורכאשר בכור בעל מום  ,דג' דרגות באו בפנינו ונבין

  הוא עומד ביניהם.

אלא כל מצותו היא העברה מרשות  ,יקון עצמישאין בו חובה על איזה ת ,מ היא רק על 'מעשה נתינה'"שחובת בכור בע

שיעודו ותכליתו היא להמרת עצמו בדבר  ,ח שחובת 'פדיונו' היא חובה המתקנת את עצמו"לרשות. ומאידך גיסא נמצא פט

  אחר.

 - פירושו שהם חפצא של קרבן  ,שהם עומדים בתורת 'קרבן מעוכב' ,ובין שניהם נמצאים אותם פגומי הקרבה הנזכרים

ע אין חובת תכלית, אלא היותם 'פטר רחם' זה "שבהם לע ,אלא שאי אפשר להביאו לתכליתו ,שתכליתו האמיתית היא הקרבה

  (ובקרבן שהוקדש, ההקדש מייחד לזה). .מייחדם להמתין שיהיו ראויים לתכליתם

שבכורתו מחייבתו להמתין עד שיהיה ראוי אלא  ,רבהומעתה נבין דכיון שלמדנו שמידת יחוד קרבן שאינו משמש להק

ש מידת יחוד "כ ,למצותו על ההמתנהשאנו רואים בהשתמשות סתירה  ,בואת ההשתמשות זה כבר עילה למנוע  ,לתכליתו

ולכך  ,שהוא יהיה יחוד בכורה המונע תשמישים עם זמן הבאתו לתכליתו ,הדבר לתיקון עצמושזה יחוד  ,ח לתכלית פדיונו"פט

   ל מום גמור.עלא מבכור ב ,ח ילפינן מבכור זה דפגומי הקרבה"פט


