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  ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

        בענין נתינת דמי פדיון הבן לכהנתבענין נתינת דמי פדיון הבן לכהנתבענין נתינת דמי פדיון הבן לכהנתבענין נתינת דמי פדיון הבן לכהנת

, שמותר ליתן מתנות כהונה.) קלב-:חולין קלא(איתא בגמרא 
מסקנת , ואף שיש מחלוקת שם בסוגיא. כהן-זרוע לחיים וקיבה לבת

בת , כלומר(ונותנים אותם לכהנת  ",הלכתא כוותיה דעולא"ש הגמרא הוא
  .ואפילו כהנת, ומשמע כהן, "כהן"שכתוב בתורה ) כהן

- שכשם שמותר ליתן אלו המתנות לבת, וכן מפורש בסוגיא שם
מכל , ואף על פי שהבעל ישראל. כמו כן מותר לתת אותם לבעל שלה, כהן

על ידי נתינה  "הלחיים והקיבהונתן לכהן הזרוע ו"מקום יוצאים ידי מצות 
  .אליו

אם יוצא מצות פדיון בנתינה : ויש לעיין מה הדין בפדיון הבן
  .לכהנת או לא

I . . . .המתיריםהמתיריםהמתיריםהמתירים        

דעת בעלי התוספות שכמו שיוצאים ידי מצות זרוע לחיים וקיבה 
כמו כן יוצאים ידי מצות פדיון הבן בנתינה לכהנת או , בנתינה לכהנת

קידושין (יהם מהא דרב כהנא קבל פדיון הבן והביאו ראיה לדבר. לבעלה
  .).פסחים מט(אף שלא היה כהן .) ח

. 1)אות שסג(ובפסקי תוספות חולין , )שם(פסחים ' כן איתא בתוס
  :קידושין' וזה לשון תוס

                                                           

פ שלא היה כהן נטל בשביל אשתו מתנות "רב כהנא אע": נדפס בפסקי תוספות 1
). חידושיו לחולין שם' ע(ס "בפסקי תוספות שהיה לפני החתוכן היה  ".ופדיון הבן

אפשר לומר שפסק זה מבוסס על דברי , )'מראה כהן' 'עי(ואף שהגיהו את הדברים 
  .שסובר כמו תוספות קידושין, בעל תוספות אחר שכתב על מסכת חולין
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כ "משמע הכא דר –רב כהנא שקל סודרא בפדיון הבן 
דבסוף אלו עוברים משמע דלא היה , ותימה. היה כהן

ל דבשביל "אי נמי י. ל דתרי רב כהנא הוו"וי... ? כהן
רב כהנא אכל "אשתו היה לוקח כדאשכחן בפרק הזרוע 

  2".בשביל אשתו

ואדרבה משמע , לא הוזכר תירוץ זה.) קלב(חולין ' בתוס, ברם
וסוברים שאסור לישראל בעל כהנת לקבל חמשה סלעים , שהם חולקים

  .לפדיון הבן

לחלק בין דיני שתי  שאין, סברת בעלי התוספות היא פשוטה
, שהרי שניהם ניתנים לכהן בגבולין, הזרוע ופדיון הבן –מתנות כהונה אלו 

  .ובשניהם אין קדושה כלל

כמו , הרבה ראשונים ואחרונים חלקו על בעלי התוספות, ברם
  .שיתבאר

II . . . .האוסרים על רקע מעמד כהנת בכל התורההאוסרים על רקע מעמד כהנת בכל התורההאוסרים על רקע מעמד כהנת בכל התורההאוסרים על רקע מעמד כהנת בכל התורה        

וע לחיים שאין לדמות דין זר) שם(דעת הפני יהושע בקידושין 
) וכעין זה בגוף החיבור(הוא כתב בקונטרס אחרון . וקיבה לפדיון הבן

דלא מצינו בזה בשום דוכתא ולא בשום פוסק דאשה שייך בכלל מתנות "
נראה שכוונתו שכל דין  ".ולא מצינו לה אלא בזרוע ולחיים וקיבה, כהונה

, הכתוב נתינת זרוע לחיים וקיבה לבת כהן הוא חידוש התורה על פי גזרת
נראה שכיוון ללימוד אין מיעוט . (ולפיכך אין הדין כן בשאר מתנות כהונה

הלימוד הזה אליבא דפסק  אבל אין, .)קלב(אלא לרבות שם  "כהן"שני של 
  ).ההלכה שם

                                                           

דא או מר אמר חדא ומר אמר ח, יש לעיין אם שני התרוצים האלו חולקים זה אם זה 2
) בספרו מחקרים בדרכי התלמוד(שהרי כבר הוכיח הרב ראובן מרגוליות , ולא פליגי

ואם כן . מכח סוגיות אחרות בלי שום קשר לענין כהונתו ואשתו, שהיו שני רב כהנא
אלא שיש גם תירוץ , אפשר דגם לתירוץ הראשון מותר ליתן פדיון הבן לבעל הכהנת

  ). שא' ד סי"ס יו"ת חת"שו' ועי. (אחר שמלבד זה היו תרי רב כהנא
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ואין להתייחס אליה , כהן שם כהן-סברת הפני יהושע שאין לבת
כהן דינים -ורק היכא שיש גזרת הכתוב יש לבת. ככהן בשום מקום כלל

  .כלל "כהן"אבל אין לה דין , דומים לכהן

משמע בהוא . מצאנו כעין דברי הפני יהושע בספרים אחרים
כהן מכלל כהנים לענין -שאחרי שנתמעטה בת) קנ(אמינא של השאילתות 

הרי אינם בכלל כהנים לשום הלכה , )"בני אהרן ולא בנות אהרן"(טומאה 
של השאילתות נראה שאולי הם בכלל ובמסקנה , א"זו רק ה, ברם. (בתורה
  ).כהנים

, )קצג' ד סי"מ יו"אג(וכעין זה בדברי הרב משה פיינשטין 
, כהן מעמד לעצמה של כהונה המזכה לה תרומה-שפירש שאין לבת

אינה  .אלא שהיא אוכלת בגין אביה ולא בגין עצמה –והמתיר לה אכילתה 
- גם פטור בן. יםוכל חשיבות שבה הוא מצד קורבה לכהנים אמתי, כהן

  3.ולא מצד מעמדה ככהנת "יחוס לאביה"כהנת בפדיון הבן הוא מצד 

כהן לידע אם -ועלינו לבדוק יתר הדינים השייכים לכהנים ובתי
  .או אם באמת נחשבות הן ככהנים, באמת אין להן מעמד כהונה כלל

 ראשית הגזראשית הגזראשית הגזראשית הגז. . . . אאאא

נאמר רק  "כהן ואפילו כהנת"י שחידוש "אף שהנראה מדברי הפנ
ע שכהנת "דפסק הלכה בשו, אין נראה כן בהלכה, לענין זרוע לחיים וקיבה

  .4בכלל כהונה אפילו לעניין קבלת מתנות אחרות

, ראשית הגז חולין לכל דבר" 5,ם"ע על פי הרמב"וכן פסק בשו
בלי שום פקפוק  "פ שהיא נשואה לישראל"לפיכך נותן אותו לכהנת אע

                                                           

פ "וגם בהמשך דבריו כתב הגרמ. [שם' ותוס. לא משמע כן בסוגיא דף מז, ברם 3
  .]ע"וצ, ב לכהנת"ה אולי מותר ליתן פדה"דאפ

וכמו שזרוע ולחיים יוצא , פ ואמר שבאמת אין כהנת בכלל כהן"ואף שחלק הגרמ 4
ביר שיש הרבה יוצאים מן אינו ס –כמו כן ראשית הגז יוצא מן הכלל , מן הכלל

כהן בכלל "ולכן נראה שצריכים לומר שבכל מקום . כ לכל אחד"הכלל בלי גזה
  ).שם(ב על השאילתות "נצי' ועי. "כהנת
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ומשמע , ום לימוד לרבות כהנתאין המחבר מביא ש, יותר מזה .וחולק
  .שבלי שום לימוד אחרת כהנת הווה בכלל כהן לכל דינים שבתורה

        טומאהטומאהטומאהטומאה. . . . בבבב

משמע מהפוסקים  .וכעין זה איתא לגבי איסור טומאה לכהנת
והטעם שמותר להן לטמא , שבאמת כהנת בכלל לגבי איסור טומאה

מצות  וכל": וכן פשט לשון המשנה. בלאו נשיםלמתים הוא שלא הוזהרו 
אחד האנשים ואחד נשים חייבים חוץ מבל תקיף ובל תשחית ובל  –ת "ל

ולא שאין כהנת , משמע שיצאו נשים בגלל שאינם זכרים – "תטמא למתים
  .בכלל כהן

ידוע שהטעם שיצאו כהנות . ת"וכן העלו האחרונים בפירושם עה
קידושין ( "בני אהרן ולא בנות אהרן"מהלאו של טומאה הוא הדרשה 

  :כ"ל תו"וז, ).לה

מיטמאות הן בנות , בני אהרון אין מיטמאים למתים
ל הכהנים "יכול חללים ת –בני אהרון . אהרון למתים

  )א:פרשתא א, אמור. (יצאו חללים

בנות אהרון  –אדם נתמעטו מאיסור טומאה -שני סוגי בני
, הממעט בנות "בני" –והם נתמעטו על ידי שני מיעוטים שונים  .וחללים

והעירו האחרונים שם  .חלל, כלומר, הממעט כל אדם שאינו כהן "םכהני"ו
ורק הוא נתמעט , שרק חלל מופקע מכלל כהונה 6)נחלת יעקוב וגור אריה(

ולא , כהן רק נתמעטה ממיעוט בן ולא בת-אבל בת. מהעובדה שאינו כהן
  .ממיעוט שאינה נחשבת ככהן

ידוע . ודשנתנו האחרונים טעם לדבר על פי כללי דקדוק לשון הק
שכל , ולפיכך אין למילה שום מין לעצמה, הוא שם תואר "כהן"שהמילה 

שם תואר בלשון העברית יכול להפך מלשון זכר ללשון נקבה כפי צורך 

                                                                                                 
הלכה  .ם בסוף הלכות ביכורים"ע בנוי על לשון הרמב"כל הלכות ראשית הגז בשו 5

  .יז:י) שם(ם "זו מקבילה לרמב
  .וכעין זאת גם בתורה תמימה ריש פרשת אמור. ט:ד סא"ג יו"ובפמ ,ע מזרחי"וע 6
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המילה תהפך ללשון , ואם כן, ויכול להיות מוסג של כהן נקיבה. הענין
  ."כהנת"ל, נקיבה

ן קבוע ולכל שם עצם יש מי, הוא שם עצם "בן"אבל המילה 
ולפיכך אין שום קשר (במסמרות ואי אפשר להפך מלשון זכר ללשון נקבה 

ולפיכך , )אלא הם שני שמות עצם נפרדים, סימנטי בין המילים בן ובת
כ לומר "ולפיכך יש צורך לגזה 7".בין ולא בת"ל בכל מקום "דרשו חז

  .).קידושין לה(דהשווה הכתוב אשה לאיש לכל דברים שבתורה 

  ):ה:דברי דוד ויקרא א(ז "הטוזה לשון 

א שגם הן אסורות כיון "דהו, הן אינן נזהרות מליטמא
פ צד קדושה דמזרע אהרון קאתין ואין "שיש בהם עכ

כ אתא קרא דבני אהרון "ע, ראוי להן להטמאות למתים
  .למעוטינהו דרשאות ליטמא למתים

ה "אפ, ונראה שפירוש המיעוט הוא שאף שיש בהן קדושה
  .ולא שאין בהן קדושת כהונה –למתים  מותרות לטמא

שייך , ך שהחיוב להתאבל ששייך רק לכהנים"ולפיכך פסק הש
נאמר רק לכהנים  "מצוה –לה יטמא "שכל הצווי של  8.לזכרים ונקבות

עדיין לא נתמעטו , ואף שיש מיעוט להתיר להן להטמאות, )וכהנות בכלל(
  .מהחיוב להתאבל

ם לגבי מצות "זה לשון הרמב. ם"וכעין זה יש לדייק בדברי הרמב
  )מ עשה לז"סה(העשה להתאבל 

והחיוב הזה שנחייב הכהן להטמא לקרובים אין הנשים 
כי מי שהוזהר מהטמא לאלה הקרובים הוא . חייבות בו

                                                           

יבמות , .ב ק"ב, :קדושין כט, .קדושין כט, פ ספרי"ע. קכז-:ב קכו"ב, :סנהדרין סח(7
ופשוטו של מקרא בראשית , ג:מכילתא יט' ועי, ]'מלבים ויקרא אות ח' עי[עח 

  ).כב:לה
יטמא מצוה ש –כל המתים האמורים בפרשה שכהן מטמא להם ": ע"לשון השו 8

ופירש , )ג:שעג( "אחד האיש ואחד האשה –כ "להם ואם לא רצה מטמאים אותו בע
  .א עליו שם"אולם חלק הגר; ך שהאשה כאן שמצוה לה לטמאות פירושה כהנת"הש
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אבל הכהנת שלא הזהיר , שנצטוה שיטמא לקרובים
לא צוה ) לאו קסו(מ כמו שיתבאר במקומו "עליה מט

  .9לה ולא גזר עליה שתטמא

ויש לעיין מה הוא הצורך לכל ). ו:אבל ב(וכן כתב בהלכות אבל 
ויש חסרון , דאם נאמר שאין כהנת בכלל כהנים, אריכות לשון הזה

מנין לנו לחשוב שיהא חיוב עליה לטמאות ולהתאבל יותר , בקדושתה
אלא שכשם , ם יש להן קדושה"ומשמע שלדעת הרמב? משאר ישראל

כמו כן ומטעם זה אין חיוב , )יא:ג(ה שיש מיעוט המתיר להם הטומא
  .10עליהן לטמאות ולאבל

כהן -ראינו שלדעת כמה ראשונים ואחרונים יש לבת, אם כן
וההיתר להן ליטמא הוא רק היתר צדדי , קדושת כהונה לגבי איסור טומאה

  .הנובע מפטור נשים במין

כתב הרוקח ? מ שיש להן קדושת כהונה לגבי טומאה"כלום יש נ
שיש לחוש , ש למנוע אשת כהן מעוברת מלכנס באוהל מתשי) שטו(

אבל , ס"היתר הרוקח מטעם ס 11.לטומאת הוולד אם תבוא באהל המת
הלוא אין  –ס "למה יש צורך בס) ד שנד"ס יו"ת חת"שו(שאלו האחרונים 

ישראל ואין בה - שהיא בת "ירך אמו"שהרי הוא , העובר כהן עד לידה
אף שבעתיד יהיה , עובר איסור ליטמאולפיכך אין על ה, קדושת כהונה

