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סוגיות בפרשה  040קרח פדיון בכור
ג' מיני בכורות
]א[ בפרשת קרח התורה מונה את דיני מתנות הכהונה )פרק י"ח פסוקים ח'-י"ט( .שלושה מהם הם דיני הבכורות :בכור
האדם ,בכור הבהמה הטהורה ובכור הבהמה הטמאה .דיני בכור האדם ובכור הבהמה הטמאה נאמרו בפסוקים ט"ו-ט"ז "כל
פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לה' באדם ובבהמה יהיה לך .אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה
תפדה .ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש" .דיני בכור בהמה טהורה נאמרו בפסוק י"ז" ,אך
בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה ,קדש הם ,את דמם תזרק על המזבח וכו'" .התורה הזכירה את דיני הבכורות
גם בחומש שמות .בפרשת בא )שמות י"ג י"ג( נאמר "והעברת כל פטר רחם לה' וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים
לה' .וכל פטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו ,וכל בכור אדם בפניך תפדה" .ובפרשת כי תשא )שמות ל"ד י"ט-כ'(
נאמר "כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה .ופטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו" .שם נתבאר שבכור
הבהמה הטמאה הוא פטר חמור ,ופדיונו בשה או בעריפה .לענין חיוב פדיון הבן מביאה הגמרא בקידושין )דף כ"ט א'(
תוספתא שמבואר בה שהחיוב על האב" ,האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות" .וכן
פסק הרמב"ם בהלכות ביכורים פרק י"א ,שם הביא את דיני פדיון הבן.

האם יש לכהן מצוה
]ב[ והנה פרשת מתנות הכהונה נאמרה כולה לאהרן ,ודרכו לכל שבט הכהונה .ולכן כאשר בפסוק ט"ו נאמר ש"כל פטר
רחם יהיה לך" ,הכוונה היא שיש לשבט זכות בפטרי רחם .וא"כ יש להבין ,כאשר באותו פסוק נאמר "אך פדה תפדה את בכור
האדם" ,למי נאמר ציווי זה .הרי בפרשת בא נאמר הציווי לישראלים .אבל בפרשה שלנו משמע שגם לכהנים יש חלק במצות
פדיון הבן .ובאמת האבן עזרא על אתר מפרש "אך פדה תפדה  -פירוש תקח פדיונו" .כלומר ,האבן עזרא לומד שיש על הכהן
מצוה לקחת את הפדיון .אבל חידוש גדול זה כמעט ולא דנו בו .עי' בחת"ס יו"ד תש' רצ"ב שמזכיר אגב אורחא שיש לכהן
מצוה ,ומשמע שזה מגדר מסייע .ועי' גם בספר הדרת קודש )מעזבונו של הרב צבי פסח פראנק( ,חלק פדיון הבן סימן ג'
בהערה  ,1שהעיר ככל דברינו .ועי' גם בספר אלה דברי הברית בסימן ס"ג.

הצד שאין לכהן מצוה
]ג[ והנה בהגהות אשרי על ביצה )פ"ג אות ו'( כתב שאם רצה ישראל לתת לכהן בכור בהמה טהורה שעדיין לא נפל בה מום,
והכהן לא רצה לקבלו ,כייפינן לכהן לקבלו .והרא"ש )בסוף בכורות בדיני פדיון הבכור אות ב'( ,כתב ג"כ שאין הכהן רשאי
לסרב משום דהוי כמבזה מתנות כהונה ואינו מודה בהן .משמע שאין לכהן מצוה לקבל את הבכור ,דביזוי מתנות כהונה
לכאורה זו טענה שונה ממסרב לקיים מצוה .בנוגע לפדיון הבן ,האם יכול הישראל לקיים את מצות הפדיון בציור שהכהן
מסרב לקבל הפדיון ,או לא .עיין בקצה"ח בסימן רמ"ג ס"ק ד' שמביא מתשובת מים חיים )לבעל הפרי חדש( סימן ה' הסובר
שנתינה בע"כ שמה נתינה ,והקצות נוטה להסכים עמו ,ויכול האב לזרוק בפניו את הה' סלעים כך שיוכל לזכות בהם ,ואם

אינו רוצה לזכות בהם ונאבדו ,פשע הכהן בעצמו )עי' ערוך השולחן חו"מ סימן ק"כ אות ד'( .אמנם הנתיבות שם בביאורים
אות ח' סובר שמכיון שישנם עוד כהנים ,א"א לכפות על כהן מסוים לקבלם .א"כ משמע שלכו"ע אין לכהן מצוה בפדיון הבן.
אמנם מש"כ הטור ביו"ד סימן ש"ה שהכהן המקבל את הה' סלעים אינו עושה שום מצוה ,יש לפרש דדיקא כתב אינו עושה,
כלומר שמצד חסרון המעשה אינו יכול לברך ברכת המצוה ,אבל אכתי י"ל שמצד עצם קבלתו עשה מצוה .מ"מ על הצד שיש
לכהן חלק במצות הפדיה ,כדברי האבן עזרא ,צריך תלמוד מהו דין זה .מצד האב הישראלי פשוט שהוא צריך לפדות את בנו
מהכהן ,משום שיש לכהן זכות בבנו ,ולהלן יבואר אי"ה דבר הזכות של הכהן בבכור .ולפי מה שמפרש האבן עזרא שמצות
הכהן רק לקחת את הפדיון ,עדיין אין כאן ממש דין פדיון מצד הכהן .א"כ צריך להעמיק יותר כדי לברר את גדר חלקו של
הכהן בפדיון.

