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  בעל חי ממין חדש - פסולי המוקדשים 
  ביסוד הדין וגידרו

  הדינים שבהם פסולי המוקדשים הוא 'מין' חדש

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

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

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

  ים שבו. אמנם תמה דלא אשכחן שקודש וחולין כלאים זה בזה.הכלא

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

 הוא הרי. כאחד רביןוהמע הטהורה עם טמאה כבהמה זו בהמה ונמצאת בזה זה רביןומע וכחל כקדש ונעשית קדש שהיתה

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

. והוא בא בדבריו להעמיד את "הקבל ימדבר הז רואסו. םכלאי םמשו הלוק הז יהר המרביע או קדשיןוהמ פסולי בשור החורש

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

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

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

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

  לאחר פדיון.

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

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

  ."בהם

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

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

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

  כהונה דזרוע לחיים וקיבה.

  מ כחיה, ויש מהם שהתמעטו מיעוט מיוחד שכלפיהם עדיין דינו כבהמה."ם האמורים, יש מהם שאכן נוהגים בפסוהוהדברי

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

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

מ 'כמין חדש של חפצא שונה' אחר שהוא דבר "שהוא חפצא של חיה, ותימה מה הוא דפוס החידוש בילפותא זו לראות את פסוה

  שכל כולו בעל 'שינוי דינים וזכויות וחלויות'.

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

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

  'פסול להקרבה'. והוא פלאי.



  "עיון הסוגיא"                                                                                                                            בכורות -"אתה קדשת" 

 עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                            ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

  סוד 'הצורה' שבפסולי מזבח

) הארכנו הרבה, - א). ובסוגיית מומין במנחות (אתה קדשת מנחות סימן "עז "בתמורה (יולהבין בדבר נקדים מדברי תוס' ) ב

  וכאן נבא בקצרה בשיעור הנצרך.

סבר רבי אליעזר שבכלאים ובטריפה ביוצא דופן וטומטום ואנדרוגינוס יש חומרא אחת יותר מבעלי מומין, דאילו הממיר 

כ הממיר "אר אסור בגיזה ועבודה כפסולי המוקדשין, משאלענין שגם לאחר שיפדה יש -על בעל מום, חלה עליו קדושת הגוף 

  , ומותרים הם אף בגיזה ועבודה.לעל הכלאים היוצא דופן הטומטום והאנדרוגינוס, אין בתמורתו חלות קדושת הגוף כל

אחר שגם בטריפה וגם בבעל מום יש במינם  -ט דרבי אליעזר שלא קבע את דין הטריפה כדין בעל מום "והקשו בגמרא מ

  קרבן.

ה אי) לבאר מדוע הגמ' הקשתה רק על טריפה ולא על שאר הפסולים שהזכיר רבי אליעזר, והרי גם בהם "וירדו שם תוס' (ד

ללא פגם, [שזה מה שאמרו בגמ' על בעלי מומין וטריפה שיש  םל שיש במינם קרבן, שהרי יש במינם בעלי חיים תמימי"אפ

  במינו התמים]. -במינם קרבן 

ופירשו תוס' דהיינו טעמא כיון שטומטום ואנדרוגינוס בריות משונות הן, והוי כאילו לא קרב במינן, וכן יוצא דופן תהי ביה 

  , וכן כלאים משונה הוא והוי כאילו לא קרב במינו.ואינשי והוי כאילו לא קרב במינ

'מין' בפני עצמו זה 'החזותא המשתקפת  ומדבריהם נלמד כלל, שבמשפטי התורה חלק מהפרטים הגורמים לנו להגדיר דבר

עצמו, והיינו טעמא  ימ הדין רואה בו מין בפנ"ומ ,שהרי יוצא דופן אינו בעל צורה שונה מכל הנבראים שנולדו כדרכם ,ממנו'

ועצם זה שהוא נתון  ,מטה אותו לכף חובה לחשוש עליו ששינוי צורת המלטתו תגרום לו רפיון בגופו םמחמת שדעת האד

  זה נותן לו בדיני תורה הגדרה של 'מין לעצמו'. ,שונה בעיני אנשי עולם ברושם

וידיעה נכבדה זו שרושם החזותא המשתקפת מהדבר מהווה עילה להגדיר אותו 'מין' לעצמו, זה נותן בידינו אנך חדש לישר 

  על פיו את קו הבנין בכל ההבנה מה הוא הנקרא בתורה 'מין' לעצמו.

