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 הקדמה 

ומביאה מחלוקת בין רבי יעקב לרבי יהודה האם יש    ,הגמרא בדף יב: דנה באדם שהתפיס בבכור 

לשיטת רבי יהודה שהתפסה צריכה להיות רק בדבר הנדור ולא בדבר האסור  .  התפסה בבכור או לא

וע"ע בפירוש הרא"ש  מתפיס צריך להתפיס בדבר הנדור,    שאם)ראה בר"ן בתחילת מסכתין דס"ל  

וגם אז צריך שכל התפסה תהיה בדבר הנדור ולא בדבר   בהתפסה  הויהנדר    עיקר שם דס"ל שאדרבה  

לדעת רבי יעקב יש ריבוי    . והנדר לא חל  בוהאסור( וממילא בכור מוגדר כדבר האסור וא"א להתפיס  

לרבות דבר האסור, ולכן בכור, אע"פ שהוא בגדר דבר האסור אפשר    "'להבפסוק "איש כי ידור נדר  

דורש הוא  יהודה שאומר שא"א להתפיס בבכור, מה  הגמרא שואלת לדעת רבי    . להתפיס על ידו

" ועונה שלשיטתו מרבים התפסה בחטאת ואשם, ודווקא התפסה  'להמהפסוק "איש כי ידור נדר  

בחטאת ואשם ולא בבכור, מכיוון שבכור קדוש ממעי אמו ואילו חטאת ואשם צריך להקדיש אותם,  

הנדור  דבר  יותר  מיקרי  בביחס לבכור   וזה  המתפיס  ולכן  והמתפיס  ,  אסור,  זה  הרי  ואשם  חטאת 

ס"ל שגם    בבכור,  ס שמרבים מתפישסובר  רבי יעקב  .  בבכור הרי זה מותר, מכיוון שהוא דבר האסור 

קדוש ממעי אמו, וממילא יש בו איזה מימד של דבר הנדור ולא רק דבר  בכור צריך הקדש למרות ש

יש   יהודה אכן מסכים שגם לבכור  ור'  בו,  ולכן מתפיסים  סובר  האסור  ידי האדם, אך  הקדש על 

י בגלל זה דבר הנדור, שהרי גם אם לא מקדישים אותו הוא קדוש ועיקרו הוא דבר  ר שעדיין לא מיק

 האסור. 

 

 שיטת הרמב"ם 

 פוסק כר' יהודה וכותב:  יג( , )אהרמב"ם בהלכות נדרים 

האומר הרי עלי כמעשר בהמה הרי אלו אסורין הואיל וקדושתו בידי אדם, הרי הן עלי כבכור "

 ". שאין קדושתו בידי אדם ואינו יכול להתפיסו בנדר שנאמר לא יקדיש איש אותוהרי אלו מותרין  

וצריך להבין את דברי הרמב"ם שהרי הגמ' במפורש הסבירה לשיטת רבי יעקב שבכור נמי מתפיסו  

ור' יהודה ג"כ הסכים לכך, ורק אמר שמ"מ עיקרו דבר האסור כי גם אם לא מקדישים אותו  בנדר,  

וא"כ צריך עיון מדוע פסק הרמב"ם כר' יהודה, וביותר מכך צריך להבין דגם אם הרמב"ם    הוא קדוש,

פוסק כר' יהודה, מ"מ אכתי לא מובן מדוע כתב: "שאין קדושתו בידי אדם ואינו יכול להתפיסו בנדר  



שנאמר לא יקדיש איש אותו" הרי במפורש הגמרא אמרה שיש הקדש לבכור ע"י אדם! ומובן, שחוץ  

 ,מההקדש שיש לו מאליו בשעה שנולד, צריך גם להקדישו בפה

  הנ"ל,  מתברר שר' ישמעאל עמד על הקושי בין הפסוקים  )כט.( ואכן מתוך עיון בגמרא במס' ערכין  

 : משנה שם כך נאמר בו

ישמעאל אומר כתוב אחד אומר תקדיש וכתוב אחד אומר לא יקדיש א"א לומר תקדיש שהרי רבי  "

כבר נאמר לא יקדיש א"א לומר לא יקדיש שהרי כבר נאמר תקדיש הא כיצד מקדישו אתה הקדש  

 ".עלוי ואי אתה מקדישו הקדש מזבח 

ישמעאל לרבנן האם צריך לבכור הקדש בפה א ר'  בין  שם מביאה מחלוקת  שסגי בכך  והגמרא  ו 

שהבכור כבר קדוש מרחם, דלרבנן בעינן הקדש בפה אע"ג שבוודאי הבכור כבר קדוש מרחם, ולר' 

)ובע"ה לקמן יתבאר בהרחבה לשיטת רבנן מה משמעות   ישמעאל לא בעינן שוב שיקדישו בפה 

 הקדש זה( 

הרמב"ם וע"פ דברי הגמ' שם מובן שאין סתירה כלל במש"כ הרמב"ם ביחס לגמרא דידן, דכוונת  

נוסף, אבל ודאי שפסק כדעת רבנן שצריך להקדיש את    קרבן שא"א להתפיס על הבכור הקדש של  

 :  )א, ב( הל' בכורות בהבכור בפה, וכמ"ש 

לא " ואם  אלהיך  לה'  תקדיש  שנאמר  קדש  זה  הרי  ויאמר  טהורה  בהמה  בכור  להקדיש  מצוה 

 ".אזה מתקדש מאליו וקדושתו מרחם הי הקדישו הרי

וא"כ א"ש דברי הרמב"ם בחלקם, ואכתי צריך לעיין מדוע פסק הרמב"ם כר' יהודה ולא כר' יעקב,  

יג( שכתב בהל' נדרים   שבכור אין קדושתו בידי אדם ולכן א"א להתפיס בו דהוי דבר האסור,    )א, 

 ם דעת רבנן בגמ' בערכין הנ"ל, ולכאו' שהרי רבי יעקב הביא שגם בבכור יש קדושה ע"י אדם וזו ג

שהרמב"ם פסק כר"י שהוא "מארי    הלכה יג( שם  ) והכס"מ כותב    רבי יעקב אזיל בשיטתם בעניין זה,

 דתלמודא" טפי מר' יעקב. 