ס רק בכהנת "שאולי יש צורך בס) מב:ב(וכתב בספר קובץ שיעורים  !כהן

                                                           

ונראה  –) אבילות-חלתזם אל( "חייבת באבלות"בתרגום רב קאפח נוסף שהיא  9
בתרגום אבן . (לא מדין תורה כ חייבים אבל"כוונתו שהיא חייבת כמו כל ישראל שג

  )"תנהג אבילות"תיבון 
ואין  .באריכות על דעות שאר הראשונים בנידון) ח' חדשות סי(דן השאגת אריה  10

  .דבריהם קשורים לעניננו
טהרה "מטעם ) שמג(וכבר כתבו האחרונים שלא שייך קולת המגן אברהם  11

מ "ט, ה:כלים ח, ח:ואות ימקו, יז:אהלות יא(הוא רק בבטן  "בלוע"ברגיל  ".בלועה
שנחשב כמו מעוכל ) הוא דין חציצה ולא בליעה) ח:מקוואות ב(דין חץ תחוב [ה :כ

כ המחדש שנפל במעי אשה גם הוא בלוע "ויש גזה). חולין עא' עי(ואינו בעולם 
ולא כשהעובר הוא חלק מהאשה , )ג:ברכי יוסף שמג(אבל זה רק בנפל .) חולין עב(
  .כשנטמא האם ממילא גם נטמא העובר, ולפיכך ).ס"חת' עי(
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 12.)יבמות סז(שהרי שם יש לולד קדושת כהונה של אמו , אשת כהן
והיה , כהן זכר, כלומר, והרי הוא זכר במעי כהנת –' זכר בטומאה'האוסרת 

  .13לנו לאסור לו טומאה

 איסורי ביאהאיסורי ביאהאיסורי ביאהאיסורי ביאה ....גגגג

, .)עו, :קידושין עג( "לא הוזהרו כשרות להנשא לפסולים"ידוע ש
ויש לעיין גם כאן אם . כהנים-שאין שום איסור ביאה ששיך בפרט לבנות

זה משום שאין לכהנת קדושת כהונה גמורה או שיש מיעוט המתרת 
אבל פירשו . הגמרא אינה נותתנת טעם לדין זה. נשואין לפסולין לה

וזה לשון ). א"ריטב' עי(מיעוט כעין טומאה מ הראשונים שזה נלמד
  ):יא-י:ב יט"א(ם "הרמב

חלל של תורה בודאי הרי הוא כזר ונושא גרושה ומטמא 
פ "אע –למתים שנאמר אמור אל הכהנים בני אהרן 

כהנת מותרת ... עד שיהו בכיהונם –שהם בני אהרן 
שלא הוזהרו כשרות , להנשא לחלל ולגר ולמשוחרר

  .נאמר בני אהרן ולא בנות אהרןלהנשא לפסולים ש

, שחלל כזר ואין בו קדושת כהונה –וזה כעין דברינו בטומאה 
והוא . (ואינה זרה אלא שיש מיעוט לנשים במין, ובת כהן יש לה קדושה

  ).אותו מיעוט שלעיל לגבי טומאה

        

                                                           

. ובן כהן במעי ישראלית הוא ישראל, כהן הוא כהן- שם איתא שבן כהן במעי בת 12
אבל  –) מלבד דין כהונה שיש לו( "ילוד"כל הספק שם הוא אם יש לו גם כן שם [

ואפילו הכי גדולה כחה של בת , ם שאינו כילוד"פסק הרמב ".כהן"ע הוא נחשב "לכו
, )יג:ש נחלות א"ואו, ד:ש עו"ערה' עי, נ שם"ערל(ר עובדי העובר בתרומה כהן להת

  .]לקמן' ועי, כהן ככהן ומאכיל אחרים בתרומה מצד עצמה- שבת
אלא שמסקנתו שוולד זכר יש לו דין נקבה שהוא ירך , ס"טעם זה מובא גם בחת 13

  ).צו:ב(כעין דברי הבנין ציון , נקבה
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        תרומהתרומהתרומהתרומה. . . . דדדד

כהן קדושה -כבר ראינו שיש מהאחרונים שחשבו שאין לבת
והביאו ראיה . היא רק מצד יחוסה לאביה כהן ואכילתה, לענין תרומה

כהן אוכלת בתרומה אחר נשואיה לישראל משום - לדבריהם ממה שאין בת
כ אכילתה "ניתן להבין שאעפ, ברם. שאינה קשורה עוד לאביה כהן
כ האוסרת אותה "ויש גזה, .)מז' תוס' עי(בילדותה הוא מצד קדושת עצמה 

  .פ שיש לה קדושה"אחר נישואין אע

כהן נחשבת -יש לעיין אם בת: סח השאלה במילים אחרותלנ
או נחשבת ככהן שנאסרת מלאכול כשהיא , לזרה לענין אכילת תרומה

  .נשואה לישראל

התורה אוסרת אכילת זר . כ סבור כאפשרות השניה"נראה שהתו
  ):יג-י:ויקרא כב(בתרומה שתי פעמים בפרשת אכילת תרומה 

  )י( "וכל זר לא יאכל קדש"

  )יג( "ר לא יאכל בווכל ז"

שאיסור כהנת נשואה ) ת"י עה"רש' וכן פ(כ "דעת התו, כ"ואעפ
היא , ובת כהן כי תהיה לאיש זר"): יב(בתרומה נלמד מפסוק אחר לגמרי 

אף שיש לאו האוסרת , אין היא נחשבת זרה – "בתרומת הקדשים לא תאכל
  .אותה לאכול

:). סח-.סח(התמונה נראה קצת אחרת מהסוגיא ביבמות , ברם
כהן נשואה הוא חדוש -כ שדין בת"ההוא אמינא בסוגיא הוא כמו דעת התו

הפסוק נשתמש לצורך דרשה , אבל במסקנת הסוגיא .של כי תהיה לאיש זר
  ".וכל זר"כהן נלמד מפסוק -ודין בת, אחרת

כהן - עכשיו יש מקום לעיין לדעת המסקנה ביבמות אם בת
ם "וזה לשון הרמב. לעילכאפשרות הראשנה , נחשבת כזר בנישואיה

  ):ה:תרומות ו(

וכל זר לא יאכל "הזר אסור לאכול תרומה שנאמר 
 –וכהנת אשת הזר הרי היא כזר שנאמר וכל זר ... "קדש

  .בין הוא בין אשתו
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 –האם זה מורה שבאמת היא זרה ? "כזר"מה משמעות הביטוי 
לצד  ,כלומר. אף שאינה זרה) שאסורה מלאכול(או שהיא נחשבת כמו זרה 

מרחיבים את היקף האיסור לכלול אף אלה שאינם  "וכל זר"המילים , השני
וכל זמן שהוא תחת ") ת קלז"בסוף ל(ם "לשון הרמב. זרים במובן הרגיל

, ומשמע שאינה זרה גמורה – ".דע זה. הזר הרי היא כזר וזר קרינא בה
  14".מקבלי הפירוש"אלא שהתורה חשבה אותה כזרה מתוך היתורא ו

כהן נשואה לישראל שאכלה - ש נפקא מינה הלכתי בין בתהאם י
) ט- ז:תרומות ו(ז "דעת הרדב. גם בזה נחלקו האחרונים? תרומה לזר רגיל

מ בדרך "וכעין זה כתב המל 15.ואין לה מלקות "שלא נעשית זרה לגמרי"
' עי( "משום דזו אינה זרה"שאינה משלמת חומש ) סוף חלק ג(מצוותך 

ט "דעת המהרי, ברם. ם יש לה מיתה בידי שמיםונסתפק א, )יב:מ י"כס
ואף ; )חינוך רפג' ועי(דהיא זרה גמורה ויש מיתה ומלקות ) אות מ(אלגזי 

י "וברש. סנהדרין נא, .כריתות ז(שלכאורה גם הוא מודה שאין בה חומש 
אולי זה רק משום שיש אפשרות שהיא תאכל תרומה בעתיד ולא  –) שם

מ סביר לומר שאינה זרה אף שאסורה "הנ ומתוך אלו. משום שאינה זרה
  .מלאכול תרומה

        

                                                           

דמשמע בפשט הסוגיא ביבמות . ת רכט"בל פ בענין הזה באריכות"דן הריפ 14
ולא  ",וכל זר לא יאכל בו"כהן הוא לאו מיוחד של -דאיסור בת, י ובמאירי"וברש

, א יבמות"ל ומהרש"מהרש' ועי ".וכל זר לא יאכל קדש"הרחב של הלאו לזר ישראל 
, כהן נלמד מהרחב איסור זר-ל איסור לבת"לדעת המהרש .שחלקו בשאילה זאת

, כהן זרה- א אין בת"פשוט שלמהרש .א נלמד מפסוק אחר לעצמו"שולדעת המהר
, גם לשתי הדעות אפשר לומר שאינה זרה גמורה, ברם .אף שנאסרה בתרומה

או שיש לה , או שמרחיבים קרא של זר(כהן - דשניהם מודים שיש מקור נוסף לבת
יש ורק , ולפיכך יש מקום לחדש ולומר שלשניהם שאינה זרה, )פסוק אחרת לגמרי

, כ יש ראשונים ואחרונים שלא רצו לילך בדרך הזה"ואעפ. חדוש התורה לאוסרה כזר
  .ל"ואכמ; )רפג(וחינוך , עיין מאירי

כמו זר , "כ על לאו זה הנה היא לוקה"וכשעברה ג"קלז ' ם בסוף ל"כתב הרמב 15
ח "מנ' עי. (מהלכות סנהדרין' אולי הוא לא מנה אותה כפרט בפרק י, )לאו קלג(

  ).ות במצוה רפגבאריכ
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        חזה ושוקחזה ושוקחזה ושוקחזה ושוק. . . . הההה

גם כאן עלינו לברר אם  .כהן אוכלת בחזה ושוק מדין תורה-בת
או רק משום שהתורה ריבתה אכילתה , כהן נחשבת ככהן-זה משום שבת

חזה ושוק ": ם מורה כאפשרות הראשון"לשון הרמב .אף שאינה ככהן
   ".כהן נקבה"כהן כ- שבת, כלומר ";בותנאכל לכהנים זכרים ונק

פרק ; המקור לאכילת בית כהנים בחזה ושוק הוא ויקרא פרק כב
 "קודש", בכל הפרק. המדובר על תרומה בעיקרון ולא על קדשי מזבח

פשוט שאין זכר לקדשי קדשים . שהרי קדושה יש בה ",תרומה"פירושו 
שאין , ים קליםוגם אינו מדבר על קדש, שהרי אינם נאכלין לעבד כהן

ואין הגבלת האכילה לכהנים (תוספת קדושה בחלק כהנים מחלק ישראל 
 :)יבמות עד' עי( 16 ).אלא מצד איסור שעליו, מצד קדושה יתירה שבחזה

ותרומה , )לט:שמות כט(יש לאו האוסר זר מלאכול קדשי קדשים , ולפיכך
  17.אבל אין שום מקום בתורה האוסר לזר לאכול חזה ושוק, )י:כב(

 "תרומת הקדשים"שמדבר על , פסוק אחד בפרשה חורג, ברם
ופרשו .) כתובות כה, :קדושין סט' עי. (סתם כשאר הפרשה "קדש"על  ולא
כהן - ובא לאסור בת, שמדובר על חזה ושוק:) ועיין סח –. יבמות פז(ל "חז

שחוזרת (ואפילו אם נתארמלה , לאכול חזה ושוק כשנשואה לישראל
  .ומשמע מזה שהיא כזרה). ולא כל מאכל אביה "לחם אביהמ"לאכול 

                                                           

  .ל"בקק "דבר הראוי להיות קודש, ונתן לכהן את הקודש"וגם לא שייך  16
  .ם האוסר זר מלאכול חזה ושוק"אין לאו לדעת הרמב, ולכן 17

סנהדרין , טז:בכורות א(שיש לאו לזר האוכל בכור , ל"בכאן שונה בכור משאר קק
ה ששונה חלק הכהנים יש לעיין אם זו הלאו מור, ברם ).ת קמד"מ ל"סה, נז:ד:יט

או שהוא לאו שונה לחלוטין , .)כפשטות הסוגיא במכות יז(ל "בבכור משאר קק
ם בכדי לפרש הדרשה על פי "כן הבין הרמב( "אכילת בכור שלא כהוגן"הכולל כל 

ואין שם , וראוי להעיר שזר אוכל כל הבהמה במעשר בהמה ופסח ).פשוטו של מקרא
  .כלל "ש"שם חו"

ומאמרי , עה/סב/ס:ד:יט' עי –ו ספספי על אכילת בכור חוץ למקומו יש לא, כמו כן
   .68ו 22הערה , להלן' ועי '.בקול צבי ח
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ם שהיא אסורה בחזה ושוק בלאו לאומת זר "שדעת הרמב, אלא
סנהדרין (כהן שאכלה חזה ושוק - ורק מנה מכות בבת, 18שאין בו לאו

וזה מורה שאין הפירוש שהיא , ולא בזר שאכל חזה ושוק, )נח:ד:יט
תרומות ' עי. (זרות כ האוסרת אותה ולא מדין"אלא שיש גזה, נחשבת זרה

  .19)ת קלז"ה ל"סמ, ז:ו

        עבודהעבודהעבודהעבודה. . . . וווו

כהן - עד כה ראינו שלגבי כמעט כל מקרה בתורה נחשבת בת
ראשית הגז , אכילה בתרומה כשהיא פנויה, פטור פדיון הבן(ככהן 
ש "אכילת תרומה וחו, טומאה(וכשהיא נתמעטה מן הכלל , )והזרוע

אלא יש מיעוט , הנדוןאין פגם בקדושתה לגבי ) אסורי ביאה, בנשואיה
  .הממעט אותה מן הצד

באמת נראה שרוב המפרשים פירשו שאין בה , לגבי עבודה, ברם
ואין שום נפקא , קדושה לגבי עבודה ונחשבת זרה גמורה לגבי דבר זה

  .20מינה בדבר בינה לבין ישראל גמור

  ):יא:ביאת מקדש ט(ם "זה לשון הרמב

ה בידי זר שעבד במקדש עבודתו פסולה וחייב מית
כל ? אי זהו זר... "והזר הקרב יומת"שמים שנאמר 

שאינו מזרע אהרן הזכרים שנאמר וערכו בני אהרן 
  .והקטירו בני אהרן בני אהרן ולא בנות אהרן

                                                           

