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 "ֵיׁש ְּבָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח " –' זפרק  תמורהמסכת 
            בבבב----לא, אלא, אלא, אלא, א .1

   ַמְתִניִתין

ִית,  י ֶבֶדק ַהּבַ ָקְדׁשֵ ֵאין ּבְ ַח ׁשֶ י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ   ֵיׁש ּבְ
ַח.  י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ ֵאין ּבְ ִית ׁשֶ י ֶבֶדק ַהּבַ ָקְדׁשֵ   ְוֵיׁש ּבְ

  
ַח  י ִמְזּבֵ ְדׁשֵ ּקָ מּוָרה, -ׁשֶ ין תְּ    215215215215עֹוׂשִ

יִבין ֲעֵליוְ  ּום ןֶה ַחּיָ יּגּול  :ִמׁשּ    ,ּפִ
   ,נֹוָתר

  ְוָטֵמא.  
  ַוְלָדן,                            לא,ב

ְדיֹוָנן.  -ֲחָלָבן וַ    ָאסּור ְלַאַחר ּפִ
חּוץ  ֹוֲחָטן ּבַ יב.  -ְוַהׁשּ   ַחּיָ

ָכָרן.  ׂשְ ִנין ּבִ   ֵאין נֹוְתִנין ֵמֶהן ָלאּוּמָ
ִית.  י ֶבֶדק ַהּבַ ָקְדׁשֵ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   ַמה ׁשּ

ִית:יֵ  י ֶבֶדק ַהּבַ ָקְדׁשֵ ׁשֹות   ׁש ּבְ ַתם ֶהְקּדֵ סְּ ִית,  -ׁשֶ   ְלֶבֶדק ַהּבַ
ִית ֶדק ַהּבַ ׁש ּבֶ   ָחל ַעל ַהּכֹל,  - ֶהְקּדֵ

ִגיּדּוֵליֶהן.    מֹוֲעִלין ּבְ
ָעִלים ֶהן ֲהָנָאה ַלּבְ   .  ְוֵאין ּבָ

   

ָמָרא    ּגְ

מּוָרהּדְ ְכָלָלא הּוא וּ  ין ּתְ ַח עֹוׂשִ י ִמְזּבֵ   ?!ָכל ָקְדׁשֵ
ַח ֵהן, ּדְ ַוֲהֵרי עֹופֹות  י ִמְזּבֵ   ָקְדׁשֵ

ַנן: וּ    ּתְ
ָנחֹות ְוָהעֹופֹות " מּוָרה -ַהּמְ ין תְּ   ! (תמורה יג.) "ֵאין עֹוׂשִ
  

י ָקָתֵני  ֵהָמה. ַא כִּ   ּבְ
  

ַח הּוא,  י ִמְזּבֵ   ַוֲהֵרי ְוַלד, ָקְדׁשֵ
נַ     :ןּוּתְ

מּוָרה" ה תְּ ָלד עֹוׂשֶ   ! (תמורה יב.) "ֵאין ַהּוָ
  

י?    ָהא ַמּנִ
י ְיהּוָדה ִהיא,    ַרּבִ

מּוָרה" :ָאַמרּדְ  ה תְּ ָלד עֹוׂשֶ   . (תמורה יב.) "ּוָ
  

מּוָרה ַעְצָמּה,  ַח, ּדְ ַוֲהֵרי ּתְ י ִמְזּבֵ   ָקְדׁשֵ
   :ּוְתַנן

מּוָרה" ה תְּ מּוָרה עֹוׂשָ   !(תמורה יב.) "ֵאין תְּ
  

ר ִזיְבָחא י ָקָתֵני ָאִעיּקַ    .כִּ
  

ַנן יָמא ַרּבָ ָאֵתית ְלָהִכי, ֲאִפיּלּו ּתֵ א ּדְ ּתָ    ,ָהׁשְ
ר ִזיְבָחא י ָקָתֵני ָאִעיּקַ   .כִּ

  
  

                                                        

215
ִית ( שיטה מקובצת וספרי משיות. גירסת וילא:  י ֶבֶדק ַהּבַ ין  -ְוָקְדׁשֵ ַח ֵאין עֹוׂשִ י ִמְזּבֵ מּוָרה. ָקְדׁשֵ   )תְּ

 רש"י
  מתי' 

. ממעטין להו קדשי בדק הבית
בשילהי פ''ק (לעיל יג.) דלא עבדי 

   תמורה:
בשלמים . פיגול וותר וטמא כו'

כתיבי ובפ''ק דיבמות (דף ז.) 
מפרש שלמים בכלל כל הקדשים 
היו ולמה יצאו להקיש אליהן 
ולומר לך מה שלמים מיוחדין 
  קדשי מזבח אף כל קדשי מזבח:

. פקא לן לעיל בס''פ ולדן וחלבן
כל האסורין בשר ולא חלב ולדן 
מפרש בפ''ב דבכורות (דף יד.) 
בדאיעבר לפי פדיוה ואתיליד 

אחר פדיוה דלית ליה תקתא ל
ליקרביהו מכח קדושה דחויה 
אתי ליפרקיהו לא אלימי 
למתפס פדיון אבל תעבר לאחר 
פדיוה ולד צבי ואיל יהו 
ומותרין ובקדשי בדק הבית אפי' 
דאיעבור קודם פדיום שרו דלא 
אקדשיהו אלא לדמי ולא 

