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  המוקדשים פסולי לסוגיית פתיחה

  המוקדשים פסולי מדיני ליקוט
   

 והורחב - תמים בקרבן גם נוהג מה נזכיר. אותם נבחן, אותם נביא. הלכות כמה נאמרו המוקדשים בפסולי

 לאחר נוהג ומה, פדיון קודם נוהג מה נזכיר מום בבעל רק הנוהגים ומתוך. מום בבעל רק נוהג מה, מום לבעל

  .פדיון לאחר ובין פדיון קודם בין נוהג ומה, פדיון

  ופרטיו עבודה איסור

 שהביאו כמו, שרי הבהמה לצורך אמנם. [צמרו לגוז אסור ואף, בו לעבוד אסור, מקדושתו ונפדה מהקרבה שנפסל קרבן) א

  ].והא ה"ד ב"ע ו"ס פסחים' תוס

 וילפינן, צאנך בכור תגוז ולא שורך בבכור תעבוד לא תורה שאמרה ממה נלמד הוא ושם, תמים קרבן בכל גם קיים זה איסור

  .מבכור הקרבנות כל את) ד"קכ( בספרי

 ממה או, גיזה ולא' תזבח' תורה שאמרה, א"ע ו"ט בבכורות כדאמרינן אחר ממקום נלמד שנפדה בקרבן זה איסור אמנם

 רק ללמד באה זו שילפותא) שער ה"ד א"ע ה"כ' (תוס ופירשו. [זביחה משעת אלא היתר בו לך אין' ואכלת תזבח' שנאמר

  ].אסור הצמר אין תורה דבר, וגזז עבר אם אבל, גיזה' המעשה' את לאסור

 ב"כ במכות א"וריטב י"רש בדברי ה"וכ. א"ע ו"ט ק"בשטמ ח"תו כ"וכמש, עבודה שאר כל לאסור ילפינן גיזה ומאיסור

  .א"ע

 ותימה. הארבעים את הוא שסופג) ב"ע ו"ט( בגמרא אמרו מ"מ, שנפדה בקרבן העבודה על מפורש לאו נזכר שלא אף על אך

  .לן מנא מלקות

) מקומות בעוד' ותוס, שם ראשונים ושאר, ב"ע ח"צ מדף הנמשך חולין' בתוס ת"ר( מקומות בכמה הראשונים בזה והשיבו

 כמו הראשון בדינו עומד שהקרבן לך לומר בא שהאיסור, הראשון האיסור את להרחיב היא עבודה האוסרת הילפותא דבנין

 בבכור תעבוד לא' של הראשון באיסור עומדת הותרה שלא העבודה, הפדיון לאחר גם ולכך, הותר שלא מה לכל -  שהיה

  .עלה לוקין ולכך', שורך

, האיסור יסוד כל של עצמו הוא זה אלא, העונש של החלק על רק לא זו בחינה פירשו) אתיא ה"ד א"ע ג"י( במעילה' ובתוס

 מהאיסור שנשארו שיריים זה שנפדו מ"בפסוה ועבודה מגיזה המניעה שכל), ב"ע ג"י( בקידושין ש"בתורא זאת מפורש ויותר

  .שורך בבכור תעבוד דלא בתחילתו בקרבן שהיה

  הקרבן בתולדות השתמשות איסור

 וחלבן ולדן) 'א"ע ד"י( במשנה שאמרו מה והוא, הקרבן מתולדות בחלק להשתמש איסור יש, עבודה מעשה מאיסור לבד) ב

 והאיסור. איסור אין ובצמר בולדות אבל, בלבד בחלב אלא תורה דבר איסור אין הראשונים רוב ודעת'. פדיונן לאחר אסור

  . חלב ולא בשר ודרשינן' בשר ואכלת תזבח' מדאמר) א"ע ו"ט( בגמרא נלמד בחלב

 לאיסור הרחבה אלא, החלב על חדש איסור אינה שהדרשה) שם( במעילה' תוס כתבו אמנם. האיסור הוא זה פסוק ובפשוטו