שכיל יפה בדיני הפדיון במה שאין פודין אלא על ידי מום, דכאשר נביט מתוך חלון מידה זו על הדין ועל פי יסוד מוסד זה נ

אבל השבר הנסתר אפילו אם הוא גדול עשרת מונים על פני המום  ,שרק חיסרון ניכר המוליד בזיון הוא מום לפדות על ידו

אלא  ,יון אינו עצם הזלזול העולה ממעשה הבאת דבר מבוזהנבין כי הפגם העולה מן המום שיש בו בז ,הוא אינו 'מום' ,הגלוי

שבעל חי שצורתו מבוזה נתפס בעיני  ,שינוי שיש בו בזיון הוא מהוה עילה בדין תורה להעמיד את החפצא כמין בפני עצמו

  תורה כמין נפרד ושונה מהמין שצורתו אינה מבוזה.

  קרבנות המום נתפס כמין נפרד פ שכלפי דיני הדיוט אין המום נתפס כמין נפרד, כלפי"אע

 ,כאשר הוא בוחן את הבהמה במבחני הצורת קרבן שבה ,'מין שונה'פ שבין אדם לחבירו אין האדם רואה בבעל מום "ואע

  הדבר כמין שונה.בה הוא כן רואה את 

י מבט זה דעתו כלפ ,וממילא כאשר דעתו מביטה על הבהמה כקרבן 1,והיינו טעמא כיון שחלק עיקרי בקרבן זה הכבוד שבו

  שהיא רחוקה מצורת קרבן. -אומדת את הפגום בפגם מבוזה להחליטו כמין שונה העומד בצורה חדשה 

לנו לאחוז בידינו מכל מה שלמדנו עד עכשיו הוא שכשם שהמבט הכללי רואה את הכבש ואת העז כמין שונה  שוהמורם שי

                         
 .-הערה  -מנחות סימן  -כמובא בענין מומין במנחות באתה קדשתה  1
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המבט מחלק את הכבש הרגיל מהכבש  ,הוא נתון בצורת קרבןמחמת היותם בעלי צורה שונה, כך בעין האומדת את החי האם 

  ויש מין כבש מבוזה. ,שיש מין כבש סתם ,המבוזה למינים חלוקים ושונים

וכלפי חילוק מינים זה לימדה תורה (בילפותא של דומיא דבהמה טמאה), שהצורה של הכבש המבוזה היא לא צורת קרבן 

אחרי שהוא החליף את  -זו כבר יש לו פדיון  הויותר מדויק לומר שהדבר נתפס בצורת 'לא קרבן', ולכך קרבן שנפל לצור ,כלל

שינוי הצורה  ,שאר שבורים ופסולים שאין פסולם גלוי ואינם צורת 'חי מבוזה' . [אמנםצורתו והוא כבר קם בצורת 'לא קרבן'

ואין בו מספיק כדי לרוקן את הצורת קרבן במידה שיהיה לו  ,ם כמין בפני עצמושבהם אינו כל כך גדול עד שהוא מעמיד אות

  2.]פדיון

  חי בעל מום מבוזה לקרבן, זה מין 'בעל חי מבוזה', או 'קרבן מבוזה' לחידוש המין שבבע

ד "קרבן, א והיא בריה חדשה לענין -חקור האם מטבע חידוש הצורה הוא 'צורת בעל חי מבוזה' והנה בבחינה זו יש מקום ל

הגדרת החפצא החדשה היא 'קרבן מבוזה', שהשינוי של הבזיון שבו אנו רואים את חידוש הבריה אינו בעצמו של חפצא, אלא 

ומשפט סוגיא דידן יותר מורה יפה כהצד שבעל מום הוא 'צורת בעל  היותו 'משונה לקרבן' זהו שינוייו וזה חידוש המין שבו.