דן בסוגיין מעניין אחר, ואולי ע"פ דבריו יתבהרו שאלותינו בסוגיה בכלל    )סימן י( הקהילות יעקב  

כרבי יעקב שהמקדיש  ובדברי הרמב"ם בפרט, שהרי עיקר שאלתינו היתה מדוע הרמב"ם לא פסק 

ואם יש הקדש בפה אמור להיות מוגדר כדבר הנדור ולהיאסר    ,בבכור אסור, שהרי יש כאן הקדש

מבאר שאע"פ שיש בבכורות קדושת פה של בעלים, מ"מ מי שבא ואמר  הקהילות יעקב זי"ע    . על ידו

"הרי עלי כבכור" לא הוי התפסה מכיוון שאותה הקדשה של בעלים בפה זה לא קדושת בכור הפרטי  

אלא קדושה סתם, וכשאדם אומר "הרי עלי כבכור" משמע כקדושת בכור הפרטית שמחמתה יש  

 . דאי לא דבר הנדור, אלא דבר האסור ה קדושה היא ולבכור את כל הדינים המיוחדים שבו, ואות

מבאר באופן אחר קצת שעל פיו יותר מובן מה כוונת הרמב"ם דא"א להתפיס בבכור  הוא  בהמשך  

  חובה אלא    נדר ונדבהדהוי דבר האסור, שאפילו דבר שקדוש בקדושת פה כל דבר שלא בא בתורת  

שצריך להקדיש את  מילא גם אותה אמירה  )כמו בכור( לא נקרא דבר הנדור וא"א להתפיס בו, ומ

דקדושה    הבכור היא לא עושה אותו דבר הנדור, ולכן ודאי שלא נקרא דבר הנדור וא"א להתפיס בו

אדם   ידי  על  באה  ולא  מאליה  האסור.    מתחילתהשבאה  דבר  אלא  הנדור  דבר  נקראת  לא  ממש 

וא  שיוכל לב  ,כדי שיהיה דבר הנדור קב שלשיטת הרמב"ם צריך עוד תנאי  וכמו"כ מבאר הקהילות יע 

   . ע"י נדבה ולא רק בדרך של חובה, וממילא בכור בנדבה זה דבר שלא קיים



ומבואר עפ"ז מדוע פסק הרמב"ם כר' יהודה שבכור מוגדר כדבר האסור ולא כרבי יעקב שבכור 

דבר    -ת דבר הנדור ולכן בכור הוי כעיקרומוגדר דבר הנדור שבעצם הרמב"ם מגדיר יותר חמור א

 האסור. 

 

 ביאור הקדושה שנוצרת על ידי אמירת האדם 

דן באריכות בגדר תוספת הקדושה בבכור,    )זבחים סימן כו ד"ה ועוד היה נראה ואילך(   1בספר אור אברהם

נזיר   במס'  תוס'  דברי  את  תחילה  לקדש( ומביא  שמצווה  ד"ה  ההקדש    )י:  מצוות  היא  מה  שמבארים 

 :שכתבולבכור, 

 ".אע"פ דקדיש מרחם תוקדש בבכורהפירוש בכור תקדיש ולומר  -לקדש שמצוה"

)ד"ה ומובן מדברי תוס' שהאופן של הקדש בבכור זה פשוט לומר עליו את קדושתו כבכור, ובהמשך  

 אומרים התוס':  מי לא קדיש( 

 ". מצוה בעלמא הלכך לאו דבר הנדור הוא כיון דאינו אלא  -שי לא קד מי"

ומובן שכיוון שהבכור כבר קדוש מרחם וכל האמירה של "תוקדש בבכורה" עניינה הוא מעין תוספת  

מצוה להקדיש בכור בהמה טהורה "  שכתב:   א, ד( )בכורות  קדושה, ומביא את שיטת הרמב"ם הנ"ל  

ויאמר הרי זה קדש שנאמר תקדיש לה' אלהיך ואם לא הקדישו הרי זה מתקדש מאליו וקדושתו  

הי נדרים    א". מרחם  י)אובהלכות  שאין    ג( ,  מכיוון  מותר  זה  הרי  בבכור  שהמתפיס  הרמב"ם  פסק 

 קדושתו בידי אדם אלא בידי שמים. 

א מיקרי דבר הנדור  וע"פ דברי הרמב"ם יוצא שאע"פ שמקדישים בכור בפה, מ"מ לא מתפיסים בו ול

וכ היא  מרחם  שקדושתו  שאע"פ  יוצא  דהרמב"ם  גיסא  ולאידך  האסור,  דבר  עליו  אלא  חלה  בר 

קדושה גמורה, מ"מ אפשר להתפיס בבכור ומיקרי דבר הנדור בגלל אותה מצווה שיש להקדישו,  

ובגלל האמירה הזאת איזה תוספת קדושה באמירה של "תוקדש בבכורה"   ומבואר לשיטתם שיש 

 : יהיה אפשר להגדיר את הבכור כדבר הנדור וכמ"ש תוס' בסוגיין

ש  -האסור פירושאמר קרא לה' לרבות דבר  " לפי  כי האי דבכור  דבר  דבר האסור  נחשב קצת 

 ". הנדור כדמפרש ואזיל

בבכור   להתפיס  אפשר  מ"מ  האסור,  דבר  הוא  בכור  שבעיקרון  אע"פ  יעקב  רבי  שלשיטת  ומובן 

בגלל   הנדור  דבר  ואותה ומיקרי  קדושה,  בבכור  מוסיפה  והאמירה  להקדישו,  שיש  מצווה  אותה 

בכך היא שכיוון שהתורה ציוותה ל הבכור שם של דבר הנדור והסברא  תוספת מספיקה כדי ליתן ע

נוספת של קדושה  אלא ברור שיש כאן חלות    להקדיש את הבכור, לא מסתבר שזו מצווה בעלמא

 וזה שם הנדר.  –על הבכור 

  ך שאין להתפיס בבכור והוא מיקרי אך ורק דבר האסור, לכאורה צרי   -אך לשיטה הראשונה הנ"ל

וזו מצווה    ום תוספת קדושה בחפצא של הבכור לומר שאין ש בעקבות ההקדש שהקדישו אותו, 

ומחמת ההקדש שלו אין שום תוספת קדושה. וק"ק לומר שמה שציותה התורה הוי מצווה    -בעלמא