אבל אין שום זכר לדבר , לדעתו יש לאו לזר בלי מיתה). אות מ(ט אלגזי "מהרי' עי 18
  .ם"ברמב

קשה לדעת , ראשית כל. וכבר העירו כן האחרונים, ם הם קשים מאוד"דברי הרמב 19
ם שני ענינים נפרדים בתוך לאו אחד ולא נתקל בבעית לאו "כלל הרמב איך

וגם בהלכה ט הביא לימוד אחר הלומד אסור חזה ושוק כחסרון התר . שבכללות
האוסרת אותה אף אם באמת היה ראוי (ולא כלאו , )שלא חזרה מנשואיה לגבי זה(

  .ל"ואכמ, ע"וצ, )לה לאכול מסברא
בעקבות ) כלל יט(זה באריכות באתוון דאורייתא דן הרב יוסף ענגל בענין ה 20

  :).מה(הסוגיא דלעיל 
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ולא חילק בינה לבין , כהן וזר גמור-ם בין בת"כאן השווה הרמב
  ).וכן משמע מלקמן הלכה טו. (ישראל גמור כלל 

שרק כאן נחשבו בנות  –ה על הכלל כולו נראה שזה החריג המור
ם את בנות אהרון "שבכל מקום כינה הרמב, ויש לדייק כן. אהרן כזרים

, ק פרק י"מעה, ז:תרומות ו, ו:אבל ב(אף כשבא למעט אותם  "כהנות"
דלגבי זה אין , וכאן רק כתב שהם זרים ולא חשבם כהנות, )יא:ב יט"איס

  .להן קדושה כלל

  : ז שם"וזה לשון הרדב

צריך טעם למה הוצרכו כמה מיעוטים למעט בנות 
ל לפי שאינם זרים לגמרי לאכילת "וי. אהרון דחד סגי

לכך צריך למעט אותם  –תרומה והמורם מן הקדשים 
  .מכל עבודה ועבודה

ז שאי אפשר שיהיה להן חלות זר לגבי מקום "דעת הרדב, כלומר
אלא (י שאר דברים ומפני שאינם זרים לגב. אחד של הלכה ולא מקום אחר

ורק יש מיעוט להוציאם מכל עבודה , ממילא אינם זרים כאן, )כהנים הן
  ).ריש מצוה שצ(ח "וכעין זה כתב המנ 21.ועבודה

, אבל –ם משמע דיש להם שם זר "לפחות מלשון הרמב, ברם
  .זה רק לגבי עניני עבודה מלבד, כאמור

III . . . .האוסרים על רקע פן המקדש שבפדיון הבןהאוסרים על רקע פן המקדש שבפדיון הבןהאוסרים על רקע פן המקדש שבפדיון הבןהאוסרים על רקע פן המקדש שבפדיון הבן        

אבל אי אפשר , ם שאין נותנים דמי פדיון הבן לכהנת"מבדעת הר
שהרי ראינו שבכל היד  –לפרש סברתו שחשב שבנות אהרן נחשבות זרות 

ויש צורך לחפש סיבה אחרת שבגללה . ם בינן לבין הזרים"חילק הרמב
  .ם"נתמעטו נשים לדעת הרמב

  ):ביכורים' פרק א מהל(, ם"זה לשון הרמב

                                                           

המדבר על פסול אישה לעבודה בתוך דיון .) לו(זו גם כן פשטות הסוגיא בקידושין  21
ולא שיש  –ומשמע שאשה נתמעטה , )אפילו ישראלים(על החילוקים בין אשה ואיש 

  .לה שם זר
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, ונאכלים לזכרים ונקבות ל"החמש שבירושלים הן קק
כ אין ניתנין אלא לזכרי כהונה שהרי לאנשי "ואעפ... 

והבכור מקריבין חלבו ודמו ואין מקריבו , משמר הן
וכן עורות קדשים קלים ושדה אחוזה , 22אלא איש

והחרמים וגזל הגר אין זוכין בהם אלא אנשי משמר כמו 
ונתת שכן נאמר בו  וכן פדיון הבן לזכרי כהונה. שיתבאר

שדין ופטר חמור לזכרי כהונה , הכסף לאהרון ולבניו
  .לזכרים ולא לנקיבות הבכורות כולן שוה

  :ם"ויש לעיין בדברי הרמב

האם זה שווי  – "וכן פדיון הבן"מהו לשון   )א(
  או שזה מורה על שווי יותר , טכני שיש להם דין שוה

  .אדוק בין פדיון הבן ושאר המתנות הנזכרות כאן

 – "ין הבכורות כולן שוהד"מה משמעות   )ב(
ומה הצורך להגיד לנו ? רק פטר חמור ופדיון הבן? שלשתן

  .שכלן שווה

כדי לתרץ יש צורך להקדים ולבדוק הסיבה האוסרת נתינת שאר 
  .ם"ממתנות כהונה לכהנת לדעת הרמב

 הקדושה שבמתנותהקדושה שבמתנותהקדושה שבמתנותהקדושה שבמתנות. . . . אאאא

ם שאין לתת מתנות שיש בהן קדושה לחלק מין "דעת הרמב
 –הקדושה שבהן מונעת אותנו מלתתם לכהנת  לא ברור למה. הכהנת

אולי יש לכהנת פחות קדושה ). ואפילו בנשואיה(שהרי יש לה קדושה 
שכל , או. ומשום כך אין לנו לתת להן מתנות שיש בהם קדושה, מכהן זכר

                                                           

או , ל כלל"או שאינו קק .דשים קליםיש להעיר שמכאן משמע שאין בכור בכלל ק 22
וכן דייק בעל החזון  .ל"אין על האכילה שם קק, ל"שאף שההקרבה נובע משם קק

השווה , ברם .ולא לאנשי משמר, מהא שניתן לכל כהן שירצה) יא:סוכה ד(יחזקאל 
  .68הערה , להלן' ועי, ז הלכות בכורות"גרי
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והאיסור , כהן הוא רק כשהיא נישאת לישראל- האיסור לתת מתנות לבת
  .ם לבעלה ישראלשאולי היא תתן אות, בא מסיבה טכנית

כהן -בן כך ובין כך ברור שאין לתת מתנות שיש בהם קדושה לבת
הכהנת ") כ:ביכורים ט' הל(ם "שהרי כתב הרמב, כשהיא נישאת לישראל

 ".פ שהיא נשואה לישראל מפני שאין בהם קדושה"המתנות אע 23אוכלת
לפיכך אני אומר שנותנים , ראשית הגז חולין לכל דבר") יז:י(וגם כתב 

  ".פ שהיא נשואה לישראל כמתנות בהמה"ותו לכהנת אעא

מתנות ? איזה מתנות הן חולין שהיה ראוי לתת אותם לכוהנות
ושדה אחוזה וראשית הגז , חרמים וגזל הגר, ב ופטר חמור"פדה, בהמה

ועל כרחינו שיש , ראינו שרק שנים מאלו נתנים לבנות אהרן, ברם). ח-ו:א(
  .ם למעט נשים"סברא אחרת להרמב

? ם באמרו שרק נותנים מתנות חולין לנקבות"ומה מיעט הרמב
וחלה לכהנת אחר , תרומת מעשר, כנראה בא למעט שאין נותנים תרומה

ם טעם "אבל זה רק השארה אחר שלא הזכיר הרמב –שנשאת לישראל 
  .מניעת נתינת תרומה לכהנת נשואה בשום מקום

 מערכת המקדשמערכת המקדשמערכת המקדשמערכת המקדש. . . . בבבב

וחרמים , שדה אחוזה, ם גזל הגרלמה אין נותני, יש לשאול עדיין
ם כתב שכל אלו ניתנים לאנשי "הרמב? לכהנת אחרי שהם חולין גמורים

ונראה לומר שסברתו שאלו  –משמר כמו עורות קדשים וחזה ושוק 
כמו כן , וכמו שנתמעטה כהנת מעבודה, קשורים למערכת המקדש

                                                           

ם "חידוש הגמרא בחולין שהרמבשהרי כל , נראה פירושו אוכלת וגם נותנים לה 23
ורק רצה . ם לגבי ראשית הגז"וכן משמע מפסק הרמב. פוסק הוא שנותנים להן

ואולי כוונתו שלא היה (וגם שהיא אוכלת , שנותנים לה, ם לומר חידוש נוסף"הרמב
  ).שרק נותנים למי שיכול לאכול, לנו לתת אותן להן אם אינן אוכלת אותן
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שלא  אין מקריב"זכר לדבר (נתמעטה ממתנות השייכים לעבודה והמקדש 
  .ניתנים רק לכהנים זכרים, מכל מקום –אף שאלו חולין  24;)"איש

איזה מתנות אינן קשורים למקדש שהיה ראוי לתת אותן 
וחמישיתן , ומתנות בהמה, ראשית הגז, חלה, מ"ת, תרומה? לכוהנות

אבל השנים שאין להם קדושה ניתנים  –) יא:ביכורים א(ניתנים לנקבות 
  .ל"וכנ, ש בהן קדושה ניתנים רק לכהנת פנויהושלשתן שי, אפילו לנשואה

ם בענין "בהקדמה זאת ניתן לתרץ קושית האחרונים על הרמב
 –נתן טעם אחד לנתינת ראשית הגז לכהנת , ראינו שבפרק י. ראשית הגז

ם נתן טעם נוסף בפרק ראשון של "אבל הרמב ".חולין לכל דבר"שהוא 
  :ל"וז, הלכות ביכורים

שנאמר ? שית הגז ניתנת לכהנותומנין אתה אומר שרא
 –ראשית דגנך תירושך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו 

  .אף ראשית הגז, מה ראשית דגן ניתנת לנקבות כזכרים

וגם לא מופיע בשום מקום , הלימוד הזאת היא כנראה בלי צורך
ם "למה הוצרך הרמב) מיים חיים, ז"רדב(וכבר הקשו האחרונים  25.ס"בש

ם תירצו שהלימוד מתרומה כאן רק מתיר נתינה לכהנת וה. לדרשה הזאת
ם בפרק י למקור אחר המתיר "ולפיכך הוצרך הרמב, פנויה ולא נשואה

                                                           

 –מון הנגזל מן הגר נחשבת כחלק ממערכת המקדש קשה להבין למה החזרת מ 24
בענין ) ח-ו:א ח"וגו. ק קי"ב' עי(אבל העובדה היא שהחזרת הממון נחשב כקרבן 

  .אין מקריבין בלילה

שהרי  –יותר קל להבין למה חרמים ושדה אחוזה נחשבו כחלק ממערכת המקדש 
 –ם דבר לשמים לשון חרם ולשון מקדיש שדה אחוזה הוא אותו לשון שברגיל נותני

וניתן לומר שהחידוש בשני אלה אינו שנחשבו . לגבוה ולבדק הבית, כלומר למקדש
ואינם ) כעובדים במקדש(אלא שאותם חלקי המקדש ניתנו לכהנים , חלק מהמקדש

אבל גם , :)ערכין כח(פשוט שזה כן לדעת רבי יהודה . נמכרים לצרכי בדק הבית
  .י להלן נג"רש' אחוזה ועי ע נראה שזה החידוש בחרמים ושדה"לכו

אבל ההיקש רק שייך  –.) חולין קלו(יש היקש בין תרומה לראשית הגז בגמרא  25
גירסת  –יש בעייה בגירסאות בעמוד . לדברים אחרים ולא למעשה הנתינה לכהנת

. ע יש היקש בין תרומה לראשית הגז"אבל לכו, ס לפנינו"י אינה כגירסת הש"רש
אבל  –הוא מלשון ראשית ) להלן' עי(ז "וברדב, ן תתןבגמרא ההיקש הוא מלשו[

  ]".ראשית"ועניני הפרשה מ "תתן"יותר סביר ללמוד עניני נתינה מ
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ם "אבל עדיין לא ברור למה הוצרך הרמב. נתינה לכהנת הנשואה לזר
שאם הסברא שבפרק י , להמציע לימוד מדעתו לכהונת פנויה בפרק ראשון

  !ש שתוכל להסביר ענין פנויה"כ, היתה יכולה להסביר כהנת נשואה

שהיו שתי סברות למעט כהונת מראשית הגז . לדברינו ניחא, ברם
ם לשני מקורות "ולפיכך הוצרך הרמב. ַפן מקדש שבה ופן קדושה שבה –
אחד מורה שהוא כמו תרומה ומתנות ושייך לגבולין ולא למערכת  –

ומה שאין בו ואחד מורה שהוא עדיף מתר 26,)ראשית-ראשית(המקדש כלל 
אף , ם שניתן לכהנת"ולפיכך פסק הרמב. וניתנת אפילו לכהנת, קדושה

  .שאין מקור לזה בגמרא

        פדיון הבןפדיון הבןפדיון הבןפדיון הבן. . . . גגגג

ם לאסור נתינת פדיון הבן לכהנת הוא "סביר להניח שטעם הרמב
ולפיכך השתמש . מצד שהוא חישב את פדיון הבן כחלק ממערכת המקדש

, חרמים, ל"ב לקק"ר חמור ופדהלומר שהסיבה שווה בין פט "וכן"במילה 
  .ובכור בהמה טהורה, גזל הגר

פירושו בהמה  "כולן שווים"ם שהבכורות "מאמר הרמב, ואם כן
ולא בא  –שכולם קשורים למקדש , שכולם שווין –טהורה וטמאה ואדם 

  .ם לדמות פטר חמור ובכור אדם בלבד"הרמב

  :ם בריש הלכות בכורות"סמוכים לדבר הם דברי הרמב

ת עשה להפריש כל פטר רחם הזכרים בין באדם בין מצו
שנאמר קדש לי כל ... בבהמה טהורה בין ממין החמור

                                                           

נראות כמתנה לכהן כחלוף למה שאין לו ) ה- א:יח(המתנות המובאות בדברים  26
וגם נראה , ת שכל הפרשה מדבר על כהנים"י עה"הדבר כן לדעת רש(חלק בארץ 

ואלו שבבמדבר , )שמדבר על כהנים ולוים] מ"סה, י:י יג"שו[ ם"שהוא כן לרמב
, ברם). ל"ואכמ, ואם כן יש שני פנים בתרומה(חילוף עבודתו במקדש ) פרק יח(

  ).ה:י(ביכורים ' ם הל"השווה רמב
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בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה וכולן 
  27)ועיין מנין הקצר, מ עשה עט"וכן הסה. (לכהנים

ההפרשה של הבכורות והמתנה לכהנים הוא מחנה משותף בין  
  .28בהקשרם לעבודת המקדש ולפיכך כולן שווים, שלשתן

והסיבה היחידה למעט כהונת הוא , פדיון הבן הוא חולין גמורים
אלף = קצו :תשובה ד(ז "וזה לשון הרדב .ההקשר למערכת המקדש

