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  רצון הקדשהבא שלא בקדושת קרבן 

  שדינו 'אם עלה לא ירד', הרי הוא 'חולין' לכל דברדם 

א) שדם כשר שהתערב בדם פסול ישפך לאמה, וכיון שדבר תורה דמים היוצאים לאמה "ח ע"א) אמרו בגמרא (זבחים ע

כ כאשר אמרו שדם פסול ישפך לאמה "ט), א"נ -ח "נהנין בהם והם כחולין לכל דבר, וכפי העולה מהמשנה והסוגיא ביומא (נ

  1רו שדם זה כחולין לכל דבר.אמ

לא ירד. וגם לדעת רבי יהושע שדם פסול דינו שירד, כבר פירשו תוס'  -א) דדם פסול שעלה "ח ע"ג (זבחים ע"והנה אמר ר

מ "ט ג', ליקוטים א' ו') דנפק"א (י"ה כלי שרת) דהני מילי קודם שנזרק, אבל אם נזרק 'קלטיה מזבח'. ופירש חזו"ז סוד"(פ

  'כנזרק' הדם ולא 'כנשפך' הדם, וגם לרבי יהודה אם עלו אימוריו לא ירדו.שמעתה דינו 

נמצא שדם זה הנשפך לאמה ונהנין בו דבר תורה לכתחילה כחולין, הוא דם שאם עלה הרי הוא נתפס במזבח כאכילת זריקת 

ין זורקים לצורך הכשר ה חטא) שהסיבה שא"א ד"ח ע"דם קרבן. [ובמקרה של דם תערובת כשר בפסול כתבו תוס' (מנחות מ

כ החלק הכשר שבתערובת היה נזרק דבר תורה לכתחילה]. ונמצא דבר פלא שדם חולין עדיין עומד "זה רק גזירה דרבנן, וא

ב) "ח ע"ז (זבחים ל"בדיני דם קרבן לקבוע בזריקתו את דין האימורים כקרבן שאם עלה לא ירד. וכבר הביאו בשיעורים מהגרי

  שתמה בזה.

  הזה מוגדר אינו עומד אפילו 'לדמי' קרבן קרבן בזמן

ב) האם יש איסור להטיל מום בבעל מום, דעת רבנן שאין בכך איסור, דלא אסרה "ג ע"מ וחכמים בבכורות (ל"ב) נחלקו ר

  מ יליף שגם בבעל מום אסור להוסיף מום."תורה להטיל מום בקרבן שאינו 'תמים לרצון', ואילו ר

) שמטיל מום בקרבן תמים בזמן הזה אינו עובר בלאו כיון שקרבן אינו ראוי להקרבה, ופירש ב"ג ע"ז (י"ואמרינן בגמרא ע

פ שאינו תמים "אע -מ לוקה "י שאין זה נקרא 'תמים יהיה לרצון'. ומקשה גמרא שיהיה כמטיל מום בבעל מום דלשיטת ר"רש

ית ראוי להביא קרבן מדמיו, ואילו קרבן שלא מ בזמן הב"מ בזמן הבית, דבע"לרצון. ומשני שתמים שלא בזמן הבית גרע מבע

  ם לא פסק כסוגיא זו. וכבר האריכו המפרשים]."בזמן הבית אינו ראוי אפילו להביא מדמיו קרבן. [והרמב

וכל לומד משתומם במה החפצא של הקרבן שלא בזמן הבית 'אינו לרצון' במידה יותר גדולה מבעל מום בזמן הבית, הרי 

מו פרט זה שאין בית אינו אלא דשא דאחידא כלפיו, ואין בו שום פחת בעצמו, ואיך נוציאהו מהאיסור אם נדון את הקרבן עצ

  מחמת הגדרת 'אינו לרצון'.

כ "ובסיפא דגמרא הכאב יותר גדול, מהו משפט זה שאפילו ראוי לדמיו אין בו, הרי דמים זה דבר שאין בו קלקול כלל, וא

מחמת שמדאורייתא  -הדמים בקדושת 'דמי קרבן' שלא בפני הבית כמו בפני הבית המקדיש דמים לקרבן מדוע לא נראה את 

אין מניעה מקיום הדמים עד לזמן הבית להעמיד מהם קרבן, ומדוע פשיטא לגמרא שכל שלא בפני הבית אפילו בחינת קדוש 

כ ואפילו לא העירו בה, ורק "כ לדמי קרבן אין. ונוסיף על התימה שבספרי הראשונים והאחרונים ראו בדין זה מילתא דפשיטא

  בספרי מחברי הזמן העירו בה.