בעלמא, וכמו"כ צריך להבין עפ"ז את שיטת הרמב"ם שמצד אחד פסק שא"א להתפיס בבכור ומצד  

להקדישו, שגם לשיטתו מבואר באופן פשוט שכל המצווה להקדיש את הבכור  שני כתב שמצווה  

 
 .לגאון רבי אברהם גורביץ שליט"א 1



הוי מצווה בעלמא להקדישו, למרות שבפועל לא תחול שום קדושה, וצריך להבין את דברי הרמב"ם  

 .2בזה

ולכן מבאר האור אברהם שתמיד שציוותה התורה להקדיש את הבכור או שתהיה מחשבת לשמה,  

בזה תוספת של משהו ובאמת גם לשיטת הרמב"ם שהמתפיס בבכור מותר, מ"מ  בוודאי כוונתה שיש  

הקדש שצריך לומר בפיו )"תוקדש  הגם הוא מודה בזה שיש הוספה בקדושת הבכור כשמקדישו, ו

ולי יש לדמות את תוספת  אבבכורה"( זה לא אמירה בעלמא. אע"פ שהוא כבר קדוש מרחם, ומביא ש

)פרק ב    לגבי טבילה במקווה  שכתב בפירוש המשניות בביצה   הקדושה בבכור בשיטת הרמב"ם למה

 :ד"ה חל( 

והעיקר בזו הטבילה מה שאגיד לך דע כי עוד יתבאר בפ' שני מחגיגה כי מי שטבל לחולין אף על  "

פי שהוא טהור בלי ספק אסור לו לאכול מעשר שני עד שיטבול פעם שנית לשם מעשר וכן אם  

כל פנים צריך טבילה אחרת וכן אם היה טהור לתרומה ורצה טבל למעשר ורצה לאכול תרומה על  

ותרומה   מעשר  בין  אותן  טובל  הטהור  שאדם  הטבילות  ואלו  קודש  לשם  יטבול  קודש  לאכול 

אינה להסיר טומאה וקודש הם המותרות לעשות ביום טוב והיתרנו זאת הטבילה ביום טוב לפי ש

 ". אלא לתוספות טהרה

ויוצא מדברי הרמב"ם שאדם טמא שטבל וכוונתו הייתה לחולין, למרות שאחרי הטבילה ברור לנו  

שאין בו עוד שום טומאה, מ"מ אם רוצה לאכול מעשר, תרומה או קודש צריך עוד טבילה, ומתחדש  

שיש   עניינה הוא    :סוגים של טבילות  ב'עפ"ז  ב. טבילה שכל  שעניינה להסיר טומאה.  א. טבילה 

גם מבואר תוספת   וכך  יוה"כ שהרי ברור   ריבוי  של טהרה,  גדול באמצע  הטבילות שעושה הכהן 

טומאה שהוא צריך להסיר אותה,    אף  אין לו  -שהחובה שלו בטבילות הללו היא לא מחמת טומאה

חייב באותם חמש  שברור לו שהוא טהור לגמרי ולא נטמא כלל מאז הטבילה הקודמת, מ"מ  ולמרות  

הטבילות הללו היא לא הסרת טומאה אלא תוספת טהרה, ששייך גם באדם    טבילות, וההגדרה של

 להוסיף על עצמו מדרגות נוספות של טהרה.  -שהוא טהור 

מבאר,   בבכור ועפ"ז  הקדושה  תוספת  לגבי  ה"ה  לגמרי    -שאולי  קדוש  הוא  שהבכור  שאע"פ 

מצווה בעלמא    וזו לא סתם  -דקדושתו מרחם היא, בכל זאת ציוותה התורה שנקדיש את הבכור הזה 

תרומה  מעשר,  לגבי  וכמו  הקדישו,  ע"י  קדושה  תוספת  ממש  יש  אלא  בבכורה",  "תוקדש  לומר 

על   ביוה"כ שיש תוספת קדוש  גדול  ולגבי כהן  גם בבכור למרות  וקדשים  נוספת,  ידי כל טבילה 

 שהוא כבר קדוש גמור שייך בו תוספת קדושה. 

רי יש בבכור תוספת קדושה מחמת דיבורו של  ולכן איכא מאן דאמר שבכור נחשב כדבר הנדור שה

האדם, ואמנם זו לא קדושה ראשונה שיש בו אך מ"מ זו ודאי קדושה נוספת שחלה על הבכור )כנ"ל  

ביוה"כ( ומ"ד שסובר שבכור הוי בכ"ז דבר האסור   גדול  ולגבי כהן  לגבי מעשר, תרומה וקדשים 

בקדושה הזו מספיק כדי להחשיבו כדבר    למרות שודאי יש כאן קדושה נוספת שחלה כאן, ס"ל שאין 

 
בשעת העבודות,  ועיקר שאלתו של ה'אור אברהם' היא בסוגיה אחרת לגבי המצווה והחובה לחשוב לשמה   2

וא"כ לכאורה אין מחשבתו מוסיפה    -דאע"פ שבין כך ובין כך הקרבן יהיה לשמה דקיי"ל סתמן כלשמן דמי
וכמו לגבי בכור    -בזה שום חלות בקרבן, ואולי גם בזה נצטרך לומר בע"כ שזו מצווה בעלמא לחשוב לשמה

 . כנ"ל שאין שום חלות בפועל אלא שק"ק לומר כן וכמו שהסברנו לעיל



הנדור, בגלל שעיקרו ושורשו של הבכור זו קדושתו מרחם שהרי גם אם לא הקדישו בפיו נחשב  

 . 3קדוש גמור 

הגר"א    די אמירתו של האדם ממה שהביא ת עניין תוספת הקדושה בבכור על ייותר לבאר אואפשר  

  ,גורביץ בהמשך, לגבי מצווות קידוש השבת ביין, שצריך להבין וכי השבת לא קדושה ללא הקידוש

טעם ציווי התורה שצריך להוסיף ולקדש    הלהבין מ  צריךודאי ששבת קדושה גם ללא הקידוש, וא"כ  

 ,את השבת 

  )פסחים קו. ד"ה ועוד(   , המהר"ם חלאווהמתוך דברי הראשונים מתבארים כמה עניינים בסוגייה זוואכן  

 :כותב

 ". שבי"ד מקדשין המועדיןכדרך עיקר קידושא בלילא הוא פירוש בכניסתו "