   חמירא קדושתייהו כולי האי:
בים ועל . אפי' על האחל על הכל

העצים: ומועלין בגידולן מפרש 
  טעמא בגמ':
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        לא, ב לא, ב לא, ב לא, ב  .2
ַח " י ִמְזּבֵ ְדׁשֵ ּקָ ָכָרן...  -ׁשֶ ׂשְ ִנין ּבִ   . "ְוֵאין נֹוְתִנין ֵמֶהן ָלאּוּמָ
  

ִית  י ֶבֶדק ַהּבַ   נֹוְתִנין.  -ָהא ָקְדׁשֵ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
י – (שמות כה, ח) 216""ְוָעׂשּו ִלי :ָאַמר ְקָראּדְ  ּלִ ֶ   .ִמׁשּ
  
   

  

                                                        
תֹוָכם 216 י ּבְ ַכְנתִּ ׁש ְוׁשָ   ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ

 רש"י
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        לא, ב לא, ב לא, ב לא, ב  .3
ִית" י ֶבֶדק ַהּבַ ָקְדׁשֵ    ...." ֵיׁש ּבְ
  

   :ָאַמר ָמר
ׁשֹות ְלֶבֶדק " ִית, ְוָחל ַעל ַהּכֹלְסַתם ֶהְקּדֵ   . "ַהּבַ
  

א ּנָ    ?ַמאן ּתַ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ַע. ּדְ  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   לֹא כְּ
  
   :217 ןנַ ְת ּדִ 
יׁש ְנָכָסיו, " ְקּדִ   ַהּמַ

ַח, ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות י ִמְזּבֵ ֵהָמה ְראּוָיה ְלַגּבֵ ֶהן ּבְ    :ְוָהָיה ּבָ
י    אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

ְכרּו ְלָצְרֵכי עֹולֹות,  -ְזָכִרים    ִיּמָ
ָלִמים.  -ּוְנֵקבֹות  ְכרּו ְלָצְרֵכי ׁשְ   ִיּמָ

ִית.  ָאר ְנָכִסים ְלֶבֶדק ַהּבַ לּו ִעם ׁשְ   ּוְדֵמיֶהן ִיּפְ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ֵהן ַעְצָמן ִיְקְרבּו עֹולֹות  -ְזָכִרים 
ְכ  -ּוְנֵקבֹות  ְדֵמיֶהן עֹולֹות. ִיּמָ ָלִמים, ְוָיִביא ּבִ   רּו ְלָצְרֵכי ׁשְ

ָאר ְנָכִסים  ִית -ּוׁשְ  . (שקלים ד, ז) "ְלֶבֶדק ַהּבַ
  
ִליָגא וּ  ר ַאֲהָבה. ּדְ ּפְ א ּבַ   ַרב ַאּדָ
ר ַאֲהָבהָאַמר ּדְ  א ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ַאּדָ

ּכּוּלֹו ְזָכִרים,  ֵעֶדר ׁשֶ   ּבְ
י ֱאִליֶעֶזר     ,מֹוֶדהֲאִפיּלּו ַרּבִ

ִית. יׁש ְלֶבֶדק ַהּבַ ַח ּוַמְקּדִ י ִמְזּבֵ ֵביק ִאיִניׁש ָקְדׁשֵ ָלא ׁשָ   ּדְ
ׁש ּבֹו ֶמֱחָצה ְזָכִרים ּוֶמֱחָצה ְנֵקבֹות,  ּיֵ ֵעֶדר ׁשֶ א ּבְ   לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר   ֵאין חֹוֵלק ֶאת ִנְדרֹו,  :ַרּבִ
  ִמי ָלאו עֹולֹות. ְנֵקבֹות ָלאו עֹולֹות, ְזָכִרים נַ ּדְ ִמ וּ 

ַע ָסַבר: חֹוֵלק ֶאת ִנְדרֹו,  י ְיהֹוׁשֻ   ְוַרּבִ
  

ָנא ַאֲחִריָנא ָאְמִרי ָלּה  ָ    :ִליׁשּ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ַאּדָ
ֵהָמה א ּבְ יׁש ֶאּלָ ּלֹא ִהְקּדִ ׁשֶ    ,ּבְ
י ֱאִליֶעֶזר מֹוֶדה.    ֲאִפיּלּו ַרּבִ

ֵביק ִאיִניׁש ָקְדׁשֵ  ָלא ׁשָ ִית. ּדְ יׁש ְלֶבֶדק ַהּבַ ַח ּוַמְקּדִ   י ִמְזּבֵ
ֶהן:  ָאר ְנָכִסים ִעּמָ ׁש ׁשְ ּיֵ ׁשֶ א כְּ   לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר   ֵאין ָאָדם חֹוֵלק ֶאת ִנְדרֹו,  :ַרּבִ
ַח. ּדִ ִמ  י ִמְזּבֵ ֵהָמה ַנִמי לֹא ְלָקְדׁשֵ ַח, ּבְ י ִמְזּבֵ ָאר ְנָכִסים לֹא ְלָקְדׁשֵ   ׁשְ

