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  יקדים 'הקדש' לקרבנו
  בתוכן הדין וגדרו

  ובדין קרבנות ציבור סכין מושכתן למה שהן

  מצות 'שיקדום הקדשו לקרבנו'

ש שלא "ופירש הר .הקדשו לקרבנו שיקדום קרבן לה', מלמד שצריך) ד"ה' ב פרשתא נדבה ויקרא(כ "א) אמרו בתו

ז) אמרו ואת האיל יעשה זבח "ו הי"רק להקרבה צריך להקדים את ההקדש אלא אף לסמיכה. ובספרי זוטא (נשא פ

  שלמים לה', שיקדים הקדשו לזבח.

ומחודש הילפותא בזה בא להפקיע מהתפיסה הפשוטה בכל קביעת חלות בתורה, שבכל משפטי חלויות בתורה 

ידי מעשה הנעשה במחשבה הקובעת את תוכן המעשה, ואין צריך הקדמה מוקדמת צורת קביעת החלות היא על 

ז קודם שחיטה, אלא עצם השחיטה "ז אינו צריך להקדים להזמין את הדבר לע"להזמין את החלות, וכגון השוחט לע

ז. וכלפי זה באה הילפותא לחדש שדין הקרבן שונה מכל משפטי "ז קובעת את הדבר בחלות שם ע"בכוונת ע

  התורה, ובו רצון התורה שיקדום החלות למעשה, והעבודה תעבד בדבר שקדם והוקבע לקרבן עוד קודם העבודה.

ואפילו לאחר חידוש הילפותא דצריך להקדים הקדשו, עיקר שיטת המפרשים שהלכה זו אינה מעכבת את ההקרבה, 

הוכיח כן מדברי התוס' בבהמת עיר  )ה"סק א"א (נגעים י"ש (ה' ב'), והחזו"אלא היא רק למצוה וכמו שכתב תבו

ה יומא, שהעלה דקדושת קטורת לקרבן באה כאחת עם "ו ד"ק ט"ע בדבריו בזבחים סימן ט' ס"הנידחת, (וע

[וקיבוץ עוד  1ז."מ ה"ה מאיסו"ם בפ"א שלמד כן גם בירושלמי, וכן מדברי הרמב"י חולין מ"ההקטרה). ועיין קה

  ח]."ד ג' סק". ועיין מקד106ב הערה "מפרשים בזה עיין בתורת הקרבנות הלכות הבאת הקרבן פרק י

  מצות 'שיקדום הקדשו לקרבנו' בקרבנות ציבור

ב "ס מסכמת להלכה זו, דלכאורה נראה שדין זה נסתר ממה שאמר שמואל (שבועות י"ויש לעיין אם שיטת הש

ג אמרה ר' יוסה) קרבנות ציבור סכין מושכתן למה שהן, דבזה קבעו "ד ה"ושלמי שקלים פב, וביר"ב, זבחים ו' ע"ע

ל הנהגה כללית לכל קרבנות ציבור שלא יקרא להם שם בתחילה אלא רק השחיטה תקבע את שמם (כפי מחשבת "חז

  נו.ל את ההלכה שיקדום הקדשו לקרב"ד). והוא נראה פלא לומר שיבטלו חז"המקריב או כפי מחשבת בי

ל מצוה בשב ואל תעשה, והיינו כאשר ננקוט שהלכה זו אינה לעכב אלא למצוה, "והיה מקום לפרש שעקרו כאן חז

ל צורך שלא יתקדש קרבן ציבור אלא בשעת עשיה, ולצורך כך ביטלו את המצוה, ודוגמת מה שביטלו את "וראו חז

ה לשם, זו היא שיטת ההלכה, ודלא כפסק "ד ב"א ע"המצוה לחשוב לשמה לשיטת רבי יוסי, (ולדעת תוס' זבחים ע

  ם)."הרמב

אך ודאי ביאור זה הוא דוחק גדול, חדא, דלא מצאנו בקדמונים מי שעורר בדבר שהלכה זו דסכין מושכתן היא 

