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  ולד ותמורה בפסולי המוקדשין
  בביאור הדין והסוגיא

  ולד פסולי המוקדשין

ב) שולד פסולי המוקדשים שהיה עיבורו קודם פדיון ונולד אחר פדיון יכנס לכיפה "ו ע"א) אמר רב הונא בגמרא (בכורות ט

ואילו לפדותו אי אפשר גם אחר שיומם דאין קדושתו מספיקה לתפוס  1וימות, דלהקריבו אי אפשר שמכוח קדושה דחויה בא,

  את הפדיון.

י שדבר תורה ולד זה חולין ללא פדיון דכבר יצא בפדיון "ונחלקו הראשונים האם דין תורה הוא או גזירה דרבנן. דעת רש

  אמו ולא חלה עליו קדושת לידה, וכל מה שאמר רב הונא דרבנן היא.

ה. בנדפס על "ק דפוס עו"פ הנדפס בשטמ"ת שיטות הראשונים שדין תורה הוא. ונביא מהדברים עק הביא א"אמנם בשטמ

ח שסיבת קדושת הולד באה מצירוף קדושת האם על גיזה ועבודה (שהיא קדושה שנמצאת גם בשעת "הדף הובא מדברי תו

מ "פ שבהוויתו הוא קדוש, מ", דאעעל הזמן שעתיד הוא להוולד -לידה), עם תורת קדושת קרבן שחלה בולד משעת עיבור 

  כבר בשעת עיבור ירדה בו קדושה לכשיוולד, וצירוף כוחות אלו מועילים להחיל בו קדושה גרועה בלידה.

לענין שיקדשו בשעת לידה, ואותה קדושה לא  -דמשעת העיבור חלה עליהן קדושה "י "ובנדפס בהשמטות הביא תוס' כת

י דכיון שהתעברו לפני פדיונם, ואיסורם מן התורה משום "ח מדברי ר"הביא בהמשך מתו. ובנוסח דומה "פקעה על ידי פדיון

  לענין שיקדשו בשעת לידה, לכך לא מהני פדיון האם לולדות הללו. -שחל עליהם קדושה 

מ תורת 'ולד קדשים' יורד עליו מיד "ח כאן) את דבריהם שגם אם 'לידה' מקדשת את הולד, מ"ח (כתבי הגר"ופירש הגר

בשעת עיבור, והלידה היא רק הזמן לחלות הקדושה. ומה שאנו רוצים שיהיה איסור גיזה ועבודה בשעת לידה זה בשביל 

שיהיה בדבר תורת 'לידת קדשים', שהמוליד יהיה קודש, שרק 'ולד קודש' הנולד 'מיולדת קודש' הוא נתפס בקדושת קרבן דבר 

  ה ז')."תורה. (ועיין אריכות במלחמות יהודה נ

ובשעת לידה אמו  -הנה החלק המתבאר בדבריו הוא מדוע הולד קדוש קדושת קרבן על אף שקדושתו מתחדשת בלידה ו

קדושה רק קדושת גיזה ועבודה. אך לא פירש מדוע הקדושה יורדת מדרגה, מדוע אינו קדוש קדושה שלמה שיש לה פדיון 

  לכשתומם.

ק דהפדיון של האם פעל במקצת להפקיע את אותה קדושת "השטמולזה צריך להוסיף בכלל דבריו מה שנאמר בכלל דברי 

פ שהפקעת פדיון גמור אין בו כיון שקדושה זו היא 'קדושה עתידית', "ולד עתידית הגלומה בולד היום כלפי לידת המחר, דאע

  מ נגרעה הקדושה העצמית הגלומה בו, ואינו נולד לקדושה שלמה אלא לקדושה גרועה, ואין לה פדיון."מ

כ נמצאת הלידה מקדשתו על קדושת עצמו "וד נוסח אפשר לומר דכיון שקדושתו שלמה וקדושת מולידו ריקה, אבע

מחמת פחיתות קדושת  -בקדושה גרועה, ולכך העדיף על קדושת אמו מחמת קדושת עצמו, אבל לקדושה גמורה לא בא 

  מולידו, ונפל לקדושה שאינה בת פדיון.