ַע ָסַברְוַרּבִ    ָאָדם חֹוֵלק ֶאת ִנְדרֹו.  :י ְיהֹוׁשֻ
  
  ן:נַ ּתְ 
ִית" ָאר ְנָכִסים ְלֶבֶדק ַהּבַ לּו ִעם ׁשְ    .(שקלים ד, ז)"ְדֵמיֶהן ִיּפְ

ְתָרא  ָנא ּבַ ָ ָלָמא ְלִליׁשּ ׁשְ ָקָתֵני -ּבִ ִית"" :ַהְיינּו ּדְ ָאר ְנָכִסים ְלֶבֶדק ַהּבַ   . ִעם ׁשְ
א  ָנא ַקּמָ ָ א ְלִליׁשּ ִית" :ִליְתֵני –ֶאּלָ לּו ְלֶבֶדק ַהּבַ    !"ִיּפְ

  
ֵני ָהִכי ִית".  218ּתְ לּו ְלֶבֶדק ַהּבַ   : "ּוְדֵמיֶהן ִיּפְ

   

                                                        
ַתְנָיא מסורת הש"ס, כתב"י מיכן. גירסת וילא: 217 ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ   ּדְ
ְנָיא ַנִמי ָהִכישיטה מקובצת והגהות הגר"א. גירסת וילא:  218 ְנָיא ַנִמי ָהִכיתַּ ְנָיא ַנִמי ָהִכיתַּ ְנָיא ַנִמי ָהִכיתַּ  תַּ

 רש"י
  גמ' 

אמר מר סתם הקדשות לבדק 
   . ואפי' בהמה במשמע:הבית

. דאפי' בהמות אי מאן תא
אמר אקדשיהו סתם דלא 

למזבח אמרין לבדק הבית 
   אקדשיהו דלא כר' יהושע:

ודמיהן יפלו עם שאר כסים 
. קסבר ר' אליעזר סתם כו'

הקדשות לבדק הבית ואפי' 
בהמה ומיהו כל הראוי למזבח 
כשהוא פודהו מיד הגזבר איו 
פודהו אלא למזבח דאיו יוצא 
מיד מזבח לעולם כדתיא לקמן 
בהאי פירקא המתפיס תמימים 
לבדק הבית כשהן פדין אין 

   פדין אלא למזבח:
. אלמא מידי ר' יהושע אומר כו'

דחזי למזבח סתם קדושתיה 
   למזבח:

. הא דאוקמיה ופליגא דרב אדא
מתי' כרבי אליעזר פליגא אדרב 
אדא דאמר לר''א מי סתם 
מקדיש בהמה למזבח מקדיש 
לה והכא הייו טעמא משום 

דא דאין אדם חולק דרו חציו לח
   קדושה וחציו לחדא קדושה:

. זכרים אדם חולק את דרו
לעולה וקבות לדמי עולה 
דשלמים ליכא למימר דליקרבו 
בלא פדיון דכיון דאיהו אכיל להו 
אתי לידי מעילה דמסתמא לא 
אמר שלמים יהו וכיון דהקדיש 

   הכל איו יכול ליהות מהן:
. כל בהמותיו אפילו אלא בהמה

דאע''ג דאיכא רבי אליעזר מודה 
קבות הואיל וחזיין כל הבהמות 
למזבח אמרין סתמייהו למזבח 
וזכרים יקרבו עולות וקבות 
ימכרו לצרכי שלמים ודמיהן 
עולה הואיל דאיכא למימר כל 

   הדר למזבח:
. דאמר רב אלא ללישא קמא

אדא בעדר שהוא מחצה זכרים 
ומחצה קבות א''ר אליעזר אין 

הקרבת אדם חולק דרו חציו ל
הגוף וחציו להקרבת דמים 
ואפילו ליכא שאר כסים ואיכא 
למימר דכל הדר למזבח פליג 
רבי אליעזר אמאי תי דמיהן 
יפלו עם שאר כסים לבדק הבית 
הא זימין דליכא שאר כסים 

  כלל:
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        לא, ב לא, ב לא, ב לא, ב  .4
ִית ָחל ַעל ַהּכֹל" ֶדק ַהּבַ ׁש ּבֶ   . "ֶהְקּדֵ
  

  ְלִאיתּוֵיי ַמאי? 
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
פּוֵיי ְוִניָבא.     ְלִאיתּוֵיי ׁשְ

   
  
  

 רש"י
. שאם הקדיש שפויי ובייה

אילן לבדק הבית יש מעילה 
בשפאין אם שפאו ויש מעילה 
בבייתו עליו שושרין בימות 

  החורף והויין לו לזבל:
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        לא, ב לא, ב לא, ב לא, ב  .5
ִגיּדּוֵליֶהן"   . "מֹוֲעִלין ּבְ
  

   ?ַלֲאתּוֵיי ַמאי
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ין  :219ַלֲאתּוֵיי ׁשִ    ,ֲחַלב ַהּמּוְקּדָ

  ּוֵביֵצי תֹוִרין. 
  

