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 פסולי המוקדשים
  קדושה חדשה, או גרדומין מהקדושה הראשונה

  איסור עבודה ופרטיו

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

  פסחים ס"ו ע"ב ד"ה והא].תוס' 

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

  בספרי (קכ"ד) את כל הקרבנות מבכור.

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

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

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

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

  ע"א.

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

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

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

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

  לוקין עלה.

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

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

  שהיה בקרבן בתחילתו דלא תעבוד בבכור שורך.

  איסור השתמשות בתולדות הקרבן

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

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

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

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

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

  באיסורו הראשון.

יסור 'הנשאר' מעיקר הקרבן. וגם איסור 'הנאה מהיוצא' הוא איסור הנשאר ונמצא לשיטת תוס' שגם איסור 'עבודה' הוא א

  מעיקר הקרבן.

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

ג) אמנם דעת הריטב"א בקידושין (י"ג ע"ב) שהפסוק מלמד איסור חדש לפסולים, ואינו המשך של האיסור הראשון. דכתב 
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"ודקאמרת היכן מצינו איסור שפקע מקצתו ולא הותר כולו, אימא לך שמצינו כיוצא בו בפסולי המוקדשין, והתם הוה ליה 

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

  גמור, ולא מצינו שהתירה תורה במיתת הבעל לגמרי".

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

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

  במיתת הבעל הבחינה היא שהמיתה התירה מעט.

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

ה', שהמידה אך זאת צריך להדגיש כי גם לדברי הריטב"א אין המכוון שחידשה תורה 'איסור', אלא חידשה תורה 'קדוש

הגורמת את הדין בפסוה"מ היא 'קדושה'. וראיה לדבר ממה שאמרו במשנה (י"ד ע"ב) שפסוה"מ עושין תמורה, ואמרו 

בברייתא (ט"ו ע"ב) שגם לאחר פדיון עושה תמורה. וא"ת שאין בו קדושה אלא איסור בעלמא, כיצד יעשה תמורה, והרי אין 

  חידשו בו איסור חדש, איסור קודש הוא זה. לך עושה תמורה אלא קודש לחוד. ש"מ גם אם

עוד ראיה לדבר מהדין הנלמד מפסוה"מ לכל שאר קדשים שאסור להקדיש קדושה על קדושה, ולכך פסוה"מ של עולה 

אע"פ שבלא"ה הקדושה הנוספת לא חלה. מאיסור זה וק"ו מכך שהוא נלמד  -וה"ה עולה תמימה אסור להקדישה לשלמים 

  ת, נלמד שפסוה"מ זו 'קדושה', ולכך אסור להקדישה לקדושה אחרת.מפסוה"מ לשאר קרבנו

נמצאנו למדים כי דיני פסוה"מ נובעים מחמת קדושה. ועיקר השיטה שקדושת הפסולים נמשכת מהקדושה שהיתה בזמן 

"א שדין האסורים בתשמיש. ושיטת הריטב - הכשר הקרבן, הן לענין איסורי עבודה, והן לענין המניעה מהשתמשות בנולדים 

  חדש הוא.

פתיחה לפסוה"מ במה הדבר קדוש, ולצורך מה הוא קדוש, וכיצד פוקעת קדושתו בשחיטה. ועתה נבא  -וכבר ביארנו בסימן 

  לעיין בעיקר גדר הקדושה הנמשכת או המתחדשת.

  ישנם דיני קדושה בפסוה"מ שאינם בקרבן תמים

דבר תורה. ושו"ט בה האחרונים הרבה האם הותרו מדאורייתא ד) דין הוא במעילה (י"ב) קדשים שמתו יצאו מידי מעילה 

לגמרי, או דאיסורא מיהא איכא. ולשון הגמרא דמקשינן שם 'קדושה שבהן להיכן הלכה', מטה לומר שבטלה קדושתן לגמרי. 

היתר הנאה וכ"כ רש"י בתמורה (כ"ב ע"א ד"ה לא נהנין) וכן מפורש בתו"י יומא נ"ט ע"ב (ד"ה אין לך) וזה במה שאמרו ש

בדם שנעשית מצותו נלמד מהיתר חטאות המתות, ואם המקור לדם שהוא 'מותר' זה מקרבן שמת, ש"מ שקרבן שמת 'הותר' 

דבר תורה. וכזאת עולה מדברי הר"מ בתוס' בקידושין (נ"ז ע"ב ד"ה מה). וכבר שו"ט בה האחרונים הרבה, ולמדו כי הדבר 

  1נתון במחלוקת ראשונים רחבה בש"ס.