ומתוך דבריו של המהר"ם חלאווה מתבאר חידוש גדול שגדר מצוות קידוש בשבת זה כמו שבי"ד  

וקיימא   קביעא  שבת  שהרי  לשבת,  ביחס  זה  עניין  להבין  וצריך  והזמנים,  את המועדים  מקדשים 

מועדים וימים טובים נקבעים ע"פ בי"ד אבל שבת קבועה    –בקדושתה ואינה צריכה קידוש של בי"ד  

ומבאר הנטעי גבריאל )בהערותיו על מהר"ם חלאווה שם( שאע"פ שגם ללא  ,  בראשיתמששת ימי  

שיש מצווה להקדיש  ומביא ראיה מסוגיין    ,בכל זאת נאמרה מצוות קידוש  ,הקידוש השבת קדושה 

וזה   ,וכמו שבי"ד מקדשים את המועדים למרות שהוא קדוש כבר, דהכי נמי הדין לגבי שבת    בכור 

בעצם סוג של תוספת קדושה על המועד שהוא בעצמו כבר קדוש, וזה עיקר העניין של הקידוש  

 זכירה, צריך שנזכור את יום השבת ע"י שאנו מקדשים אותו,   -בשבת

: "וחזנינן דמדאורייתא לקדשו ולומר שבת היום כמו  רצה( ' )ח"ד סיבדרך זו מובן גם ממש"כ הרשב"א 

יובל",   קידוש  היובל    אר ומבוכעין  קידוש  כמו  היא  הקידוש  מצוות  שעיקר  הרשב"א  מדברי  גם 

 : השבת לקדשו םעל הפסוק זכור את יו )שמות כ( וגם ממש"כ הרמב"ן על התורה  שעושים בבי"ד. 

וקדשתם את שנת החמשים  כעניין  ,  בזכרוןאבל לרבותינו עוד בו מדרש ממלת לקדשו, שנקדשהו  "

לומר ביובל "מקודש מקודש", אף כאן צוה שנזכור את יום השבת  שהוא טעון קדוש בית דין  ,שנה

 ". בקדשנו אותו

כמו היובל שהעניין הוא  ממש  שזה  ומובן מדבריו דלא כמהר"ם חלאווה, שלפי מהר"ם חלאווה מובן  

לזכור, אך מדברי הרמב"ן מובן שזה לא מדין זכירת השבת אלא מדין קביעת קדושת השבת וכמו 

שהקידוש של היובל בבי"ד נועד לקידוש השנה ולא לזכירת היובל הכא נמי לגבי קידוש השבת,  

רה של השבת,  שעיקר מצוות בזכור היא לא זכיאמנם יש מי שרוצה לבאר כך גם במהר"ם חלאווה  

 אלא קביעת קדושת השבת, ויש לעיין בדבר, ואכמ"ל. 

 

 ביאור נוסף בתוספת הקדושה בבכור 

, הרמב"ן והרא"ש  שפסק כחכמים שבכור צריך הקדשד(    )א,בניגוד לשיטת הרמב"ם בהל' בכורות  

שהרא"ש השמיט    )יו"ד סימן שו( מביא שנראה מדעת הטור    )ערכין כט.( השמיטו הלכה זו, והחשק שלמה  

 
בדרך זו מבאר הגר"א גורביץ, גם את העניין של מחשבת לשמה שהתורה הצריכה שתהיה מחשבת לשמה,    3

יחול ע"י מחשבתו בדווקא וזה  על    -מכיוון ששם "לשמה" חל על הקרבן  יחול  רוצה שהלשמה  ז"א התורה 
מ"מ אין רצון  הקרבן דווקא ממחשבתו של האדם, למרות ששפיר יחול שם לשמה על הקרבן גם בסתמא,  

התורה בדרך זו, ואם לגבי קדושת בכור למרות שזו רק תוספת קדושה ולא עיקר קדושת הבכור, רצון התורה 
 שיהיה ע"י דיבורו של האדם, כ"ש לגבי עיקר מחשבת לשמה שרצון התורה שזה יחול ע"י האדם ולא בסתמא



הלכה זו כי סובר כדעת ר' ישמעאל שצריך את הפסוק כדי ללמוד שקדושת בכור זה דווקא הקדש  

עילוי ולא הקדש מזבח, וצריך להבין את שיטתם של הרמב"ן והרא"ש בענין זה, שלכאורה בכל מקום  

תוספת קדושה  שיש כאן    –הלכה כרבנן! וכמו"כ צריך להבין מה הבינו הרמב"ן והרא"ש בדברי רבנן  

 כלשהי או שמא ליכא הכא מידי באמירת האדם "תוקדש בבכורה" ולכן פסקו כר' ישמעאל,  

  לומר מבאר שבכור לא הוי דבר הנדור למרות שיש מצווה על הבעלים שלו    סז אות א( '  )ח"ג סיהאחיעזר  

עליו שהוא קדוש, מ"מ כיוון שאין קדושה חלה על קדושה והבכור בכל מקרה קדוש כבר מרחם אזי  

חשב כדבר האסור גרידא, ומבאר שזו גופא מחלוקת רבי יעקב  נ אמירת האדם לא מוסיפה קדושה ו

ורבי יהודה לפני כן, שנחלקו לגבי אדם שאמר הרי עלי כבכור שרבי יעקב אוסר ורבי יהודה מתיר,  

יעקב  של רבי  כשהבעלים  דעת  מרחם,  כבר קדושה  הזה  לבכור  שיש  אע"פ  בנדר,  מתפיסו  נחשב 

שתהיה   כלל  מקום  אין  יהודה  רבי  לדעת  ואילו  נוספת,  קדושה  עליו  חלה  בפועל,  בפיו  מקדישו 

קדושה נוספת, על גבי קדושתו מרחם, וזה בגלל שלאחר שהבכור נולד הוא כבר לא שייך לבעלים,  

ריך לומר את האמירה של ההקדש אך אמירה זו לא מוסיפה שום קדושה על  ר' יהודה מודה שצ

יש משמעות לאמירת האדם והוי דבר הנדור, ולשיטת רבי    -ומבואר שלשיטת רבי יעקב  הבכור. 