                         
ד) שהוא דין דוקא בטמא מחמת שהוא נזרק בציבור "ש (ל"ת או"א) שדם שנטמא שורפו. כבר פירש בשו"ב ע"ומה שאמרו בגמרא (זבחים צ 1

  לכתחילה, ודבר תורה הציץ מרצה עליו ליזרק לכתחלה גם ביחיד.
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  החילוק בקדושת קרבן בין הבא 'ברצון' הקדש ובין הבא 'באונס' הקדש

ג) וכאשר תאחז במשפט ידינו להשכיל במה שלימדו רבותינו דעת שמידת הקדושה אינה מתחילה מהתפסת 'רוממות' נבין 

ז'. ומכאן "היותר גדולה שהם הביאו לדבריהם מכך שלולי ילפותא היה 'הקדש לע יפה. ולא נאריך כאן רק נזכיר את הראיה

למדו שתחילת מידת הקדש היא 'היחוד' לשמש לקודש, וכל העומד בחלות 'מיוחד לשמש בקודש', מסגרת זו עצמה היא 

  מעלת קדושה.

על ידי קדושה עילאה היורדת בדיבור  ועל פי זה נבין דכיון שיסוד בנין הקדושה נקבע לפי כללות מסגרת יחוד הדבר ולא

המקדיש, כבר אין לנו לראות את הקדושה כולה בדפוס אחד ודרגה אחת, אלא נבחן כל מקרה לגופו, מצד אחד מה מידת יחודו 

  ועד כמה הוא קדוש. - לקודש, ומצד שני מה מידת אחיזת הקודש, ועל פי זה נחליט האם הוא קדוש 

ודש, דבר זה צריך הכרע על ידי כל הצדדים השותפים בדבר, שגם המקדיש וגם ההקדש וכאשר המידה היא יחוד הדבר לק

שותפים בקביעת מסגרת היחוד וההזמנה, ואם ההקדש אינו רוצה להחזיק את הדבר זה פחת ביחודו, וכל שנגרע יחודו ממילא 

  אחר שכל הקדושה היא תולדת היחוד. -גריעא קדושתו 

ד לקודש על ידי הבעלים, ואפילו שהוקבע ביחודו לקרבן, אם מאיזה טעם יכריע ההקדש ועתה שפיר בריר שגם דבר המיוח

מ לא תהיה בו קדושה, שהרי "שאינו רוצה בקיומו ליחודו, מעתה על אף שהוא נשאר בתואר 'קרבן' שהתייחד להקרבה, מ

פ שיש ביד אדם לכפות על "אע המקבל אינו מחזיק את הדבר לתשמישי קדושה, וממילא אינו 'מיוחד קודש' ואינו 'הקדש'

  המקדש להשתמש בו לקודש.

  ביאור הדין של 'קרבן' 'חולין'

ט לא "בינה זו מביאה אותנו להבנה פשוטה בדין הגמרא שדם קרבן לענין עלה לא ירד הוא חולין גמור לכל דבר. וגם ברור מ

הקדושה בהקדש מקדש. דכיון שאין להקדש  העירו בזה מהראשונים ועד האחרונים, כי אכן פשוט הוא על פי יסוד כל מידת

הקדש, וממילא אין בו תשמישי פ יבא זה באונס הקדש ובעל כרחו, דבר זה אינו מוגדר 'מיוחד' ל"חפץ בדם זה, ואם יבא לקו

  סיבה למניעת תשמישי כל. 