 נשאר החלב של החפצא מ"מ, דברים איזה התיר שהפדיון פ"דאע מלמדת שהילפותא, תמים בהיותו החלב על שהיה הראשון

  .הראשון באיסורו
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  .הקרבן מעיקר הנשאר איסור הוא' מהיוצא הנאה' איסור וגם. הקרבן מעיקר' הנשאר' איסור הוא' עבודה' איסור שגם ונמצא

 ה"ד ב"ע ב"י מעילה' תוס. [פדיון לו שיש הראשונים כתבו, תמים קרבן חלב הנה. עמו יעשה מה, תורה שאסרתו זה וחלב

 לא מ"פסוה חלב אך}. בדבר הכריע שלא, אמרינן ה"ד ז"סקי ח"י בכורות א"חזו עיין אמנם. ב"ע ד"נ מ"ב ש"תורא, דמיו

 לפדותו אפשר דאי, תקנה אין זה שלחלב אחרונים מדברי שהביאו 41 הערה ט"פכ הקרבנות תורת ועיין. הראשונים פירשו

 אמנם. (לפדותה יכול הפדיון שאין קדושה היא קדושתו כ"א, ונפדתה קדמה שכבר בהמה קדושת היא קדושתו שכל מאחר

  ).פדיון להם שאין תמימים חלב על גם דבריו אמר הוא שהרי, אחרת היא שם בהערה האמורה דבר המשיב סברת

  פדיון קודם שהיה האיסור הרחבת או חדש איסור הוא פדיון אחר האיסור האם הראשונים נידון

. שהיה הראשון האיסור את ולהאריך למשוך באים המוקדשים פסולי לאסור המלמדים שהפסוקים' תוס שיטת את הבאנו) ג

 דכתב. הראשון האיסור של המשך ואינו, לפסולים חדש איסור מלמד שהפסוק) ב"ע ג"י( בקידושין א"הריטב דעת אמנם

 ליה הוה והתם, המוקדשין בפסולי בו כיוצא שמצינו לך אימא, כולו הותר ולא מקצתו שפקע איסור מצינו היכן ודקאמרת"

 היתר לה ראינו לא מעולם הכא אבל, ועבודה גיזה איסור עליהו למרמי קרא איצטריך, מקום בכל גמור להיתר שמוציא פדיון

  ".לגמרי הבעל במיתת תורה שהתירה מצינו ולא, גמור

 הקרבן דין החלפת ובין, עשה לאיסור ת"מל מחליפה הבעל שמיתת הצד בין הגמרא דמיון אף שעל לומר דבריו באו

 כ"משא, חדש איסור הוא האיסור מ"שבפסוה זה חילוק ביניהם יש עדיין אלא, מוחלט אינו הדמיון מ"מ, שנפדו מ"לפסוה

  ].ל"מנ זה באיסור מלקות לשיטתו ע"ויל. [מעט התירה שהמיתה היא הבחינה הבעל במיתת

  'קדושה' או' איסור' דין זה האם', חדש' איסור יש פדיון שאחר א"הריטב לדעת

 שיריים הוא שהאיסור הראשונים דלשיטת. קודש דין או' איסור' דין הוא המתחדש האיסור האם לחקור יש ולשיטתו

 אך. הקדושה זה החלב ואת העבודה את והאוסר, קודש שייריו ודאי, קודש היה שמתחילה כשם, פדיון קודם שהיה מהאיסור

 ד"א, דיניה שאלו ופחותה חדשה קדושה בדבר שחידשו, קודש איסור הוא האם לעיין יש, חדש איסור שזה א"הריטב לדעת

  .תורה איסורי ככל בעלמא איסור הוא

) ב"ע ו"ט( בברייתא ואמרו, תמורה עושין מ"שפסוה) ב"ע ד"י( במשנה דאמרו, קודש איסור שהוא ברורה הוכחה ונראה

 אלא תמורה עושה לך אין והרי, תמורה יעשה כיצד, בעלמא איסור אלא קדושה בו שאין ת"וא. תמורה עושה פדיון לאחר שגם