                         

1
מ שלא נפדה קרב לגבי מזבח, והרי גם זה מכח קדושה דחויה בא. "ט ולד בע"ובאגב נזכיר מה שעוררו המפרשים מ 

רק הבהמה דחויה ולא הקדושה, הקרבן עדיין קבור בבהמה במה  וחילקו בין 'בהמה' דחויה ובין 'קדושה' דחויה, שכאשר

כ בנפדית, שהיא רק 'קרבן שהיה', זה פחת לולד שהוא נולד מדבר שנדחה "שהיא מגלמת בתוכה את הערך לקרבן אחר, משא

  'מקרבן'.
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  תמורת פסולי המוקדשין

 נ"ר רמאד .ןישדקומה ילוספ תרומת ןינעב ז"ט ףדב הז ןישדקומה ילוספב העורג השודק לע ארמגב ואיבהש ףסונ ןיד )ב

 התודפל וליאו ,האב היוחד השודקמד רשפא יא הבירקהלד ,תומת הרומתה ,ודפנש מ"הוספמ ריממהש הובא רב הבר רמא

  .הנוידפ ספתמל אמילא אלד רשפא יא םומב

שחייבת פדיון אך אין לה כח לתפוס פדיון, אין אנו יכולים  הדימל השודקה תליפנ תא הז הרקמב ראבל םיאב ונא רשאכו

להשתמש בביאורי הראשונים הנזכרים בולד. שביאורי הראשונים בולד נבנו על מונח בסיס שתחילת קדושת הולד התעברה בו 

אלא בזמן שלאחר פדיון. ומשום כן הקשו  בזמן שהיא היתה קדושה מוחלטת קודם פדיון. אבל תמורה זו לא נזקקה לקודש

תוס' (ונרחיב מעט את הקושיא), מה בין ולד שהתעבר אחר פדיון שאין בו קדושה כלל כיון שכל זיקת קדושתו היא רק לאיסור 

אלא  - גיזה ועבודה, ואילו תמורה דלאחר פדיון לא רק שתופסת קדושה כקדושת הקרבן אלא עוד מעדיפה ממנה וצריכה פדיון 

  אי אפשר.ש

ג דאיכא "דולדות אין בהן קדושה אלא מכח אמן, וכיון שנפדית פקעה קדושתו לגמרי כצבי ואיל, ואע"ל "תירצו תוס' וז

. [וגירסת "איסור גיזה ועבודה, אין כח לאיסור מועט כזה שיחול על ידו קדושה על הולדות. אבל תמורה קדושתה בה היא

  י 'תמורה קדושת פה היא']."ק מכת"שטמ

י בסוגיא, שקדושת תמורה אינה תולדת קדושת העיקר, אלא הממיר על 'קרבן' "ל), ובדרך זו גם הלך בקה"ח (הנ"ירש הגרפ

כ יש כאן 'תמורת "ע, א"מ עדיין עומדים בדין קרבן לענין גו"מתחדשת על התמורה קדושת 'קרבן דין תורה'. וכיון שגם פסוה

ליו דיני קרבן', ולכך התמורה מעדיפה על העיקר שקדושת העיקר מותרת בלי קרבן', וכל שהוא תמורת קרבן 'התורה נותנת ע

  מ שנפדו', היא קדושה הצריכה פדיון."פדיון, ואילו קדושת התמורה הנגזרת מהיותו 'תמורת פסוה

אמנם לדידן עדיין צריך להוסיף ביאור על דבריו, ובתרתי. חדא בעיקר ההוראה שתמורה היא קדושה חדשה. ותו בחלק 

  פ שאנו נוקטים שהתמורה היא קדושה חדשה שמעולם לא נפדתה."ממוצע שקדושה זו גרעה ואין לה פדיון אעה

ל) את עיקר היסוד שהתמורה היא קדושה "ד הנ"י בסו"ונפרט. החלק הראשון הוא מה שסתרו המפרשים (ובכללם הקה

  מ. ונביא מעט."חדשה, והביאו לזה ראיות רבות, ואכ

 מחשבת לסוף תורה ירדה' וכו קדש יהיה ותמורתו הוא והיה הכתוב שאמר שזה לי יראה" תמורה הלכות בסוף ם"הרמב כתב

 רויחז שמא הגוף שתוקד בהמה הקדיש אם וכן' וכו ממונו על ולחוס קנינו להרבות נוטה אדם של שטבע הרע יצרו וקצת האדם

 ,הוא טוב ויאמר ברע היפה יחליף ביפה הרע להחליף רשות לו תתן ואם ,ממנה בפחותה יחליפנה לפדותה יכול שאינו וכיון בו