פדיון הבן הוא דין ממוני בלבד
]ד[ בהקדם נתבונן בגדרי המצוה .ישנם סוגיות ארוכות במסכת בכורות פרק שמיני )יש בכור( העוסקות בדיני פדיון הבן.
במשניות מובאים כמה וכמה ספיקות לענין אם חייב האב לפדות את בנו או פטור .למשל ,בדף מ"ח א' מביאה המשנה
מעשה שנולדו תאומים בן ובת ולא יודעים מי נולד קודם .אם הבן נולד קודם ,האב חייב בפדיון הבן .אם הבת נולדה קודם,
האב פטור מפדיון הבן .מה הדין .מבואר במשנה שהאב פטור .מדוע ,כי בממון קימא לן המוציא מחברו עליו הראיה .לולא
המשנה ,האם בסברא היינו אומרים שפדיון הבן הוא ספק של ממון או ספק של מצוה .לכאורה היינו סוברים שמדובר בספק
של מצוה .הרי יש מצוה מדאוריתא לפדות את בנו .דין הפדיון מורכב משני חלקים ,מחלק המצוה שבפדיון ומחלק הממון
שבפדיון .כלפי הממון שבפדיון ,אין הכי נמי ,המוציא מחברו עליו הראיה .אבל כלפי המצוה איך אפשר להקל בספק .אם נפל
ספק בהנחת תפילין ,שמא הניח שמא לא הניח .פשיטא שספיקא דאוריתא לחומרא .חזינן א"כ שמבואר במשנה שאין כאן
גדר של ספק מצוה אלא גדר של ספק ממון .יש כאן חידוד בהגדרה .מהו גדר המצוה של פדיון הבן  -כל המצוה היא חיוב
ממוני! וכן סובר הגר"א בשו"ע יו"ד סימן ש"ה אות י"ז שכתב שחיוב האב הוא חוב בעלמא ,והמצוה היא לפרוע את החוב
)אמנם ראית הגר"א היא מדין משועבדים ולא מדיני הספיקות ,ודבריו צ"ע קצת ,דמזה שיכול לגבות ממשועבדים עדיין אין
ראיה שזה חוב בעלמא ,אלא ראיה שזה גם חוב( .כלומר ,הגדר אינו שישנה מצוה לפדות ופודים בממון ,אלא הגדר הוא
שישנו חוב ממוני והמצוה לפרוע את החוב .אמנם זו סוגיה עמוקה ,ותליא בשינויי גירסאות בסוגיה אי מהני מה"ת פדיה בשטר
חוב על עצמו ,עי' במפרשים בכתובות ק"ב א' ,ובבכורות נ"א ב' ,וביו"ד סימן ש"ה סעידף ד' ,ואכמ"ל.

הבכורים שייכים לקב"ה שנתנם לכהנים
]ה[ לפי מה שנתבאר בס"ד ,ננסה להבין מהי הגדרת המציאות של בכור האדם .לפי מה שעלה בידינו שהמצוה היא מצוה
ממונית ולכן האב חייב לתת לכהן חמישה סלעים ,א"כ צריך להבין למה זה נקרא פדיון .איפה הפדיון כאן .הרי לכאורה זו
בחינה כעין לווה ומלוה ,שישנו חיוב ממוני ,והיכן הגדרת הפדיון שבדבר .נראה שהגדרת הדברים היא כך .בדיני הבכור כמו
שכתוב בפסוק "כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לה' באדם ובבהמה יהיה לך" ,ישנו דין שבכור שייך לכהנים .בפסוקים
שהבאנו לעיל מחומש שמות כתוב שהבכור שייך לקב"ה ,וכמו כל מתנות הכהונה שהם שייכים לקב"ה והוא נתן אותם
לכהנים ,כך הוא בבכור .דהיינו ,תחת כל פטר רחם שהקב"ה היכה בבכורי מצרים ,הוא קידש את בכורי ישראל .לכן הבכור
שייך לה' והוא נתנו מתנה לכהנים .אם כן הבכור שייך לכהנים .ובזה ישנם שלשה דינים .ישנו הדין של בכור האדם שנצטווינו
לפדותו .ישנו הדין של בכור בהמה טהורה שדינה להיקרב למזבח .וישנו הדין של פטר חמור .כל הבהמות הטמאות פטורות
מפדיון חוץ מחמור ,ז ֵכר למצרים שנמשלו לחמור כמו שכתוב במדרש )תנחומא במדבר פ"כ ,יל"ש במדבר פ"ג רמז תרצ"ב(.
בכור החמור דינו שיפדה בשה )שנמשל לישראל )שם((" ,ואם לא תפדה וערפתו" .בכור בהמה טהורה שמוקרב למזבח,
בעצם אינו שייך לגמרי לכהנים ,אלא למזבח ,והוה כעין אדם שהקדיש קרבן ,ואח"כ הכהנים זוכים בחלקם לגמרי.

קדושת הגוף וקדושת דמים
]ו[ והנה בבכור האדם יש לכהן זכות ממונית ,ה' סלעים לפדיון .אולם אין הכהן יכול לקחת את הבכור עצמו במקום הה'
סלעים .למרות שהכהן שואל את האב בעת הפדיון" ,מאי בעית טפי ,ברך בוכרך או ה' סלעים דמחייבת למפרקיה בהו" )טור
יו"ד סימן ש"ה בשם הגאונים( ,אבל את הבכור עצמו אין הכהן יכול לקבל ,כך פסק הרמ"א ביו"ד סימן ש"ה סעיף י' מפסקי
תרומת הדשן רל"ה )בדפוסי השו"ע כתוב בטעות קל"ה( .בכור בהמה טהורה שמוקרב למזבח ,הישראל נותנו לכהן וזה

מקריבו על גבי המזבח .א"כ הכהן מקבל את עצם הבהמה .אבל אין זו זכיה גמורה לכהן ,כמו שאמרנו לעיל ,אלא זו בהמת
קדשים ששייכת לכהן .אולם בבכור אדם כאמור אי אפשר לתת לכהן את עצם האדם .א"כ צ"ב גדר הזכות שיש לכהן בבכור.
לכאורה הגדרת הדברים היא כך .הרי מצינו שני מיני קדושה ,קדושת הגוף וקדושת דמים .הראשונה היא בבהמה המיועדת
למזבח ,והשניה בהקדש בדק הבית וכו' .גדר קדושת בכור האדם היא סוג של קדושת דמים ,ולא קדושת הגוף .אילו היתה
בבכור קדושת הגוף ,אזי הכהן יכול היה לקחת את הבן .אבל מאחר שכל מה שיש לו זו קדושת דמים ,א"כ הפדיון הוא בדיוק
כמו פדיון חפץ מההקדש .דהרי חפץ ששייך להקדש בקדושת דמים ,כאשר אדם רוצה לקבלו ,הוא פודהו בכך שנותן את דמיו
לגזבר .וה"ה האב פודה את בנו מן הכהן שהוא בעל זכות דמים בבנו .דאילו היה לכהן זכות קדושת הגוף בבכור ,הרי קדושת
הגוף אינה ניתנת לפדיון .רק בהמת קודשים שנפל בה מום ,קדושתה הופכת להיות קדושת דמים ואז אפשר לפדותה .אם כן
מה שיש לשבט הכהונה בבכור האדם ,הוא זכות דמים בלבד .אולם לא כל דמי שויות הבכור ,אלא דמי ראשית שבו ,וקצבה
התורה שהוא ה' סלעים.