 עות לאמירת האדם והוי דבר האסור. יהודה אין משמ 

ה ציוותה על המעשר,  לגבי מעשר בהמה התור שמבאר שכמו    ד"ה ומה(   ט נדרים סי'  ) הגר"ש שקאפ זצ"ל  

שכל בהמה עשירית שיוצאת היא קדושה    -אך בפועל האדם הוא זה שמקדיש את הבהמה העשירית

קדושה,   שהיא  עליה  לומר  צריך  המפריש  היא  ווהאדם  עשירית  שיוצאת  הבהמה  באמת  אם  גם 

קדושה ממילא, כל הקדושה "ממילא" זה דווקא אם האדם לא קרא אותו עשירי, אז הבהמה נעשית  

, כך גם הוא הדין  אבל אם קרא אותו עשירי אז הוא קדוש ע"י האדם והוי דבר הנדור   ,ממילאקדושה  

שקדושתו של הבכור תהיה ע"י האדם,    לכ"ע )גם לר"י( מצווה להקדישו, כוונת התורהלגבי בכור ד

"תקדיש לה' אלוקיך" היא  וכוונת התורה באך גם אם האדם לא יקדיש את הבכור הוא יהיה קדוש,  

הקדושה מרחם, ותחול על הבכור הקדושה שהאדם עכשיו מקדישו    -הקדושה דמעיקרא  שתופקע

ושה שתהיה עליו זו עדיין  בפיו, וכנ"ל גם אם האדם לא יקדיש את הבכור הוא יהיה קדוש, אך הקד

דושתו של האדם כפי  קדושתו מרחם, והוא לא יהיה קדוש בק  -אותה קדושה שהיתה עליו מעיקרא 

   לה' אלוקיך".  תקדיש"שאמרה התורה ב

בעניין הקדשת בכור, שבודאי יש על הבכור קדושה מרחם, אך יחד עם    ונסכם את שיטת הגרש"ש

וכשהאדם מקדיש את הבכור בפיו מופקעת הקדושה  זאת האדם צריך להקדיש את הבכור בפיו,  

הקדושה   רק  עליו  נשארת  אז  בפיו  מקדישו  לא  אם  אך  האדם,  קדושת  עליו  וחלה  דמעיקרא 

לה' אלוקיך" בוודאי שיש חידוש של קדושה    תקדיש "  - דמעיקרא. וכיוון שהתורה ציוותה להקדישו

, דאל"כ לא שייך הקדש על מה שקדוש כבר להפקיע את הקדושה מרחם, אלא  על ידי אמירת האדם

 ע"כ הקדושה מרחם מופקעת דווקא בגלל שמתחדשת על הבכור קדושה חדשה,  

קדיש את  אחרי שהאדם ה   -ועפ"ז מבואר שבכור מוגדר כדבר הנדור ולא כדבר האסור, כי השתא 

חדשה והופקעה עי"כ הקדושה דמעיקרא וממילא כל ההגדרה של   הבכור בפיו חלה עליו קדושה

בכור במצב כזה זה דבר הנדור, ודבר הנדור אין פירושו התחדשות הפרישה מן האיסור )מכיוון שזה  

 כבר היה מאז שנולד שחלה עליו קדושתו מרחם( אלא מיירי הכא בהתחדשות באזהרת האיסור. 

 



 אור מחלוקת הרמב"ם והרא"שבי

  מביא את מחלוקת הרמב"ם ואביו הרא"ש ביחס להקדשת הבכור, שלשיטת הרמב"ם   )יו"ד שו( הטור  

קדוש מרחם, ולשיטת הרא"ש לא צריך    הקדישוצריך להקדיש את הבכור בפיו, ואם לא    ( דא,  )בכורות  

מבאר שהרמב"ם פסק כשיטת רבנן שצריך להקדישו בפיו לשם בכור,   ( סק"ג  )שםלהקדישו, הב"ח  

למרות שהוא בעיקרון קדוש מאליו, ותמה הב"ח על שיטת הרא"ש שפסק כר' ישמעאל כמו ששאלנו  

ונשאר    באיזה מקום כתב כך הרא"ש,כמו"כ תמה הב"ח    ,כיחידאה נגד רבנן  איך פסק הרא"שלעיל,  

 בצ"ע.  

 ג"כשדברי חמודות  עון מייא זצ"ל( מביאים את לשון ה)לר' יוסף ור' מיכאל שמשם  בחידושי הגהות  ו

 :יג(  סימן ה פרק )בכורות  עניין זהאת תירוצו ב ו מדוע פסק הרא"ש כיחידאהתמה טובא 

 לא  י" והב  להקדישו  צ"שא  וכתב   ם"הרמב  על  שחולק   ל "ז  רבינו  אביו   בשם  כתב  ו "ש  ס"ר  והטור "

  ובקשתי   הטור  של  לעדותו  חשתי  מ"ומ   כן  שכתב  מקום  באיזה  כ"ג  אני  ראיתי  לא  וכן  מקום  הראה

  בלחוד   ישמעאל'  ר  דברי  אלא  שנה   לא  דהתם '  דמתני  דתנא  כיון  דטעמו  ל "ונ   לדבריו   טעם  למצוא

  מכל   לה  דרשי  דרבנן  מיניה  לעיל  נשנה  עילוי  הקדש   מקדיש  שאתה  ישמעאל'  ר  דדרש   דהא  ג" דאע

 תנא   קתני  מדלא  ה" אפ  קלים  קדשים  ועל  קדשים  קדשי  על  חל  עילוי  שהקדש  קדשים  קדש  חרם

 דינא  להך  ל"ס  לא'  דר  משום  לו  אפשר  בפה  הבכור  להקדיש  מחויב  דלרבנן  דרשא  להך'  דמתני

 ". הטור של כעדותו רבינו בדעת  ל"נ  כך אחרינא לדרשא לתקדיש לה ומפיק

, מ"מ יש  4שכתב במפורש דהלכה כרבי ישמעאל "ג שבאמת לא מצאנו ברא"ש  עדא  ר"ל בתירוצו

 )כט.( כיוון שבערכין  ש  לחוש לעדותו של הטור שאכן כך פסק אביו, וטעמו לפסוק כדעת יחיד היא

ורבי לא הזכיר במשנה הזאת כלל את שיטת  תנא דמתניתין לא שנה אלא דברי ר' ישמעאל לחוד,  

ל מהלך המשנה  דלא כדעת רבנן )דהביא בכרבנן שיש חיוב להקדיש את הבכור בפה, וא"כ ס"ל לרבי  