ִדְתַנן    :220כְּ
ין ּוֵביֵצי תֹוִרין " ׁשִ   לֹא ֶנֱהִנין,    -ֲחַלב ַהּמּוְקּדָ

  ְולֹא מֹוֲעִלין. 
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

ַח,  י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ   ּבְ
ִית י ֶבֶדק ַהּבַ ָקְדׁשֵ    :ֲאָבל ּבְ

ְרנְ  יׁש תַּ ֵביָצָתּה,  -גֹוֶלת ִהְקּדִ   מֹוֲעִלין ּבְ
ֲחָלָבּה  -ֲחמֹוָרה    . (מעילה יב:) "מֹוֲעִלין ּבַ

ֲאַמר ַח,  :ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדַ ִגיּדּוֵלי ִמְזּבֵ   מֹוֲעִלין ּבְ
ַח,  ְזּבֵ ָחזּו ַלּמִ יּדּוִלין ּדְ י ּגִ   ָהֵני ִמיּלֵ

יּדּוִלין  ַח ּדְ ֲאָבל ּגִ ְזּבֵ ֶהן.   -לֹא ֲחזּו ַלּמִ   ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ
  
  

                                                        
ַח (((( שיטה מקובצת. גירסת וילא: 219 ת ִמְזּבֵ ַ ְקדּוׁשּ ַח ּבִ ת ִמְזּבֵ ַ ְקדּוׁשּ ַח ּבִ ת ִמְזּבֵ ַ ְקדּוׁשּ ַח ּבִ ת ִמְזּבֵ ַ ְקדּוׁשּ  ))))ּבִ

ְדַתְנָיאמסורת הש"ס. גירסת וילא:  220 ְדַתְנָיאכִּ ְדַתְנָיאכִּ ְדַתְנָיאכִּ   כִּ

 רש"י
. חלב של חלב המוקדשין

מוקדשין גבי קדשי מזבח קיט 
תורין לגבי מזבח וגבי קדשי 

תורין  בדה''ב קט תרגולת ולא
דאורחא דמילתא קט דאין דרך 
להקדיש לבדה''ב דבר הראוי 

   למזבח:
. רבותא היא דאע''ג חמורה

דטמאה היא חיילא עלה קדושת 
   בדק הבית כדבר טהור:

. כגון ולדות גידולין דחזו למזבח
  קדשים:
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        ב ב ב ב ----לב, אלב, אלב, אלב, א .6
   ַמְתִניִתין   לב,א

ַח ְוֶאָחד  י ִמְזּבֵ ִיתֶאָחד ָקְדׁשֵ י ֶבֶדק ַהּבַ ה.   : ָקְדׁשֵ ָ ה ִלְקדּוׁשּ ָ דּוׁשּ ין אֹוָתן ִמּקְ ּנִ   ֵאין ְמׁשַ
ׁש ִעיּלּוי.  ין אֹוָתן ֶהְקּדֵ יׁשִ   ּוַמְקּדִ

  ּוַמֲחִריִמין אֹוָתן, 
ְברּו.  -ְוִאם ֵמתּו    ִיּקָ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִית י ֶבֶדק ַהּבַ דוּ  -ִאם ֵמתּו  :ָקְדׁשֵ   .  ִיּפָ

   

ָמָרא    ּגְ

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
יָסן ֶחְרֵמי כֲֹהִנים  ִהְתּפִ ַח ׁשֶ י ִמְזּבֵ לּום -ָקְדׁשֵ ה כְּ    .לֹא ָעׂשָ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
ים הּוא ַלה'"" :ָאַמר ְקָרא ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ   , (ויקרא כז, כח) 221ּכָ

ל ֵחֶרם  ים ָהֵויּדְ כָּ   .ַההּוא ַלה' ֶליֱהֵוי ,קֶֹדׁש ָקָדׁשִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
יָסן, " ִהְתּפִ ִית ׁשֶ י ֶבֶדק ַהּבַ   ָקְדׁשֵ

ין ְלֶחְרֵמי ּכֲֹהִנים  ַח, ּבֵ י ִמְזּבֵ ין ְלָקְדׁשֵ לּום.  -ּבֵ ה ּכְ   לֹא ָעׂשָ
יָסן,  ִהְתּפִ   ֶחְרֵמי ּכֲֹהִנים ׁשֶ

ִית  י ֶבֶדק ַהּבַ ין ְלָקְדׁשֵ ַח, ּבֵ י ִמְזּבֵ ין ְלָקְדׁשֵ לּום -ּבֵ ה ּכְ   . "לֹא ָעׂשָ
יס ְלֶחְרֵמי ּכֲֹהִנים ָהא ָק  ִהְתּפִ ַח ׁשֶ י ִמְזּבֵ ה ָעׂשּוי,  -ְדׁשֵ ָעׂשָ ֶ   ַמה ׁשּ

א  יּוְבּתָ   ַרב הּוָנא! ּדְ ּתְ
  

   :ָאַמר ָלְך ַרב הּוָנא
יָרּה.  ּיְ יָרּה ַאֲהָדא ׁשִ ּיְ י ׁשִ   כִּ

ִית ּדְ  יָסן ְלֶבֶדק ַהּבַ ִהְתּפִ ַח ׁשֶ י ִמְזּבֵ ה ָעׂשּוי,  -ָקְדׁשֵ ָעׂשָ ֶ   ַמה ׁשּ
לּום.  -ֲאָבל ְלֶחְרֵמי ּכֲֹהִנים  ה כְּ   לֹא ָעׂשָ

