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  הבאים מהזכרהקדיש נקבה לקורבנות . א"יג ע- ב"יב ע

 זבחי לצורכי ימכרו ונקבות, עולות לצרכי ימכרו זכרים"במשנה אמר רבי אליעזר הקדיש בהמות לבדק הבית 
באים שהפסח והאשם , לכן כעת דנה הגמרא בקורבן העולה ,לותשהנקבות ראויות לשלמים ולא לעו ,"שלמים

ואז אם ימירנה בקורבן , נהפכת הנקבה לקדושה בקדושת הגוף - נקבה לקורבנות אלו בהקדשתהאם , הזכרמן 
  .כדינה הזכרנעשה  - זכר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נקבה לעולתו ) הקדיש( הפריש
 עושה - ולאשמו ולפסחו
 זכרהוחל על קורבן ( תמורה

כי , שם הקורבן שהובא כתמורה

 רבי .)ה על הנקבה קדושת הגוףחל
 עושה לעולתו :אומר שמעון
 אינו ולאשמו לפסחו ,תמורה
רבי שמעון בן . תמורה עושה
אומר משום רבי  יהודה
לעולתו ולפסחו : שמעון

 .אינו עושה תמורה -ולאשמו 

  ברייתא
  תמורה(

  )ב"יט ע

שיש שייכות בנקבה , טעמו של רבי שמעון לחלק בין עולה לאשם ופסח :רבי יוחנן
ולכן חל , )שאין תמות וזכרות בקורבנות העוף( בדין עולת העוף שבאה אף מן הנקבה, בעולה

  .עליה בעולה קדושת הגוף
מפני שאם חלק , טעמו של רבי שמעון בן יהודה לשנות אחרת את דעתו של רבי שמעון

שהרי אם באשם הביא בהמה שלא . בוודאי חולק גם בעולה -  ופסחק באשם "ש על ת"ר
ולא חל עליו קדושת ( לא יצא ) פ שהקדיש זכר"אע( "מין במינו"ראויה לאשם לפי שנתה והינה 

מין שאינו "לפי מינה והינה  )עולהאו ל( אשםש שהביא בהמה שלא ראויה ל"כ, )הגוף
 .ואינה עושה תמורה, בקדושת הגוף ואינה קדושת - לא יצא" במינו

שכתוב בו ( שנה בן אשם

 )כאשם נזיר ומצורע, "כבש"
 שתים בן ,שתים בן והביא

כאשם גזילה , "אייל"שכתוב בו (

 והביא) ושפחה חרופה ומעילה
 .יצאיצאיצאיצא    אאאאלללל - שלש בן

  ברייתא
  תמורה(

  )ב"יט ע
  

המקדיש נכסיו והיה בהן 
בהמה ראויה על גבי 

רבי . זכרים ונקבות, המזבח
 :אומר יהושע רבי אליעזר
 ,עולות יקרבו עצמן זכרים

 זבחי לצרכי ימכרו ונקבות
 יפלו נכסים ושאר ,שלמים

  .הבית לבדק
זכרים  :אומר רבי יהושע

ונקבות  ,עצמן יקרבו עולות
 ,ימכרו לצרכי זבחי שלמים

ושאר  ,בדמיהן עולותבדמיהן עולותבדמיהן עולותבדמיהן עולותויביא 
 .נכסים יפלו לבדק הבית

  משנתנו

 שנקבה לקורבן הבא מן הזכר אינהשסובר (רבי שמעון אליבא דרבי שמעון בן יהודה  :רבי יוחנן

 -אמרו דבר אחד  )לעולה ודמיה תשסובר שהנקבה המוקדשת נמכר( ורבי יהושע, )עושה תמורה
ולא קדושת , חל עליה קדושת דמים -שהקדשת בהמה שאינה ראויה לאותו קורבן 

) כתמימהמכירתה ( י נמכרת ודמיה"ולר, ש הבהמה אינה עושה תמורתה"לכן לר. הגוף

מכירתה (ה שתרעה עד שתסתאב ודמי) בקדושת הגוף קדושה אם הייתה(ואין דינה , לעולה

 .לעולה) כבעלת מום

לא נראה לי דבריו של רבי שמעון לומר שאין קדושת הגוף תופסת במקדיש נקבה : רבי
קורבן פסח שלא הוקרב בפסח מחמת ( הינו קרב כשלמים מותר הפסחמותר הפסחמותר הפסחמותר הפסחכיוון ש, בקורבן פסח

הרי שגם בקורבן פסח שייך  - ושלמים בא מן הנקבה , )מוקרב לאחר הפסח כשלמים' שאבד וכו
 .)שפסח קדוש בגוף ,ק"כדעת ת( נקבה

, לא נראה לי דבריו של רבי שמעון באשם: כך מדוע רבי לא ממשיך בדרכו ואומראם 
 ?)ל"כנ( משום נקבת בעולת העוף, ובעולה שייך נקבה, שמותר האשם בא לעולה