כל הפלוגתא היא דוקא בקרבן תמים שמת, אבל פסולי המוקדשים שמתו ודאי אסורים בהנאה דבר תורה, וכמו  אמנם

שמפורש בגמרא, חדא במה שאמרו בב"ק (נ"ג ע"ב) דשור פסוה"מ שמת בבור, פטורין עליו, דאמר קרא והמת יהיה לו במי 

יך', ופירשו תוס' בכ"מ (בכורות ל"ב ע"ב, וש"נ) דהמותר שהמת שלו יצא זה שאין המת שלו. ותו הרי אמרו 'ואכלת ולא לכלב

לאכילת ישראל מותר לאכילת כלבים, והילפותא היא לומר לך שאם אין בו היתר שחיטה אין לו תשמישים כלל. ש"מ דפסוה"מ 

  שמתו אסורים בהנאה דבר תורה.

                         
  .5-6, קו"ש ח"ב כ"א, חזו"א בכורות י"ח י"ז, ועוד. ועיין קיבוץ גדול בתוה"ק פרק ל"ב הערה ע"בעיין פני יהושע ביצה ל'  1
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ים' שנשארו מקדושה ראשונה, וקדושה ומעתה נמצא דבר פלא, דהנה למדנו שעיקר השיטה שקדושת פסוה"מ היא רק 'שירי

ראשונה לדעת הרבה מהראשונים והאחרונים אינה אוסרת אלא מחיים, אבל לאחר מיתה פרחה לה. ותימה כיצד קדושת בעל 

מום שמת חמירא לאסור אף לאחר מיתה, אם רבי לא שנאה חייא מנין, כיון שבעיקר הקדושה אין הקדושה מפרישה את הזמן 

עת תשמישי המת אינה בכלל תשמישי הקודש, כיצד שיירי הקדושה עולים ומפרישים את הזמן שלאחר שלאחר מיתה ומני

  מיתה. (ועיין קה"י קידושין מ"ד).

  בקדושת פסולי המוקדשין - קדושה על קדושה 

ושה על עוד יש לעיין ממה שאמרו (ט"ו ע"ב) דאין מתפיסין פסוה"מ לכל קדושה שירצה, דכיון שדין תורה אין מקדישין קד

קדושה (רמב"ם פ"ד מתמורה הי"א), דין זה נותן שאף את פסולי המוקדשין אפילו לאחר פדיונם לא יקדישו, דכיון שכבר 

  קדושים הם בקדושת פסוה"מ אין להקדישם קדושה אחרת.

בר העיר והביא בשטמ"ק (ד"ה אסורין) מדברי תו"ח שאין מקדישין אותו אפילו לקדושת אותו קרבן שהיה בו בתחילה. וכ

בזאת במשנת ר"א עמ' קנ"ט. ומה שכתוב בגמרא שמקדישין את הולד קודם שנולד לאותה קדושה. פירש שם שעדיין חולין 

  הוא. ובמשנת ר"א פירש שהלכה מיוחדת היא בולד.

לאותו  ועל פי זה יעלה דין חדש שקרבן שהומם והוקבע כפסוה"מ, ושוב עלתה לו רפואה, אין חוזרין ומקדישין אותו אפילו

  קרבן שהיה מתחילה, וכמו שכבר העמיד במשנת ר"א בהמשך דבריו.

והיא תימה, שהרי מידת קדושת פסוה"מ היא שיריים מקדושה ראשונה כמש"כ הראשונים, וא"כ גם בזמן פסולו מידת 

א כחוזר אלא שהתמעטה ופחתה. ועל פי זה כאשר חוזר ומקדיש אינו אל -קדושתו היא אותה קדושה שהיתה בו מתחילה 

) בדברי 120וכמש"כ בחידושי מרן ריזה"ל (עמ'  - ומאלים את אותה קדושה פחותה שנשארה בגחלתה, ובדבר זה איסור 

  הראב"ד על המשנה את קדושת בדק הבית מקל לחמור.