  
י ָהָנְך.  ּבֵ   ְוִליְתִנֵייּה ּגַ

  
א ּנָ י ,ּתַ ְרּתֵ יּה ּתַ ִאית ּבֵ   ָקָתֵני,  ,ּדְ

י  ְרּתֵ יּה ּתַ ֵלית ּבֵ    .ָלא ָקָתֵני -ּדְ
  

ַנן    :ּתְ
ׁש ִעיּלּוי" ין אֹוָתן ֶהְקּדֵ יׁשִ   , 222"ּוַמֲחִריִמין אֹוָתן, ּוַמְקּדִ

ׁש ִעיּלּוי"   :וַמאי ָלא ִית,  - "ֶהְקּדֵ   ְלֶבֶדק ַהּבַ
  ְלֶחְרֵמי ּכֵֹהן!  - "ּוַמֲחִריִמין"

  
ִית,  י ֶבֶדק ַהּבַ   לֹא, ִאיִדי ְוִאיִדי ָקְדׁשֵ

ִית,  ׁש" ְלֶבֶדק ַהּבַ ְלׁשֹון "ֶהְקּדֵ יק ְלהּו ּבִ ָנא ַמּפֵ   ְוָלא ׁשְ
ִית.  ְלׁשֹון "ֶחְרֵמי" ְלֶבֶדק ַהּבַ יק ְלהּו ּבִ ָנא ַמּפֵ   ְוָלא ׁשְ

  
ֵני ָהִכי    ,ְוָהא ָלא ּתָ

ַתְנָיא   ְבַרְייָתא: ּבִ  ּדְ
ׁש ִעיּלּוי"" ִית.  - "ֶהְקּדֵ י ֶבֶדק ַהּבַ   ָקְדׁשֵ

  ! "ֶחְרֵמי ּכֲֹהִנים - "ַמֲחִריִמין אֹוָתם"
  

  ְועֹוד, 
ְנָיא    :ָהא ּתַ

                                                        
ר ַיֲחִרם ִאיׁש לַ  221 ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ ים הּוא לַ  ה'ַאְך ּכָ ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ֵאל ּכָ ֵכר ְולֹא ִיּגָ תֹו לֹא ִיּמָ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמׂשּ ל ֲאׁשֶ   ה'ִמּכָ
  שיטה מקובצת, הגהות הב"ח, כתב יד מיכן 222

 רש"י
  מתי' 

. דקדשי בדק הבית מקדושה לקדושה
שהקדישם למזבח לא עשה כלום 
ובקדשי מזבח אין משין מקדושת עולה 

   לשלמים ומשלמים לעולה:
   . אקדשי מזבח קאי:ומקדישין אותן

. כגון אם אמר על עולה הרי הקדש עילוי
הבית מעלין אותה בדמים לפי זו לבדק 

מה שיש לו כח בה וותן לגזבר דתן 
בערכין בפ' המקדיש (דף כח:) מחרים 
אדם את קדשיו אם דר ותן דמיהם 
ואם דבה ותן את טובתם כלומר אם 
בהמה זו היתה דר כגון דאמר הרי עלי 
עולה והפריש זו לדרו כיון דאם מתה או 

ה שלו גבה חייב באחריותה מצא שכול
וותן כל דמיה לחרם הכהן והוא הדין 
מי לבדק הבית אם התפיס קדשי מזבח 
לבדק הבית ואם דבה דאם מתה איו 
חייב באחריותה מצא שאין לו חלק בה 
אלא טובת האה דרשאי ליטול דבר 
מועט מישראל חבירו כדי שיתן עולתו 
זאת לבן בתו כהן להקריבה כדי שיטול 

בת האה יתן את העור וכפי אותה טו
   לבדק הבית:

. אם החרים קדשי מזבח ומחרימין אותם
   ותן לכהן העילוי כמו שפירשתי:

. קדשי מזבח אפי' לאחר אם מתו
שהוממו אבל עדיין לא פדו יקברו ואיו 
יכול לפדותם ולהאכילן לכלבים ואפילו 
למאן דאמר פודין את הקדשים להאכילן 
 לכלבים הי מילי בשעשו טרפה דאיכא
העמדה והערכה אבל מתו לא דבעין 
העמדה והערכה אי מי האי מתו כגון 
שעבר ושחטם קודם פדיון וקאמר דשוב 
איו יכול לפדותן ולאוכלן דבעין העמדה 

   והערכה ויקברו:
. דלא היו בכלל העמדה והערכה יפדו

   כדמוכח טעמא בגמרא:
  

  גמ' 
. הייו סתם חרמין ולהכי חרמי כהים
מי כהים דזימין דחרמים קט לשון חר

לבדק הבית כגון אי פריש ואמר הרי זה 
   חרם לבדק הבית:

. ואפי' הקדש עילוי לא לא עשה כלום
   יהיב לכהים:

. שהיה כל חרם דקדש קדשים הוי
מתחילה קדש לה' הוא ואין כח כהן חל 

   עליו:
. דגופייהו לא מיפקע לא עשה כלום

מבדק הבית וטובת האה לא שייכא 
   בהו:

. אין לו שום חלק בהם וכן חרמי כהים
ואפי' טובת האה משום דאיו רשאי 
ליתן אלא לכהן שבאותו משמר ואליבא 
דמאן דמקיש מטלטלין לחרמי קרקעות 