  לענין קרבן.שהיא בריה חדשה  -חי מבוזה' 

  הביאור בכך שפסולי המוקדשים הם מין חדש

ג) וכאשר אנו באים לבחון לאור הקדמה זו מה היא הצורה האמתית של פסולי המוקדשים מבינים אנו כי אכן יש בו שיעור 

כל דינו גדול של 'מין חדש', דדבר זה שהיה כבר קרבן, אכן עומד למבחן הגדרת צורתו על פי אמת מידת צורת קרבן, שהרי 

שירד לו שאפשר להפקיע את קדושתו זה מחמת החידוש צורה שירד ובא לו שנעשה צורת 'לא קרבן', ושונה הוא הרבה מבעל 

  מום מעיקרא שמעולם לא ירד לצורת קרבן, ולא נזקקנו לשנות את דינו מכח אמת מידת צורת קרבן.

חדש כפסולי המוקדשים, שהרי הסיבה שלא נתפסה בו  אמנם על פי זה היה בדין שגם בעל מום שהוקדש לקרבן יהיה מין 

קדושת הגוף לקרבן היא מחמת הכרעת משפטו כמין 'לא קרבן', וכיון שאף הוא עמד למבחן הכרעת הצורה באמת מידת צורת 

  קרבן, גם הוא יוכרע כמין חדש שהוא מין 'לא קרבן', ומדוע לא נאמר דין זה אלא במי שכבר היה קרבן ואחר כך הומם.

לכך יש לנו לצמצם את בינת הבחינה, ולהבין שאין אנו ממשיכים להביט על הדבר בשפופרת המיוחדת להביט על המין 

הראוי לקרבן אלא רק כאשר הדבר עדיין נתון במסגרת דיני קרבן. ולכך דוקא פסולי המוקדשים שהיו קרבן ונפדו, שדינם 

  ם בתבנית הצורה כמשפטי צורת קרבן.כקרבן ממשיך להתקיים בהם באיזו מידה, הם אלו העומדי

והנקודה שבה הדבר עדיין נקרא קרבן זה בכך שהם עדיין אסורים הם בגיזה ועבודה כמשפט הראשון, ואיסור זה איסור 

קדושת קרבן הוא, שהרי הוא עושה תמורה, וכיון שעדיין בחינת 'קרבן' בהם, לכך רק בזה אנו מתחשבים בצורה החדשה של 

  ומד בו על פי אמת צורת הקרבנות, ודינו כבעל חי חדש ומחודש.מין חדש שהוא ע

❖  

                         
הוא ודאי דבר המעורר תמיה גדולה, ו .הפגמים הנזכרים במשנה כמפסיד יותר גדול מהפסד המומין והנה בגמרא שהבאנו מתמורה רואים את 2

ח עצמו בדבריו שם משמש בזה. דהלכה זו קובעת שלענין חלות "מ, וגם הגר"ח בהלכות איסו"א על הגר"וכאשר כבר הדגיש בזה בגליונות חזו
ים מהקדושה, ואילו לענין פדיון אין פודין על הפגמים הללו אלא רק על המומים קדושת הגוף על ידי תמורה הפגמים של המשנה יותר רחוק

בחילוקי  המשברם. וצריך להתיישב הרב לדפרשת בעלי מומין, ונמצא דין והיפוכו, דמצד אחד שברם גדול ממום, ומצד שני שברון המומים גדו
  מ."בחינות הגדרים, אך אכ
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  פסולי המוקדשים אינו רק תערובת מינים, אלא כשני גופים בגוף אחד

ם, "ד) עד כאן זכינו לעמוד ביסוד עיקר הבחינה, ועתה נוסיף להשתדל בחילוקי השיטה שנחלקו האחרונים בדעת הרמב

זמן. והזכרנו בדבר שלש שיטות. א. אינו נוהג אלא עד שעת פדיון. ב. אינו נוהג אלא האם דין זה של חילוק המין נוהג בכל 

  לאחר פדיון. ג. נוהג בין קודם פדיון ובין לאחר פדיון.