תשמיש קרבן, אך דבר יהיה זה  כך שאם יכפו על ההקדש את ההשתמשותמיהא הוי, כיון שעדיין מיוחד הוא ל ''קרבןאמנם 

קרבה, כיון שהדבר אינו 'מיועד' לשמש עד שלא כפו על ההקדש את הה -זה אינו מהוה עילה למניעת תשמישי כל בדבר 

ז, הכוונה היא להעיר על הפלגינן שיחוד תורת 'קרבן' "(ומה שהביאו משיעורי הגרי ע הקודש אינו חפץ בו."בקודש, אחר שלע

  ע).נשאר ויחוד 'הקדש' פק

  מידת חלות שם 'קרבן' בזמן הזה

ד) וכאשר ביארנו את החלק היותר קשה המעמיד 'קרבן' 'כחולין' לכל דבר, מכאן נרד מדרגה ונבין את הדין היותר קל 

  הרואה בקרבן הנידר שלא בפני הבית דבר שאינו עומד אפילו 'לדמי קרבן'.

עתה באמת כל הווית הדבר בקדושתו אינה 'לרצון' הקדש, דאחר שהקודש אינו חפץ ביחוד קרבן ודמי קרבן בזמן הזה, מ

  ואכן קרבן זה אינו 'תמים לרצון' שאינו עומד ברצון לא על גופו ולא על דמיו.

היינו טעמא כיון שבפסולים הקדש אינו רוצה  2פ שבמקרה זה הדבר קיים בקדושתו ואינו חולין דוגמת דם פסול."ואע

                         
כ בזמן הזה מניעת ההשתמשות באה מחמת "מניעת ההשתמשות באה מחמת פחיתות עצמו של קרבן, משא היה מקום לחלק שבפסולים 2

  סיבה חיצונית.
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כ הקדש בזמן הזה אמנם הקדש אינו חפץ להשתמש בו, אך חפץ הוא שיהיה חפץ להשתמש בו, שהרי "להשתמש כלל, משא

כ 'רוצה הוא לרצות' להשתמש בו, לכך דבר זה הוא סיבה שיחול שם 'קרבן' "רוצה הוא בהכשר השעה שמקריבים בה קרבן, וא

ו ולא בדמיו, וכל שאינו 'קרבן לרצון' אינו פרשת על הדבר, אך תורת 'קרבן לרצון' אין בו כיון שהקדש אינו רוצה עתה לא ב

  איסור מטיל מום בקדשים דבר תורה.

 א"ע ק"ב(בכתבי הגר"ח  [ומה שכל הפסולים הנשרפים אינם יוצאים לחולין מחמת פסולם דוגמת דם פסול. כבר פירש לה

טעמא דפיגול נותר וטמא יש בו "ל "וזה וזו) "ה והיינו, וד"ז ד"ק ט"ח ס"א (בכורות י"חזושחיטה), והרחיב ב ה"לתוד א"ע

צותן ומ -ג דאין צורך גבוה בהן. אלא מצות פיגול ונותר הן צורך גבוה, ועדיין מצות קודש עליהן, שהן אסורין "אע -מעילה 

  .3]"בשריפה, והן הן חפצי הקודש

                                                                                

אך באמת המתבונן ביסוד ההלכה יראה שזה אינו מועיל, דאם המידה היא האם הקדש 'חפץ בו', כל שאינו חפץ בו בין אם זה מסיבת עצמו 
 בו.מ אינו חפץ "בין אם זה מסיבה חיצונית, מ

ה בגסה) סברא מדוע חייבים על נותר משום מעילה, "ב ד"ג ע"י שלא כדבריהם, דכתב בכריתות (כ"ומקופיא היה מקום לראות בדברי רש 3
א דהנותר לא יצא לחולין כיון שמצותו בשריפה, ולא כיון שהוא 'קרבן לענין "ח והחזו"ר דלא כהגר"כיון שדינו 'אם עלו לא ירדו'. נראה בזה לפו

  לו לא ירדו'.אם ע

ט "י בתיבות אלו הם לבאר מ"ד שדברי רש"פ) בתחי"ח ק"ת או"ס (שו"י כדברי חת"אך באמת אי מהא ליכא למפרך, דיש לפרש בדברי רש
ח "ז תירץ שיש בו שוויות לענין אם עלו לא ירדו. אבל הסיבה שלא יצא לחולין בקדשים שמתו, זה כהגר"אין בו פטור מפני שאין לו שוויות. וע

  א מפני שמצותו לשריפה."החזוו

 לא שעלו ם חזינןש. ירדו לא עלו שאם משום דרום בשחיטת שמועלין) א"ע' ב( הגמרא בדברי דפירש מעילה בריש ק"השטמ אמנם בדברי
  .למעילה סיבה זה ירדו