  ת."כ בשב וא"הלכה העוקרת את דין התו

                                                      
מ אמר "ד, שלפני יאוש הבהמה לא קדושה כלל, ומ"ח הי"ק פי"ם תהיה יותר מוכחת כאשר נצרף לה את דבריו במעה"והראיה בדברי הרמב 1

  מ שאם הקריבה יש לה שם קרבן."בהלכות איסו
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דבר תורה אינו קרבן  י) שהנשחט לשם עולה ולא הוקדש תחילה,"ח, וכן בסק"ד ה' סק"ח (יו"ותו הרי שיטת הפר

ל שכל קרבנות ציבור יבאו באופן שדבר תורה אינם "ולשיטה זו ודאי יהיה מפליא פלאות לומר שתיקנו חז 3 2כלל,

  קרבן כלל. ותמיה במקומה עומדת.

  קדושת קרבנות ציבור קודם שחיטה, ובשעת שחיטה

א. 'קרבנות ציבור סכין מושכתן למה שהן', ז ממילא יעלה הדין ברור. "ב) ולהבין בדברים נקדים שתי הקדמות, ועי

המכוון הוא רק להוסיף בהם שם 'קרבן פרטי', אבל שם 'קרבן כללי' יש בהם עוד קודם שחיטה. ב. לבאר מה תוכן 

  הדין 'שיקדום הקדישו לקרבנו'. ומתוך כך נמצא שתוכן הדין מתקיים יפה בשם קרבן כללי.

כ בעשיית כהן, "ג, ומתפרשין אח"ל דכמו דקינין קדישין קדוה"וצ"אה) ה ונר"ח ב' ד"ח קכ"א (או"ונפרש. כתב חזו

. "כ בעשיית כהן"נ שעירים הניקחין בתרומת הלשכה קדישין קדושת הגוף לכל קרבנות הבאין שעירין, ומתפרשין אח"ה

, היינו שהם דכשאמרו בזבחים ובשבועות קרבנות ציבור סכין מושכתן למה שהן"ה ולב) כתב "א (ד"ק י"ז ס"ובמנחות כ

קדשים רק בקדושת תרומת הלשכה עד שעת שחיטה שהן מתבררות בקדושה מפורטת, שכן הוא דין קדושת התרומה 

ח ". ושם הוסיף בסימן כ"כ קדושה מיוחדת, וכמו שהקינין מתפרשות בעשיית כהן"שיש להן קדושה מיוחדה שיפרט אח

מיני קדושות וכו', אלא בקדושת תרומת הלשכה יש כמה לעולם דמי תרומת הלשכה קדישין לכמה "ר) "ה שו"ח (ד"סק

  ."מיני קדושות, ויש לו כח לפרט קדושה פרטית, ויש לו כח להוריד קדושה סתמית שתאצור קדושות הרבה

נמצאנו למדים מדבריו לימוד ברור שכל קרבנות ציבור עומדים מחיים בקדושת קרבן גמור, ולכך חייבין עליהם 

המתחדש בהם בשעת שחיטה הוא רק שם פרטי. ומעתה אם נשכיל שבחלות הקדש  חידושכ שם, וכל ה"בחוץ כמש

  כללי יש כבר קיום נכון למצות 'יקדום הקדשו לקרבנו', מעתה נסתלקה הקושיא כולה מעיקרא.

  תוכן ההלכה שיקדום הקדשו לקרבנו

כך נבחן האם הוא מתקיים  ג) ולבחון דבר זה יש לנו לעיין מהו תוכן משפט ההלכה להקדים את ההקדש, ומתוך

  כבר על ידי הקדמת הקדש כללי או לא, ובזה נשכיל.

  בקרבן יש פעולות 'הבאת' קרבן, ויש פעולות המסייעות 'לקבלת' הקרבן

הנה הלכה זו שיקדום הקדשו לקרבנו צריכה היא טעם ודעת, מה הוא החלק המתווסף לקרבן בכך שקדמה לו 

ל משפטי קביעות חלות בתורה אפשר להחיל חלות שם בחפצא בעשיה וכוונתה הזמנתו קודם שחיטתו, הרי כיון שבכ

כ מה תוכן הדין המחודש הנדרש במשפטי הקרבנות שבהם יש מצוה "לחוד, והמעשה והחלות שם באים כאחד, א

  שיעמוד הקרבן בחלות קדושת הגוף דקרבן עוד קודם תחילת העבודה. 