  . 5רק את ר' ישמעאל( ומכך הרא"ש פסק לכאורה כר' ישמעאל 

תמה טובא על הדברי חמודות הנ"ל שהרי בסוגיין מבואר   )על החינוך מצווה יח הנ"ל( בספר מנחת סולת 

 כרבנן:   -בפירוש שאדרבה רבי ס"ל שמצווה להקדישו

 ". תקדיש הזכר שנאמר להקדישו  שמצוה ביתו בתוך בכור לנולד מנין: אמרו רבי משום,  דתניא"

להקדיש בכור  וא"כ איך אפשר לומר כדברי חמודות הנ"ל שרבי ס"ל כרבי ישמעאל שאין צורך  

ישמעאל   רבי  את  הביא  רבי  שאדרבה,  לומר  צריך  )ואולי  במשנה?  דעתו  את  רק  שהביא  מכיוון 

כיחידאה במשנה ולא כסתמא דמתניתין כדי לומר דלית הלכתא כוותיה, דהוי יחידאה!( ולכן מבאר  

המנחת סולת שבאמת רבי פסק כרבנן וכמו שכתוב במפורש, ומה שפסקו חלק מהראשונים כר' 

מעאל זה בגלל שרב פסק כר' יהודה בן בתירא שהוא פסק כר' ישמעאל, ואין ראיה מהגמ' בחולין  יש

שאומרת שקדוש גם אם לא הקדישו בפה, בגלל שכל כוונת הגמ' שם לומר שלרבי יעקב גם אם לא  

הקדישו בפה קדוש מרחם הוא, ובלא"ה הסוגיה שם כשיטת רשב"י, שרשב"י סובר כר' ישמעאל  

 א"צ להקדישו בפה, ולכן אין משם אף ראיה.  דגם לכתחילה

 
הביא  וליתא  4 שהרא"ש  לדייק  שא"א  כך  ערכין,  מסכת  על  הרא"ש  המשנה  פסקי  את  רבי    -רק  דברי  את 

 .ישמעאל ללא דברי רבנן בברייתא
לכאורה יש לומר דלא הוי סתמא דמתניתין כר' ישמעאל, שהרי המשנה לא נשנתה בסתמא כמותו, אלא כן   5

שאלו   לאחמ"כ  כתוב  )שהובאה  רבנן  שיטת  את  כלל  הזכיר  ל  שרבי  הוא  כאן  והדגש  ישמעאל,  רבי  דברי 
 מרא למוהר"י קארו זצ"ל סימן תקא. בברייתא(. וע"ע בכללי הג



רבי   לתרץ בדרך נוספת, דבאמת  הלכות מעשר בהמה סימן שו ד"ה והנה(  -)ראה בספר שמן המשחהיש שכתבו 

 דרשו: ( , אא  ה"ור א , ג )שקלים שהרי בירושלמי  זה בדבר   יחיד  אינו ישמעאל

  כיצד   הא תקדיש  הזכר' וגו  יולד   אשר  הבכור  כל  הדא  מן  לה  שמע  אבא  יונה'  ר  אמר  מנא  רבי  אמר"

 ". שנה לו  מונה את לידתו משעת

הרי הוא כבר קדוש    בכור   יקדיש   כיצד  שכוונת הירושלמי היא לשאול,  ובקרבן העדה שם מבאר 

.  כיצד הא" קדושתו: למנות  תתחיל שמשעת הלידה עיקר הדין שהתחדש כאן הוא  ממעי אמו, אלא

  מתחיל   דשנתו  קדושתו  למנות  תתחיל  יולד  מכי  ללמד  אלא  קדוש  הוא  אמו  ממעי  הלא  בכור   שיקדיש

 ". שנולד מיום

מהפסוק:  שדורשים  הבכור '  לה  תקדיש  יולד  אשר   הבכור   "כל  ז"א  של  ששנתו    מתחילה   אלקיך" 

' כר   סובר בדין זה  אלא  בפה  שיש מצווה להקדישו  כרבנן בערכין  דורשים  שנולד בו, ולא  מהיום

  ומובן עפ"ז שרבי ישמעאל אינו  אחרינא לדרשה קרא  איצטריך  ולכן בפה  להקדישו צ" דא ישמעאל

 יחידאה כלל. 

להקדיש את הבכורות, והמנח"נ שם מביא את מחלוקת    מצווהמביא שיש    )מצווה יח( בספר החינוך  

ישמעאל   ור'  הקדשת  רבנן  שמצוות  ומחדש  ישמעאל(  )כר'  והרא"ש  )כרבנן(  הרמב"ם  שיטת  ואת 

ואפילו נוהגת בבכור בעל מום, מצווה זו להקדיש את הבכור נוהגת תמיד,    בחו"ל הבכור נוהגת גם  

את הקדושה שקיימת על הבכור מרחם   מפרשת ומובן עפ"ז שאמירה זו לא מוסיפה קדושה אלא  

כאן   שייך  לא  וממילא  הבכור,  את קדושת  לפרש  מקום  ובכל  מצב  בכל  צריך  ולכן  שנולד  משעה 

  רק   אמירה בפה, אלא אותה קדושה של הבכור מרחם צריכההפקעת הקדושה ע"י ההפירוש של  

 . 6להתבטא בפה 

המנחת סולת )הנ"ל( מביא את דעת הפנים יפות דהא שצריך להקדיש את הבכור )לדעת רבנן( זה  

בשעה שהוא עדיין עובר במעי אמו, שעדיין אין בו קדושת בכורה, שהרי אם המצווה    -קודם שנולד

ולכן לשיטת    , ומה מועיל להקדישו שוב,כבר יש עליו קדושת בכור להקדישו לאחר שנולד, הרי  

שלר'  הפנים יפות מסביר  .  עדיין עובר במעי אמוש את הבכור זה דווקא כשהוא  יהמצווה להקד   ןרבנ

הקדושה של הבכור היא רק כשיוולד ויהיה  לשיטתו  שאין קדושה חלה על עובר, ולכן    מובןישמעאל  

המנחת סולת תמה מאוד על הפנים  .  קדישו כשהוא עדיין במעי אמולו קדושת פטר רחם, אך א"א לה

איך אפשר לומר שר' ישמעאל פליג לגמרי וסובר שאין קדושת בכור   א.  :יפות מכמה וכמה צדדים

כ"ע   פטר חמור  לגבי  כי  אמו,  ממעי  עליו  אמו.  חלה  ממעי  עליו  חלה  שהקדושה  מוכח   ב.מודים 

לשיטתו דלרבנן הקדושה חלה עליו ממעי אמו, ולכן אסור לבטלו ברוב, כיוון שכבר יש עליו שם  

הקדש, ותמה המנחת סולת איך שייך קדושת בכור במעי אמו? לכאורה הוי כמי שמקדיש עצים  

  מפורש כת ערכין וגם במסכתין  סגם במ  ג.ואבנים, וכמובן שבמצב כזה הקדושה לא יכולה לחול!  