, )הבא מן הנקבה(קרב שלמים  גוףגוףגוףגוףמותר הפסח , המקריםיש הבדל בין שני : רבי אבין
 .)שיש לה זיקה לעולת העוף הבא מן הנקבה(קרבים עולה  ודמיוודמיוודמיוודמיוומותר אשם רועה ומסתאב 

הגוף ולכן  לאחר ההקדשה קדושה בקדושת ק הנקבה"לת, ש"ק לר"מחלוקת בין תיסוד ה
בה לאחר ההקדשה קדושה בקדושת דמים ולכן היא לא ש הנק"לר. היא עושה תמורתה

 .עושה תמורתה

ִאיׁש "מהכתוב , טעמו של רבי יהושע שהמקדיש נכסים דין הבהמות התמימות לעולה
ֲאֶׁשר  ִנְדבֹוָתםִנְדבֹוָתםִנְדבֹוָתםִנְדבֹוָתםּוְלָכל  ִנְדֵריֶהםִנְדֵריֶהםִנְדֵריֶהםִנְדֵריֶהםִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו ְלָכל  ִאיׁש
הרי שדין  .)יט-יח,ויקרא כב( "ַּבְּכָׂשִבים ּוָבִעִּזים ָזָכר ַּבָּבָקרָזָכר ַּבָּבָקרָזָכר ַּבָּבָקרָזָכר ַּבָּבָקרִלְרֹצְנֶכם ָּתִמים  .ְלֹעָלהְלֹעָלהְלֹעָלהְלֹעָלה 'היבּו לַ ַיְקִר 

נלמדות ההנקבות בין ו, "ָזָכר"נלמדים מהכתוב ההזכרים בין , להיות לעולה הנדבות
 ."ַּבָּבָקר"מהריבוי 

 ריבת נקבות "ָזָכר"מפורשות  לשיטתך למרות שכתוב: רבי אליעזרן רבי יצחק ב
 ?"ָּתִמים"למרות שכתוב מפורשות " רַּבָּבקָ "מהאם כך נרבה גם בעלי מומים , "רַּבָּבקָ "מה

וברור שאין בעל מום  ?הן ייקנו עולהיממומים לבדק הבית בד המקדיש בעלי ואם כך אף
  ?לבין בעלי מומים שלא ריבת, אזי מה ההבדל בין הנקבות שריבת! קרב לעולה

  .ין הדברים כגודל המקל של האורגים שמעבירים אותו בין חוטי השתיההבדל ב: רב



 345mail@gmail.comאשמח לקבל הערות ותיקונים לדף  - " ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו"בבחינת 

, שדמיהן הולכים לעולה -שמנים ועופות , הגמרא עוסקת בדברי רבי אלעזר במקדיש נכסים ובתוכן יינות
ר ִנְדבֹוָתם ּוְלָכל ִנְדֵריֶהם ְלָכל"נלמד זאת מהפסוק . שאר נכסים לבדק הביתו ומאידך  ."ְלעָֹלה' ַלה ַיְקִריבוּ  ֲאׁשֶ

ָקר"ת עצמן קרבים לעולת העוף מהפסוק ואין העופו, העופות הולכים לדמים ּבָ האמוראים הקשו ( ולא בעופות, "ּבַ

ברו של רבי שמעון שיש מרנו בהסכפי שא .כעולת העוף, ך בהם  קדושת הגוףוהרי שיי? ולא יקרבו הן עצמן ,עופות ימכרו בדמיםהכיצד 
למזבח קדושה בקדושת הגוף שתהא א "אשמתרץ רבי יוסי  ?הנקבותהעופות שעולת העוף קרבה אף מן בין עולה לנקבה משום  זיקה

ָקר"מהכתוב כעולה  ּבָ טוב אמרו חכמים שקדושים העופות בקדושת דמים ולכן , )ב"מנחות ק ע(ת ולא ניתן לפדות עופו, ולא בעופות "ּבַ

  .)בלבד

העוסקת  מהברייתא ,בברייתא בתמורה ק ורבי שמעון"של ת וקתהמחלטעם הגמרא ממשיכה להסביר את 
  :"טמאה באותו השם"ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ָמהְּבהֵ  ָּכל ְוִאם"
 א ֲאֶׁשר ְטֵמָאה
 ִמֶּמָּנה ַיְקִריבּו