דין ראשית בבכור ולא בממון הפדיון
]ז[ בעומק יותר ,הגדרת דין בכור הוא דין של ראשית .מה שנולד ראשון מגיע לכהן .וזהו זכות ממונית של ראשית ,ולא זכות
קדושת הגוף של ראשית .ראינו בשיעורים הקודמים את הדין דראשית בכמה מקומות ,בחלה בתרומה בביכורים .כאן אנו
רואים דין ראשית באדם .והנה ברגע הפדיון ,הבכור יוצא לחולין ,והדמים עוברים לרשות הכהן .ומה קורה עם הדמים .בדרך
כלל כאשר פודים חפץ שיש בו קדושת דמים ,הקדושה נתפסת בדמים .אבל כאן הרי הדין שאין קדושה על הדמים ,אלו מעות
חולין .וצריך להבין מהו שורש החילוק .ונראה שטעם הדבר הוא שכאן עצם הקדושה שהיתה בבכור היתה רק מצד שם
הראשית שלו .אבל ברגע שנפדה הבכור בדמים ,השם ראשית חלף עבר לו מן העולם )כי על הדמים שפדו לא חל שם
ראשית ,כי הדמים אינם ראשית( ,ויחד עמו נעלמה הקדושה .ישנה כאן נקודה נפלאה מאד .בקדושת הבכור ישנה זכות
ממונית מדין ראשית .אבל הפדיון לא יכול להחיל את כח הראשית על הדמים ,כי הדמים אינם ראשית .ממילא ע"י הפדיון,
נשאר לכהן רק כח הדמים בלא דין ראשית .דין הראשית אינו יכול לעבור לממון ,אלא רק הזכות ממון ,הזכות תביעת ממון
שהיה לכהן בחפץ  -הוא בלחודיה נתפש בממון ,ולכן הממון שייך עכשיו לשבט .הזכות הממונית של ראשית הממון הזה נפדה
בממון שניתן לכהן .הרי שישנה כאן נקודה מאד מעניינת .יש פדיון ,זכות הממון שהיה לכהן בבכור נתפס בממון .משא"כ
הראשית נעתקה מן הבכור ,אבל לא חלה על הממון ,הקדושה נעלמה .זהו הדין של קדושת בכור אדם.

פדיון הפטר חמור
]ח[ הדין השני הוא בבכור בהמה טהורה ,שאין בו דין פדיון כלל ,דהרי הוא מוקרב על המזבח .הדין השלישי הוא של פטר
חמור .הקדושה בפטר חמור בודאי שאינה יכולה להיות קדושת הגוף ,דהרי זו בהמה טמאה .גם עצם זה שהתורה קבעה
בפטר חמור דין פדיון מכריח שאין כאן קדושת הגוף .אלא ע"כ ,כמו בבכור אדם ,אין כאן אלא קדושת דמים של ראשית.
אמנם הזכות הממונית אינה שווי של החמור ,שהרי פודים בגדול ובקטן ,כמ"ש במשנה בבכורות )ט' א'( .אלא כעין תרומה
שהוא זכות ממון לשבט ומדאורייתא אין לו שיעור ,מעין זה יש זכות ראשית של ממון בפטר חמור ,אולם לא מוגדר שווי הממון.
וכאשר הפטר חמור נפדה בשה ,פשוט שהקדושה אינה יכולה לחול על השה ,בדיוק כמו שהקדושה לא חלה על הה' סלעים
בפדיון הבן .כל פדיון שיש בהקדש של קדושת דמים ,הקדושה חלה על הממון שבא במקום החפץ ,כי אין שם דין קדושה מצד
שם ראשית .שם מדובר בקדושה בעלמא ,דהיינו קדושת הקדש שיכולה לחול כמעט על כל דבר .משא"כ בפטר חמור שהוא
קדושת דמים מדין ראשית ,א"כ כל מה שעובר לשה הוא הזכות הממונית שהיתה בפטר חמור ,ולא שם הראשית שבפטר
חמור .לכן השה שפדה את הפטר חמור הוא חולין ביד הכהן )טור ושו"ע ריש סימן שכ"א( .זוהי לכאורה ההגדרה בדין קדושה
של בכור ובדין ההמרה של הבכור.

בכור עם שני ראשים
]ט[ נחזור לראשית הדברים ,למהלך שאנו הולכים בו ,שדין פדיון הבן מוטל הן על האב הישראלי והן על הכהן ,כפי שדייקנו
בפסוק בפרשה .ננסה עתה להגדיר את שני חלקי הפדיון .בהקדם נזכיר את הגמרא במנחות )דף ל"ז א'( מעשה בתינוק
שנולד עם שני ראשים ובא האב לשאול בכמה עליו לפדותו ,ונאמר לו לתת לכהן עשרה סלעים דבגולגולת תלא רחמנא.
הטור מביא זאת להלכה ביו"ד ריש סימן ש"ה ,אבל הרמב"ם והשו"ע השמיטו דין זה .כל בר דעת מבין שבעומק דברי הגמרא

כתוב כאן שישנם שני דינים בבכור ובפדיון הבכור .אם היה רק דין אחד בבכורה ,לא יכול היה להיות שיהיה דין של בכור שיש
לו שני ראשים וחייבים לתת לכהן כפל מבכור רגיל .לכן כאשר מבואר בגמרא שישנו בכור שפודים אותו בעשרה סלעים,
בעומק מבואר שישנם שני דינים בבכור ,ולכן שייך שיפדו אותו פעמיים .א"כ מבואר כאן שישנו כפל בפדיון הבכור מחמת
שבקדושת הבכור ישנה נקודה כפולה )יסוד זה ומעין זה מובן אך ורק מצד שילוב ההלכה עם האגדה .בגדרי ההלכה לבד ,לא
שייך יסוד כזה(.