"מנין  שלשו היא  הגמרא  השאלה  לנולד ן  שכל  משמע  של    -בכור"  הקדושה  לגבי  היא  המחלוקת 

הפנים יפות הקשה לעצמו, איך אפשר להקדיש בעודו    ד..  ולא בעודו עובר במעי אמו  כשנולדהבכור  

 
כנ"ל שיטת רש"י במחלו' רבנן ור' ישמעאל ג"כ טעונה ביאור, דרש"י בפרשת בחוקתי מביא את דברי ר'    6

למזבח, ומשמע שרש"י סובר כר' ישמעאל דכוונתו לומר שלא יקדיש למזבח   -ישמעאל בערכין "לא יקדיש"
עילוי, והשפתי חכמים שם תמה על   ולא מפרש כדברי  אלא הקדש  ר' ישמעאל  למה מביא את דעת  רש"י 

כרבנן? וברש"י בויקרא )כז, כו( יש מחלוקת שהמנח"נ הנ"ל כותב שרש"י פירש דרבי כרבנן, והמזרחי חולק  
 וסובר שאין זה מוכרח ואפשר להסביר את רש"י כר' ישמעאל שבכור שנולד א"צ להקדישו בפיו. 



הוא לא  עובר במעי אמו, הרי יש לחשוש שמא הוא בעל מום, ותירץ שהמקדיש עושה תנאי, דאם  

הקד תחול  מום  ותבעל  תחול,  לא  הקדושה  אזי  מום  בעל  הוא  ואם  שהרי  מושה,  המנח"ס  עליו  ה 

המנח"נ כתב להדיא שגם בבעל מום )וגם בחוצה לארץ וכו( מצווה להקדישו, ואיך הפנים יפות הביא  

 ? להקדישושבבעל מום אין מצווה 

 

 בסקי זצ"ל ו ביאור הגר"ש רוז 

א.    :ומקשה שתי קושיות  בסוגיין,דן בדברי הגמרא והתוס'    א( יאות ק)שיעורים  בסקי זצ"ל  והגר"ש רוז

איך ההקדש של האדם בפיו יכול להועיל, הרי הבכור שנולד השתא כבר קדוש מרחם ואינו שייך  

שייך    לבעלים, והיאך יכול להקדיש דבר שלא שייך לו? ב. גם אם נאמר שיכול להקדיש דבר שלא 

הבהמה   הרי  בפיו!  הקדש  מועיל  מה  מ"מ  שואל  לו,  כמו"כ  מרחם!  קדושה  לשיטת  כבר  הגר"ש 

מועיל   מה  דא"כ  הוא,  מרחם  דקדושתו  מאליו  קדוש  הוי  בפיו  הקדישו  לא  דאם  שכתב  הרמב"ם 

 ההקדש שלו, הרי הוא כבר קדוש מאליו!

ולגבי שאלתו הראשונה של הגר"ש, כבר הבאנו לעיל מש"כ הפנים יפות, דההקדש שחכמים אמרו  

בשעה שהוא עדיין עובר במעי אמו, דאל"כ כבר יש עליו קדושת    -כןהכא צריך לחול עוד לפני  

 . ולא מועיל להקדישו שובבכור, 

דברי   ע"פ  שלו,  שאינו  דבר  להקדיש  יכול  איך  הראשונה  שאלתו  את  לבאר  רוצה  הגר"ש  מ"מ 

, ע"כ התורה נתנה מצווה להקדישוששהביאור הוא דכיוון שהתורה אמרה  הגרש"ש שהבאנו לעיל 

בעלות להקדישו, ור"ל דאע"ג שאה"נ בעלמא אין לו כל כח להקדיש דבר שאינו שלו, מ"מ  לו כח  

 בבכור לכתחילה התורה נתנה לאדם כח שיקדישו, למרות שאינו שלו. 

מביא   הזה,  לבכור  יש  שכבר  מרחם  הקדשה  ע"ג  האדם  מועיל הקדש  מה  השנייה,  שאלתו  ולגבי 

ווה להקדישו )וגם יש כח לבעלים להקדישו  הגר"ש ששמע מהגרש"ש זצ"ל שהתורה אמרה דיש מצ

לו( למרות שא  שייך  שאינו  א שיחולו שתי קדושות ביחד, הגדרה כאן היא שיש קדושה  "למרות 

של הבכור מרחם א. יש קדושה  נוספת לקדושה,  נוספה סיבה   -אחת, אך אחרי שהאדם הקדיש 

"ש שהוי חידוש לומר כן,  מאליו הוא קדוש, ב. על ידי קדושת פיו, והגר"ש מעיר על דברי הגרש

קדוש  הבכור  שכבר  על    שאחרי  קדושה  מוסיפים  שלא  כמו  שהרי  לקדושתו,  סיבה  עוד  נוספת 

 קדושה, כך קשה לומר שנוספת סיבה לקדושה הראשונה שיש כאן. 

לא   שזה  מסביר  דהגרש"ש  אחר,  עניין  קצת  מתבאר  למסכתין  זצ"ל  הגרש"ש  חידושי  מתוך  אך 

א"ש    ועפ"זקדושה חדשה שמפקיעה את הקדושה הישנה  , אלא זה  תקדושה אחת שיש לה שתי סיבו

 קדושה(.   ג שבאמת לא צריך לדחוק שיש כאן קדושה אחת עם שתי סיבות )או קדושה ע"

והגר"ש הביא ששמע מהגרש"ש שיש כאן קדושה אחת עם שתי סיבות, והוי קצת דוחק לומר כן  

להוסיף סיבה נוספת לאותה חלות קדושה. ולכן מביא  דאחר שיש כבר סיבה אחת לקדושה לא צריך  

)הל' נדרים פ"א( שדבר   את ביאור הגרי"ז זצ"ל )מובא בכתבי הגרי"ז נזיר דף ד( ע"פ שיטת הרמב"ם

הנדור זה כל דבר שבא בנדר ונדבה, וכל דבר שלא בא בנדר ונדבה, אע"פ שקדושתו בידי אדם לא  

שו, בוודאי שאין כוונת התורה שזו אמירה בעלמא,  חשיב דבר הנדור, ולכן בכור שמצווה להקדי

שיש הכא מעשה הקדש חשיב דבר  אלא יש לאמירה זו משמעות, משמעות של מעשה הקדש, וכיוון  

 שבא בנדר ונדבה והוי דבר הנדור.  