   בערכין בפרק המקדיש (דף כח.):
. דשייך בהו טובת האה הא קדשי מזבח

מה שעשה עשוי ויהיב הטובת האה 
   לכהן:

מזבח דלא תייה . לקדשי הא דשייריה
   בהדי הי:

. כלומר על דבר זה אהדא שייריה
שייריה ואם הקדישן לב''ה מה שעשה 
עשוי ויהיב הקדש עילוי אבל לחרמי 

   כהים לא דבהדיא מיעטיה קרא:
. וימא קדשי מזבח ויתייה בהדי הך

   שהתפיסן לחרמי כהים לא עשה כלום:
. דאיו יכול להתפיסן אפי' לאחד תרתי
   קדושות: משתי

. מקדישין אותו מאי לאו הקדש עילוי
לבדק הבית ומחרימים דקתי הייו 

   לחרמי כהים ויהיב לכהים העילוי:
ל''ש כי מפיק קדשי מזבח לבדק הבית 

. יהיב בלשון הקדש ל''ש בלשון חרם
  העילוי לגזברין:
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יׁשּו ְלֶחְרֵמי ּכֲֹהִנים " ִהְקּדִ ַח ׁשֶ י ִמְזּבֵ ה ָעׂשּוי -ָקְדׁשֵ ָעׂשָ ֶ   , "ַמה ׁשּ
א  יּוְבּתָ   ַרב הּוָנא! ּדְ ּתְ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  
   !ְוָהא ַרב הּוָנא ְקָרא ָקָאַמר

  
אָאַמר    : עּוּלָ

ל ֵחֶרם" :ָאַמר ְקָרא   . (ויקרא כז, כח) "ּכָ
  

א ָהִכי    ?!ּוִמי ָאַמר עּוּלָ
אְוָהא ָאַמר    לב,ב ִית עּוּלָ יס עֹוָלה ְלֶבֶדק ַהּבַ ְתּפִ א ִעיּכּוב  -: ַהּמַ ּה, ֶאּלָ ְלַבד^ֵאין ּבָ ִרין ּבִ ְזּבָ    !ּגִ

  
ַנןּדְ ִמ    , 223ַרּבָ

ֲאָתא. א הוּ ְמִעיָלה לִ ויקרא כז, כח) (ּוְקָרא    ּדַ
  
ה ֵליּה ְקָראלִ  יּה!  ?ְמִעיָלה ָלּמָ ִתיב ּבֵ ים כְּ י ָקָדׁשִ   ָקְדׁשֵ
  

איָאַמר ּדְ ָהא  ,ְוִליַטֲעִמיךְ  י ַיּנַ   : ַרּבִ
ְלַבד,  עֹוָלה ּבִ א ּבְ ת ִמן ַהּתֹוָרה ֶאּלָ   ֵאין ְמִעיָלה ְמפֹוֶרׁשֶ

ֶנֱאַמר י ה' :ׁשֶ ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ י ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ּבִ   ַהְמיּוֲחִדין ַלה'.  טז)-(ויקרא ה, טו 224""ֶנֶפׁש ּכִ
ם  את ְוָאׁשָ י.  -ֲאָבל ַחּטָ ַרּבִ א ִמּדְ   ָלא ָנְפָקא ֶאּלָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ֵחֶלב ַלה'"" ים  - (ויקרא ג, טז) 225ּכָ ים ַקּלִ   ."ְמִעיָלהִל ְלַרּבֹות ֵאימּוֵרי ָקָדׁשִ

ה ִלי ְקָרא?  ים"ָלּמָ י ָקָדׁשִ הּו!  "ָקְדׁשֵ ִתיב ּבְ   כְּ
  

ב  א ַאף ַעל ּגַ הּו, ּדְ ֶאּלָ ִתיב ּבְ ים" כְּ י ָקָדׁשִ   "ָקְדׁשֵ
ַייְנהּו ִלְמִעיָלה,  ֵעי ְקָרא ְלַרּבִ   ּבָ

ב  ,ֲחָרִמים ַנִמי ֵעי ְקָרא ְלַרּבּוַייְנהּו ִלְמִעיָלה.  ּדְ ַאף ַעל ּגַ הּו ּבָ ִתיב ּבְ ים" כְּ י ָקָדׁשִ   "ָקְדׁשֵ
   

  
  
  

                                                        
ַנן(((( ורתך הש"ס, שיטה מקובצת. רבו הגירסאות. גירסת וילא:רשי, מס 223 ַנןְלעֹוָלם ַרּבָ ַנןְלעֹוָלם ַרּבָ ַנןְלעֹוָלם ַרּבָ   ))))ְלעֹוָלם ַרּבָ

י  טוטוטוטו   224 ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ י ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ּבִ מֹו לַ  ה'ֶנֶפׁש ּכִ ם ה'ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָאׁשָ ׁשֶ ָקִלים ּבְ ֶסף ׁשְ ָך ּכֶ ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ   . ַאִיל תָּ
ר ָעָליו  טזטזטזטז תֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן אֹתֹו ַלּכֵֹהן ְוַהּכֵֹהן ְיַכּפֵ ם ְוֶאת ֲחִמיׁשִ ּלֵ ר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש ְיׁשַ ם ְוִנְסַלח לוֹ ְוֵאת ֲאׁשֶ ֵאיל ָהָאׁשָ   ּבְ