שני טעמים בפדיון בכור
]י[ מהם שני הדינים שקיימים בבכור .נתבונן תחילה ,מהו הטעם שהקב"ה קידש את הבכורים ולכן נצטווינו לפדותם .מצאנו
לכך ברבותינו שני טעמים .הטעם הראשון עולה מהפסוק "כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל
בכור" )במדבר ג' י"ג( .מבואר כאן שקדושת הבכורים קשורה במכת בכורות .הזוהר הקדוש בהקדמה )דף י"ד א'( ובשמות
)דף מ"א א'( ,מבאר שהפדיון בכור הוא להצילו ממות .דהרי בזמן מכת בכורות נגזרה מיתה על כל הבכורות כולם ,גם של
ישראל .ובכדי להציל את בכורי ישראל ממיתה ,יש דין לפדותם .א"כ זהו פדיון להציל מן המות .זהו טעם אחד ,ומצד כך בכור
נק' פטר מלשון נפטר ,פטור מן המות .טעם שני של פדיון בכור מבואר בחינוך )מצוה י"ח( ,שהוא מדין ראשית ,כמו בתרומה
וחלה שאנחנו נותנים מראשיתם לכהן .מכיון שהנתינה לכהן היא בעצם נתינה לקב"ה ,לכן בכך אנו מרוממים ומקדשים את
המתנה .וה"ה בבכור ,בנתינת הראשית לכהן ,אנחנו מרוממים ומקדשים אותו .זוהי נתינה של ראשית לכהן .זוהי הקדשה ,זוהי
רוממות ,זוהי מעלה .ומצד כך נק' פטר ,לשון התחלה .א"כ הטעם הראשון הוא טעם של שלילה ,להפקיע ,למנוע מהבכור
את המות שדבק בו .הטעם השני הוא להעלותו לרוממו ,כמו בהפרשת חלה ותרומה וביכורים ,שכולם נקראים ראשית .אמנם
בכל אלו אין דין פדיון ,אלא הדין הוא לתת אותם עצמם ,בעוד שהבכור אינו נקרא תרומה ,ויש בו דין פדיון ,אבל מצד ענין
עילוי הראשית הוא דומה לתרומה .הבכור הראשון היה אדם הראשון )מדרש אגדת בראשית פרק מ"ג( .בכורו של עולם היה.
ובאמת דבק בו המות ,כי לא היה לו פדיון" .ביום אכלך ממנו מות תמות" )בראשית ב' י"ז( .אדם הראשון לא נפדה ומחמת
כח המות שדבק בראשון ,אדם הראשון מת.

גדרי הפדיה בכהן ובישראל
]יא[ לאחר שבררנו את ב' הטעמים לפדיון ,נחזור עתה לנקודה הראשונה שהזכרנו ,שיש דין פדיה בישראל ויש דין פדיה בכהן.
והנה נראה שמצד הטעם שהפדיה מצילה את הבכור ממות ,דין זה שייך בישראל ולא בכהן .מאידך ,מצד הטעם שמרוממים
ומעלים את הבכור ,זה שייך לקב"ה ,והקב"ה הרי נתן את מתנותיו לשבט הכהונה ,כ"ד מתנות כהונה .א"כ מצד זה ,הפדיון
שייך גם לכהן .הישראל פודה את עצמו ממות" ,פדה את נפשי מכל צרה" ,כלשון הפסוק )שמואל ב' ד' ט'( ,זה דין שמוטל
על הישראל לפדות את עצמו ממות .מאידך ,לתת את הרוממות לכהן ,דין זה מסתבר ששייך גם בישראל ,אבל אפשר להבין
שזה דין גם בכהן .אפילו נאמר שבשאר מתנות הכהונה אין חיוב על הכהן לקבלם )הזכרנו לעיל שזה נידון באחרונים ,וכן
שיטת הנתיבות שם שאין בכל המתנות דין לתת אלא זהו רק זכות לתת( ,אבל כאן שיש דין לתת ,ולכאורה יש גם דין לקבל,
כפי שהזכרנו בתחילת דברינו .משום שע"י שהכהן לוקח את הראשית ,הוא מרומם אותו ,הוא מעלה אותו.

דין הפרשה בתרומה ואין דין הפרשה בפדיון הבן
]יב[ והנה בשאר דיני הראשית כתרומה חלה וביכורים ישנו דין לקרוא שם על התרומה או על הביכורים או על החלה .ממילא
הישראל שעושה את ההפרשה ,הוא זה שמרומם .מאידך בפדה"ב ,האם עצם הפרשת הה' סלעים עושה איזה חלות .לכאורה
לא .דהרי המשנה בבכורות )דף נ"א א'( הדנה מה הדין באב שהפריש מעות ואבדו ,אומרת שהוא חייב להפריש אחרים
תחתיהם .וישנם עוד כמה לשונות בגמרא שמשמע שהיה איזה סוג של הפרשת הה' סלעים לפני הנתינה אבל לא ברירא לן
איזה חלות ההפרשה פועלת ,אם בכלל .אבל בכל אופן בודאי שאצל הישראל לא יכול לחול כלום כל זמן שהוא לא נתן את
המעות לכהן )עי' קצוה"ח שם( .מאידך ,בתרומה חלה וביכורים ,הכהן מקבל את הזכות בעצם החפץ שיש בו כח ראשית,
ולכן גם אם המפריש לא נתן את התרומה עדיין לכהן ,עצם ההפרשה הופכת את התרומה להיות ממון השבט .ואח"כ יש עוד
דין נתינה ,אבל הקדושה והזכות ממונית חלות עוד לפני הנתינה לכהונה .אבל בפדיון הבן ,את הבכור עצמו הכהן הרי אינו
יכול לקחת ,אלא צריך לפדותו .וקודם שהאב נותן את הממון לכהן ,אין כאן כלום .לכן יש דין שהכהן יוציא את זה מהישראל,
דרק אז חלה הרוממות .ולכן פירש האבן עזרא שפדה תפדה פירושו שתקח פדיונו ,כי אם הכהן לא יקח את הפדיון אז אין