א ואם אנו מוצאים את הדבר מפורש לאיסור, יש לנו ללמוד מכאן שקדושת פסוה"מ קדושה חדשה היא וכדברי הריטב"א, ול

  ככל שיטת הראשונים. ודוחק להעמיד את דברי תו"ח כהריטב"א ודלא כשיטת כל הראשונים.

  בשיטת הריטב"א דקדושת פסולי המוקדשין היא 'קדושה חדשה'

ה) ומאידך גיסא על שיטת הריטב"א הנזכרת דפסולי המוקדשין באים לקדושה חדשה. תימה גדולה כיצד יפרנס את עונש 

לי המוקדשין, הרי לאו על עבודה לא אמרה תורה אלא במוקדשין עצמם. והראשונים פירשו המלקות שעל העובד בפסו

  כשיטתם שפסולי המוקדשין זה הרחבת איסורי מוקדשין, אבל להריטב"א שהוא איסור חדש מה נשיב.

מום הקדש עוד יש להוסיף עיון לשיטתו, אם היא מידה של קדושה חדשה, מ"ט לא נשמע מעולם שאדם יכול להקדיש בעל 

  ראשון קדושת פסולי המוקדשין עד שישאר באיסור גו"ע גם לאחר פדיון.

  מום הכשר בעופות לרבי עקיבא, קודם הקדש, ואחר הקדש

ו) אמרו במשנה (י"ד ע"א) שאם קדם מומן להקדשן והקריבן בחוץ, פטור. אבל אם קדם מומן להקדשן והקריבן בחוץ, 

דר"ע, וקודם פדיון. דלדעת ר"ע במום זה הקרבן עדיין עומד בדין אם עלה לא ירד, וכיון חייב. ופירש רש"י דהדין מדבר אליבא 

'שקרבן' הוא לכך חייבין עליו בחוץ. אמנם אע"פ שמידת גופו מקיימת דין קרבן, ואינו כשאר מומין, מ"מ כאשר קדם בו מום 

  הוא על החלות שלא תחול. זה, אינו נעשה קרבן כלל, דאע"פ שמום זה אינו מפקיע שם קרבן, מ"מ מעכב

ובסברת החילוק בין תחילת חלות ובין הפקעת חלות פירש רש"י דמום זה כשהוא מתחילה הרי הוא מעכב שלא תחול בדבר 

קדושה כל כך בשיעור שיהיו חייבין עליו בחוץ, משא"כ כאשר קדמה הקדושה וחלה אין במום זה כדי לבטלה בשיעור שלא 
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  2יהיו חייבין עליו בחוץ.

הלכה זו צריכה תוספת ביאור, דממנ"פ אם חפצא פגומה זו היא יכולה להיות דוגמת קרבן, יחול עליה תורת קרבן מתחילה, ו

  יפקע, וכמו בכל המומין. -ואם פגם זה מוליד תבנית שאינה דוגמת קרבן, גם תורת קרבן שכבר חל 

  תחילתו בשיעור וגרדומיו במשהו

נרד לעיין בסוד דין גרדומין בש"ס ובראשונים. אמרו בש"ס באזוב (פרה פי"א ט') ובציצית (מנחות ל"ח  ז) ולהבין בסוגיא

ע"ב) דתחילתן בשיעור וגרדומיהן במשהו, ובדברי הראשונים נלמד שהלכה זו אינה הלמ"ס מסוימת דוקא לאזוב (עיין חזו"א 

  פרה י"ד ס"ק י"ט), אלא הלכה כללית היא בתורה.

בנדה (כ"ו ע"ב) שדין זה משמש כיסוד לדיני כלים לענין טומאה וטהרה, דאע"פ שתחילתו של כלי אינו נקבע  דהביאו תוס'

לכלי אלא כשהוא דבר חשוב, אבל לא יפקע ממנו דין כלי כשנפחת אלא כשאינו ראוי, דתחילתו בשיעור, וגרדומיו עומדים 

  בשם העיקר גם כאשר מידתם אינה ראויה להוליד את שם העיקר.

וביראים במצות תפילין (שצ"ט) הכשיר בנמחק האות וינוקא קרי להו כדמעיקרא, משום שזה 'שיירי מצוה'. ופירשו 

  האחרונים בכוונתו שזה מדין גרדומין, דתחילת האות בשיעור, וגרדומיו בפחות מכן.

