יב ע"א-ב .פדיית תמימים שהוקדשו לבדק הבית
בהמה תמימה )שאינה בעלות מום וראויה להיקרב( אדם מקדיש ל"קודשי המזבח" ,אך אם עשה שלא

כדין )ועבר על

עשה ולא תעשה .פסחים מב ע"א( והקדישה ל"בדק הבית"  -הגזברים אינם יכולים להשתמש בה ,כמובן ,לתיקון
בניין המקדש ,לכן הם פודים אותה ,ובכסף המתקבל תמורתה הם מתקנים את

הדרוש )כפי שרבי אליעזר פסק

במשנה שהמקדיש נכסיו לבדק הבית ,ובכלל נכסיו היו גם בהמות תמימות ,אף שראויות הן למזבח  -כוונתו שהן יהיו לבדק הבית,

ונמכרות ופדיונן הולך לבדק הבית(.
אומנם הגזברים פודים את הבהמה ,אך הפודה לא יכול להשתמש בה לצרכיו )שימוש בעבודתה ,בגיזתה ,חלבה וכדו'(,
אלא הינה מיועדת לקורבנות בלבד ,ככתוב בברייתא )תמורה לג ע"ב( "המתפיס תמימים לבדק הבית ,כשהן
נפדין  -אינן נפדין אלא למזבח ,שכל הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם" .כל זאת במידה ופדאה
כראוי ,אך אם עבר ופדה אותה לחולין  -הבהמה מותרת בשימוש כחולין לכל דבר.

רב
רבי יוחנן
]בדק הבית
תמים[

משנה
בכורות
יד ע"א
]קדשי מזבח
תמים ובעל
מום[

גמרא
בכורות שם
]בדק הבית
תמים[

תמורה
לא ע"ב
]קדשי

רב חונה בשם רב ,רבי אבהו בשם רבי יוחנן :קדשי )הקדיש
בהמות( בדק הבית שפודאן תמימין )שפדה אותן כשעדיין הן
תמימות(  -יצאו לחולין )במידה ועבר ופודה אותן עבור חולין(.
כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן )ולמעשה הקדיש
לקדשי מזבח בהמה בעלת מום לשוויה( ונפדו ...ויוצאין לחולין
)בפדיונם לגמרי( ליגזז וליעבד ולדן )הוולדות שלה( וחלבן מותר
לאחר פדיונן...
וכל שקדם הקדשן את מומן ,או מום עובר להקדשן
)ולמעשה הקדיש לקדשי מזבח בהמה תמימה( ,ולאחר מכאן
)בעת שהיו תחת רשות ההקדש( נולד להן מום קבוע ונפדו...
ואינן יוצאין לחולין ליגזז וליעבד ולדן וחלבן אסור
לאחר פדיונן.

למסקנת הגמרא ,אומנם קדשי בדק הבית לא הולכים
למזבח ,אך גזרו חכמים שבהמה שהקדישוה קדושת דמים
)הקדיש את שווי הבהמה ,מפני שהיא בעלת מום(  -דינה למזבח
מחשש שמא יטעו )ויחליפו בינה לבין בהמת קדשי מזבח ,ולא
יקריבוה .תוס' ד"ה "כל"( ,ודינה כקדושת הגוף למזבח )למרות
שרק דמיה הוקדשו( .נמצאנו למדים "דבעלי מומין דמזבח
)שמחויבים פדיון כדי ליהנות מהן .דין המשנה לעיל( חמירי
מתמימין דבדק הבית )שמותרים בהנאה בלא פדיון(" )תקלין
חדתין(.
יש בקדשי מזבח מה שאין בקדשי בדק הבית ...שקדשי
מזבח עושים תמורה ...ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם
)אפילו לאחר שנפל בהם מום ופדו את הבהמות ,כיוון שהוקדשו
למזבח ,אין הם יוצאות מידי המזבח לעולם(.

מזבח[

משנתנו
]בדק הבית[

המקדיש נכסיו והיה בהן בהמה ראויה על גבי מזבח ,זכרים
ונקבות ,רבי אליעזר אומר :זכרים ימכרו לצרכי עולות,
ונקבות ימכרו לצורכי זבחי שלמים ,ודמיהן )הכסף שקיבלו
הגזברים תמורת מכירת הבמות( יפלו עם שאר נכסיו לבדק
הבית.
הוקדש
בדק הבית

בהמה
בעלת מום
תמימה

קדשי מזבח

תמימה

דין
מותרת בהנאה )אף בלי פידיון(.
אסורה בעבודה וגזיזה )אך לא
ראוייה למזבח(.
אסורה בכל הנאה )אף לאחר

אם בקדושת דמים )שהוקדשו בהמות בעלי מום( לקודשי
המזבח המשנה פסקה שמותר ליהנות מהם לאחר
שנפדו  -הוא הדין לפסקו של רב /רבי יוחנן בקודשי
בדק הבית ,שאף הם בקדושת דמים למזבח ,שיהיה
מותר ליהנות מהם לאחר שנפדו.
רב חזקיה )י"ג :רב אחא( בשם רב חסדא :אף רב /רבי יוחנן
מודה שקדשי בדק הבית תמימים לא יוצאים לחולין
)כסיפא במשנה בבכורות( ,והדין שאמר שיצאו לחולין הוא
רק במידה והבהמה שהוקדשה תמימה והוממה קודם
פדיונה )אבל לא ניפדת כשהינה תמימה(.
רבי יוסה :במשנה בבכורות )מהסיפא( למדנו בקדשי מזבח
ש"קדם הקדשן את מומן" והקדיש בהמה תמימה ,אם
נפל בה מום ופדאה  -אסורה בהנאה .מהמשנה בתמורה
משמע ששונה דין קדשי מזבח ומבדק הבית ,הרי משמע
שבאותו דין בבדק הבית :המקדיש בהמה תמימה ,אם
נפל בה מום ופדאה  -מותרת בהנאה )אך אם לא נפל בה מום
לפני הפידיון  -אסורה בהנאה .כשיטת רב חסדא .תקלין חדתין(.
רבי חזקיה בשם רבי יוסה :הדין כדעת רב /רבי יוחנן
בלא הגבלת רב חסדא ,המקדיש לבדק הבית תמימים
ופדאן  -יצאו לחולין ומותרים בהנאה )אפילו לא נפל בהם
מום(.
ויש להוכיח משיטת רבי אליעזר במשנתנו ,כיצד סובר
שמוכרים עולות ושלמים תמימים ששייכים לבדק הבית
)שקדושים קדושת דמים( עבור קורבנות למזבח )שקדושים
קדושת הגוף .ולמדנו במסכת תמורה שאין משנים מקדושה
לקדושה(? לכן מוכרחים להגיד שאפילו קורבנות תמימים

יוצאים לחולין לגמרי ,ולכן ניתן להקדישם לקורבנות.
כל עוד לא נפל בבדק הבית מום  -לא ניתן לפדותו.
הסיבה שתופס עולות בתמימים בבדק הבית ,מכיוון שיש
בהם מקצת "קודשי מזבח" )אע"פ שהוקדשו לבדק הבית ואינן
ראויים למזבח( לעניין שאסורים בהם בגזיזה ועבודה )לעומת
סתם בדק הבית שמותר בגזיזה ועבודה( ,לכן בעת הפדייה
וההקדשה לשם עולות ושלמים  -ישנה תוספת של
קדושה ,ולכך ניתן להקריבם על המזבח )ולא שהם מופקעים
לגמרי מהקדושה בפדייה ,ולאחר מכן שוב מתקדשים(.
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