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  יוצא דופן טומטום ואנדרוגינוס כלאים וטריפה
  ם"בשיטת הרמב, האם נפדים בלא מום

  הדין והסברא בפדיון קרבן יוצא דופן טומטום אנדרוגינוס כלאים וטריפה

 ,וטרפה וכלאים ואנדרוגינוס מטוםוט שילדו או ,פןוד דרך שיצאו הקדשים ולדותח) ''"ד מתמורה ה"ם (פ"א) כתב הרמב

ט האחרונים בכוונתו האם נפדים במום, או גם בלי "''. ושוזו של ולד בדמי להביא הראוי קרבן בדמיהן ויביא יפדו אלו הרי

  בלא מום נוסף, והיינו טעמא דאין לך מום גדול מהם. מ דנפדים"מום. אמנם סתימת דבריו היא כמו שכתב הלח

ח) את טומטום ואנדרוגינוס בכלל כל המומין. וכן עולה גם "ז ה"ם (ביאת מקדש פ"ושיטה זו מתאימה עם מה שמנה הרמב

  1ג) שהזכיר דטומטום ואנדרוגינוס 'אין לך מום גדול מהן'."ג ה"מדבריו בהלכות איסורי מזבח (פ

, "לבעליו במומו ויאכל בכור ספק זה הרי מטוםוט נולד"ה) "ב ה"כ כוונת דבריו בהלכות בכורות (פ", אואם זו היא השיטה

א "אינה לומר שצריך עוד מום לפדותו, אלא שזה עצמו מום, ויאכל במומו זה לבעלים. [וכמו שפירשו בחק נתן (בכורות מ

  א]."א) וש"ע

הדין נותן שיהיה לאלו פדיון שלא במום, דהם עצמם לא גריעי מבעל ואם נמדוד את ההלכה במידת הדין, נמצא שאכן ודאי 

ז) שהתמורה "א מתמורה הי"ם (פ"א כמו שפסק הרמב"ז ע"ועדיפי מינה. שהרי הכרעת הדין במשפט הסוגיא בתמורה י -מום 

רה אינה חלה, כיון חלה על בעל מום (מפני שיש במינו קרבן), אך על פגומי הקרבה אלו דוגמת יוצא דופן וכדו' אפילו תמו

שאין במינם קרבן. ודין זה ראוי ללמד כי הפגם וההפסד שיש בפגומי הקרבה הללו גדול הוא מהפגם וההפסד שבבעלי מומין, 

  ש הני."ואם בעל מום אינו 'צורת קרבן', כ

פירשו המפרשים שעילת פדיון הקרבן על ידי מום זה מחמת שהמום משנה את צורתו מצורת קרבן  ומעתה הגע עצמך דהנה

מ הוא מוגדר צורת "ו, אם כל מום שהוא במידה שחלה עליו קדושת תמורת קרבן, מ"כ הלא הדברים ק"לצורת 'לא קרבן', וא

דש לשמו, ולכך הוא נפדה על ידו. פגומים אלו כלפי הקרבן הראשון שהוק -'לא קרבן' בשיעור המספיק לראות בו בריה חדשה 

ש שצורתם תחשב צורת 'לא קרבן', ויהיו נפדים מחמת עצם "המופקעים לחלוטין מחלות תורת קרבן אפילו על ידי תמורה, כ

צורתם זו. לכך ודאי הסברא נותנת כשיטה זו שפגומים אלו אינם צריכים מום לפדיונם, אלא צורתם היא עצמה כמום ליפדות 

  על ידו.

  דברי האחרונים בסתירת פסק הרמב''ם מדברי המשנה בבכורות

א) שאמר רבי טרפון "ט ע"ב כ'), ונביא מה שהקשה ממתני' (בכורות י"ט (ח"ב) וכנגד שיטה זו האריך להקשות במלבושי יו

ת עליו, ודלא כשיטה זו שאם יוצא דופן קדוש בבכורה, צריך מום להתירו באכילה. שמעינן מינה שיוצא דופן אינו כמום לפדו

  2ם."שאמרו ברמב

                         
לכלבים, ולא הזכיר י) שהזכיר שאין פודין את הטריפה משום שאין פודין את הקדשים להאכילם "מ ה"ב מאיסו"ולזאת גם מטים דבריו (פ 1

 את המום, משמע שלעולם הסיבה לא לפדות טריפה גם באין בה מום זה מחמת הטעם הנזכר.
 מתמורה ד"פ(ש "עוד קשה כיצד תתיישב ההלכה שפודין את הטריפה עם הדין שאין פודין את הקדשים להאכילם לכלבים. והאריך בזה באו 2