 ְוֶהֱעִמיד 'ַלה ָקְרָּבן
 ִלְפֵני ַהְּבֵהָמה ֶאת

ויקרא ( "ַהֹּכֵהן

מהפסוק ( ,)יא,כז

עולה שבהמה טמאה 
הכוהן מעריך את 
שוויה והבעלים 

מה תלמוד  )פודה
 "ְטֵמָאה"לומר 

בהמה ב ערכיןוהרי (
טמאה נלמד מהפסוק 

 הַהְּטֵמָא ַּבְּבֵהָמה"
ויקרא " (ּוָפָדה

אלא ? ))כז,כז
אפילו טמאה 
 באותו השם

שהקדיש בהמה (
ראויה שאינה 

לאותו ") טמאה("
הקדיש ' כדו, הקורבן

הבא נקבה לקורבן 

 .)הזכרים מן

  ברייתא
  

  מהברייתאההוכחה  דחיית  ד מהברייתאטעם הנלמ  
ים החבר
י רבבשם 
   .יוחנן

רבי אייבו 
בר נגרי 

אמר לפני 
רבי אילא 

רבי בשם 
  יוחנן

טעמו של רבי שמעון בן 
יהודה שבהמה נקבה לא 

מסתמכת על , עושה תמורה
הברייתא שאומרת שהכהן 
מעריך בכסף את הבהמה 

, "אינה ראויה לאותו שם"ש
משמע שהנקבה קדושה 

  .בקדושת דמים בלבד

לא " ְוֶהֱעִרי" "ְוֶהֱעִמיד"מכיוון שכתוב בפסוק 
, בקדושת דמים בנקבה שקדושהייתכן להעמיד 

אינה עומדת  - ם לא תפס בה קדושת הגוףשהרי א
. שרק בהמות שקדושות בקדושת הגוף מעריכים(להערכה 

ואם קדושה היא בקדושת , )א"רבי שמעון תמורה לג ע
. )קרבן העדה( ולא להערכה, דינה למזבח -הגוף 

הפסוק מדבר על בהמה שנפל ומוכרחים לומר ש
  !נקבהבולא , מום שהכהן מעריך את שוויה בה

רבי זעירא 
רבי בשם 
  אלעזר

מייתור ק "טעמו של ת
שניתן ( "ָקְרָּבן"המילה בפסוק 

 )'יקריבו ממנה לה"לומר 
 מוערכתשבהמה נקבה 

משמע שהיא קדושה בקדושת (

שהפסוק . )ועושה תמורתה הגוף
מורה שדווקא בהמה שאינה 
ראויה לקורבן שלשמה היא 

 - ולא לשום קורבן  ,הוקדשה
יצאה . לערכהאינה עומדת 

, נקבה שהקדישוה לעולה
 אף שאינה ראויה לקורבן

אך ראויה  )שקרב רק מהזכרים(
או  לשלמים( לקורבן אחר

  .עומדת לערכה - ) לעולת העוף

כללו של רבי אליעזר נסתר : בי בוןרבי אבון ור
והיא נפסלה  אדםאו רבעה מבהמה שנרבעה 

יקרב לא כאן ולא ל"ראויה ואינה , מלעלות למזבח
ומכל מקום הקורבנות עושים , "רבמקום אח

  ?תמורה

התכוונתי להעמיד את כללו של רבי : ירארבי זע
, )כבעלת מום(" טמאה ממש"אליעזר דווקא בבהמה 

 או בהמה נקבה ת רובע ונרבעואך לא בבהמ
ויש בהם פסול , שמחמת עצמן הן כשרותלעולה 

  .)ולכן הן עושות תמורתן(

 ַהְּטֵמָאה ַּבְּבֵהָמה" הפסוקמבברייתא למדנו הרי 
טת ולשי ?שבהמה טמאה נערכת אצל הכהן" ּוָפָדה

ק בהמה טמאה ממש "רבי זעירא בדעתו של ת
  .אינה נערכת

  

  הטעם  אשם  פסח  ולהע  :הוקדשה ל
עושה   ק"ת

  תמורה
עושה 
  תמורה

ולכן עושה , ק סובר שהנקבה קדושה בקדושת הגוף"ת  עושה תמורה
  .)נפדית בלא מום הואינ( תמורתה

עולה שבהמה  "ָקְרָּבן"מייתור המילה בפסוק : רבי זעירא
פ המסקנה שרק בהמות קדושות בגוף "ע( נסיקמוערכת וממילא 

  .שקדושה היא בקדושת הגוף )מוערכות
עושה   רבי שמעון

  תמורה
אינה עושה 

  תמורה
אינה עושה 

  תמורה
משום שעולת , יש שייכות בקורבן עולה נקבה: רבי יוחנן

  .ולכן תופס בה קדושת הגוף, העוף באה מן הנקבה
י בשם "רשב

  רבי שמעון
אינה 

עושה 
  תמורה

אינה עושה 
  תמורה

אינה עושה 
  תמורה

אינו  )לא בגילו הראויקורבן זכר כאשם שהביא (מין במינו : רבי יוחנן
  שאינו תופס )נקבה במקום זכר( במינושלא ש במין "כ, תופס

שאינה ראויה לאותו קורבן נקבה בהמה : רבי יוחנן
ומהברייתא נלמד , "טמאה באותו השם"כ מכונהשהוקדשה 

משמע שהיא קדושה  - לפדיונה בכסף שהיא מוערכת
  ?בקדושת דמים

עושה   רבי
  תמורה

עושה 
  תמורה

אינה עושה 
  תמורה

בפסח , )נקבה מעולת העוף( יש שייכות קדושת הגוף בעולה: רבי
  .)נקבה שמותר הפסח נעשה שלמים( יש שייכות קדושת הגוף

  


