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לענין הקדש - המין בגדר

  פדיון פט"חמחלוקת התנאים ביסוד פטור נדמה מחובת 

 לפטור היא הילפותא תחילת האם ,וטמאה טהורה דבכור הבכורה ממצות נדמה לפטור ל"מנ ב)"ע (ה' במשנה נחלקו א)

  הטמאה. את אף לפטור ילפינן ומינה טהורה לפטור היא הילפותא ד"א לטהורה. ש"בכ ילפינן ומינה בטמאה

 דמים דושתקב רחמנא וגלי ,חנינא לכדרבי בכור דאך קרא ליה אצטריך דידן דתנא" ל"וז ק"בשטמ הנדפס ש"בתורא וביאר

 ג"וריה דמים. מקדושת יותר לפוסלו ראוי מזבח קדושת דגבי ,הוא ש"כ ואף ,הגוף בקדושת ה"וה ,הבכורה מן פטור דנדמה

 מסתבר מזבח דבקדושת לחלק ראוי שהיה ג"ואע .ג"מקדוה ד"קדו וגמר ,ג"בקדוה רחמנא גלי הלכך ,לכדלקמן פטר פטר דרש

  ."מיניה גמר אלא ,לחלק לו נראה אין ,ד"מקדו - בהמה להפקיע טפי

 מידת מכל מופקע שהנדמה תלמד ג"קדוה מחלות נדמה הפקעת האם ג"ריה עם דמתניתין אתנ שנחלקו מדבריו עולה

 ודילמא ,חמירא הגוף שקדושת כיון ג"מקדוה ד"קדו ללמוד אפשר אי ד"א טמאה. בהמה בכור ממצות אפילו -  הבכורה קדושת

  טמאה. בהמה בכור בפרשת יהיה המיעוט כ"אא הכל על ללמוד לנו אין לכך ,זו מקדושה דוקא נפסד נדמה

 ,ד"קדו וזו ג"קדוה שזו הוא גדול חילוק ודאי והרי ,הדברים בין להשוות היא סברא מה נראה קשה, וכי ג"ריהד טעמאו

 ,ד"קדו מפסידין ואינם ג"קדוה מפסידים המומין כל שהרי ,הוא שחילוק תדע ד."קדו אין שגם ג"קדוה שאין ממה נלמד וכיצד

  בו. אין ד"קדו אף ג"קדוה בו שאין תורה לימדה שכאשר מזה זה ללמוד בנדמה ליה יטאפש ט"ומ

 ה"ד תוס' דברי מסיום עולה (וכך ,סימנים במקצת נדמה אפילו פטר דמתני' דתנא ,נוספת מחלוקת שנחלקו ש"הרא כתב עוד

 ולכך הוא בכור נמי מ"בע בכור מ"מ ,מום כבעל דדינו ג"ואע ,סימנים במקצת נדמה לחייב סברו ג"וריה י"ר ואילו ,תלמוד)

  בטמאה. והן בטהורה הן הבכור משפט בו נוהג

 ,מטמאה הפטור את ללמוד צריך ולכך ,מטהורה טמאה לפטור ללמוד שאין סבר דמתני' דתנא יעלה הדברים את נצרף ואם

 הסוברים ג"וריה י"ר ואילו סימנים. במקצת ונדמה גמור נדמה באחת ממעטה שהפרשה סבר ועוד טהורה. ילפינן שוב ומינה

 חייב סימנים במקצת שנדמה סברו הם ,ג"קדוה שטהורה פ"אע לשניהם אחד דמשפט ,מטהורה טמאה פטור ללמוד שאפשר

  בבכורה.

 ובמאי ,מבכורה לפטור הסברא ומה בבכורה לחייב הסברא מה ,סימנים במקצת נדמה בדין מחלוקתם יסוד מה א. לעיין. ויש

  אחד. יסוד בהם ואין הם שונות מחלוקות ד"א ,אחד מיסוד עולות הנזכרות ההלכות בשתי סברתם האם לעיין יש ב. פליגי.

  גדר נדמה בבע"ח ובגידולי קרקע

 ואם כצורתו מינו א. בגדרו. אפשרויות ארבע ונעמיד 'נדמה', של החפצא הגדרת בעיקר שמשלמ נקדים בדברים להבין ב)

 מין ד. .מעורבים ועז כבש שהוא תערובת מין זה הרי ג. .כבש הוא הרי כבש אמו ואם כמולידו מינו ב. .עז הוא הרי עז צורת הוא

דכשם שבעל מום הוא 'מין מקולקל' וכאשר למדנו  ,אבל 'מין מקולקל' הוא ,ה. מינו או כצורת או כמין מולידו .זה הוא חדש

  , כך גם זה מקולקל, וקלקולו זה עצם דבר זה שהוא 'נדמה'.בארוכה במנחות בסוגיא דבעלי מומין

  ביאור יסוד הפלוגתא

 ןאו דילמא עדיי ,האם הדבר נידון 'כמין חדש' שאינו ממין קרבנות ,ונראה שיסוד הפלוגתא היא בשנים מן הצדדים הנזכרים

והן בדין הנולד  ,נולדה הפלוגתא הן ביסוד הילפותא . ומפלגתא זואלא שמין זה מין מקולקל הוא ,הוא ממין שכמותו בא לקרבן

ט אם היה הדבר מתמעט מקדושת "ומה ,'ח סבר שהנדמה מוגדר 'מין מקולקל"דיליף מפט 'דתנא דמתני נדמה במקצת סימנים.

ורק כאשר הדבר  ,ד"ג אינו מלמד שאין לו מקום בקדו"שהפסד 'מקולקל' מקדוה ,ד"קדובא היה אפשר ללמוד לפטור ל ,קרבן
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  ג."ש למעט גם מקדוה"ד ילפינן בכ"מתמעט מפרשת קדו

שהרי בחלק של 'מין מקולקל' אין הבדל בין הנדמה המוחלט  ,ט נמי פטרינן בחדא מחתא אף נדמה במקצת סימנים"ומה

  ו."כ ריק"ועוד גרע מיניה כמש ,לנדמה במקצת סימנים

ולכך גם אם  ,הם סברו שהגדרת הילפותא היא שנדמה הוא 'מין חדש' ,י המחייבים במקצת סימנים"ג ור"כ ריה"משא

ד "דכלפי הבחינה של 'מין חדש' כך לי קדו ,ד"ג שפיר ילפינן למעט אף מקדו"הילפותא הוקבעה למעט מפרשת קדוה

ג כך אינו בפרשה "כשם שאינו בפרשה המחיבת בקדוה ,ה הפרשהדכיון שנולד זה אינו אותו המין שעליו נאמר ,ג"כקדוה

  ד."המחייבת בקדו

אינו 'מין חדש' ביחס לבחינת 'מין דנדמה במקצת סימנים  ,ומינה גופא עולה החילוק בין נדמה גמור לנדמה במקצת סימנים

  ולא ילפינן מינה. וברור. ,חדש' של נדמה גמור

 