מ) שבכל קרבן ישנם "ב ובעו"חות (עיין שם בסימן ד', ובסימן מונראה להבין את הדבר בהקדם מה שלמדנו במנ

                                                      
ב, "ב ע"ב שבועות י"ז בכמה אופנים, ועיין חו"בשוחט בהמת עיר הנידחת. השיבו עומה שהוכיחו המפרשים מדברי התוס' בחולין  2

  ובעומ"פ.
ח שאם יאמר "ב) פירש את דברי הפר"ש (ה' סק"אמנם אי אפשר ללמוד מדבריו שההלכה של 'יקדום הקדישו לקרבנו' מעכב בקרבן. דבתבו 3

  'לשם' עולה לא חלה קדושה.בשעת שחיטה הרי זו עולה, כן יחול קרבן, ורק משום ששחט 
מ, כיון שקרבנות ציבור דסכין מושכתן הם 'נשחטים לשם עולה', ובזה הם מתקדשים, וזה ודאי לדעת "אך לענין קושיתינו אין בזה נפק

  ח חולין דבר תורה."הפר
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שני חלקים, יש חלק של 'הבאת קרבן', ויש חלק של 'קבלת קרבן', דכשם שכל מתנה מורכבת מחלק 'נתינה' וחלק 

  'קבלה', כך הוא גם בכל קרבן, שאף בו יש חלק הנקרא 'הבאת מתנה' ויש בו חלק הנקרא 'קבלת מתנה'.

 קבלה בלי נתינה אין כלל שבדרך ואפילו', קבלה' וחלק' נתינה' חלק, חלקים שני יש מתנה שבכל ,פירוש הדברים

 החלק את ויש, הנתינה הענקת מעלת של החלק את שיש, המתנה בתוכן חלקים שני הם מ"מ, נתינה בלי קבלה ולא

  .המקבל קבלת הנאת של

 דנתינה, נתינה של בעצמה התקבל יש בזה חסרון לא טעם מאיזה הנתינה והמקבל את הגיש הנותן שאם ואף על פי

 את לקבל שיוכל - המקבל קבלת בתיקון הנותן יתעסק כאשר מ"מ אך, הנתינה חסרה היא בעיקר מתקבלת שאינה

  4'.הנתינה תיקון' ולא' הקבלה תיקון' יוגדר זה עסק, מתנתו

  לעומת ד' עבודות - הגדרת המעשים שקודם ד' עבודות 

עבודה במידה  שמשעת המעשים ובין עבודה תחילת שעד המעשים בין החילוק להגדיר את ומחילוק זה נראה

, לגבוה והבאתו לנתינתו הדבר יחוד את לקבוע בא זה עבודה שעת עד בו שנעשה במה הקרבן עסק שכל. ברורה

  .כך ובעשייתו לכך ביחודו, לגבוה הקרבן קבלת העמדת כעסק בא עבודה תחילת משעת הקרבן עסק כל ואילו

  חובת הקדשה קודם הקרבה זה בכדי שהקרבן 'יובא' לגבוה, ולא רק 'ינטל' על ידי גבוה

ומעתה נבין נפלא במעלת מצות הקדש לפני הקרבה, דקרבן שהקדשתו והקרבתו באים כאחד רחוק הוא כרחוק 

למקבל מתנה שלא מזרח ממערב מקרבן שקדם הקדשו לקרבנו, דקרבן שקדושתו נקבעה רק בשעת עבודה דומה הוא 

'קיבל' מתנה אלא הורשה 'ליטול' מתנה, דכיון שכל העסק משעת קבלה הוא לתקן את 'קבלת המקבל', נמצא קרבן 

זה כמתנה שלא ניתנה, אלא שהרשה הנותן 'שיקח' המקבל, וזו ודאי מתנה גרועה היא הרבה, לכך נאמר הדין שיקדום 

שזה דבר המשעבד את  -תן, שעצם קביעות הדבר בקדושת קרבן הקדישו לקרבנו, שיהיה הקרבן 'ניתן' על ידי נו

ד), זה עצמו 'נתינה' לגבוה, ומשם שוב יבאו "ק ל"ו ס"ח קכ"א או"הקדש למקדיש לעשות את משפט הקרבן (חזו

  המעשים הנועדים להעמיד את 'קבלת' נתינתו.