ל ֵחֶלב לַ  225 ה ְלֵריַח ִניחַֹח ּכָ ֶ ָחה ֶלֶחם ִאׁשּ ְזּבֵ   ה'ְוִהְקִטיָרם ַהּכֵֹהן ַהּמִ

 רש"י
קרא לא כרב הוא  .אמר עולא

משמע מדהוה ליה למכתב חרם 
קדשי קדשים הוא וכתיב וכל 
חרם הכי משמע על הכל חייל 
חרם ואפילו אמידי דקדש 

  קדשים הוא:
. שאיה קריבה עד גזברין

שיבואו הגזברין לעמוד על גבה 
כדאמרי' בעלמא (תעית דף כו.) 
היאך קרבו של אדם קרב והוא 

מים איו עומד ע''ג אבל שום ד
לא יהיב לבדק הבית וכ''ש 
לחרמי כהים דהא אפילו רב 
הוא דהוה פליג אחרמי כהים 

   הוה מודה אבדק הבית:
. האיך ברייתא ומשי מדרבן

דלעיל דשיירא לקדשי מזבח 
למימרא דחייל עלייהו הקדש 
עילוי מדרבן הוא דחייל 
דמדאורייתא ליכא אלא עיכוב 
גזברין ועולא מי כי תירצה 

ן תירצה וקרא לאסמכתא מדרב
ועיקר קרא למעילה אתא לרבות 
חרמי כהים למעילה והכי 
משמע כל החרם הוי לה' דאי 

   איתהי מייה פורתא מעל:
לרבות אימורי קדשים קלים 

. דכתיב לה' מההיא למעילה
דרבי מפיק ר' יאי מי קדשי 
קדשים דכל חלב כתיב ורבי 
הייו טעמא דאמר קדשים קלים 

שמע ליה דחטאת דלדידיה מ
ואשם בכלל קדשי ה' הואיל ואין 
לבעלים בהן כלום ולא איצטריך 
לרבויי אימורים ולר' יאי מיהא 
איצטריך לרבוייהו ואע''ג 
דכתיב בין בחטאת בין באשם 
קדשי קדשים בצו את אהרן. 
ל''א ירושלמי מלן כלומר מאי 
משמע האי כל חרם דחייל 

  אקדשי מזבח:
תפיסם . כלומר אם המי קרבי

לבדק הבית אמאי מקרביהו 
להו בלא פדיון דקאמר אין בה 
אלא עיכוב גזברין והאי קרא 
כתיב לעיל כל חרם קדש דמשמע 
דחרם חייל אכל הקדש וקדש 
אסור לשחיטה ולהקרבה עד 

  שתפדה הקדש בעילוי:
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        לב, ב לב, ב לב, ב לב, ב  .7
   :ּגּוָפא

ִית " יׁש עֹוָלה ְלֶבֶדק ַהּבַ ְקּדִ ְלַבד -ַהּמַ ִרין ּבִ יְזּבָ א ִעיּכּוב ּגִ ּה ֶאּלָ   . "ֵאין ּבָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ִית " יׁש עֹוָלה ְלֶבֶדק ַהּבַ ְקּדִ ֶדה -ַהּמַ ּפָ תִּ   ! "ָאסּור ְלׁשֹוֲחָטּה ַעד ׁשֶ
  

ַנן. ַרּבָ   ִמּדְ
  

ָרא ּבְ    ,ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
ָקָתֵני ֵסיָפא ָחָטּה " :ִמּדְ ה ָעׂשּוי.  -ִאם ָעַבר ּוׁשְ ָעׂשָ ֶ   ַמה ׁשּ

  
ַנן ַרּבָ א ַמאי, ִמּדְ    ?!ֶאּלָ

י ְמִעילֹות" :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי תֵּ   , "ּומֹוֲעִלין ׁשְ
ַנן  ַרּבָ י ְמִעילֹות -ְוִאי ִמּדְ ּתֵ אי ׁשְ   !ַאּמַ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

י ְמִעילֹות.   ּתֵ ּה ׁשְ   ּוְראּוָיה ִלְמעֹול ּבָ
  
  
   

 רש"י
. אחת משום קדשי שתי מעילות

מזבח ואחת משום קדשי ב''ה 
לא חיילא ואי מדרבן הא 

   קדושת ב''ה אלא מדרבן:
. אילו הויא קדושה ראויה

בתרייתא מדאורייתא וראוי אי 
לאו (דמדר' בהוא) דהקדיש ולאו 

  דאורייתא:



  ""ֵיׁש ְּבָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח  –מסכת תמורה פרק ז' 
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        לב, ב לב, ב לב, ב לב, ב  .8
ִיתֶאָחד " י ֶבֶדק ַהּבַ ַח ְוֶאָחד ָקְדׁשֵ י ִמְזּבֵ ְברּו.  -ְוִאם ֵמתּו   : ...ָקְדׁשֵ   ִיּקָ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִית י ֶבֶדק ַהּבַ דוּ  –ִאם ֵמתּו  :ָקְדׁשֵ   ."ִיּפָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ִית  י ֶבֶדק ַהּבַ ַח ְוֶאָחד ָקְדׁשֵ י ִמְזּבֵ ַנן, ֶאָחד ָקְדׁשֵ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכהָהי -ְלַרּבָ   . יב)-(ויקרא כז, יא 226ּו ּבִ
  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ַנן ִית    ,ְלַרּבָ י ֶבֶדק ַהּבַ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה -ָקְדׁשֵ   . יב)-(ויקרא כז, יא ָהיּו ּבִ
ַח  י ִמְזּבֵ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה.  -ָקְדׁשֵ   לֹא ָהיּו ּבִ