  29):מאתים ששים ושבע

מ אין ניתן אלא "ג דלית בה קדושה מ"ב אע"ופדה
לזכרים כמו בכור בהמה שיש בו קדושה ואין ניתן אלא 

י שכל הבכורות יהיה להם דין אחד שיהיו לזכרים וראו
  .ניתנים לזכרים ולא נקבות

הרי הסברא למעט כהנת מפדיון הבן אינו קדושת המתנה אלא 
, לא ברור בדבריו מה הוא מהות הקשר. הדמיון לבכור בהמה טהורה בלבד

  .30אבל תחלת דבריו עולין בקנה אחד עם דברינו לעיל

                                                           

  .ואין צורך להגייה –בפדיון הבן  ",אין הלוים חייבים בה"ואולי זה פירוש  27
. ם"ור בכור אדם למערכת המקדש לדעת הרמבעדיין לא ברור מאיזה סיבה קש 28

ם הסובר שקדושת שבט לוי בכלל ובפרט נובע מקודם יציאת "ובפרט לדעת הרמב
ולכן אי , )ם"א ובשאר חיבורי הרמב:מ ג"כה, יב:י יג"שו' ועי, ג:ם א"עכו(מצרים 

 –אפשר לומר שקדושת בכור אדם הוא מצד שהיה ראוי לעבוד במקדש לדעתו 
  .לכל הפחות, ר לומר כן לגבי פטר חמורופשוט שאי אפש

גברא העובד "פירש הרב רוזנסוויג שההקשר הוא שפדיון הבין ניתן לכהן כ
אבל עדיין צורך להתלמד , כעין דבריבו לעיל בעניין חרמים ושדה אחוזה ",במקדש

  .כיצד דין זה קשור לשאר דיני פדיון הבן
ואין ליתן , בעלי התוספות ם מול"ז לקבוע בזו התשובה שהלכה כרמב"בא הרדב 29

  .דמי פדיון הבן לכהנת
וכן פדיון הבן לזכרי כהונה שדין הבכורות כולם "ם הוא "ז ברמב"גירסת הרדב 30

פ הדומות השמיט הטעם של "ונראה שמתוך השמטה ע "שוה לזכרים ולא לנקבות
ע "וצ, וגם השמיט פטר חמור(ב בגירסתינו "ם לגבי פדה"המובא ברמב "אהרן ובניו"
לא ידוע איך היה . וכן משמע מסוף התשובה, )ם בהלכה יא"כ איך הבין הרמב"א

ב הוא מצד "האם היה עדיין אומר שהמיעוט בפדה, מפרש אילו היה לו גירסתנו
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כל ההלכה שניתן רק ם שכתב ב"וכן יש לדייק בדברי הרמב
וזה כדברינו לעיל שמנע  – "אין ניתן לכהנת"ולא כתב  "לזכרי כהונה"

בנוגע לעניני מקדש שהרי שם אין להן  "כהנת"כהן -ם מלקרוא לבת"הרמב
  .קדושת כהונה כלל לגבי דבר זה

שיתן הדמים "ם כל מצות פדיון הבן היא "ואף שלדעת הרמב
שון פדיון רק מורה לנו איך ניתן הדמים ול, ואין פדיון כלל) עשה פ( "לכהן

  . עדיין הוא קשור לקדשים ולמקדש, אפילו הכי –לכהן 

IV . . . .האוסרים על רקע קדושה שבפדיון הבןהאוסרים על רקע קדושה שבפדיון הבןהאוסרים על רקע קדושה שבפדיון הבןהאוסרים על רקע קדושה שבפדיון הבן 

  כבר ראינו שיש שלש סיבות למנוע מליתן פדיון הבן לכהנת

  אין לה מעמד כהונה) א(

ב קשור למערכת "ופדה, אין לכהנת שייכות למקדש) ב(
 31המקדש

 32ש קדושה בפדיון המונע נתינה לנקיבהי) ג(

ם אסר "והרמב, י אסר משום הסיבה הראשונה"וגם ראינו שהפנ
לדברים אחרים ולא לענין ' ם הביא טעם ג"והרמב, משום הסיבה השניה

  .פדיון הבן

ויש לעיין אם אפשר לומר שאין נותנים דמי פדיון הבן לכהנת 
  .מצד הקדושה שבפדיון

                                                                                                 
כתב :) חולין קלא(ס "ניראה שבחת. השווי לבכור בהמה והקשר למערכת המקדש

  .כעין דבריו אפילו לגירסתנו
, )ג(שכתב שאם אין קדושה בו , תבלבל בין הסיבותח ה:ד סא"בתפארת יעקב יו 31

  ).א(כ "אין צורך לגזה
וזה לשונו . י נתקל בבעיה הראשונה ובשלישית בענין זרוע לחיים וקיבה"רש 32

הרי מותרת בהן ולא  –דאינן אסורים לזרים , דכיון דקדושה לית להו":) קלא(בחולין 
קסבר אפילו כהנת ] כאן בטעותהסימן לויקרא [ואי משום ונתן לכהן . דמי לתרומה

ומשמע מתוך לשונו דאולי גם הוא יסבור כתוספות להתיר פדיון הבן  ".משמע
:) נא(י "שדיוקו ברש) קכו' עמ(ופירוש זה בניגוד ל ספר פדיון הבן כהלכתו . לכהנת

  . קשה להבין בהחלט
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        קדושת הבןקדושת הבןקדושת הבןקדושת הבן. . . . אאאא

קדש לי כל "(המקרא מרמז לאיזה שהוא קדושה בבן  אף שלשון
פשוט , ולכן .ס ורוב הראשונים שאין קדושה בבן"משמעות הש –) "בכור

עשיית "י "שאין צורך לחלל אותה קדושה על המעות ולהוצאו מן העולם ע
  .של פדיון הבן "מצותו

לבאר שיש מקצת קדושה ) לז-לד:שה(האריך בעל ערוך השולחן 
. אבל לא ברור מנין לו דבר זה, )נג:שה(אין בו קדושת הגוף אף ש, על הבן

אף אם לדעתו אין קדושה (ט אלגזי שיש קדושה לבן "כמו כן כתב המהרי
וחזר בו  –ג :א, ג:ס(אף שאין נפקה מינה למעשה בדבר ) במעות ביד כהן

  33).ב:שמות יג(ספורנו ' ועי, )'באות ח

        חלות על המעותחלות על המעותחלות על המעותחלות על המעות. . . . בבבב

אפשר לומר דמשעת , שה על הבןואף אם לא נאמר שיש קדו
ממון פדיון של "או לכל הפחות של (הפרשה יש חלות של מקצת קדושה 

ע אין חלות קדושה "אף אם לכו, כלומר. משעת הפרשת המעות) "כהן
ניתן לומר שיש איזה  –ע אין שום חלות במעות ביד כהן "ואף שלכו, בבן

גזי מעלה ט אל"המהרי. 34דרגא למעות משעת הפרשה עד שעת נתינה
שמשווה לפטר חמור שמשעת  –ד :יג(אפשרות זאת בכמה מקומות 

א :פב, )ג:אבל השווה סוף ח(, פקע איסוריה מיניה ונתחלל בשה"הפרשה 
ועיין , א בלבד המצריך פסוק לחייב הבעלים באחריות הממון"לדעת ר –

  35 ).אות עט השני

                                                           

 יש יותר מקום לומר שיש צד קדושה בפטר חמור שגורם לאיסור הנאה בו קודם 33
  .ל"ואכמ, ב- קובץ ביאורים אות א, .יא-:גמרא י' עי .פדיון

קל להבין שמשעת הפרשת המעות נתחלל קדושת הבן על , אם יש קדושה בבן 34
כמו שבשעת , ולא פקע אותו קדושה עד שנעשית מצותו בנתינה לכהן, המעות

  .וחל שם תרומה על התרומה, הפרשת תרומה פקע שם טבל מהפירות
אבל עדיין נשאר כל , שלווים רק פטורים בבכורה בגברא, )ב:א(יל בדבריו לע' וע 35

, )וליתנו לכהן, ולפיכך חייבים להקריב בכור תם(שם בכור בחפצא על הבכור 
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סביר להניח שאם יש קדושה במעות שיש צורך לתת , כאמור
ולא דמי לזרוע ולחיים , תם לבעל קדושה יותר כדי להוציא הקדושהאו

כ אפשר שיש לכוהנת "ג, ברם .וראשית הגז שאין צורך להוציא הקדושה
מספיק קדושה כדי לקבל המעות ובידי כך להוציא את הקדושה הזאת 

  36.מהמעות

ולפיכך אסור לתת , שיש מעמד למעות, ש"נראה שזה דעת הרא
    37 .ןוכדהל, אותם לכהנת

        שששש""""סברתו של הראסברתו של הראסברתו של הראסברתו של הרא

שכהן שמת אחר שלשים והניח בן חלל אינו :) מז(איתא בגמרא 
משמע שדעת . קודם מיתתו "שהרי זכה האב בפדיונו" - 38חייב לתת לכהן

דפדיון  –שאין הבן חייב לעשות כלום ) ט אלגזי"וכן פירש מהרי(' התוס

                                                                                                 
הלווים יהיו חייבים להפקיע זו , שאם כן, ומשמע מזה שאין איסור השייך לבכור אדם

  .האיסור
אם אין נותנים לה ) לו פנויהאפי(יש לעיין אם יש היתר לתת תרומה לכהנת כלל  36

כקדשי המקדש "שהם ) נא' זרעים סי, העתיד(ש "דעת הערה. דבר שיש בו קדושה
ומשמע שלא בא לומר שתרומה קשורה למערכת המקדש  "דאינן ניתנין לבנות אהרן

לא הסביר , בכל זאת. אלא שהקדושה שבתרומה אוסרת נתינה לכל נקבה, )דמנין זה(
לפחות בענינים שאינם קשורים , פחות קדושה מזכרש למה יש לנקיבה "ערה

  .למקדש

מהדורת [עשה קכו ' עי(וקיום בנתינה כלל , מצוה, ם שאין מעמד"שיטת הרמב
 .ופשוט שניתן לכל מי שאוכל תרומה, )א:ו, א:תרומות ב, ן שורש יב"רמב, ]קאפח

 ש אינם ברורים"ראיות ערה[ .ם את הפסוקים בחומש"קשה כיצד קרא הרמב, אך
  .]כ אינו נראה"ג) ד סא"יו(ת ישועת מלכו "וקריאת שו

לא היו ניתנים  –שאילו היה קדושה בדמים , )סה(ת ישועת מלכו "וכן כתוב בשו 37
  .לכהנת

כ "אבל ג, :)משנה יב, יד:ש א"רא(פשוט שיש חלות בהפרשת השה של פטר חמור 
ב ממון פשוט שאחר ההפרשה השה נשאר חולין גמורים ביד ישראל ורק יש חיו

, ה והוא"ד. י ט"רש, מהריט אלגזי אות ט(לשהט כהונה בלי שום חלות איסור והתר 
  .).סוגיא סוף יא

אלא , ב אינו פטור גברא שאינו חייב במצוה"מפורש מכאן שפטור כהן מפדה 38
אבל אם יש לאב כהן בן . שאין מצוה על חפצא של כהן להפדות –פטור חפצא 

  .ן מעיקר הדיןממלא חייב בפדיון הב –ישראל 
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נותן וכשהאב כהן ממילא הוי כאלו , הבן הוא מצוה לתת ממון לכהן
  .39המעות לעצמו בלי מעשה כלל

י שם משמע שאפילו כשאב כהן קיים יש צורך "ברש, ברם
חלל בן , שלמעשה, )ג:ח(ש "וכן כתב הרא 40".להפריש ולשקל לנפשיה"

ויש לעיין  ".ולא יתנם לכהן, ויפדה את עצמו, סלעים' מפרש ה"כהן שמת 
  .מה טיב הפרשה זו

, ות ומעמד בנתוניםשהצורך בהפרשה הוא לאפשר חל, והנראה
ברוב מצוות התורה יש רק מצות , במילים אחרות. מעבר לחייבו ממון

' עי(ושם יש רק חיובי ממון או נתינה ואין שינוי במעמד חפץ כלל , נתינה
אבל במקצת מצוות  –) הענקת עבד עברי, נתינת שכר שכיר, ראשית הגז

צר חלות קדושה או לי, יש צורך להפקיע איסור או להסיר שם טבל וכדומה
וכן משמע מהצורך בהפרשה (ובאלו מצוות יש צורך בהפרשה . על החפץ

 :).יא-.יא

ש שיש איזו מקצת "נראה שדעת הרא, בפדיון הבן, וכמו כן
ונוצר , קדושה או שם איסור על הבן ועל ידי מעשה הפרשה פקע אותו שם

זמן שם מקצת קדושה או שם איסור על המעוט עד שיתנו לכהנים ובאותו 
ונהפכו המעות לחולין ביד , פקע אותו אסור לגמרי על ידי עשית המצוה

  .אפילו פנויה, ולפיכך אין ליתן לכהנת. כהן

        שששש""""לימוד של הראלימוד של הראלימוד של הראלימוד של הרא

, סוף הלכות פדיון בכור בסוף מסכת בכורות(ש "וזה לשון הרא
  ):ש כלל מט"ת הרא"ובשו

דפשיטא כל היכא דכתיב אהרן ובניו אמרינן כהן ולא 
ויתן משה את כסף "רשת במדבר סיני כתיב ובפ, כהנת

                                                           

  .ם בסוגיא ובפדיון הבן בכלל"וכן נראה הבנת הרמב 39
כתב שיש הוא אמינא שכל פדיון הבן יהיה רק הפרשה בלי נתינה : ובסוף דף נא 40

  .לכהן
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ק "בפ 43י"דלא כפרש... 42לאהרן ולבניו 41הפדויים
כ לא "כ שקל סודרא לפדיון הבן דר"דקדושין גבי הא דר

  .44אלא בשביל אשתו היה לוקח שהיתה כהנת, היה כהן

דחוק לומר שהדרשה היא היוזם שהביא ? מה טיב הדרשה הזאת
דרשה זו לא מופיע בשום מקום  דהא –ב "ש לאסור כהנת בפדה"הרא
ש אסר "אלא נראה שהרא. ויש בה הרבה בעיות כמו שנדון להלן, ס"בש

והוא המציא את הדרשה כדי להביא ראיה , וכדברינו לעיל, כהנת מסברא
  .45שלא נסתמך על דברי בעלי התוספות בקידושין, לדבריו לאסור כהנת