נ"ב) ירד לבאר מדוע אתרוג חסר כשר מיום שני והילך, דכיון שהוא שיירי מצוה, הרי הוא דוגמת  ובתרומת הדשן (ח"ב

  3כיון שנשארו מן הכשר. -גרדומי ציצית ואזוב שמצאנו להם הכשר 

ובפרטי דבריהם האריכו האחרונים הרבה מאוד, אך אכ"מ, ולא הבאנו את דבריהם אלא לראות מהם שתי נקודות. חדא, 

דבר זה כלל בש"ס ולא הלמ"ס פרטית באזוב וציצית. ותו חזינן מדבריהם שראו בהלכה זו דין שתוקפו כדין תורה, דהם ראו ב

  ואינו סברא דרבנן לדיני דרבנן כמש"כ הרד"ל (מנחות ל"ה ע"ב) להוציא מדברי הנמ"י (על הלכות תפילין להרי"ף).

תורה, אנו מבינים שהוא דין שבסברא, וסברתו גדולה כסברת וכאשר אנו רואים שיטה שזה דין תורה, ומאידך אינו מפורש ב

  דין תורה. וודאי כל אחד משתדל להבין ולהשכיל עד שירגיש בעומק הסברא.

  סברת דין 'גרדומין'

שמצד אחד לא אבדה צורתו לגמרי,  - ח) כל צורה שנפחתה בשיעור שהדבר עדין קיים ברושם שהוא חלק מהצורה הקודמת 

  צורה חדשה, טבע האדם לאות בו 'חלק מהצורה הראשונה'.  ומצד שני לא נעשה

והסיבה לכך היא שכל דבר בעולם נבחן ביחס כולל לכל המאורעות שעבר בהם בכל הזמנים, וכל תבנית צורה וכל מאורע 

הווה סיבה שארע נותן בו יחס בכל זמן. אלא שבדרך כלל היחס המכריע כלפיו בכל זמן זה תבניתו באותו זמן, שצורתו בהווה מ

  יותר משמעותית להכריע מהו, ולכך תואר עניינו מוכרע בכל זמן על פי מידתו ותבניתו באותו זמן, ולא על פי מידתו בעבר.

אמנם יתכן ומחמת סיבות שונות הרושם שנקבע בו בעבר מתגבר על הרושם העולה ממנו בהווה, ובמקרים אלו תואר עניינו 

  תבנית ההווה.ימשיך להתקיים כשיירי העבר ולא כ

                         
פודין על מום זה, שהרי לא אמרו בש"ס  ויש להעיר שלדברי ר"ע קרבן שיש בו מום זה הוא בריה חדשה מקרנות, דזה ברור שגם לר"ע 2

  דלר"ע על הרבה מהמומין אין פודין. (דלדעת תוס' דוקין שבעין לאו דוקא, אלא ה"ה כל הקרב בעוף).

שהרי יש לו פדיון, ומאידך דינו לעלו לא ירדו, ואם משלה בו אור אף יחזרו  -ומעתה נמצא דקרבן זה מצד אחד הוא נידון כקדושת דמים 
  נמצא זה קרבן הקרבן ע"ג המזבח.ויעלהו, ו

 ועיין חזו"א יו"ד כ' סק"ח שהשתמש במשפט הגרדומין לבאר את האיסור בחנ"נ למ" ד אפשר לסוחטו אסור. 3
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והסיבה העיקרית שתגרום לדבר להשאר ברושם העבר ולא לקבל את רושם ההווה, זה החידוש המועט והגרוע שבתבנית 

החדשה, דכיון שאין בה מספיק בכדי ליתן רושם של דבר חדש, הדבר ממשיך להתקיים ברושם שהוא 'חלק מהצורה שהיתה 

  בעבר'.

אחד ברושם שהוא 'חלק מהעבר', אין זה נכון להתייחס אליו במוחלט במידת  אלא שגם כאשר הדבר גרוע ונתון אצל כל

העבר, שהרי השתנתה מידתו ונפחתה צורתו, ולכך כל היחס כלפיו כשיריים מהעבר, שדבר זה גם משקף את השינוי שהתרחש 

לראות בו דבר חדש בלא  בו, וגם מקיים את תואר עניינו במשפטי העבר מחמת שלא הגיע לדרגת חידוש צורה במידה הנותנת

  זיקה לעברו. ותבנית ממוצעת זו היא הנקראת במשנה ובגמרא 'גרדומין'.