  ."קדש יהיה ותמורתו הוא והיה ואמר החליף אם וקנסו ,יחליף שלא בפניו הכתוב סתם לפיכך

כ הגע דעתך שאם היה "מפורשים דבריו שמידת המשפט נותנת שהממיר קודש יצא קודש לחולין ונכנס חולין תחתיו. וא

כנו, ודאי לא היה הדבר נידון כקדושה חדשה, אלא כקדושה שעברה שנכנס זה ויצא זה בחליפיו. הדין מותיר את המשפט על 

ואם כן הדעת הפשוטה נותנת שגם כאשר חידשה תורה שהוא ותמורתו יהיה קודש, לא שינו בזה את עיקר בנין התמורה, אלא 

וא דומה לחידוש קדושה על הקרבן הראשון ולא אמרו שעל אף הנסיון לבטל את קדושת הקרבן, יעמוד הוא בקדושתו. ויותר ה

  על התמורה. [אמנם הוא רק 'דומה', ואינו חידוש אמיתי של קדושה]. 

ם שכח התמורה מתחיל ממעשה "עוד ראיה מהדין שאין ממירין אלא ברשות בעל הקרבן. דבשלמא אם כבנין הרמב

אבל אם קדושה חדשה היא שחידשה תורה על מעשה  המעתיק את החלות מהקרבן לתמורה, ברור הדין המצריך רשות בעלים.

  תמורה, מה דעת וסברא להצריך בה רשות בעלים.

מ שנתעבר לאחר "וכאשר אין לנו יסוד ממילא נפל הבנין, וחזרה ונחתמה בפנינו הדלת לדברי תוס' בחילוק בין ולד פסוה
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ינה חולין, אלא היא עוד עדיפא מעיקר הקרבן מ לאחר פדיון, ששם לא רק שא"פדיון שהוא חולין גמור, ובין תמורת פסוה

  שהוא ניתר באכילה, ולתמורתו אין תקנה.

ט היא מעדיפה "והחלק השני שעדיין חתום הוא שגם כאשר נקבל את היסוד שהתמורה היא קדושה חדשה, עדיין תימה מ

ושה החדשה באה בתבנית מ שהקד"על העיקר, שהרי תמורה זו אינה ראויה להקרבה כיון שמכח קדושה דחויה אתיא, ש

כ מדוע לגבי החלק של חובת הפדיון "העיקר, ואם העיקר מוגבל ומצומצם גם התמורה נתפס בקדושה מוגבלת ומצומצמת. וא

הקדושה החדשה מחייבת פדיון על אף שהיא הוקבעה מתחילתה להיות דוגמת דבר שקדושתו כבר נתחללה בפדיון, ואין בו 

  טה.אלא קדושה הזוקקת אכילה בשחי

חלק נוסף שיש לעיין בו הוא במידה המחודשת בגמרא שיש קדושה גרועה ומועטת שמחמת מיעוט המידה אינה מתחלת על 

ל בשחיטה לאביי "א. שתה"ט ע"ש, הובא בזבחים מ"ס הרבה (שיטת רבי יהודה במשנה במע"ידי פדיון. ומידה זו נזכרת בש

פרטי), אך כדי שלא להתפזר נבא על של עתה, על המקרים הנזכרים  א בקונם"ה ע"ן בנדרים ל"א. ר"ז ע"בשיטת במנחות מ

  מ שנפדו."מ שעיבורו קודם פדיון ונולד לאחר פדיון. ב. תמורת פסוה"בסוגיין. א. ולד פסוה

כ כאשר אמרו 'לא אלימא' לא דיברו על כמות או משקל של "דהנה קדושה אינה נמדדת בכמות ואין לה דפוס ומידה, וא

  יש לנו לברר מה המודד המכריע האם קדושה זו היא בת פדיון או לא.כ "קדושה, וא

ח נפדה גם לרבי שמעון שהחמור מותר בהנאה "ויותר יש לתמוה שהרי אפילו לקדושה נמוכה הרבה מצאנו פדיון, שהרי פט

יותר חמור אין בהם מ שחלות פדיון אינה צריכה קדושה מרובה, ומעתה תימה וכי ולד ותמורה אלו שדינם "קודם פדיון, ש

  מספיק קדושה.

ומעתה תימה גם מדוע אנו מתייחסים לקדושה זו כקדושה קלושה. וגם מה היא אמת המידה שבה אנו מודדים את כמות 

  הקדושה השמנה היא אם רזה.