  :מה סיבותוהיא קשה מכ, לא תפסו בעלי התוספות בלימוד הזאת

דמפשטות הסוגיא בחולין משתמע ) ח:ד סא"יו(א "העיר רע) א(
אולי (שיש מיעוט לכהנת רק לגבי הקטר מנחת כהנת כליל 

                                                           

שם  "פדיום"המילה  ".פדים"ולפיכך הכתיב , ופירושו אלו שנפדו .על פי הקרי 41
  ).ת"ע עה"א' ע(פירושו כמו פדיון בנון 

  .ם לעיל בהלכות ביכורים"שה זו גם המציא הרמבכעין דר 42
וכן . ט"וכן הגיה במעדני יו, י"ולכך סביר להגיה ר, י"לא מצאנו דבר זה בפירש רש 43

דעת . 31הערה ' ע, י"אפשר שזה דעת רש, ברם .ת מהדורת כהנא"הגירסא בשו
  .המוציא לאור במהדורת מכון ירושלים אינו מובן

ם הנמצאים "פדיון בכור הם ציטוט מדברי מהר מילים אלו המופעים בהלכות 44
בתוספות ) שכט' סי( ם דפוס לבוב"ת מהר"ובשו, בשמו) תתלו:א(א "ת הרשב"בשו

וביותר , )"ורב כהנא אחריני טובא הווי דהוו כהנים"(י "שורה הדוחה את פירוש ר
דעת המעדני . קסז' ם מערכת כהנא סי"ת מהר"בירור ובלשון ראשן וחתימה בשו

ראיותיו , ברם. ש"ולא הרא, פדיון בכור' ש חיבר את כל הל"שבין הרא) ע:ח:ח(ט "יו
ם בסוף "ואולי ראה את המהר, ש את הלכות אלו בסוף ימיו"רק קובעים שחיבר הרא

וכל זה ). וכן רק משמע מהא שכלל סברתו בתוספותיו לפסחים ולא קידושין(ימיו 
גם . ש"תו זמן של פסקי הראשמע שכתב שהלכות פדיון בכור נתחבר באו-דלא כתא

, ם שחייב הכהן לקבל בכור בהמה טהורה ואין רשאי לסרב"ראוי להעיר שדעת המהר
ש "רק נמצא בהלכות פדיון בכור של הרא, )קעט, קסט, כהנא קסח(ז "ואפילו בזה
אבל , )ב:ג(ם בפסקיו בדין חלב פוטר "ש על דעת המהר"וכן חלק הרא .ולא בפסקיו

  .בהלכות פדיון בכור ש מזה הדין"שתק הרא
והלך , גם כן נחלק על דברי בעלי התוספות.) מט(ש פסחים "בתוספות הרא 45

הולך . ש קידושין ח"תוספות הרא, ברם .והביא אותו דרשה שם, כשיטתו כאן
גם הולך .) קלב(ש חולין "הרא' תוס). בתירוץ השני(בעקבות בעלי התוספות שם 

  .ם אסרואבל גם התוספות בחולין ש –בשיטה זו 
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ולא באתה הסוגיא לומר שיש יותר מקומות  46,)מקבלה מסיני
אפילו כשכתוב , ומשמע שבשאר מקומות 47.שאין כהנת בכלל

  .כהנת כך בכלל, אהרן ובניו

שהלימוד של .) קידושין ח(ם הלוי הורוויץ "והעיר מהר) ב(
, ש בא מפסוקים המספרים על מעשה שהיה בימי משה"הרא

. ולא על פסוקים הבאים לצוות שום דבר, שפדו בכורים בלווים
אי אפשר ללמוד ממנה לדורות שאפשר שעל פי בדיבור , ולכן

  .היתה

 "אהרון ובניו"אפשר שגם במנחת כהן אין לומדים ממילים ) ג(
 48,:)סוטה כג(' כן הוא דעת הירושלמי המובא בתוס –למסקנה 

שכן דעת בעלי התוספות  49)ד שא"יו(ס "ת חת"וכתוב בשו
 . בקידושין

 "אהרון ובניו"י בחולין שאף שם אין מיעוט של "דעת רש) ד(
בני אהרן ולא בנות "אלא של ) שזה מורה רק על ספור דברים(

                                                           

אבל כשכהן , שיירי המנחה נאכלים לכהנים, כשישראל או כהנת מקריבים מנחה 46
מורה שלגבי דין זה  "אהרון ובניו"הלימוד של . כולו נשרף ואינו נאכל, מקריב מנחה

  . כהנת כישראל ולא ככהן זכר
ב "א לפסוק להקל או להחמיר בשאילת נתינת דמי פדה"לא ברור אם בא רע 47

' ותוס) חולין(י "ושכן כתבו רש, לה כתב דפשטות הסוגיות להקלדבתח, לכהנת
, א להחמיר"והתשובה ברשב, ז"רדב, ם"רמב, ש"ובסוף כתב שדעת הרא, )קידושין(

  .ע"וצ
י או רבי ישמעאל המוציאה כהנת ממנחת "הסוגיא בבלי שם מביאה דרשת ראב 48

א אליבא דהילכתא וכבר ראינו שזה של. כהן ולא כהנת –כהן דכל מקום שכתיב כהן 
שלא כתוב  "כהן"לדעת הסוגיא סוטה רק יש מיעוט ממילה , ברם.). [חולין קלב(

  ]לגבי פדיון
שלא , דבריו שם על מעשה שהיה שדנו אם אפשר להיות פדיון הבן בלי כהן שם 49

' ע(בזמון שאחר הסעודה שעושים שם לפרסם הדבר  "ברשות הכהן"להצריך לומר 
  )יא:ד שה"יו
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כ אין מקום לדרשת "או ).ש"רש' וע(,שיש בכל התורה  50אהרן
  .לגבי פדיון הבן "בני אהרון"שהרי לא כתיב המילים , ש"הרא

ואף שיש . ש למד מפדיון שעה לפדיון דורות"הרא) ה(
עדיין , :)מנחות לז' עי, .י בכורות נא"רש(מהראשונים שעשו זאת 

 51.קשה איך נקט לימוד שעה לדורות בלי שום פקפוק

  :יש כמה הבדלים בין הפדיון דמאז

  :)ל ג"רד' עי(שם פדו בכורים בלווים ולא בסלעים . א

ללמד שאותה סטאטוס שהיו ללוים :) ד(יש צורך בלימוד . ב
  . בגברא שם ממשיך לדורות

. ד(שם היה פדיון בהמה טהורה שאינו נוהג כלל לדורות . ג
  )'ק ה"שטמ' ועי; ה ועוד"ותד

שלא : אפילו פדיון בהמה טמאה שהיה אז אינו ששווה לדורות. ד
שלא חייבה התורה בהם , היה שם פדיון חמורים אלא חילוף חמורים בשיין

 ).ה אם"סוף תד' עי(נתינה לכהנים 

כן למדה הגמרא מה שהיה בפדיון מדבר .) ד(בסוגיא לעיל 
אם הפקיעה קדושתן של "הסוגיא שם קשה להבין באמרו . לפדיון דורות

                                                           

 –ששם בארנו דיש שתי סיבות לומר שמנחת כהן מוקטר ', רי בקול צבי טמאמ' עי 50
או שמשום שכהן הוא אוכל , או שמשום רום מעלתו של כהן יש להקטיר מנחתו

סבורים ' ובארנו שבעלי התוס. גנאי הדבר שהוא יאכל כמעט כל קרבנו, המנחה
אין ) אהרן בני אהרן ולא בנות(כ ברגע שנתמעטו מעבודה "וא, כאפשריות השניה

ם "הוכחנו שדעת הרמב, ברם. ל"ש הנ"ודלא כרא; י כאן"כדעת רש –מנחתם קרבה 
אף שנתמעטו בנות אהרון , ואם כן. כ בלי טעם"במשנה תורה שהדין הוא גזה

ולפיכך יש , עדיין לא נתמעטו מהקרבת מנחתם, מעבודת המנחה בתחילת הפרשה
בניגוד לדעת בעלי (ם "הרמב לדעת, ואם כן .צורך ללמוד אחר של אהרון ובניו

, יב-י:ק יב"במעה "כהנת"אין דין זה קשור למערכת המקדש ולפיכך קרה לה ) 'התוס
ם לשטתיה לדברינו לפרש "כ הרמב"וא, ה נתמעטה"שיש לכהנת קדושת כהונה ואפ

  ].)ם אינו נכון"ק ברמב"ד בהלכות מעה"גירסת הראב[ריש הלכות ביכורים 
  .ות הגדרות ששיך יותר ללמד משעה לדורותמדבר על קביע: סוגיא מט 51
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שהרי  "?ל עצמםלא יפקיע את ש –קדושת של ישראל במדבר  52לוים
וכבר ! במדבר היו הלוים פשוטים ואין מזה ראיה לבכורי הלווים בזמנינו

לוי בכור דין הוא שלויות ", שבאמת כוונת הגמרא היא' י ותוס"פירשו רש
אבל עדיין לא ברור למה העובדה שפשוטי לוים טרם  ",שלו יפקיע עצמו

והנראה  .ן הזההתקדשתם הפקיעו בכורים מגיד לנו שום דבר על לוים בזמ
אלא לומר , שכוונת הסוגיא שם אינו ללמוד פדיון דורות מפדיון מדבר

למה , ואם כן, שרואים אנו מפדיון מדבר שקדושת לוי שווה לקדושת בכור
יהא צורך בלוי לפדות את עצמו אם לעתיד עומד וקאי הוא באותה רמה 

הפעיל ראיה לדבר שהסוגיא מתייחסת לפדיון מדבר בלשון  53.של קדושה
  )ִתָפַקע(ולפדיון דורות הנלמד ממנו בלשון פועל , )הפקיעה את(

 .אין לימוד ודרשה בין פדיון מדבר לפדיון דורות, ואם כן
שהמעשים , התוצאות מהעובדות שהיו מאז יוצר נתונים הקשורים לזמננו

אבל איננו מעבירים , בימים ההם מורים שקדושת לוי שווה לקדושת בכור
  .בל לפדיון הבן היוםדין מפדיון מד

). ה:שמות יג(ה לקדש בכורות "כזכר ליציאת מצרים רצה הקב
ונראה בכוונת אותה הקדושה שהיו הבכורות באין למקדש ומסייעים 

עד שלא הוקם המשכן "ואולי זה הוא פירוש (בעבודתם במקדש  54לכהנים
 שהיו עוזרים לכהנים, :)זבחים קיב(היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות 

  55.בשחיטה וכדומה

                                                           

, ע מה הכוונה כאן"וצ, הדבר קשה שלא מצאנו לשון הקדשה בלווים אלא הבדלה 52
  .ל"ש הנ"ואם זה כעין דברי ערה "קדושת בכור"וכמו כן קשה מה הוא 

  .א"לקמן בציון בדברי רע' וע 53
י "רש, כ- יח:יד, ז- ג:בראשית יב' ע(קדושת כהנים מצאנו עוד קודם יציאת מצרים  54

ומעמד אהרון ובניו מצאנו , )יב- א:ראשונים בראשית מט, כח:מו ,לב:בראשית כה
  ).ט- א:שמות כד(קודם שחטאו הבכורים בעגל 

) בכור של בכור עד אדם הראשון(שם הוא מעמד הבכורה  "בכורים"או שפירוש  55
, כולהשעוד לא נתפרדה למשפחתה ) ולא הבכורים של שמות יג(של ספר בראשית 

  .עד שנבחרו בני אהרון להיות כהנים לעולם ועד
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לשיר : ה"והיה ראוי שאותן בכורים יהיו מופרשים לשמו של הקב
שמות ( "בכור בניך תתן לי" מאמר הכתוב–ולשמור מקדשו , לפניו

  .אלא שחטאו אותם בכורים בעגל ואבדו מעמדם, 56)כח:כב

  .ואחרי כן היה הצורך לשתי דברים

כל קדושה ומעמד שהיו לבכורים לעזור לכהנים ) א(
שכולם , כלומר הלוים, וצרך להעביר לאנשים אחריםה

  .לא חטאו בעגל

היה צורך ליצר מצוה חדשה לעשות לבכורים כזכר ) ב(
ונתינת חמש  "פדיון"ליציאת מצרים כלומר המצוה של 

קודם עגל נהפך ) כח:שמות כב( "תתן לי". סלעים לכהן
 57.אחר העגל) כ:לד( "כל בכור בנך תפדה"ל

כדי לתן ללוים מעמד ). ב(כפדיון ) א(ופשוט שאין פדיון 
, י"והשווה רש, מא:ע במדבר ג"א' ע(הבכורים היה צוריך להחליף בהמות 

 .שלא מצאנו בפדיון בכור לדורות –) מאמרי בבכורי קיץ שנת תשנו' וע
ופדיון דורות הם  58.וגם לא היה צורך בכהן להחליף הבכורים והלוים

  .יםמתנות כהונה מחודשת כזכר ליצאת מצר

                                                           

, או הבכורים שיצאו ממצרים, לא ברור אם זה כל גברא בכור הנולד מכאן ולדורות56
  .הם ובניהם עד סוף העולם

, נאמר קודם העגל) יג:שמות יג( "כל בכור אדם בבנך תפדה"אף שפסוק , אם כן 57
מצות אלו לא נהגו עד שבאו  .עגלהוא רק מורה ההלכות אליבא דעתיד שיחטאו ב

ושבעתיד , וידוע לפני בורא עולם שעתידים לחטוא קודם בואם לארץ, )יא:יג(לארץ 
מצוה זו לא נהגה עד לאחר שנתקדשו "ם וחזקונו שם "כן דעת רשב. ישתנה המצוה

שקודם לכן לא נתן פדיון , כלומר – "הלוים בשנה שניה תחת כל בכור ישראל
דברי החזון ( יאץ:ן יג"וכעין זה בדברי הרמב. במעמדם וקדושתםבכורים אלא עמדו 

אבל אף שמקצת  –קשורים לענינינו ) ז:ח קכה"או(ע שעוול שם "איש שהובאו ע
  ).יש הרבה הסתבכות שם, דבריו נראה

זה הוא הוראת שעה כדי  –אף שפדו הבכורים העודפים בחמשה סלעים לכוהנים  58
, .י נא"רש' ע( "מתנות כהונה בגדול"ה בפדיון אבל לא הי, לתרץ בעיית העודפים

פדיון , במילים אחריות). סלעים לדורות' ת בעניין מקור לה"ן עה"ע ורמב"א, י"ורש
ונתינת דמי , "כהן"הכור בזמן הזה הוא מתנות כהונה וניתן לכהן בשביל שהוא 