  .)ח"ה

ם סבר דרבי אושעיא פליג על שמואל, ופסק "פה צריכה מום ליפדות עליו. וכבר תירצו בה דהרמבז) שטרי"עוד קשה מדברי שמואל (תמורה י
  ג."ק י"ח ס"י, ובבכורות י-ק ט"ב ס"א תמורה ל"א. ועיין חזו"א בנדה מ"כ בהערות על הרשב"כוותיה. ועיין מש
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ל וילקומירר לחלק בין בכור ובין שאר קרבנות, דבבכור תרתי איתא. א. קדושת קרבן. "ב ג') הביא מהגרא"ובמקור ברוך (ח

ב. קדושת בכור. ובזה אמר רבי טרפון שאם יש קדושת בכורה ביוצא דופן, הוא צריך מום לפדיון משני סיבות, אחת מחמת 

ל שכל מה שאנו דנים את הפגומים כמום לפדות עליו זה דוקא לחלק של "'קרבן', והשנית מחמת שהוא 'בכור'. ולכך ישהוא 

קדושת 'קרבן', ובזה באמת יוצא דופן אינו צריך מום נוסף לפדות עליו, אבל לחלק של קדושת 'בכור' אין היתר אלא במום מכל 

  .המומין, אבל פגם הפגומים אינו מתיר את הבכור

  ג) אך לדידן היא תימה, דכשם שלמדנו שדין הפגומים כמום להועיל לפדיון 'קרבן' כך יהיה דינם כמום לפדיון 'בכור'.

ונרחיב את הקושיא על פי ההגדרה שהבאנו מדברי הראשונים בענין מומין במנחות. דפירשו שמניעת הפדיון בקדושת הגוף 

הסיבה שפודין על ידי מום זה מחמת שעל ידי המום הקרבן בא לכלל זה מחמת 'שצורת' החפצא התייחדה לקודש, ומכאן 

  'צורה חדשה', וכבר לא זו היא הצורה שהתייחדה לקודש, ושוב אין מניעה מפדיון.

ועל פי זה כאשר אמרו שדין הפגומים כדין בעל מום פירושו שאף הם 'צורה חדשה' לא פחות מבעלי מומין, ולכך פודין 

  עליהם.

שכאשר אמרו שקדושת 'בכורה' ניתרת במום, גם זה בא מאותו טעם, שהחליפה צורתו של בכור. ומינה שגם לזה והדין נותן 

צריך להועיל השינוי של הפגומים מצורת התבנית הכוללת של 'צורת בכור' העומד לקרבן, וממילא כשם שפוקע מחמת אלו 

  קדושת 'קרבן' כך יפקע קדושת 'בכור', ומאי שנא.

  שהמקור לפסול יוצא דופן מקרבן הוא מכך שאינו קדוש בבכורה דברי החזו''א

) שעל פי הצד שבדברי רבי טרפון שיוצא דופן נתפס בקדושת -א ("ד) לכך יותר נראה לתרץ בזה ממקום אחר. דכתב חזו

ט שלו בכורה, ודאי היה יוצא דופן כשר לכל הקרבנות, דתחילת הילפותא להפקיע יוצא דופן מקרבן זה רק מחמת המיעו

  3א)."מקדושת בכור, וכמו שאמרו בנדה (מ' ע

נ משפט אחד לכל הקרבנות, ואם יוצא דופן קדוש בבכורה יקריבו אותו בבכור ובכל "ומעתה אין לקושיא תפיסה, דאיה

הקרבנות. [ואפילו לדעת רבנן שלמדו למעט יוצא דופן לקרבן מיוצא דופן באדם. גם שם התמעטו בכור וקרבנות כאחד, 

ם בא אחר שהוכרע שיוצא דופן אינו קדוש בבכורה, ומכך ילפינן שכל קרבנות אינם באים "א]. וכל פסק הרמב"'כ חזווכמש'

  ט שצריך פדיון היינו לצד שהוא קרבן גם בבכור וגם בכל הקרבנות."כ ר"מיוצא דופן. ומש

ד, אם הצד שהוא "להתיר יו ט שהצריך מום"ט כיצד יתכן לשאול מר"ומעתה אדרבה מצוה ליישב מה הקשה מלבושי יו

  4ע."צריך מום זה הצד שיוצא דופן לא מהוה קלקול הקרבה בכל הקרבנות. וצ

                         
 ה לידה."י בנדה (שם) ד"כ רש"לידה מבכור, וכמש -דלידה ש "ב 'כי יולד פרט ליוצא דופן'. גם זו ילפותא מג"ח ע"ומה שאמרו בחולין ל 3
  א גרבוז."ט) סימן ס' מהגר"והרוצה להרחיב, יעיין במתנת כהונה (פוניבז' תשמ 4