כאן שום נגיעה של העלאה של הדבר לכהונה .דשם התרומה שבדבר ,הרוממות שבדבר ,הוא רק מכח כך שהכהן לוקח את
הה' סלעים .אם כן מצד הישראל יש לו הדין לפדות עצמו מן המות .מצד הכהן הלקיחה היא בחינת ההעלאה שבדבר ,שיגיע
ליד הכהן הזכות של הראשית שבדבר על אף שאין כאן קדושה בפועל ,כי הממון הוא חולין .אבל יש כאן את זכות הממון של
הראשית לתת אותו לכהן וזה גופא ההעלאה שבדבר .לכאורה דין זה הוא הן על הכהן והן על הישראל.

מת הבן קודם ל' יום או אחר ל' יום
]יג[ מכל הנ"ל עולה שישנה כאן נקודת יסוד אחת .דין הבכורה מורכב משני חלקים .האחד  -שלילת המות שבבכורה .השני -
דין הקדשה שיש כאן זכות ממונית לכהן .נראה עתה את הסוגיות במסכת בכורות כיצד הדינים הללו מתגלים .המשנה בדף
מ"ט א' אומרת" ,מת הבן בתוך שלושים יום ,אע"פ שנתן לכהן – יחזיר" .מפני שאין חיוב לתת קודם שלשים יום ,כמו שמפורש
בפסוק "ופדויו מבן חדש תפדה" .אבל אפילו נתן לכהן לפני השלושים יום ,ומת הבן ,צריך הכהן להחזיר" .לאחר ל' יום,
אע"פ שלא נתן  -יתן" .במאמר מוסגר מוכח מכאן שאי אפשר לתת את הבן עצמו .דאם אפשר היה ,אזי כאשר מת הבן
לאחר הל' יום ,היה צריך להיות הדין שמת לכהן והאב פטור .אלא מכיון שאי אפשר לתת את הבן ,לכן גם כאשר מת הבן
לאחר ל' יום ,חייב האב בפדיון .עוד רואים מהמשנה שהפדיון הוא חיוב ממוני .דאם הגדרת החיוב היתה מצד שיש מצוה
לפדות את הבן )אפילו על הצד שאי אפשר לתת את הבן עצמו( ,ומת הבן קודם שפדוהו ,הרי פקעה המצוה .אין את מי
לפדות .כמו אדם שלא הניח תפילין ביום מסוים ,אותו אדם לא קיים את המצוה באותו יום ,והמצוה עברה מן העולם .אבל
אם המצוה הוא החיוב הממוני ,כדברי הגר"א שיש על האב חוב בעלמא ,אזי גם אם מת הבן לאחר ל' יום ,אף על פי שלא
נתן ,החיוב הממוני כבר חל ומות הבן לא הפקיעו.

מת הבן ביום השלושים
]יד[ א"כ הדין הוא שאם מת הבן בתוך שלושים יום ,האב פטור ,ואם מת לאחר שלושים יום ,האב חייב .מה הדין אם מת ביום
השלושים בדיוק .בפסוק כתוב "ופדויו מבן חדש תפדה" .כמה זמן זה חדש .יכול להיות עשרים ותשע יום ויכול להיות שלושים
יום .אורך חדש לבנה בממוצע עולה כ"ט יום וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים )מסכת ר"ה כ"ה א'( .לכן לפעמים עושים החודש
כ"ט יום וראש חדש הוא יום אחד ופעמים עושים החודש ל' יום וראש חודש הוא יומיים .אומרת המשנה "מת ביום השלושים
כיום שלפניו" ,כלומר שהאב פטור ,כי ביום הכ"ט בודאי שלא מלאו לו חודש ימים" .רבי עקיבא אומר אם נתן לא יטול ואם לא
נתן לא יתן" .ר"ע מסתפק אי אמרינן כאן שתי כתובים הבאים כאחד אין מלמדין ,או דלמא כאן מלמדין ,ואכ"מ .עכ"פ מבואר
שלר"ע אזלינן כאן בתר המוחזק ,כי המוציא מחברו עליו הראיה .מה עומק הדבר.

מיעוט הלבנה וב' ימי ר"ח
]טו[ פשוט וברור הדבר לכל משכיל מהיכן בא המושג של שני ימי ראש חדש .בפשטות ,מצד העובדה שחודש לבנה הוא בערך
כ"ט ימים וחצי ,הרי בזמן שעיברו את החודש ע"פ מולד הלבנה ,פעמים שהיה החודש חסר  -כ"ט יום ,ופעמים מלא  -ל' יום.
וחכמים הוסיפו כללי דחיה כמו לא אד"ו ראש וכו' )עי' תוס' ר"ה י"ט ב' ד"ה ואל( כדי שי"ב חודשים יעלו לשנה ,ואכ"מ .אבל
בעומק ,טעם הדבר שיש ב' ימי ראש לחודש ,שהרי ראש חדש הוא המועד של הלבנה .ואיתא בגמרא )חולין דף ס' ב'(
"אמרה ירח לפני הקב"ה ,רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד ,אמר לה לכי מעטי את עצמך ,אמרה לפניו,
רבש"ע ,הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי .וכו' חזייה דלא קא מיתבא דעתה ,אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי
שמיעטתי את הירח וכו' אמר הקב"ה שעיר זה )של ראש חדש( יהא כפרה על שמיעטתי את הירח" .כאשר היו ב' מאורות
גדולים ,אמרה הלבנה אי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד .אמר לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמך .מה רצתה הלבנה,
שיהיה ראש אחד ,לא שתיים .אז מה התיקון שלה ,שיהיו שני ראשי חודשים! כאשר ראש חדש הוא יום אחד ,זו בחינה של אין
שני מלכים משתמשים בכתר אחד .ומאידך כאשר ראש חדש הוא יומיים ,זה גופא התיקון ללבנה .החטא היה שהתלוננה על
שני ראשים והתיקון הוא שישנם שני ימים של ראש חודש .זה גופא התיקון של אין שני מלכים משמשים בכתר אחד .לפי זה
נבין ברור שיום ל' הוא ראש השני ,לא העיקרי .עיקר ראש חדש מעיקר הדין הוא יום א' בחדש הבא .יום הל' הוא ראש שני.
על אף שזה לא ממש ברור ,עי' במסכת נדרים משנה וגמרא ובר"ן בדף ס' ,ואכ"מ .אבל בכל אופן ישנם כאן שני ימי ראש
חדש .יום הא' בחודש הבא בודאי שאנחנו מגדירים אותו כראש חדש ,כי הוא קבוע .יום הל' בחודש דהשתא נקרא ראש שני.