ומידה זו סברא היא, שהרי כמו שזכרנו גם אם יסודה במקום אחד בא מהלכה מסיני, מ"מ העתיקו אותה המפרשים מהלכה 

כמה רושם העבר קיים בהווה, והאם יש להלכה מדעתם הגדולה. אלא שבכל מקרה ובכל מאורע יש לנו לבחון לגופו עד 

  במידתו כדי לקיים את דיני הראשונים או לא.

  ביאור חילוק ההלכה במומין הכשרים בעופות אליבא דר"ע בין קדם מומן להקדשן ובין קדם הקדשן למומן

וצעת ששניהם ט) וכאשר נמצאנו למדים כי מידת 'גרדומין' אינה לא 'המשך' מה שהיה, ולא 'דין חדש', אלא מידה ממ

משמשים בה בערבוביא, שתואר החפצא היום הוא שיריים של צורת האתמול, ובדבר זה מגולם גם בחינת דבר חדש, וגם 

  בחינת המשך מה שהיה.

מעתה נבין מה החילוק אליבא דר"ע בין חלות הקדושה שאינה מתחדשת לחול על מומין הכשרים בעופות ובין שיירי 

פוקעת. דצורה זו חדשה היא, אך אינה בדרגה להוליד שם בעל חי חדש עד שיפדו מחמתו את  קדושה במומין אלו שהיא לא

הקרבן (וכמבואר בסוגיית בעלי מומין במנחות שזו המידה הנדרשת). ולכך לקבל תורת 'צורת קרבן' אי אפשי לה, שהרי אינה 

של 'שיירי קרבן' שהיא ברושם 'דבר שהיה קרבן', צורת קרבן, אך לאידך אינה צורת 'לא קרבן', ולכך עומדת היא עדיין ביחס 

  ורושם זה הוא עצמו תואר קרבן במידה מסוימת, ורושם זה מספיק כדי לתת דין 'קרבן' לענין עלו לא ירדו וכן להתחייב בחוץ.

  ביאור מידת הפסול דפסולי המוקדשין

וקדשין ופרטי הלכותיו, שהם גם באו במידה י) ואחר שבאו לידינו הדברים האמורים נשכיל בעיקר דפוס היסוד דפסולי המ

זו, אך הם ירדו עוד דרגה. דכו"ע מודו כי משפטי הלכותיו מתמשכים מחמת הזמן הראשון שהוא היה קרבן, אך אע"פ שהוא 

מחמת המשך זמן העבר, מ"מ חלות דינו היא דין על ההוה, שההוה המוגדר המשך העבר, מחזיק דינים מסוימים לעצמו מחמת 

  העכשוי כשיריים של העבר. תוארו

ומטעם כך אכן יתכנו בו דינים שלא היו קיימים בדבר בעבר, דאפשר שדבר בעל תואר 'המשך העבר' יקבל דינים חדשים 

  שלא היו בעבר.

ובכך אנו מבינים נכון במה שתמהנו כיצד יתכן שקדשים שמתו מותרים דבר תורה ואילו פסולים שמתו אסורים דבר תורה. 

משפט החפצא המוליד את הדין זה מה שהוא הממשיך של הקרבן כשיירי קרבן, ולכך כל דיני קודש שנוהגים בו הם דפירושו ש

תולדות זיקתו לקרבן האתמול, ומה שאסור כאיסורי האתמול זה באותה מסגרת של איסורי האתמול. אמנם יתכן שתתן תורה 

  תורה למניעת אכילת כלבים בזמן זה. דינים חדשים למציאות זו של שיירי קרבן, וזה הדין שחידשה

ומה שראינו שנחלקו הראשונים האם להגדיר את הדבר כקדושה חדשה או כהמשך מהקדושה הראשונה, לא נחלקו אלא 

כיצד להגדיר את המצב האמור, האם הרכבה זו מוגדרת 'דבר חדש' המקבל השפעה מרושם האתמול. או להיפך דאחר שכל 

עומד כרושם 'שיריים מזמן האתמול', דבר זה מוגדר 'המשך מידת העבר'. אבל אין ביניהם המידה החדשה זה מה שהדבר 

  מחלוקת בעצם בנין הדין ותוכן עניינו.
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ועל פי האמור נוסף בתוס' המובא בשטמ"ק עוד דרגה, דמה שאסרה תורה להקדיש קדושה על קדושה זה אוסר אפילו 

דסברתו היא שמידה חדשה זו שנתפסה בו שהוא 'שיירי קדושה ראשונה',  לחזור ולהעמיד את הדבר במידת קדושתו הראשונה,

זה עומד כקדושה בעלת תחומים נפרדים כלפי הקדושה הראשונה, ולכך גם לחזור ולהקדיש לאותה קדושה ראשונה נידון 

  'כשינוי' מקדושה לקדושה, ולא 'כמוסיף' על הקדושה.