וכאשר נבא לבחון איזו שיטה ברורה, ואיזו שיטה צריכה עדיין תוספת ביאור, נמצא כי השיטה שאינה מחלקת בין קודם 

רורה שפיר, דעל פי מה שהתבאר חידוש המין שבדבר הוא עצם תבנית הדבר כקרבן כעל מום, ובזה פדיון לאחר פדיון, היא ב

שווה אחר הפדיון לקודם פדיון, שבכל זמן יש לנו עדיין קיום המשקיף על הדבר במשקפת קרבן, באופן המראה אותו כמין 

  חדש.

ר מין לעצמו רק קודם פדיון, או שהדבר מין ומה שמוטל עלינו לברר זה את שתי השיטות הנוספות שהבאנו, או שהדב

לעצמו רק לאחר פדיון. שבזה צריך לברר לכל שיטה מה טעם צמצום המידה, מדוע אין אנו רואים בדבר מין חדש בשווה, מה 

הסיבה לראות בו מין חדש דוקא קודם פדיון, או דוקא לאחר פדיון. והמפרשים כבר פירשו יסודם, ואנו נעמוד בסברת הדין 

  חוד. (ופעמים שאין זה מתאים לדברי המפרשים).ל

ותחילת ההבנה היא בחילוק העולה בין דין הכלאים הנשנה בפסולי המוקדשים ובין כלאי בהמה סתם. דבכל כלאי בהמה 

ד חוששין לזרע האב, ופרד מותר בפרד הדומה לו, ואין אנו אומרים שצד "בעל חי שיוצא משני מינים נידון כמין חדש גם למ

  ש שעבודה על ידי פרד מותרת ואין אנו רואים בזה עבודה בשני מינים."ור שבו בא על צד סוס של הנקבה, וכחמ

והיינו טעמא כיון שהנולד מתערובת אינו שני מינים מעורבים, אלא הוא 'מין חדש' של בני התערובות', וממילא אין בו 

  עצמו ולא בו עם מינו משום כלאים.

שאנו רואים אותו כגוף אחד המכיל בקרבו שני מינים נפרדים, ולכך עבודתו עצמו היא עבודת  מ"ובזה שונה דין פסוה

  כלאים. וחידוש זה אומר דרשני.

א) שירדו לבאר מה בין הפרד שמותר בפרדה כמותו, ובין חציו עבד "ט ע"ונבין את הגדר מתוך דברי הראשונים בחולין (ע

ב "ץ ח"ת תשב"ן שם, ובשו"ן ור"הראשונים שם בכמה נוסחאות, עיין תוס' ורמב חציו בן חורין שאסור בשפחה כמותו. ועמדו

  מ."ה חזר ותמה על דבריהם מדין כלאים האמור בשור פסוה"ו סק"ד'. ובקובץ הערות מ

והנקודה המשותפת העולה כשורש דברי כולם, שיש לחלק בין דבר המוגדר 'מין' מחמת תבניתו לחוד, ובין דבר המוגדר 

מ, דכל "ודוגמת פסוה -מבט הדין עליו, וזאת גם כאשר הדין נותן חשיבות לשינוי ממשי הניכר בעולם המציאות  מין מחמת

  שצריכים אנו לחידושי הדין בשביל לחדש תחום של מין, זה נקרא מין מחמת הדין.

הוא בדומה לו, ואילו כל ובזה בא החילוק שכל שחילוקי המין נולדו מחמת צורת הגוף לחוד, דבר זה נקרא מין חדש ומותר 

ששינויי המין נולדו רק בסיוע משפט הדין דבר זה עומד כתערובת מינים ולא כמין חדש, וכיון שהוא חפצא המדומע אסור 

  ש עם אחר הדומה לו."לעבוד אפילו בו עצמו וכ

טים עליה גם כקודש וגם מ הוא מה שבהמה זו היא גם קודש וגם חול ולכך אנו מבי"ועל פי זה דימוע הכלאים הקיים בפסוה

כחול. וכאשר אנו בוחנים את המבט על פי השקפת משפטי הקודש אנו רואים בריה חדשה לפנינו, שבמשפחת הקודש בעל מום 

הוא בריה חדשה. ומאידך כאשר אנו בוחנים את המבט על פי השקפת מידת החולין, אינה אלא בהמה רגילה ככל הבהמות 

ו מחליף רושם למין בפני עצמו. ודבר זה הוא עצמו הכלאים שבה שמעורב בה מבטים סותרים ממינה, שכלפי חולין המום אינ

  שהיא מין חדש ומין ישן מיניה וביה.