  . לאהרון הכהן "' על פי ה"העודפים במדבר לכהן הוא הפקעת קדושת בכורה 
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אבל לא , כל בכור הנולד בזמננו נקדש הוא עד שיפדה, וכמו כן
אבל קדושת בכורים ופדיונם במדבר ללוים  .בניו אחריו עד סוף הדורות

בכורים "אלא גם פדיון כל כת של ישראלים , הוא לא רק פדיון עצמם
ומנחת סולת  7במדבר , כלי חמדה' וע( 60.עד סוף כל הדורות 59"לעבודה
עדיין  –והצרוך לומר שאף שהיו ללוים מעמד חשוב במצרים [. 61)מצוה יח

, יג:ת בראשית נ"י עה"רש' ע(לא היו עובדים במקדש לולא חטא העגל 
או שכל מעמדם במצרים כנבואה  –) ד:י שמות ה"רש, ד:ראשונים שמות ד

  .]על שם העתיד

                                                           

  .54עיין הערה  59
  :יש שני נפקא מינה לעובדה שהפדיון הזה הוא גם לדורות העתידים 60

מלבד שאין סברא  –מה :חזקוני ג(בזמננו אין סברא שלוי יפקע בכור   )א
  .דכל קדושת בכור הראוי ללוי כבר ניתן ללוים, )שלוי יהיה שייך לפדיון כזה

  )יב:חזקוני ג(נחלת הלווים לעתיד נתנו לבכורות   )ב
אם האמת היא שכל , ור דברינו יש מקום לשאול מנין נובע קדושת אהרוןלא 61

  .אפשריות' יש ג. קודשת בכורות נתנו ללוים

שהיה ללוי קדושת כהונה הניתן ) ם"ובחבורי הרמב, 23הערה ' ע(ם "דעת הרמב) א
  .קשה לקבל בפסוקים) יד:י שמות ד"רש' ע(ודבר זה . ובניו, עמרם, לקהת

 .כמו שניתן למשה המנהיגות בעבור ענותנותו, הרון בעבור צדקוהכהונה ניתן לא) ב

) כג:ע שמות ו"א' ע(בני אהרון קבלו אותו מאלישבע שקיבל מאביה עמינדב ) ג
ראיה אחרת  ).א ריש אחרי מות"גר, :מנחות כא' עי. (ב –וכהונת אהרון כמו לעיל 

בני אדם שבהמתם  לימודים על' בגמרא יש ד .שכהונת אהרון שונה מבניו הוא בדף ד
 :פטורים מפדיון מדבר

  לווים פטורים שהם הפקיעו את של ישראל. א

הוקשו הלוים "ש, )ת"מזרחי עה' עי(אף שלא הפקיע את של ישראל , אהרון פטור. ב
  "זה לזה

אף שנראה שרק ( "נקראו כהנים לוים"פטורים ש, כנראה אלעזר ואיתמר ",כהנים". ג
  )ל"ואכמ, וכדומה "כהנים הלווים"ל למקום שנאמר בו "כיוון ריב

  אותו סטאטוס בגברא ממשיך לפטור כולם לדורות שנאמר בהוויתן יהיו. ד

בניגוד לבניו שהם בעיקרון נחשבו ) 'ב(הרי שאהרון בעיקרון נחשב ללוי   
  )'ג(כהנים 
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לדעת בעלי  :ש לשיטתם"והרא' אז הלכו תוס, ואם כל זה נכון
על כל מי (סלעים לכהן ' פדיון הבן בזמננו הוא חיוב נתינת הכל , התוספות

ואין שום קשר . כמתנות כהונה גרידא) זכר ליציאת מצרים, שנולד לו בכור
אהרון "ורק שם מופיע . בין זה לחלול קדושת בכורים לשירה על ידי הלוים

  .ואין למעט כוהנת, )ס שא"וכן פירש בחת( "ובניו

ון הבן בזממנו עדיין הוא חלול ש כל פדי"כ לדעת הרא"משא
ובודאי יש קשר לפדיון , י נתינת ממון לכהן"ע 62מקצת קדושה שיש לבן

אף ששם היתה רמת קדושה יותר (כ יש חלול קדושה "מדבר ששם ג
  .ויש ללמוד משם לכאן 63.י נתינת ממון לכהן"ע) גבוהה

        שששש""""הקיש של הראהקיש של הראהקיש של הראהקיש של הרא

לא רק  ואמר שהדין הזה קיים, ם"ש על דברי המהר"הוסיף הרא
ש התייחס לזה בשתי "הרא. לגבי פדיון הבן אלא גם לענין בכור בהמה

  שורות

  ואין ליתן לכהנת בכור בהמה ולא פדיון הבן) א

 .ואתקיש להדדי בכור אדם ובכור בהמה טמאה) ב

                                                           

שאין לבכור אדם ) יז:יח(גם אפשר לפרש למה פשוט בבמדבר , ל"לאור הנ 62
דאחד קודם פדיון הלוים ואחד  –משמע שיש לו קדושה  )ב:יג(ובשמות , קדושה
  .ש שיש לבן מקצת קדושה צריכין תלמוד"ש והער"דברי הרא, ואם כן. אחריו

ש את הדבר מהפסוקים "למה לא למד הרא) לג:סא' ועי, ג:שה(ש "הקשה הערה 63
ם כהנת בכלל הפסוקים ההם שהרי "וכבר ראינו שלדעת הרמב. של דורות בקרח

). לו:כה:והדבר נעלם מעיני ציץ אליעזר ה(ש לשיטתו "והערה, תרומה נותנים לה
  ). כה:ש שה"ערה' וע(' ד שא"ס יו"והשווה חת

כמו כן שי , ס שכמו שיש טעם לומר שמנחת כהן רק לכהן העובד"גם כתב שם בחת
שהרי הבכורים היו ראוים לעזור לכהנים  –טעם לומר שממון פדיון רק לכהן עובד 

 –ש "ואולי זה כעין סברת הרא. כך אולי לא היה ראוי לתן אותם לכהנתולפי, בעבודה
קשור לקדושה שהיה לבכורים לשעבר לענייני  שאין פדיון זמנינו ,ל"כנ, אבל נראה

ואין סברא לפי זה ליתן הפדיון רק לכהן , והוא רק כזכר ליציאת מצרים, מקדש
  .העובד
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, ש כאן לדבר על בכור בהמה טמאה בלבד"נראה שכוונת הרא
וכן משמע  64".בכור בהמה טמאה"ב בתחילת דבריו "וכן הגיה הגרי

  .מההקשר לשורות שקדמו לדבריו

ועל , ש על פטר חמור"ט שדבר הרא"מפליא שסבר המעדני יו
היה רק ' ש בשורה ב"נראה שגירסתו ברא 65.בכור בהמה טהורה בעלת מום

ואם כן ההקיש של  66,ש"ת הרא"וכן איתא לפנינו בשו "בכור בהמה"
ט "וטרח המעדני יו, ם"וכעין דברנו ברמב, הבכורות' ש הוא בין ג"הרא

וכתב שהוא הקיש חלש ורק אפשר ללמוד ממנו דבר אחד , למצוא ההקיש
ע שהביאו דעת "וכן נראה דעת הטור והשו. האיסור לתת לכוהנת –

  ).א שם סוף אות ה"וכן הבין הגר(שו ' ש בריש סי"הרא

, :י, .ד(במסכת בכורות מצאנו שהוקשו פטר חמור ופדיון הבן 
ברם , :)כו(וקשו בכור אדם ובכור בהמה טהורה וכן מצאנו שה, :)יב

ט שיש הקיש גדול הכולל את "ש לפי המעדני יו"משמע שדעת הרא
ש יש גם פן "שלדעת הרא, וזה יעל יפה אם דברינו לעיל 67.שלשתן ביחד

והוא יותר קרוב , קדושה ואיסור השתמשות לדבר חול אם בכור אדם
  .לבכור בהמה טהורה ופטר חמור

ש כמו המעדני "קרה את דברי הרא) י:בכורים א(מ "בעל המל
ם "הוא פירש הרמב, ברם. א"ט והגר"ושאל הקושיא ששאל התוי, ט"יו

ש שרק היקש פטר חמור "ב את הרא"באופן שפירשו יהודה מץ והגרי

                                                           

  .ש"ת הרא"ירסתנו בשווגם אינו נכון על רקע ג, אף שההגה בלי צורך 64
בכור , שם' לדעת תוס .שם יש לימוד שבכור בעל מום ניתן לכהן, .בכורות כח' עי 65

ויש צורך ללימוד שבכור ניתן לכהן , )שכולו לכהנים(רגיל דומה לחטאת ואשם 
, יש לעיין מה קורה אחר הלימוד .אף שאין חטאת ואשם ניתנים לכהן במומם, במומו

   .או לא אם הדמיון עדיין קיים
בסוגרים מרובעים בהדפסה  "טמאה"הוסיף הרב יהודה ליב מץ את המילה  66
שלפניו , אבל פשוט מההקדמה שלו, ש"כנראה על פי גרסתנו בדברי הרא, 1880ב

, "איתקיש להדדי בכור אדם ובכור בהמה "ש הקדום היה הגירסה "ת הרא"בשו
  .ש"ט ברא"ל זו היא גירסת מעדני יו"וכנ

בפירושו ) ב:א(' ט אלגזי על הקיש כעין זה בכמה מקומות ע"הריוגם דבר המ 67
  .לסוגיא ד
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ופשוט שבכור בהמה טהורה אפילו בעל מום ניתן לכהן זכר (ובכור אדם 
 68).רק ניתן לזכרו, שזו המתנה קשורה למערכת המקדש בודאי

 

                                                           

 .שיכול להקריב, פשוט לו שבכור בהמה טהורה בלי מום הוא מתנה רק לכהן זכר 68
עיקר  .ם שאף בכור בעל מום עדיין נחשב כעין מתנות שבמקדש"כן דעת הרמב

בכורות , ב:ש א"מע מ"פה(בה פן מתנות בהונה בלי זה  הבכור הוא ההקרבה ואין
בכור בעל מום אינו מסלול  ).ומקומו בספר קרבנות', עשה עט, א:בכורות א' הל, א:ב

ט "ח השווה מהרי:א; .השווה כח, ג:א(אלא דין פרטי בכור המוקרב , חדש של בכור
 –ז :א(וכהן המקריב בכור שלו אינו שונה בשום פנים מישראל המקריב ). אלגזי

שאינו נראה שכל הפרשה ההיא רק , ש"ס ואו"ולא בק, ע"ו וא"שקרה הפסוקים כרש
אם מכר , )ז:בכורות א, ש"מ מע"פה(לדעתו . לעיל IIIחלק ' ועי). נאמרה לכהנים

י "השווה רש(שאין לו זכות בה עכשיו , רק מכר זכות אכילה כשישחט, בכור מחיים
  ).ק לקמן"תמורה וב

ט "סברא של המעי .במומו, אבל היה מקום לחלק שבכור בהמה טהורה ניתן לנקבה
ל "דין קק, שיש שני דינים חלוקים בבכור, )א:א(ט אלגזי "דומה לשיטת המהרי

ודין מתנות , )אבל גם ששיך לבכורו של לוי, ששיך רק לבכור תם(ומתנות המקדש 
; ) אבל לא לבכור שלכהנים ולוים, ששייך אפילו בבעלי מומין(כהונה שבגבולין 

מתנות כהונה (בכדי לפרש דין שותפות נכרי ) הלכות בכורות(ז "וכעין זה כתב הגרי
שהוא סבור שרק שייך למתנות (ודין מקדש בחלקו אינו מקודשת  ,)שבגבולין בלבד

  ).המקדש בלבד

שבכור , ם אבל בצורה יותר מרחיק לכת"כעין דעת הרמב) נב(כתב בספר זכר יצחק 
נתינה "ולא שייך בה , )מ שנפדו"ואינו כמו פסה( "קדוש עד שישחטנו"בעל מום 

והביא ראיה מהא שכל הבהמה ; )ז"כמו שותפות נכרי לגרי( "לכהן בלי חיוב הקרבה
ולא חלק בעלים , שכולו קדשי המקדש גרידא -אף חלק הכהנים  - "לשרפה"נחשבת 

  ).ם סתר ראיה זו"בגר, ברם(בבהמותם 

ואחר קבלתוט ( דין בכור כמתנות כהונה שבגבולין, לדעתו .ז בקצה השני"דעת האו
יש צורך לראיה שכהן אוכל ). חייב הכהן בעל הבהמה להקריבו ולאכלו, מישראל

ולכן היה אפשר  .אלא כמו תרומה שלו, :)ק קט"ב(בכור שלו שאינו כמו קרבן שלו 
י "פ רש"ע[ט שנה "יו, בכורות תצז(לומר שיכולים בית דין לכוף לכהנים לקבלו 

י "כן דעת רש .ז כשאין הקרבה"אפילו בזה ,)יד:ם א"השווה דעת הרמב, ]ביצה
הבכור הוא אך ורק ממונו של כהן אפילו  .).ק יג"ב, :תמורה ז, .בכורות ב, ביצה שם(

השווה , :זבחים קב(אינו ניתן לאנשי משמר  .וחיוב הקרבה נובע רק אחר זה, מחיים
ן אין די, )שם(יש רק הווא אמינא דחוקה שצריכים כהן הראוי לעבוד , )ז"גרי

ואין צורך בלימוד שעור , )ז"השווה גרי(תלוי במתנות המקדש  "מקדיש בחלקו"
ד "ז יו"ע ט"וע). ל"ז הנ"גרי, ט:ק ה"מעה' עי(הבכור לכוהנים שהרי בעלים הם 

    .ז:שכא
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V . . . .בעל הכהנתבעל הכהנתבעל הכהנתבעל הכהנת        

עד כאן ראינו שיש הרבה טעמים למנוע מליתן דמי פדיון הבן 
אף אם יש . ואפילו הכי יש מהראשונים שרצו להתיר נתינה לכהנת, לכהנת

  :עדיין יש לשאול שתי שאילות, היתר ליתן לכהנת

  האם יש היתר ליתן לבעל כהנת) א

כגון אם , כללהאם יש פטור על בעל הכהנת מליתן ) ב
 .ישראל-נולד לו בכור מאשתו השניה בת

התייחס בענין זה בדבריו על ) כ:בכורים ט' הל(ם "ראינו שהרמב
  : וזה לשונו. ראשית הגז והזרוע

פ שהיא נשואה לישראל מפני שאין "הכהנת אוכלת המתנות אע
  .ולא עוד אלא הבעל אוכל מתנות בגלל אשתו. בהן קדושה

ולא דבר כלום , נכונה "א"שהרחבה ) ראפ הגמ"ע(ם "פסק הרמב
  ):יז:י(לגבי ראשית הגז כתב . "ב"על הרחבה 