אם אין פדיון מן המות אין העלאה לקדושה
]טז[ כפי שהעלינו ,ישנם שני ענינים בפדיון הבכור .יום הל' ,שורשו הוא ממיעוט הלבנה ,וזה בחינת מות ,מה לי קטליה כולא
מה לי קטליה פלגא )עי' חולין ל"ה ב'( .מצד זה יום הל' זו אותה נקודה של ראשית שדבק בה המות .יום הא' ,שהוא התיקון
של שני מלכים משמשים בכתר אחד ,זה היפך של המות .במיעוט הלבנה ,קודם כפרתה ,קודם שנקבעו שני ימי ר"ח ,ישנו רק
ראש אחד ,זה בחינת הבכור שפודים אותו ממות .אבל לאחר הכפרה ,שישנם שני ימי ר"ח ,ישנה גם בחינת ההעלאה של
הבכור .א"כ יום הל' הוא התיקון ,ההעלאה ,ויום הא' הוא הפדיה מן המות .עיקר דין הפדיון מצד הישראל הוא לפדות עצמו
ממות .אבל אם הוא מת ביום הל' ,לתנא קמא הוא פטור .כי לא שייך העלאה לקדושה ללא פדיון ממות .דין ההעלאה
לקדושה אמרנו שהוא מצד הכהן ,זהו חלקו בפדיון ,אבל אינו שייך בלי חלק הישראל בפדיון שהוא לפדות עצמו ממות .כי
למרות שישנם כאן שני דינים ,אבל הם נעשים בפעולה אחת ,לא שייך להפרידם .הקב"ה במכת בכורות עשה שתי פעולות
בבת אחת ,שמר על בכורי ישראל וקידש אותם .הם נפדו ממות והם הועלאו לקדושה .אבל במי שהוא בר מות אין בו העלאה
לקדושה כדוגמת נפל .לכן אם מת ביום הל' ,לת"ק אין חיוב של פדיון .זה ראש חדש בבחינה של העלאה בלבד .אם כן
נתבארה כאן הסוגיה האם פודים כאשר מת ביום השלושים ,שזה מדין השני ראשים של הבכורה ,ומדין שני הטעמים שקיימים
בפדיון הבכור.

הוא לפדות ובנו לפדות ,מי קודם
]יז[ כתוב במשנה דף מ"ט א' "הוא לפדות ובנו לפדות" .מה הדין של פדיון הבן כשיש לאדם בן והוא עצמו עדיין לא נפדה,
אבא שלו לא פדה אותו .כגון שהוא לא ידע שהוא בכור או שלא ידע שלא פדו אותו או שפשע .ועתה שנולד לו בן ,התברר
שהאב עצמו עדיין לא נפדה .א"כ יש לו חיוב לפדות את עצמו ואת בנו .דא עקא ,שיש לו רק חמישה סלעים .את מי הוא
יפדה .מסברא פשוטה הוא קודם ,כי מצותו באה לעולם קודם .אבל במשנה ישנה מחלוקת" .הוא קודם לבנו ,רבי יהודה
אומר בנו קודמו שמצוותו על אביו ומצוות בנו עליו" .לכאורה ר"י סובר שמכיון שלכתחילה מצות האב מוטלת על אביו ורק
בדיעבד על עצמו ,לכן פדיון בנו שהוא לכתחילה יקדום לפדיון עצמו שהוא דיעבד )כבר דנו האחרונים בארוכה בגדר חיוב הבן
לפדות עצמו לכשיגדיל( .למעשה הגמרא )דף מ"ט ב'( מפרשת את המשנה אחרת .כאשר אין לו אלא ה' סלעים ,לכ"ע הוא
קודם .הפלוגתא כאשר יש לו ה' משועבדים וה' בני חורין .ר"י סובר שיפדה עצמו מהמשועבדים ואת בנו מהבני חורין .ות"ק
סבר שאינו יכול לפדות עצמו מהמשועבדים ,ולכן ישתמש בבני חורין לפדות עצמו .שורש המחלוקת האם מלוה הכתובה
בתורה ככתובה בשטר דמיא או לא ,ואכ"מ.

חייך קודמים
]יח[ בכל אופן לפי פשטות המשנה ,עומק הדבר שהוא לפדותו ובנו לפדותו הוא קודם ,זה מצד הדין שחייך קודמים .כידוע
במסכת בבא מציעא )דף ס"ב א'( שנים שהיו מהלכים במדבר ויש להם רק ליטרין אחד של מים .אם הוא שותה חברו מת,
אם חברו שותה הוא מת .תנא קמא סובר ימותו שניהם .עד שבא רבי עקיבא ודרש וחי אחיך עמך )ויקרא כ"ה ל"ו( ,חייך
קודמים לשל חברך .מה הדין אם אדם הולך במדבר עם הבן שלו .וכי הדין ישתנה .פשיטא שלא .אפשר שמצד רחמי האב על
הבן ,האב יוותר ,ונראה שרשאי )עי' ירושלמי תרומות פ"ח ה"ד במעשה דריש לקיש ,ספר חסידים אות תרצ"ח-ת"ש ,שו"ת
רדב"ז תש' א'נ"ב ,מגדל עוז ליעב"ץ אבן בוחן פנה א' אות פ"ה ,שו"ת מחנה חיים יו"ד ח"ג סימן ס"ה ,אמנם דוקא כאשר
אינו עושה מעשה רציחה בידים ,שאינו נוטל חייו בידיו ,אלא מת מהעדר שתיה( .אבל מ"מ מדין חייך קודמים ,האב קודם .לכן
כאשר יש לאב מצוה לפדות את עצמו ויש לו מצוה לפדות את בנו ,יש כאן שתי סיבות למה להקדים את פדיון עצמו .הסיבה
הראשונה שהרי אמרנו שסיבת הפדיון שאדם פודה את עצמו היא מחמת המיתה שנדבקה בבכורות .אז בעצם יש כאן גזירה
של מיתה על עצמו ויש כאן גזירה של מיתה על בנו .הפדיון פודה אותו ממות ,ומכיון שחייך קודמים ,הוא קודם.