  ]. ג"סק' א סימן אחרון קונטרס ד"במקד אריכות ועיין. [זה הוא קודש איסור, חדש איסור בו חידשו אם גם מ"ש. לחוד קודש

  שחיטה שעת פורחת קדושה להיכן

 הוא כי עד זו בבהמה לקודש יש מה. א. להבין יש, הוא קודש איסור שנפדו מ"פסוה איסור ע"דלכו לנו הוברר כאשר) ד

 שמתו שקדשים שאמרו מה ודוגמת, קדושתו פרחה בו להשתמש מה להקדש שאין דבר שכל הוא כללא בעלמא והרי, הקדש

 והיחוד היעוד זה הקדש קדושת שתוכן ופירושו. מעילה מידי יצא מצותו שנעשית שכל ההלכה וכן, מעילה מידי יצאו

  .הקדש אינו כבר הקדש לתשמישי יעוד בו שאין כל וממילא, גבוה לתשמישי

  .קדוש הוא ולמה קדוש הוא במה, כלל הקדש תשמישי בו אין וכבר, שנפדה זה מום בעל תימה ומעתה

, הלכה להיכן בשחיטה זו קדושה להבין עלינו מוטל יהיה מכאן, בו שיש הקדושה משפט מה נשכיל כאשר תימה תו. ב

 ה"ד א"ע ה"כ המתחיל( להלן' ותוס) ט"ה ממעילה א"פ( ם"הרמב כ"וכמש, להיתר כולו חזר שחיטה דלאחר הוא דין שהרי

, הלכה להיכן שבהן קדושה וכי ותימה. שחיטה עד אלא אסורים אינם האסורים הדברים שכל) ד'ס ה"ד א"ע ו"ל( ובחולין) שער

  .הדינים כל את מוחקת חולין שחיטת כיצד, מסוימים דינים לו נתנה וקדושתו, קדוש היה זה שדבר כיון



  "עיון הסוגיא"                                                                                                                            בכורות -"אתה קדשת" 

 עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                            ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 דכל) ז"י ח"י בכורות( א"חזו כתב שכבר מה פי על דבריו על הנוסף ההסבר כפי זאת ונביא, הלוי ז"רי מרן דברי וידועים

 כבר שהרי, קדושתו פרחה מצותו ונעשית דיניו שהושלמו כל ולכך, לתכליתו להעמידו דבר המיעדת הזמנה היא הקדושה מהות

 פעולה כל במניעת לתכליתו הדבר את לשמר הוא מ"בפסוה הקדושה תוכן שכל וכיון. יעודו ימשך מה וכלפי לתכליתו בא

, קדושה בו אין וממילא, שימור דין בו אין כבר, נשחט כאשר,  זו לתכלית שימורו - הקדושה עצם היה וזה, השחיטה עד והנאה

  . הלכה להיכן שבו קדושה לתמוה מקום בזה ואין

  חדש' מין' הוא המוקדשים פסולי שבהם הדינים

 חי בעל מ"בפסוה רואה שהדין מכך העולות ההלכות את נביא ועתה, שבדבר הקדושה משפטי בהנהגות עמדנו כאן עד) ה

  '.חדש מין' שהוא

 מ"פסוה בשור המנהיג יצחק רבי אמר, שנים לוקה מ"פסוה שור המרביע הושעיא רבי אמר) "ב"ע ב"כ( מכות בגמרא אמרו

  .עבודה לענין והן הרבעה לענין הן חדש כמין מ"פסוה נמצא". גופים כשני הכתוב ועשאו הוא אחד גוף שהרי, לוקה

 וזה, חול מין עם קודש מין של תערובת בו שיש, בה נגעו' וקודש' 'חולין' תערובת דמשום הדין את ביאר ן"ריב ובפירוש

  .בזה זה כלאים וחולין שקודש אשכחן דלא תמה אמנם. שבו הכלאים

 מפני. גופין כשני הכתוב עשאה אחד גוף שהיא פי על אף המוקדשין פסולי בהמת) "א"הי מכלאים ט"פ( ם"הרמב ולשון