לפיכך אני אומר שנותנים אותו , ראשית הגז חולין לכל דבר
ויראה לי שדין שניהם , פ שהיא נשואה לישראל כמתנות בהמה"לכהנת אע
  .אחד הוא

רצונו  "יראה לי"וה, שניתן לכהנת "אני אומר"נראה פירושו ש
שלא רק , וזה חידוש נוסף. ומר שאף נותנים ראשית הגז לבעל הכהנתל

ם שאם "אבל חשב הרמב –) "א"הרחבה (נותנים לה אלא גם לבעלה 
  69.אז גם נותנים לבעלה, נותנים לכהנת

הוא כתב בכמה מקומות שדעת . דעת בעל צפנת פענח אחרת
ז לו אין נותנים ראשית הג, ם שאף שנותנים מתנות לבעל הכהנת"הרמב

טעמו שלא נחשב מתן ראשית ). 57א "מתנ, 49תרומות , 5' תרומות עמ(
משום  –שלא ברור לעין שהוא נותן מתנות כהונה , הגז לבעל כהנת מאומה

                                                           

ולא ידוע מנין שזה , במקורות וציונים שבפרנקל ציין לענין נתינה להרבה כהנים 69
רוש שלי שני הדינים בהלכה הם קשורים זה לפי פי "יראה לי"הפירוש הנכון של 

  .ושניהם בנוים אחד על השני, לזה
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כמו (שאין ראשית הגז דבר מסוים ומופרש שידוע לנו שהוא של כהנים 
כאן  "מתנות כהונה"ואין מעמד של , ואין המקבל כאן כהן, )מתנות בהמה

ופשוט שלא נפטר , אין נותנים ראשית הגז לבעל כהנת) א(ודעתו ש. ללכ
  ).ב(בעל הכהנת בכדי בלי מתנה לאשתו 

  ויש הרבה קושיות על דעתו

  .ם"השני ברמב "יראה לי"לא ברור איך פירש לשון ) א(

אין לו הוכחה שיש צורך לקבוע שהגזיזה הוא ) ב(
שך ונראה שממה נפ, כדי לצאת המצווה "ראשית הגז"
אם יש צורך בזה למה נתינה לכהן קובע אותו כמתנות  –

כהונה יותר מנתינה לבעל כהנת העומד במקום שבט 
 70.כהונה

ב לבעל "ראינו שדעת בעלי התוספות שנותנים פדה) ג(
ואין ראיה , ל סברא זו"ומשמע שהם לא ס, הכהנת

 .מוכרחת שסובר שום ראשון להפך

  לדעת תוספות, וכאמור

  היתר ליתן לבעל כהנת, אחת יש הרחבות) א(

פטור בעל כהנת , ויש שגם הוסיפו הרחבה שנית) ב(
  71.בפדיון הבן

הוא כתב  72.ולא ההרחבה השנייה, א קבל ההרחבה הראשונה"רע
שאף שנותנים לבעל הכהנת את דמי פדיון הבן עדיין הוא חייב לתת מעות 

זה יהיה  אף אם מפרש"ו). מאשתו הישראלית(פדיון כשנולד לו בין בכור 
ולא יצא מרשות נותן , זה] ממון[מ הא אין חיוב דוקא על דבר "מ, לפדיון

                                                           

או אם בירך ? "הנני מוכן ומזומן לקיים מצות ראשית הגז"מה אם יאמר הישראל  70
  ?תחילה

  ).ב:ג(א בענין זרוע ולחיים בתורת הבית "דין זה בנוי על דברי הרשב 71
הישנים ולא בדפוס החדש שנת  והגירסא מתוקנת בדפוסים, רג' א סי"ת רע"בשו 72

  ).'מאמרי בקול צבי ט' ועי(תשנח 
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, אין להחזק הפדיון לעצמו בשביל אשתו", ולפיכך ".עד דמטי לידיו דכהן
  73 ".דאינו יוצא ידי נתינה עד דלמטי לידה

דבתחילת דבריו כתב שאין , ונראה שדבריו סותרים זה את זה
שאין , כלומר ",עד דמטי לידיה דכהן" הפרשת או הכנת המעות כלום

. מעשיו חשובים כמעשה פדיון עד שיובאו המעות ליד הכהן הראוי לקבלן
 –היה ראוי לו לפסול נתינת דמי פדיון הבן לישראל בעל כהנת , ואם כן

וכדעת  ",ליד כהן"שהרי אין במעשיו בירור שזה פדיון הבן שלא נתן 
י נתינה לבעל "ולים לפדות עא את הדין דיכ"קבל רע, אבל !נ"הצפע

  .כ"אינו ברור כ "כבאו לידה דמיא"ומה שכתב ! הכהנת

דעת . נכונה-שאולי היא לא, גם נראה שדברים בינוים על השארה
. א שכל המחויב פדיון הבן אינו עושה מצותו עד שיקיים מעשה נתינה"רע

שכשמת כהן והניח בן ) ם"רמב', תוס(ראינו שדעת רוב ראשונים , ברם
שידענו שאין כהן  74.לל אין צורך לנתינת ממון כדי לצאת החיוב שלוח

חייב ) או לוי(אלא שבחפצא אין בן של כהן , פטור בפדיון הבן בגברא
ויוצא , יש חיוב, )בן חלל(ואם כן כשיש לכהן בן החייב בחפצא  - 75בפדיון

                                                           

הסובר שלויה הנישאת לישראל חייבת בפדיון .) מז(א בא לתרץ סוגיא בגמרא "רע 73
.) מו(כ איך כתב משנתנו "דא, והקשה הגמרא, י האם"שאין פטור בא לולד ע, הבן

  ?הלוא אין פטור מצד האם, שבנה של כהנת פטור מפדיון

לדעת רב פפא עדיין , שאף אם אין פטור חפצא לולד מצד שאמו כהנת, א"רעוהקשה 
בן לוויה , ואם כן[ל "יהיה פטור מפדיון שהרי אמו כהנת ויהיה אביו פטור מסיבה הנ

יחוס בן אחר (לוויה וישראל חייב , )נתחללה(ם חייב "כהנת ועכו, פטור –ם "ועכו
ולפיכך הוצרך לתרץ שאף )]. ןאמו קבלה דמי הפדיו(כהנת וישראל פטור , )האב

בסוף דבריו אמר שאפשר , ברם. עדיין אין לו פטור, שבעל כהנת מקבל דמי פדיון
שכוונת הגמרא שמשמעות המשנה , .)מז(ואין קושיא מהגמרא , שבאמת יש לו פטור

סלעים שזה כאילו ' ולא שאין חיוב לתת ה, שיש פטור חפצא על הבן כשאמו כהנת
  .כבר נתן

אז ' שודאי אם מתה הכהנת או נתגרשה קודם יום ל) י:ביכורים א(ש "ווהוסיף בא
ט "דלא כמהרי, יום' שפשוט שאין שום ענין חיוב וחלות פדיון קודם ל(האב חייב 

  .).אלגזי מט
י "רש' ע. א"זה פחות מהנתינה שמצריך רע, ש יש צורך בהפרשה"ואף שלרא 74
  :).מז(

דכהנים ולוים אינן פטורין אלא , עצמןאינן פטורים מצד ") לה:שה(לשון הגרא  75
מסיבת קדושתו פטרה ") י:א(ש "ודברי או.). ד(ק "ש בפ"דקדושתן מפקע כמש
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פשוט שאף כשאין שינוי רשות , אם כן ".נתינה ליד כהן"חיובו אף בלי 
  .עדיין יוצא מצוותו ",דבר זה"יעות וקב

, 53ע "מתנ, 5תרומות (פ "דעת בעל צ: נסכם את דעות האחרונים
כ אף אם נותנים "וא, שאין כלום בלי נתינה ליד כהן) 49סוף תרומות 

ואף בעלי התוספות רק אמרו דינם ; אין נותנים לבעל הכהנת, לכהנת
ודעת ). 57ע "ש מתנרי(כשמת הבן וזה תשלומי פדיון ולא פדיון גמור 

, א שיש צורך במעשה נתינה ליחשב פדיון הבן ואפשר לתן לבעל כהנת"רע
  .אבל יש צורך במעשה –או כהן , כהנת

, ונראה שבעלי התוספות סבורים שאין צורך במעשה נתינה
ואין , הם סבורים שיש בפדיון חיוב נתינת ממון ליד כהן גרידא, ל"וכנ

כדי שנאמר שיש צורך ) להתיר את הבןכגון (צורך לחלות במקום אחר 
). יז:א שה"גר( "חוב בעלמא"יש רק  ";מעשה פדיון"לקבוע את מעשיו כ

אף אם יולד לו בכור מאשתו השניה  –ובעל כהנת פטור בלי שום נתינה 
  .שהיא בת ישראל

שמעיקר ) רצב' סי(הוא כתב . ס הוא יותר מרחיק לכת"בעל החת
אבל סיים . י קטן"או ע, ח של כהן לקבלהי מינוי שלי"הדין מותר לפדות ע

ומשמע מינה שגם לכהן ... מ הגאונים תקנו לומר הכהן מאי בעית טפי"מ"
וכן אין ... בעצמו יש כח במעשה הפדיון ולזה אינו יכול לעשות שליח

ומשמע שאין רק סיבה טכנית בלבד המונעת אותנו מלתת  ",לקטן כח
אלא יש סיבה עקרונית , )א מתנהשלא ברור שהמעות פדיון ול(לבעל כהנת 

ולפיכך כתב שאף לדעת . שאין לה כח כלל כדי לקיים את ענין הפדיון
וטעמם , ס"מ הגאנים שחדשו זה אחר הש"מ", בעלי התוספות בקידושין

אין  –ומשמע שרצונו לומר שאף לדעת בעלי התוספות  "... נעלם מאתנו
ובעלי  76.ש עצום הואוחידו, י בעל כהנת משום פירוש הגאונים"לפדות ע

                                                                                                 
ט "דעת המהרי .אינם מובנים "רחמנא למותב לכהנים דאיהו בעצמו זכי בנפשיה

כמו , )ב:א(בכורים הוא רק פטור גברא ולא פטור חפצא ' אלגזי שפטור לווים בכל ג
  . חלל- בם כן נתקל באותו בעיה בסוגית בן אבל, א"דעת רע

, )שאין לאב לעשות שליח להולכה(ז , ד- והוא המשיך בשיטה זו בסימן רצג 76
ומשמע שהוא הבין את עניין פדיון  –) ד לפדות קטן"שאולי אין לב(ו -ובסימן רצה

' ספר ראשית כח ע' וע. הבן יותר קרוב למצוה שבגופו ופדיון גמור ולא חוב בעלמא
  .'מח
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שאף אם סברא זו נכונה לפרש את פדיון , ל"וכנ, תוספות חולקים על זה
  77.מדבר אין זה קשור עדיין לפדיון דורות שהוא שונה בעניינו

ס בענין גזל ממון השבט בנתינה לבעל כהנת "גם דן בעל החת
ומשמעות הסוגיא בחולין שמותר לתן מתנות כהונה לבעל ). שא' סוף סי(

). אף ששם רצה לתת פירוש אחר בסוגיא(נת ולא נחשב גזל השבט כה
זה נחשב , )וכמו כן לבעל כהנת(ונראה לומר שכשנותנים למכירי כהונה 

. כ נתנו מתנה לישראל אחר"כאילו השבט קבל המתנות ודמי הפדיון ואח
  .וקל להבין

שאין גזל השבט כשנותן , כתב כעין זה) לו:כה:ה(הציץ אליעזר 
נחשב כאילו , מכל מקום –ף שמה שקנתה אשה קנתה בעלה שא, לאשה

כ קנה בעלה "ואח, )וקבל שבט כהונה את כספו(היא קנתה ראשונה 
שנראה שרק רצה לומר שמותר לתת , אבל יש מקום לעיין בדבריו. ישראל
דבאופן , ולא שנותנים לבעל כהנת בעצמו, )והבעל רק זוכה ממלא(לכהנת 

משמעות הסוגיות בחולין וקידושין , רםב. נ יש גזל השבט"אה, כזה
והצורך לומר , נראה שאין תשובתו מספקת, ואם כן –שנותנים לו בעצמו 

  .כדברינו לעיל

גם כתב שאין נותנים כלום לבעל ) ח:ד סא"יו(בתפארת יעקב 
וקרא את הסוגיא בחולין בקריאה , אפילו זרוע לחיים וקיבה, כהנת

בעל התפארת יעקב , ע"שה בצס הניח הדבר למע"ואף שהחת. מחודשת
  .לדינא, רצה לפסוק כן

 

 

                                                           

ה עדיין יש צורך "ואפ, אף שיש מקום לומר שאין דמיון בין פדיון שעה לדורות 77
נתיתת ממון "ואינו מצוה אלא , שאינו חוב, כלומר –לכהן לקבוע שיש מעמד למעות 

  .פ"אין נראה שיש מי שיסבור כן מלבד לפי סברת בעל הצ – "אם שם פדיון
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VI . . . .הלכה למעשההלכה למעשההלכה למעשההלכה למעשה        

        נתינה לכתחילה לבעל כהנתנתינה לכתחילה לבעל כהנתנתינה לכתחילה לבעל כהנתנתינה לכתחילה לבעל כהנת. . . . אאאא

ס שבאמת אין ראוי לתת דמי פדיון הבן לבעל "מסקנת החת
, ש"והרא, ם"דעת הרמב, )י"ואולי גם רש(להקל ' שאף שדעת תוס, הכהנת

פתחי תשובה וכן מובא ב. ויותר פוסקים להחמיר, ז"ורדב, )שצב(והחנוך 
, )שה' אף שהוא מובא בטור סי(ע "דבר זה לא הובא בשו). ה:שה(ד "ליו

ם בהלכות ביכורים "שה הוא על רקע לשון הרמב' משום שכל מבנה סי
אינו במקור לדברי , ם לא דן בזה אלא בפרק א"ומשום שהרמב, פרק יא

 78.ע אין אפילו סניף להקל"ואולי הא דלא הביא האיסור בשו. ע כאן"השו
ואין אפילו ספיקא דדינא מאחר שרוב , וכן נראה שאין לתת לבעל כהנת

א לגבי "ע בסוגריים ברמ"דבר זה כן מובא בשו .ראשונים פסקו לאסור
  .ש לעניינינו"שקשר הרא, )יט:שכא(נתינת פדיון פטר חמור לכוהנת 

יכול , שכל זמן שהממון ניתן לה, יש שרצו להתיר לתת לכהנת
שהרי ספק בכור , ט כהונה שהוא פטור מלשלםאבי הבן לאמור לשב