האב מעלה את הבכור
]יט[ הסיבה השניה היא מצד דין ההעלאה לכהן .אזי ת"ק מחדש כאן סברא שהמצוה שלו קדמה למצוה של בנו .מאידך ר"י
סובר שמצותו שלו על אביו ומצותו של בנו עליו )על אף שבגמרא מבואר טעם אחר ,אבל דברי המשנה בפשוטם לא זזים
ממקומם( .עומק הדבר .המצוה השניה שאמרנו בבכורות היא להעלות כל דבר לשורשו ,לרומם אותו .למה יש מצוה על האב
לפדות את בנו .ודאי כפשוטו מחמת שהבן הוא תינוק ואינו יכול לפדות עצמו .אבל בעומק ,מכיון שכל המצוה היא בעצם

לרומם ,האב שנמצא מעל בנו ,הוא זה שיכול לרומם את בנו למדרגת האב .כי הבן הבכור הוא בחינת ראשית ,בחינת קדש,
וכל הראשית התחילה בנקודת המח של האב ,שם נקודת הקדש שם נקודת הראשית כמו שידוע .לכן מצות האב לפדות את
בנו היא מחמת שהאב יכול להעלות את בנו לנקודת הראשית .ומצד כך ,כאשר הוא צריך לפדות את עצמו והוא צריך לפדות
את בנו ,מה יקדם? הבן יקדם! כי באב היא הנקודה שמעלה אותו לראשית .משא"כ ,את עצמו ,מי שיכול בעיקר להעלותו
לראשית זה אביו .אם כן לתנא קמא שמבואר שסובר שהוא קודם ,זה מחמת ב' הטעמים בפדיון.

בכור שרק הוציא ראשו
]כ[ המשנה )בדף מ"ו א'( מבארת כיצד יתכן שנולד הוא בכור לנחלה ואינו בכור לרחם ופטור מפדה"ב .כגון שהראשון הוציא
ראשו בלבד ,וחזר והכניסו ,ולאחר מכן מת ברחם .האח שבא אחריו הוא בכור לנחלה ,כי אין לב האב דווה על הראשון,
ופטור מפדיון ,כי הראשון כבר פטר את הרחם .א"כ ישנם שני סוגי בכור רחם ,בכור שרק הוציא ראשו ,ובכור שנולד כאדם
גמור .אלו בעומק שני ההבחנות של הבכורה שעליהם דיברנו .דהנה כאשר מונים את בני ישראל שלא יהיה בהם נגף ,אז כל
אחד צריך לתת מחצית השקל כפר נפשו )ריש פרשת כי תשא( ,ומונים אותם לגולגלתם" ,בקע לגלגלת מחצית השקל"
)שמות ל"ח כ"ו( .במאמר המוסגר ,לכאורה גם שם ,אם יהיה אחד עם שני ראשים יצטרך לתת שקל שלם .עכ"פ כאשר
מגדירים שאדם הוא בר מות ,אזי אומרים שראשו עומד להינטל ,כי בלי ראש האדם לא חי .ולכן כאשר מונים את בני ישראל
שלא יהיה בהם נגף ,אז נותנים פדיון נפש לפי גולגולת .כי כאשר באים לפדות אדם ממות ,אומרים שפדינו את ראשו ,פדינו
את נקודת הראשית שבו ,ששם שולט המות .א"כ סוג הבכור שרק ראשו יצא ,הוא ההבחנה של הפדיון ממות .מאידך ,כאשר
באים להקדיש דבר ,פשוט שא"א להקדיש רק ראש בלי אברים )אא"כ מדובר בקדושת דמים( .אלא מקדישים את שלימות
הדבר ,וזו ההבחנה של בכור שהוא אדם שלם ,שפדיונו בא להעלות את נקודת הראשית שבו.

בלי טומאת לידה אין פטר רחם
]כא[ ואותו יסוד נראה גם במשנה בדף מ"ז ב'" ,המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים ,והמפלת ליום ארבעים ,הבא
אחריהם בכור לנחלה ולכהן" .הרמב"ם בהלכות ביכורים פי"א הי"ד ,כאשר מביא משנה זו ,מגדיר כך " :כל נפל שאמו טמאה
לידה ,הבא אחריו אינו פטר רחם .וכל נפל שאין אמו טמאה לידה ,כגון המפלת כמין דגים וכו' ,הבא אחריו בכור לכהן וחייב
לפדות" .ולכאורה יש להתבונן ,מה זה קשור לטומאת לידה .הרי לידה זה דין באם ,ומי שנולד זה דין בוולד .בפשטות בודאי
שאפשר לקשר ,אבל לענייננו ,טומאת לידה מהיכן היא באה ,מאותה נקודת מות שנגזרה על אדם הראשון "כי ביום אכלך
ממנו מות תמות"" ,שופך דם האדם באדם דמו ישפך" )בראשית ט' ו'( .ולכן חוה התחיל לצאת ממנה דם )ספר עץ הדעת
טוב לר' חיים ויטאל ,פרשת תזריע( ,שזה בחינת המות שבה ,כי הדם הוא הנפש .יציאת הדם מהנוקבא בכל חדש היא בחינת
המות שבה ,היא בחינת הירח" ,לכי מעטי עצמך" .א"כ בעומק ,נקודת המות מתגלה באותה נקודה שהאם טמאת לידה .לכן
מי נקרא ילוד ,מי שאמו טמאה לידה ,שבלידתו מתגלה המות ,ולכן הנולד צריך פדיון מן המות .משא"כ ,מי שאין אמו טמאת
לידה ,אז לא דבק בו נקודת המות .אמנם ברור שא"א להעלות אותו לקדושה ,ולא שייך שיהיה בו פדיון .לכן מי שאמו טמאה
לידה יש לו דין שהוא נקרא פטר רחם בכדי שהוא יוגדר כבכור כלפי הפדיון מן המות .ואפילו אם הוא נפל וא"א לפדות אותו
ממות כי הוא מת ,אבל נגע בו נקודת המות ,ולכן הבן שנולד אחריו פטור מפדיון ,כי כבר נגע נקודת המות באח הראשון ולא
בו .משא"כ אם אמו איננה טמאה לידה ,אין כאן גילוי של נקודת מות ,ואין כאן חלות של פדיון לפדות מן המות .ממילא הבן
שנולד אחריו הוא יהיה בכור לפדיון.