ס כמושכל פשוט שקדושה קלושה אינה מעתיקה את מקומה בפדיון. "ומה שיותר צריך להבין זה בעיקר הסברא הבאה בש

וצריך לעיין ולהבין מה הסברא, מדוע שלא נאמר מה דאית ליה פדה, וכשם שהקדושה קיימת בנפדה כך תעתיק את מקומה 

  לדבר הפודה.

מ שנפדו. ב. כיצד "מ שנפדו, ואינם חולין כולדות פסוה"נמצאנו משתדלים להבין. א. מדוע יש קדושה לתמורת פסוה

לה מהעיקר. ג. מה הסברא שאין לקדושה קלושה פדיון. ד. מה אמת המידה מ שנפדו מקבלים קדושה יותר גדו"תמורת פסוה

  למדוד מה היא קדושה קלושה. ה. במה הקדושה האמורה בסוגיא יותר קלושה מקדושת פטר חמור לרבי שמעון.

  תמורה נקבעת תמורת 'שם הקרבן' בכל מקום שהוא

תמורה מקבלת קדושה יותר גדולה מהעיקר. ואחר ג) ולהבין בדבר נקדים להציב מהו הדפוס המשקיף ועולה מכך שה

  שנראה חלק זה נשתדל להבין בו, ומתוך כך נבין בכללות הדין והסוגיא.

התבנית העולה היא שעצמו של 'קרבן' שהוקדש, נשאר לעולם (גם אחר פדיון) 'זכות הקדש בערך ובצורה', אלא שקודם 

בכך שהוא  -אחר פדיון מימוש זכות הקדש בצורה נשאר באותה צורה  פדיון זכות הערך וזכות הצורה היו במקום אחד, ואילו

משתמש בו למניעת גיזה ועבודה ואין לו אלא היתר אכילה בשחיטה, ואילו זכות הקדש בערך מתממש בכך שהוא משתמש 

אין אלא שינוי בערך לקרבן נוסף. אבל כללות הזמנת הקדש ראשון לשמש 'קרבן' נשאר חי וקיים לאחר פדיון כלפני פדיון, ו

  בחילוק המקום.

ולאור הקדמת דפוס זה נבין שכל העושה תמורה, התמורה אינה חלף 'הגוף' אלא חלף 'הקרבן', וכיון שתואר הקרבן קיים 

בשלמות בעולם ממילא התמורה נעשית תמורת הקרבן על כל חלקיו באשר הם שם, גוף כאן וערכו בעולם. [ואפילו אם ערכו 
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מ שם קרבן אחד שלם יש ממנו בעולם, וכל עוד שנשארה צורתו היחס לשם קרבן הוא כשם קרבן ". מקנה קרבן וכבר נאכל

  2שלם, שאין תואר של חצי קרבן].

ט צריך הוא פדיון, שהרי חלה עליו גם קדושת ערך הקרבן ולא רק קדושת "וכיון שזה דפוס חלות התמורה, ממילא פשוט מ

  הגוף שכבר נפדה.

  מוגדרת קדושה קלושהמ "מדוע תמורת פסוה

ד) אמנם מעתה נתמה לאידך גיסא, מדוע אמרו בגמרא שהקדושה שבתמורה היא 'קדושה דחויה' ולכך אינה קרבה, והיא 

  'קדושה קלושה' ולכך אין בה כח לתפוס פדיונה, והרי כיון שהתמורה נקבעת חלף 'הקרבן השלם', היה לה להיות כקרבן שלם.

חויה אפשר להבין שעצם היות הדבר חלף קרבן שהתפצל והתפזר וקדושת הצורה ובשלמא את החלק של הקדושה הד

  התנתקה מקדושת הערך, זה עצמו דחוי, והרי הוא בא תמורת קרבן דחוי.

אבל ההגדרה שקדושתו 'קלושה' עד שאינו תופס תמורתו אינה ברורה, שאם כאשר למדנו דקדושתו כוללת גם תמורת 

  קדושתו מלתפוס תמורתו.'קדושת ערך קרבן', במה קלושה 

ונראה פירושו דאחר שאירע מה שאירע, וחל ניתוק בין הערך ובין הצורה, מעתה הבנין הכולל של תבנית הקרבן מכיל 

נמצא הממיר בקרבן זה קובע להזמין את הערך להקרבה  3בכללו 'צורה' שיש בה דין 'לא להקריב', וערך שיש בו דין 'להקריב'.