  ).יג:שה(ר שאין הלכה כבעלי התוספות "והמעה, לקולא

  :אין ראוי לומר כן משתי סיבות, אבל

שנאמר ספיקו לקולא אלא ודאי שלא  ",ספק"אולי אין זה ) א
  .פ דעת רובא דרובא של הפוסקים"ע, יצא

ח "מנ 'יח ועי:מהרי קורקס יא' עי(דעת הרבה אחרונים ) ב
אז אין  –שאחר שיש ודאי בכור וחזקת חיוב על האב לשלם ) יא-י:שצב

אלא , )שהרי יש כאן ודאי מצווה דאורייתא(ר "אומרים עדיין המעה
 .י זה ודאי יוצא"וראוי לתת לכהן שע, אומרים ספקא דאורייתא לחומרא

ן היינו אומרים לו דחייב לותן לכה, אם נתן האב לכהנת, בנידון דידן, כ"וא

                                                           

פ הגמרא ולשון "ית הגז ומתנות עשלג לעניין ראש' סא וסי' ע סי"הדין מובא בשו 78
ש לא "שהרי שאר ראשונים והרא(דין ראשית הגז לא הובא בטור . י- ם פרק ט"הרמב

  ).דברו על דין זה כלום
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ס שאף אם נתן לכהנת "וכן משמע בחת(ד ספקא דאורייתא לחומרא , זכר
   79).ראוי לתת פעם שני

        נתינה לכהנת כשאין שם כהןנתינה לכהנת כשאין שם כהןנתינה לכהנת כשאין שם כהןנתינה לכהנת כשאין שם כהן. . . . בבבב

ת יש מקרה שאפשר לתת דמי הפדיון "ס והפת"בסוף דברי החת
  :כהן-לבת

א לו להגיע לכהן ביום "ד מי שלאחר כל הטרחות א"מ נלע"מ
א מן הזריזים ואינו רוצה להשהות כי מי פדיונו וכבר הגיע לגבורות או שהו

  .בלי ברכה 80פ יתן ביומו לכהנת"יודע מה יולד יום עכ

סיבה . ס לתת לכהנת"קשה להבין משום איזה סיבות אמץ החת
, וירא שלא יוכל למצוא כהן טרם ימות "הגיע לגבורות"אחת היא שהאב 

ולי לא מלחכות וא, ויותר טוב לצאת המצווה בודאי לדעת בעלי התוספות
וכעין זה כתב שאם הוא ירא כי לא יודע מה . יצא המצוה לשום שיטה

  .כ יתן לכהנת ולא יחכה"ג ",כי מי יודע מה יולד יום ", יקרה

ויש לשאול מה  ".הזריזים"אבל הסיבה השנייה היא שהוא מן 
או זה דין ? האם זה אותו דבר שירא מה יולד יום? פירוש זרזים כאן

או שחשב .) (פסחים ד(בכל התורה כולה  "צוותזריזים מקדימים למ"
אם ). 'מי יודע מה יולד יום'שטעם לזריזים מקדים בכל התורה הוא באמת 

ס הוא שמכח זריזים מקדימים הרגיל יש ליתן לכהנת "באמת סברת החת
א אם לא "אז אולי ראוי לכל אדם לתת לבעל כהנת ביום ל –כשאין כהן 

  !ב"ום לאפלו אם ימצא כהן בי, מצא כהן

ואחר "): א:שה(ע "מצאנו ענין זריזים מקדימים בפדיון הבן בשו
פ מצאנו שיש אופנים "ועכ, "שלשים יפדנו מיד שלא ישהה המצוה

                                                           

אלא שחילק , שלא חילק בן מקרה של חזקת חיוב ללא, בסוף הסימן, ג"בכנה' עי 79
. לכו להחמיראם אין חסרון כיס אם י) ב(או , אם אין הספק שקול) א: (שיש להחימר

אבל נראה שגם מקרה שלנו מקביל , לא כל כך ברור למה במקרה שלו אין חסרון כיס
  .לשלו

  ".לבעל כהנת"מעניין שלא כתב שראוי ליתן  80
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כגון  –שמאחרים את המצוה ולא עושים אותה בהקדם לצורך דבר אחר 
וכגון , )יב:ך שה"ש(ב "א בתענית צבור שפודין בלילה קודם ל"שחל יום ל

א בשבת שאין פודין בערב שבת על תנאי שיחול הפדיון "אם חל יום ל
ועושים מילה קודם פדיון , )שם(ב "אלא פודין בלילה קודם יום ל, בשבת

כג ומשמע שם שיש אחרונים שסוברים שדוחים :ת שה"פת, ך שם"ש(הבן 
  .ולא חיישינן לזריזים מקדימים, )הפדיון אפילו לכמה ימים

ריזים מקדימים הרגיל לגבי פדיון יש לעיין אם שייך עניין ז, ברם
אבל נראה שאין זה זמן או , א"ידוע שעיקר החיוב הוא ביום ל. כלל, הבן

לא , שאם כן(ה "יום המצוה כמו מילה ביום השמיני או תקיעת שופר בר
אלא שהוא תחילת זמן ). ל"ך הנ"היינו דוחין מהזמן לצורך הסעודה וכש

שתחילת החיוב הוא  ",חדש תפדהופדויו מבן "והוא לשון המקרא , החיוב
ואף אפשר להרחיק .). גמרא מט' ועי(ולא ביום החדש , מחדש ולמעלה

, )א"שזמן המצווה ביום ל(לכת ולומר שאין שום זמן למצוות פדיון הבן 
שהחפצא אינו ראוי למצווה עד , אלא שדין חדש הוא דין בחפצא של הבן

  81.א"יום ל

מצוות שיש בהן חיוב  אפשר שאין פדיון הבן כשאר, ואם כן
שזה ) ו- ה:שצה(וכעין זה כתב האבני נזר . דחוף לעשותה מיד ובזריזות

                                                           

ואפשר לומר זה  ".כבן חדש"שאין הבן נחשב למחוייב עד שיהא מוגדר , כלומר 81
צונם לומר שאין שר', שהחיוב מתחיל ביום ל:) מט(אפילו לשיטת בעלי התוספות 

, א"ואין שום חלות או חיוב לפדיון קודם ל. 'חיוב לצורך הבן עד שיהיה בן ל
שנחשב , .א קדושין נט"אליבא לרשב) שם, או לכל הפחות דעת רב. (והסוגיא מט

ולא כנתינה , אף שכנתן המעות קודם, א"כנתינה חדשה של הנאת מלווה ביום ל
  .'קודם ל

יום כדי שנדע ' שהצורך בל.) מט, :מח, ת"עה(י "רש הרבה יותר קל לומר זה לדעת
שנידע שהחפצא (יום הוא עכוב במחייב החפצא ' ולפיכך ל –בבירור שאין הבן נפל 

שהרי , י"אלא שלא קבלו הראשונים את פירוש רש. ולא זמן מצווה גרידא) של קיימא
ט "מהרי ותשובת(ע "וצ', חדשים שאינו נפל מחכים עד יום ל' אפילו בודאי בין ט

  ).י אינו מספיק"אלגזי לפרש דברי רש

שהרי נוכל לפרשה כבעלי (, :פ שבת קלה"י אינו בנויה ע"אגב יש להעיר ששיטת רש
אלא , )שלא יצוה התורה חיוב בזמן שמקצת הנילודים אינן ודאי בני קיימא, התוספות

י "ורצה רש, )קרן אורה' עי(ששיטת התוספות שם דחוקה מאוד , :פ מנחות לז"ע
יום רגיל ' וזה דין נפרד מל', לפרש שהסוגיא שם מדבר על תינוק שנהרג קודם יום ל

  .ל"ואכמ, יום ברגיל הוא במת מעליו ומדיני נפל' ומן הצורך לומר שדין ל –
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ולא חשיב מעביר כשפודה ביום , שכל הימים חשובים גוף אחד"מקרה 
ת "והמשיך שעל פי טעם זה אין צורך לכל בר מצווה לכתב ס ".אחר

הבן ליום דחיית פדיון , לדבריו .ולקרוא פרשת זכור ביום הגיעו למצוות
יש לעיין מה הוא כוונת , ואם כן. אחר כמו דחיית מילה לשעה אחרת ביום

ס על זה האיש שרק לצורך עניין זריזים מקדימין רצה לקיים המצווה "החת
! והלוא אין מצוותו פחות חשובה או שלא בשלמות אם ימתין –על תנאי 

 ).ה ודידיה"סד' תוס: מט' וע(

שהרי , חייב חומש' א פדה ביום לואולי כוון הזריז הזאת שאם ל
ט אלגזי "שיטה המובא במהרי(גזל מן הכהנים כשלא עשה המצווה בזמנה 

אלא שיש לעיין שאולי השיטה הזאת הקובעת שיש מעמד ). סוף אות עט
ואינו חיוב נתינת , שיש חלות בפדיון, ל"ש הנ"סוברת כשיטת הרא' ליום ל

זריזים מקדמים לעשותה ביום שבחיוב ממון רגיל לא מצאנו (ממון גרידא 
  ).קבוע

שהרי כל זריזותו . 'ואם כן לא ירוויח כלום בנתינה לכהנת ביום ל
הוא לקיים המצווה אליבא לשיטות שאין בפדיון נתינת ממון גרידא אלא 

ולפיכך לא , ולאלו השיטות אין ליתן לכהנת. שיש בה גם איזה שהוא חלות
  .צא כהן זכרוממה נפשך יש לחכות עד שימ, עשה כלום

        נתינה לכהן בעל הכהנתנתינה לכהן בעל הכהנתנתינה לכהן בעל הכהנתנתינה לכהן בעל הכהנת. . . . גגגג

שיש להדר ולפדות , ס"נכד החת, )כה' ת סי"שו(פסק החתן סופר 
שבזמן הזה יש ) קכה:א(שידוע דעת שאלת יעבץ . י כהן בעל כהנת"ע

שהרי אולי הכהן המוחזק שנפדה אצלו , להדר ולפדות מכהנים הרבה
ין לחוש לדברי ואף שדעת החתן סופר שמעיקר הדין א. באמת אינו כהן

ולפדות , )ל"ג הנ"כעין כנה(כתב יש להחמיר כשאין חסרון כיס , ץ"היעב
, שאם כן יש לו שתי אפשרויות לצאת המצווה, דוקא אצל כהן בעל כהנת
  .שאולי אחד מהם מיוחסים

ואחר כן כתב שאולי לא ירויח כלום בנתינה לבעל כהנת שהוא 
כהן מוחזק הוא אם יש איזה שהרי כל הצורך ליתן לכהן ודאי ולא ל. כהן

אז בודאי מותר לתת , אם יש רק חיוב נתינת ממון בלבד. חלות והקנה בבן
או , )אם אתה בהן(לכהן בעל חזקה וסלק לומר ואתה תקנה או לעצמך 

ורק אם הכהן מקנה הבן לאב ). אם אינך כהן(לשבט בכל מקום שהוא 
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ד בן זה והרוצה יש צורך למצוא כהן ודאי הידוע מעמ, וכדומה, בחזרה
אין ליתן לכהנת אלא ) ש"הרא, כלומר(לשיטות האלו , אבל. לסייע בפדיונו

לדעת המתירים , ב"משא 82".דאלים כחו טפי אפילו להקנות"לכהן זכר 
גם כן מפסיקים בכהני ) ב אלא נתינת ממון גרידא"שאין פדה(בכהנת 

שאלו , ואם כן לא הרוויח כלום בנתינה לכהן בעל כהנת. ל"וכנ, חזקה
  .הצריכים כהן ודאי אין מתירים בכהנת

 אשת כהןאשת כהןאשת כהןאשת כהן. . . . דדדד

ס ופוסקים מילת כהנת "וברגיל בש. עד כה עסקנו בכהנת בת כהן
הוא לאשת  "כהנת"אבל יש מקומות חריגים שבהם הכוונה , מורה בת כהן

  .וכן בסוף מז. כהן

שאסור לתת לאשת כהן אף  83פ ספרי"ע) לו:סא(ש "חידש הערה
  –טעמו . כהן- כשמותר לתת לבת

] של כהנת[דהאשה הוא קנין בעלה וכשנותן להבעל 
שהרי אף אם יתן להאשה יקנה , הווה כאילו נתן לאשתו

  ].שהיא אשת כהן[אבל אין הבעל קנין האשה  84.הבעל

אבל יש , ש רק כתב זה בהדיא לגבי זרוע לחיים וקיבה"בערה
  )).קכו' ע(יג :פדיון הבן כהלכתו ה. (שפסקו שהדין כן גם בפדיון הבן

  :טעם זה אינו נראה מכמה סיבות, ברם

                                                           

  .ואולי זה כדברינו לעיל –הוא לא בירר למה כיוון במילים אלו  82
תורה , )ור שליחלאס(שם  "יש שפרשו"וכן פרשו ה, יש לפרש הספרי אחרת 83

ורב , )למעוטי מכירי כהונה שאינם תלמידי חכמים(ם "ומלבי) למעוטי טרפה(תמימה 
  ).לאסור שליח(דוד פרדו 

הבעל הישראל הוא הקונה ) אם נותן לכהנת או לבעלה(כוונתו שבשני האופנים  84
אין ) שלא באו ליד הכהנת(אף כשיש הפרש במעשה ומהלך המעות , ולפיכך, בסוף

רוב אחרונים פרשו שנתינה . וזה חדוש. ייחסים לזה כשהתוצאה שווה בסוףאנו מת
  .ולא מדין נתינה לכהן, לבעל מדין מכירי כהונה
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ש לא כתב חומרה זו אלא לגבי זרוע לחיים על פי "אף הערה) א
  .ב"ולא לגבי פדה, כ"גזה

ולא מצאנו דבר זה בשאר , ש"כל הדין הזה הוא חידוש הערה) ב
 .פוסקים

! אלא אפיכא נראה, ש אינו כל כך ברור"סברת בעל הערה) ג
) דמה שקנתה אשה קנה בעלה(ממילא קנה הכהן , שכשנותן לאשת כהן

גדול הוא -החידוש היותר. ואם כן הרי נתן מעות לשבט כהונה ויצא בכך
 כהן שהמעות יוחלטו אצל ישראל ולא יבא לשבט כהונה-שיש לתת לבת

 ).'וכקושית התוס(כלל 

אפילו אם לא עשה , אפשר לומר שמותר לתת לאשת כהן, ואם כן
שהרי קנינה הוא קנין לשבט כהונה , המעות בעלה אותה שליח לקבל

ש לא יצא "דלשיטת הרא, ל"ואולי גם זה טעין בסברות הנ, וממילא יצא
ועוד יש . ולשיטת התוספות שכל הפדיון הוא נתינת ממון גרידא יצא, בכך

  .לדון בדבר

 