בכור אדם הוא נקודת האמצע בין פטר חמור ובכור בהמה טהורה
]כב[ אם כן מה שהתברר לנו השתא שיש בחינה של בכור שהוא רק קדושת דמים  -זו ההגדרה של בכור אדם .משא"כ בכור
בהמה טהורה ,הוא בכור שקדוש בקדושת הגוף ועולה למזבח .הדין השלישי הוא פדיון של "פטר חמור תפדה בשה ואם לא
תפדה וערפתו" .מהו עומק שלושת הדינים הללו .כבר הזכרנו את דברי המדרש שפטר חמור הוא כנגד המצרים ,שהם בחינה
הנקראת "בשר חמורים בשרם" )יחזקאל כ"ג ב'( .המצרים דבק בהם המות ולכן יש דין לפדות את החמור .ברור שאין עיקר
פדיון פטר חמור העלאה לקדושה .הרי הוא בהמה טמאה ,לא חל בו נקודה של קדושה .לכן דין פדיונו מיום הוולדו )בכורות
י"ב ב'( ,כי אין בו אלא או פדיון או מות ,אבל אין בו כלל נתינה לה' .לכן אין לשבט הכהונה בו אלא זכות דמים בלבד .כנגד
בכורי מצרים שמתו נאמר בפדיון פטר חמור "ואם לא תפדה וערפתו" .כאן מתגלה נקודת המות שבפטר חמור .אמנם אם

הפטר חמור נפדה ,אז הוא לא מת ,אבל מה שמתגלה בו זו נקודת המות שבבכור .לעומת זאת בבכור בהמה טהורה
שמקריבים אותה להמזבח ,עיקר הגילוי שבה היא נקודת הקדושה ,ההעלאה שבבכור .בכור האדם הוא נקודת האמצע .מחד
צריך לפדות אותו ממות ,אבל חס ושלום לומר שאם לא תפדה וערפתו .מובא בתורה שלמה )במדבר י"ח ט"ו אות ע"ט(
מדרש שמי שלא פדה את בכור בנו הרי מן הראוי שיערף כמו פטר חמור .עומק הדבר ,שהרי הגדרת הפדיון הוא לפדות מן
המות .אם הוא לא פודה את בנו ,אזי דינו הוא כמו פטר חמור שעורפים אותו ,דומיא דבכורי מצרים שנקראים חמורים שמתו
במכת בכורות .מאידך בבכור אדם ישנו דין של העלאה בקדושה ,אבל השתא זה רק בחינה של קדושת דמים .מ"מ דלא
כפטר חמור אין בו פדיון קודם ל' יום ,דצריך שיצא מדין נפל ,דיש בו נתינה לה' ,ואם אינו חי אין כאן נתינה .לכן בכור בהמה
טהורה שעולה לה' ילפינן מבכור אדם ,שלשים בדקה וחמישים בגסה )עי' רש"י בכורות כ"ו ב' ד"ה מלאתך(.

המשיח יהיה בכור
]כג[ מפורש במדרש )שמ"ר פרשה י"ט פיסקא ז'( ,שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות את המלך המשיח בכור .ברור לכל מבין
שיש כאן עומק .האם המשיח יהא חייב לפדות את קדושת בכורו? הרי כל מה שבכור אדם צריך פדיון זה מכח החטא .כשיבוא
משיח צדקנו ויתקן החטא ,יחזרו הבכורים לקדושתם ולעבודתם יחד עם הלויים )אוה"ח הקדוש בראשית מ"ט כ"ח( .א"כ לא
יצטרכו לפדיון .יותר מכך ,איזו קדושה תהיה להם אז  -קדושת הגוף! הבכור של השתא שיש לו דין של קדושת הגוף זה רק
הבכור בהמה טהורה .משא"כ בכור האדם נפלה קדושתו לקדושת דמים כי יש בו חטא .החטא הוא כמו מום ,דמי שהיתה בו
קדושת גוף ונפל בו מום ,יורדת קדושתו לקדושת דמים והוא בר פדיון )רמב"ם הלכות איסורי מזבח פ"א ה"י( .ולכן היה
אפשר להחליף את הבכורות בשבט לוי .ובעומק יותר ,עצם האפשרות לפדות את הבכור מקדושתו הוא בחינת מות .ולכן דין
בכור תלוי באם ולא באב ,כי שורש המות באשה .כאשר המום הזה יעבור מבכור האדם ,כאשר יתבטל החטא ,יהפוך הבכור
אדם להיות קדוש בקדושת הגוף ,קדושת מזבח .זו בחינת הבכור דלעתיד לבוא ,שהוא קדוש בקדושת מזבח ,אין בו מום ,ואין
בו פדיון ,אין בו מות ,ואין בו הפסקה .בעזר ה' שנזכה לקדושת עולם.
]שלח-קרח
]סוגיות בפרשה תשע"ט-תש"ע ]2
]1

Show featured image:
0
סוגיותבפרשה-040-קרחפדיוןבכורSource: http://www.bilvavi.net/shiur/
Links
[1] http://www.bilvavi.net/shlach-korach
[2] http://www.bilvavi.net/sugios