דבר זה עצמו מהווה פחת בהזמנת הקדושה, שהצורה התייחדה לקדושה שנתרוקנה על ידי הפדיון  ואת הצורה שלא להקרבה,

  מתורת הקרבה.

נמצא מיושב לנו. א. כאשר אמרו שהקדושה קלושה לא דיברו על כמות ומשקל אלא על קדושה שבורה, וקלישות הקדושה 

  היא בכך שחסרה ממנה רצועה מכפי שהיתה בתחילה.

וץ תוס' מדוע עדיפה התמורה שמתקדשת בקדושה עדיפה על פני הולדות שאינם מקדשים כלל. שהממיר ב. וברור גם תיר

קובע את התמורה בחלות שם קרבן הכללי והמקיף של הקרבן, ולכך חלה עליו קדושה גדולה מכח תמורת קדושת ערך הקרבן 

  ברושם 'גרדומי קרבן'. כ ולדות שאין להם זיקה אלא לצורת החפצא הנמצאת"העומדת בחלל עולם. משא

ג. ומובן מה העילה לפחת הקדושה המונעת את התמורה מהקרבה, שזה מחמת שהיא תמורת 'צורה פדויה', שהחלק של 

  הצורה הוא תמורת 'צורת אינו קרבן'.

  סברת הדין שקדושה קלושה אינה עוברת בפדיון

ם והסברא שקדושה קלושה אינה בת חלות פדיון. ת עדיין לא זכינו, מה הטעהדע למימיה) עד כאן ביארנו בחשבון, אך 

                         

2
את הדין. דכשם וגם אם יאמר הממיר שאינו ממיר אלא תמורת הגוף הפדוי ולא תמורת הקרבן בכללותו. זה לא ישנה  

ה מהו) שהעושה תמורת 'חצי קרבן', תמורתו תמורה שלמה, דשם קרבן חד הוא, כך העושה "א ד"ו ע"שכתבו תוס' (תמורה כ

מ נראה להכריע לכף "תמורה לגוף קרבן נתפסת התמורה ממילא כתמורת קרבן, ואי אפשר לו לצמצם. [ואף כי יש לחלק. מ

  הדמיון].

3
זה לא רק 'העדר' הכשר הקרבה. אלא זה דין חדש הנקבע על גרדומי הקרבן, שבפרטים מסוימים  והמושג 'צורת לא קרבן', 

הוא אף חמור מהקרבן, שהרי קרבן שמת יצא מידי מעילה, ואילו פסולי המוקדשים שמתו אסורים בהנאה, וכאשר הארכנו 

  .-בסימן 
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מ עדיין מילתא בעי טעמא מדוע שלא יהיה תפיסת "פ שלמדנו שהלכה היא בקדושה שנגזרה שהיא אינה בת חלות, מ"ואע

  פדיון לכזו קדושה.

קודש' ולא  ונראה דבקדושה גזורה סברא גדולה היא שאינה בת חלות. שהרי תוכן הקדושה ומהות עניינה זה 'יחוד לתשמיש

'חלות קדושה', וכיון שכן סברא היא שאדם אינו יכול להמציא 'יחוד לקודש' בדבר שלא מצאנו דוגמתו בתורה תבנית 

שמייחדים כמותה לקודש, אלא רק דבר שהדין רואה בו 'תכלית לקודש', אותו אפשר לייחד ולהזמין לקודש, אבל יחוד חסר 

  'מיוחד' כמותו, וממילא אי אפשר לאדם לייחד כמותו.ושבור שאין הקדש רוצה כמותו, אין דפוס 

פ שבנפדה היה קיום להזמנת אותה קדושה שבורה וחסרה. שאני התם שקדושתו באה מדין 'גרדומין', שתוכן "ולכך אע

כבר עניינו זה 'שיריים של הקדושה השלמה' המייחדת יחוד גמור, ולכך יש לו קיום. אבל כאשר אנו באים לדון על הפדיון, זה 

בא כהזמנת יחוד ויעוד מתחילה, וכל שלא מצאנו תשמיש קודש כמותו אין לנו דפוס יחוד תשמיש שיתן להזמינו, ולכך לא חל 

  פדיונו.

[ומה שתמורה חלה מתחילה 'כקדושה שבורה וחסרה'. שאני תמורה שעניין חלותה בא על ידי החלפת צורה בצורה, וכאשר 

  ם].קדושת בכורה במצרי -הארכנו בסימן 