 הוא הרי. כאחד המעורבין הטהורה עם טמאה כבהמה זו בהמה ונמצאת בזה זה מעורבין וכחול כקודש ונעשית קודש שהיתה

 לפיכך. המקדשין בפסולי אלא מדבר שאינו למדו השמועה מפי'. לה קרבן ממנה יקריבו לא אשר טמאה בהמה כל ואם אומר

 את להעמיד בדבריו בא והוא". [קבלה מדברי זה ואסור. כלאים משום לוקה זה הרי המרביע או המקדשין פסולי בשור החורש

  ]. ה"פ כלאים בהלכות ש"הרא ביה ט"ושו. טמא עם טהור במין אלא אינו בעבודה כלאים שאיסור לשיטתו ההלכה

 רק נוהג. ג. פדיון קודם רק נוהג. ב. פדיון לאחר ובין פדיון קודם בין נוהג. א. שיטות שלש נאמרו זה איסור הנהגת ובזמן

 מסופק שהוא בספר עיין, רוקח ממעשה שם שהביא מה אמנם. -  ק"ס מכלאים ט"סופ אמונה בדרך וכמובא. (פדיון לאחר

  ).בדבר

 דצבי בילפותא תורה שחידשה מיוחד חידוש הוא זה דדבר פירש) חד ה"ד א"ע ג"ל להלן עיין( מקומות בכמה ת"ר ואילו

 לא ר"לפו ז"ועפ. וחול קודש של מסברא זה ואין מינים שני היא מ"פסוה בהמת אף מינים שני הם ואיל שצבי שכשם, ואיל

  .ואיל כצבי שהוא אמרו בזה שרק, פדיון לאחר אלא נוהג הדין יהיה

) ט"ה מביכורים ב"פי( ם"הרמב וכלשון, חמור פטר בו פודין שאין הדין הוא חדש כמין מ"פסוה את בו שרואים נוסף דין

 פודין אין המקדשין פסולי אף בו פודין אין ואיל צבי מה'. וכאיל כצבי' בהן נאמר שהרי המקדשין בפסולי לא' וכו פודין אין"

  ".בהם

 שהם דאחר, בהם מ"פסוה משפט מה, לבהמה חיה בין חילוק בהם שיש רבים דינים על ובראשונים בגמרא ט"שו עוד

 שחיטת להתיר. ב. מבכורה לפטור. א. זו לבהמה חיה דיני כל את בזה להעתיק באו האם, חיות שהם ואיל כצבי בתורה נקראים

 מתנות ממצות לפוטרו. ה). ק"שטמ כפירוש. (ֶחלבו לאכול להתיר. ד. בשחיטתו דמו כיסוי לחייב. ג. אחד ביום בנו ואת אותו

  .ק"דזלו כהונה

  .כבהמה דינו עדיין שכלפיהם מיוחד מיעוט שהתמעטו בהם ויש, כחיה מ"בפסוה נוהגים שאכן מהם יש, האמורים והדברים

 מחמת ולא, המין של החפצא שינוי מחמת לבהמה חיה בין חלוקים אלו דינים שהרי, יפה לעיין שיש מבין אחד כל זה ובדבר

 מחמת אלא, חיה' דין' לו שיש מחמת לא זה בכורה בדיני שאינו מה וכן. בהמה מֵחלב אחר חפצא הוא חיה שֵחלב, המין' דיני'

 שהוא אחר' שונה חפצא של חדש כמין' מ"פסוה את לראות זו בילפותא החידוש דפוס הוא מה ותימה, חיה של חפצא שהוא
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  '.וחלויות וזכויות דינים שינוי' בעל כולו שכל דבר

 י"רש שהקשה וכמו, במוקדשים נוהג ואינו, המוקדשים' לפסולי' מיוחד הוא זה שדין דאחר, הוא מופלג היותר והפלא

 נעשה הוא כאשר בו התחדש' חדש מין' להיות לו הגורם חפצא החידוש מה גדולה יותר התימה בזה, במכות ל"הנ) ן"ריב(

  .פלאי והוא'. להקרבה פסול'

   

  

 