שום חלות של קדושה ע"י הדיבור שלו, שהרי הבכור כבר    הומעיר על כך הגר"ש, שלמרות שלא חל

שהתורה  ע"כ  להקדישו,  מצווה  דאיכא  התורה  שאמרה  שכיוון  הבין  הגרי"ז  מ"מ  מרחם,  קדוש 

החשיבה זאת למעשה של הקדש, וזה לא סתם דיבור של האדם בעלמא שאומר "תוקדש בבכורה"  

 מירה שלו. למרות שלא מובן איזו קדושה התווספה כאן בפועל ע"י הא

וא"ש למה הגמרא אומרת בסוגיין לדעת רבי יעקב שבכור הוי דבר בנדור, מכיוון שאותו ועפ"ז מובן  

קדושה   שנולד  רחם  פטר  אותו  על  מעכשיו  שיש  אומר  וההקדש  הקדש,  טעון  שנולד  רחם  פטר 

נוספת, שהיא לא קדושה של דבר האסור, אלא קדושה של דבר הנדור, ולכן גם קדושת בכור לא  

כולה לחול על סתם בהמה שאדם יבוא ויחליט על בהמה שאינה פטר רחם שהיא קדושה בקדושת  י

בכור, זה אינו, א"א שתהיה מציאות כזאת של קדושת בכור )דבר הנדור( בבהמה שהיא לא פטר  

מה מהות מעשה ההקדש כאן דהרי בכ"א אינו חל כ"כ בפועל דהרי  רחם. ואמנם כנ"ל לא מבואר כ"כ  

 דושה מרחם, אך מ"מ יש כאן מעשה הקדש שהאדם עושה.הבהמה כבר ק

וכמו"כ מבאר הגר"ש שדברי הגרי"ז יכולים לבוא גם לשאר הראשונים )שהרי נחלקו הרמב"ם ושאר  

הראשונים   ומנגד  ונדבה,  בנדר  שבא  דבר  כל  ס"ל  דהרמב"ם  הנדור"  "דבר  מוגדר  מה  ראשונים 

ע"י האדם( שע"י הדיבור של האדם יש    האחרים סוברים שדבר הנדור הוי כל דבר שהקדישו בא

מ ע"י שהאדם מקדיש אותה  "ואמנם הבהמה הזאת כבר קדושה מרחם, ממעשה הקדש שיכול לחול,  

בדיבורו היא מוגדרת עכשיו כדבר הנדור, ואמנם בכור זה לא דבר שבא בנדר ונדבה, אך מ"מ כשזה  

ם ס"ל שכל דבר שהאדם מקדיש  חל על פטר רחם יש כאן קדושה שהאדם מחיל בעצמו, והני ראשוני

 בדיבורו מוגדר כדבר הנדור.

כדבר הנדור רק    -שכותב שאפשר להתפיס בבכור   א, טו( )נדרים  הגר"ש זצ"ל מביא את דברי הלח"מ  

, מ"מ  אחרי שהאדם הקדישו בפיו, אך לפני שהאדם הקדישו בפיו, למרות שהבכור קדוש מרחם

התפסה לא יכולה לחול בכזה מצב, דאכתי לא הוי נדור בפיו של האדם באמירת "תוקדש בבכורה"  

למה שביאר הגרי"ז, שהגרי"ז הרי  והוי טפי דבר האסור ע"י קדושתו מרחם. ומקשה הגר"ש עפ"ז  

של    חלות לבוא ע"י האדם, וע"פ דברי הלח"מ צריך שתהיה ממש    יכולה אמר שסגי במה שקדושה זו  

הגר"ש שס"ל ללח"מ כמו שביאר הגרש"ש  הנדר, שיקדיש בפועל בפיו את הבכור הזה, ולכן מבאר  

טרפה הקדושה השנייה,  זצ"ל שיש קדושה אחת שמורכבת משתי סיבות, ולפי הלח"מ רק אחרי שהצ

 שהבעלים הקדיש בעצמו, אז אפשר להתפיס בבכור הזה, דרק אז הבכור מוגדר כדבר הנדור.

כמו"כ בהמשך מבאר הגר"ש שכל הקדושה שאיירינן בה הכא, היא קדושה שיכולה לחול רק על  

הבכור  פטר רחם, ז"א שהתורה ציוותה להקדיש, אך כל הציווי )והיכולת( שהתורה נתנה להקדש של  

בא רק על פטר רחם, בהמה שהיא לא פטר רחם לא יכולה להיות מוקדשת בקדושת בכור, רק בגלל  

 שהבכור כבר נולד קדוש, יש לאדם את הכח לבוא ולעשות בו הקדש נוסף. 

 דרכים עיקריות לבאר את הקדשת הבכור על ידי האדם: ג'ולסיכום, מצינו 

מעשה הקדש, אך זה לא מחיל שום חלות של קדושה מכיוון  הגרי"ז זצ"ל כתב שיש לו כח לעשות    א.

 שהבכור קדוש כבר. 

לקדושה, דהיינו שיש סיבה אחת של  סיבה נוספת    זצ"ל שזה  הגרש"ש הגר"ש זצ"ל הביא ששמע מ  ב.

 פטר רחם, וסיבה שנייה של הקדש בפיו של הבעלים, ושתי הסיבות הללו מריכבות קדושה אחת. 



פטר רחם לחלוף  ה  תהבכור ע"י האדם גורמת לקדוש  שהקדשת ים  בחידוש זצ"ל כתב  הגרש"ש    ג.

 את הקדושה הישנה.  שמפקיעה , זו קדושה חדשה  ובעצם קדושה זו מחליפה אותה