❖  

  משפט גרדומין מדיני 'קדושה'

למישדא נרגא בכולה, דהנה אמרו במנחות ל"ה ע"ב שיהיה דין גרדומין נוהג אף בהכשר שיירי רצועה  י"א) אמנם איכא

בתפילין. ודחו לה דאין דין גרדומין נוהג אלא בתשמישי מצוה ולא בתשמישי קדושה. וכיון שמפורש בגמרא דמידת גרדומין 

"מ הם קדושה ואם אין גרדומין בקדושה כיצד אפשר אינה נוהגת בדברים של קדושה, א"כ נפלו כל דברינו בבירא, דפסוה

  לפרש את הדין בפסוה"מ מיסוד שיירי גרדומין. וא"ת שאני הכא דגלי קרא. נתמה מ"ט לא נילף מינה לכל קדושה.

כ"ד ד"ה ובספר) על דברי היראים הנ"ל שהכשיר אותיות שנמחקו  אך לקושטא תשובתו בצידו. דהנה תמה בקו"ש (ח"ה

מעט ורישומן ניכר מדין גרדומין, דבגמרא אמרו שאין גרדומין מכשיר מקדושה, וכתב התפילין קדושה הוא, וכיצד הכשיר 

  היראים קדושה מדין גרדומין.

אין יחס בין צורת האתמול לצורת היום, אלא ותירץ לחלק שבדבר שקדושתו באה מחמת צורתו לא שייך דין גרדומין כיון ש

צורת כל רגע ורגע מולידה את הדין, ולכך רצועות תפילין שקדושתם מחמת צורתם אינם בדין גרדומין. אבל קדושת הכתב 

יורדת לו מחמת קדושת פה, שהוא מתקדש מחמת הזמנתו בדיבור, ודבר שיחודו משעה ראשונה מקדשו להמשך כל הזמנים, 

  ין גרדומיו גם כאשר הוא קדושה.בו נוהג ד

  ומעתה שוב עולה משפט פסוה"מ כפתור ופרח, שבו יהיה משפט גרדומין נוהג שהרי קדושתו קדושת פה.

ואם תתמה מהנהגת פסוה"מ בבכור, דכל משפט פסוה"מ עולה מפרשת בכורה, ובכור קדוש מאליו. ואע"פ שמצוה 

  דש, ונמצא שכל משפט פסוה"מ נולד במקום שאין בו קדושת פה.להקדישו, מ"מ כל דיניו נוהגים בו גם אם לא הוק

תשובתך דכבר פירשו האחרונים דבכור אע"פ שלא הוקדש בפה מ"מ מידת קדושתו כקדושת פה, שהרי כל שאינו בא 

  בקדושת פה אין מועלין בו כמש"כ הראשונים (רמב"ן עדר"י רשב"א ריטב"א ור"ן בב"ב ע'ט), וכיצד מועלין בבכור.

פירשו אחיעזר (ח"ג ס"ז סק"א) ומקור ברוך (ח"א כ"ד) שקדושת בכור חשיבא כקדושת פה, דכיון שהקדישהו שמים  מכאן

אין לך מקדיש גדול מזה. דיסוד ההלכה אינה שיבא הדבר מפי אדם, אלא שיהיה 'מקדיש', ולכך בכור שקידשוהו שמים יש לו 

  מעילה שקדושתו באה מיד מקדיש.

גרדומין יועיל זה, דכיון שקדושתו הוקבעה בהקדשה כבהקדשת פה, אין קדושתו תלויה בצורה של  ועפ"ז נבין שגם לענין

כל רגע לחוד, ושפיר בר פרשת גרדומין הוא. ובזה עמדנו יפה בעיקר משפט הדין דיסוד פסוה"מ ודינו, שהוא מהדברים 

  שתחילתם בשיעור וגרדומיהן במשהו. 