  ביאור דברי הזכר יצחק במצות הקדשת בכור

שבכל הקדש מלבד מה שעל ידי פיו "שכתב  ב)"א נ"(חד) ועל פי דברינו נמצא טעם מיוחד בדברי הזכר יצחק 

כ מקרבן לה' שיקדים הקדשו להקרבתו, ובזה מובן מה "נתקדש, הקדשתו הוא הקרבתו והזמנתו לקרבן, דזה ילפינן בתו

ל קדושה, ומה מוסיף בה. ולפי מה שכתבתי א) דבכור מצוה להקדישו, ואיך שייך קדושה ע"ג ע"שאמרו בנדרים (י

  ."הקדשתו הוא הקרבתו והזמנתו, ולכתחילה בעי גם בבכור הקרבה

כ חסר "ועל פי מה שביארנו מאירים הדברים כאור שבעת הימים, שהרי בכור הוא קרבן 'הניטל' על ידי גבוה, וא

                                                      
 אמנם. המקבל קבלת כלתה ואף ןהנות נתינת כלתה לפניו שהניח כיון דבעלמא, לחבירו אכילה מנחת במגיש נראה הדבר את לקרב דוגמא 4 
 חוזר זה' קיבל לא' מוגדר המקבל אם וממילא, קיבל לא המקבל מ"מ, נתן שהנותן פ"אע הרי, יאכילהו לא אם - לאכול יכול אינו המקבל אם

  .נתינה לא היא קבלה לכלל באה שלא שנתינה, נתן לא שהנותן ונותן
 בקבלת להתעסק' אלא' הנותן בנתינת להתעסק' יוגדר לא זה עסק, במנחתו המקבל את להאכיל ישתדל הנותן כאשר זה שבמקרה אלא
 ונתינת, המקבל בקבלת הוא המתעסק עסק מ"מ, נתינה הנותן נתינת תהיה ז"עי שממילא פ"ואע, בלבד המקבל בקבלת עוסק זה שעסק', המקבל

  .מתקיימת ממילא נותן
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 -לת' לחוד. לכך בא הציווי שיקדישהו בעליו הוא את כל משפט 'נתינת' הדיוט שיש בכל קרבן, ואינו אלא 'מתנה הניט

פ שהוא כבר קדוש, שבזה הוקבע שהדבר אינו רק 'ניטל בידי גבוה', אלא יחדוהו בעליו 'להביאו לגבוה', ונמצא "אע

  ז בא לשלמות תבנית 'קרבן' שזה על ידי קיום 'נתינה המתקבלת'."הקרבן 'ניתן' 'לקבלת' גבוה, ועי

  בקרבנות ציבור - קיום דין יקדום הקדשו 

ה) וכיון שבאנו למידה זו שהצורך לכך שיקדום הקדשו לקרבנו הוא בכדי שתהיה בקרבן גם הבאה וגם קבלה, לזה 

גם אם אין לו  -ברור מסברא דעצם חלות שם קרבן כללי זה כבר מעשה הבאת קרבן, שהקדשתו עצמה היא הבאתו 

  שם פרטי, דיחודו לקרבן גבוה בעלמא הוא עצמו הבאה.

כיון שכל קרבנות ציבור נתונים בתחילה בשם קרבן כללי, ממילא שפיר יש בהם קיום להלכה שיקדום הקדשו ו

ס "כ שיקדום הקדישו לקרבנו עם דין הש"פ שרק סכין מושכתן לשם הפרטי. ושפיר מיושב דין התו"לקרבנו, אע

  דקרבנות ציבור סכין מושכתן למה שהן.

  