ח שהביא תורת זרעים בפתיחה למסכת כלאים שיש בחינת כלאים של 'תערובת' ויש בחינת כלאים "והנה ידועים דברי הגר
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ה בגד) דביטול אינו "ב ד"א ע"כ תוס' בנדה (ס"ערובת אוסר במשהו וכמשמ ביניהם שהנאסר משום ת"של 'חיבור'. ונפק

מפקיע שם תערובת, אלא קובע את דין התערובת כדין הרוב, אבל דבר שכל עצמו של איסורו הוא 'שם תערובת' בזה כל משהו 

ה כל שיש בו רוב ואין "בלאכ הנאסר מדין 'חיבור' לא יאסר אלא בפלגא ופלגא, אבל "שיחיל תורת תערובת יגרום איסור. משא

  נ נלך בו אחר הרוב."עד שנאמר שאין תערובת בפניך, איה -היכר לחלקי החיבור 

ומעתה נשכיל להבין שכל דבר הנידון ככלאים מחמת שהוא נתון בדימוע הדין, שהדין מביט עליו בהיבטים שונים של מינים 

, וממילא בזה אין אנו דנים את הדבר לאיסור אלא כאשר חלקי שונים, דבר זה אינו 'כלאים דתערובת' אלא 'כלאים דחיבור'

המין השונים משמשים בדבר בדימוע כוחות במשקל שווה, אבל באם הנטיה לצד אחד תהיה גדולה מהצד השני, בזה נאמר 

  שהמבט מוכרע לחלוטין כאותו צד, ולא נדונו ככלאים.

מ הם כלאים דוקא קודם פדיון או דוקא "פלוגתא האם פסוהועל פי האמור מובן נפלא שעל דבר זה גופא תפוסה סברת ה

לאחר פדיון. דהנידון הוא מה הוא המקום שבו הקרבן נתון בכח שווה בהבט כלפיו במידת הקודש ובמידת החול, האם קודם 

  3ד לאחר פדיון, אבל קודם פדיון רובו קודש."פדיון, אבל לאחר פדיון רובו חול. א

                         
מ יהיה כלאים עם "פ שאין בו כלאים מיניה וביה, מ"כ קודם פדיון אע"ם אלא לאחר פדיון, אד שאינו כלאי"ז למ"אלא שיש להעיר דעפ 3

מ הנהגתו יחד "פ שאין איסור כלאים בעבודת עצמו, מ"אחרים, שהרי הוא 'קודש בעל מום', וקודש בעל מום הוא מין חדש כלפי שאר מינים, ואע
  מין שאינו בעל מום.עם כל בהמה תהיה הנהגה בכלאים של 'מין בעל מום' עם 

אמנם דבר זה בלאו הכי קשה בחשבון השיטה ויסודה, גם לולי הביאור שביארנו בסברא. דשער המלך פירש את הדין משום שקודם פדיון 
כ תימה בחשבון אם בהמה טמאה היא נקראת יהיה אסור להנהיג "אינו אלא בחינת 'בהמה טמאה' לחוד, ואין בה 'תערובת' טמאה וטהורה. וא

  להרביע עם בהמה טהורה אחרת.ו

ט) שקודם פדיון הבחינה היא 'תערובת מזגית', והוה כפרד שאינו כלאים מיניה וביה, ורק לאחר "וכן נמי לטעם הפרי מגדים (גנת ורדים כלל נ
מ קודם פדיון יהיו "פסוהכ כשם שפרד אסור עם שאר מינים, כך "פדיון התערובת היא עור ובשר, והיא תערובת שכונית. גם כאן נשאל בחשבון א

  ה חתימא."כ היא דינא בלא"מ. ע"אסורים עם מה שאינו פסוה

ן. והשם יאיר עיני "ושמא יש מקום לעיין לתרץ שאין בדבר מידת תערובת אלא רק מיניה וביה ולא עם אחרים. ויתורץ גם מה שתמה ריב
  בתורתו.