  
ְמעֹון - ְוֶזה ְוֶזה י ׁשִ ִית ּדְ    :מֹוֶדה ְלַרּבִ י ֶבֶדק ַהּבַ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה.  -ָקְדׁשֵ   לֹא ָהיּו ּבִ

ַח  י ִמְזּבֵ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה,.  -ְוָקְדׁשֵ   ָהיּו ּבִ
רֹו  ַעל מּום ֵמִעיּקָ ְבֵרי ַהּכֹל, ּבַ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה -ְוּדִ   .לֹא ָהָיה ּבִ

  
נַ     :ןּתְ

ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
דוּ  תּו ִיּפָ ּמֵ ִית ׁשֶ י ֶבֶדק ַהּבַ   . "ָקְדׁשֵ

י יֹוָחָנן,  ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ַנן ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזהּדְ ּבִ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה,  ָאַמר ְלַרּבָ   ָהיּו ּבִ
דּו.  תּו ִיּפָ ּמֵ ִית ׁשֶ י ֶבֶדק ַהּבַ י ָקְדׁשֵ ְמעֹון ְלָפרּוׁשֵ י ׁשִ ִאיְצְטִריְך ַרּבִ   ַהְיינּו ּדְ

א ְלֵריׁש ָלִקיׁש  י -ֶאּלָ ה ֵליּה ְלָפרּוׁשֵ דּו"!  -ֵליָמא "ִאם ֵמתּו  ?ָלּמָ   ִיּפָ
  

   :ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש 
ְמעֹון לֹא ֲהָוה ָיַדע ַמאי  י ׁשִ א,  ָאַמרּדְ ַרּבִ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ

ַח, מֹוֵדיָנא ְלךָ  :ְוָהִכי ָקָאַמר ֵליּה  י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ ִית ִאי ּבְ י ֶבֶדק ַהּבַ ָקְדׁשֵ דּו.  ,ּבְ   ִאם ֵמתּו ִיּפָ
  

ָוֵתיּה  ְנָיא כְּ י יֹוָחָנן: ּדְ ּתַ   ַרּבִ
ה..." ּנָ ר ַיְקִריבּו ִמּמֶ ֵהָמה ֲאׁשֶ ר,  - יב)-(ויקרא כז, יא ""ִאם ּבְ תּוב ְמַדּבֵ דּו ַהּכָ ּפָ ּיִ ַבֲעֵלי מּוִמין ׁשֶ   ּבְ

ַבֲעֵלי מּוִמין,  ה אֹוֵמר ּבְ   ַאתָּ
ְבֵהָמה ְטֵמָאה?  א ּבִ   אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ָך" :ּכְ ֶעְרּכֶ ֵהָמה ַהְטֵמָאה ּוָפָדה ּבְ ּבְ ֵהָמה ְטֵמָאה ֲאמּור,   ), כז(ויקרא כז 227"ְוִאם ּבַ  ֲהֵרי ּבְ

יםָהא    לג,א ן ַלה' :ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ה ָקְרּבָ ּנָ ר לֹא ַיְקִריבּו ִמּמֶ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ּבְ    ?יב)-(ויקרא כז, יא ""ְוִאם ּכָ
דּו.  ּפָ ּיִ ַבֲעֵלי מּוִמין ׁשֶ   ּבְ

דּו ַעל מּום עֹוֵבר?    ָיכֹול ִיּפָ
ְלמּוד לֹוַמר ה"" :תַּ ּנָ ר לֹא ַיְקִריבּו ִמּמֶ ר - יב)-(ויקרא כז, יא ֲאׁשֶ ל ִעיּקָ ֵאיָנּה ְקֵריָבה ּכָ    ,ׁשֶ

א ְלָמָחר ֵאיָנּה ְקֵריָבה ַהּיֹום, ֶאּלָ   . "ָיְצָתה זֹו ׁשֶ
  ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה!   :ָעֵביד ָלּה  ,ָאַמר ַרֲחָמָנאוְ 
   

  
לָאַמר  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ

ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה, ּדְ ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ִית ָהיּו ּבִ י ֶבֶדק ַהּבַ ַנן, ָקְדׁשֵ   ָאַמר ְלַרּבָ
ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה?  ַח לֹא ָהיּו ּבִ י ִמְזּבֵ   ָקְדׁשֵ

ין טֹוב ּוֵבין ָרע"" :ָאַמר ְקָראּדְ    , יב)-(ויקרא כז, יא ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה ּבֵ
ֵאינוֹ  ָבר ׁשֶ ין טֹוב ָלָרע ֵאיֶזהּו ּדָ   ?ָחלּוק ּבֵ

ִית,  י ֶבֶדק ַהּבַ   ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ָקְדׁשֵ
ַח  אָֹתּה"" :ְוָאַמר ְקָרא י ִמְזּבֵ   .ְלַמעּוֵטי ָקְדׁשֵ

  
י יֹוָחָנן,    ְלַמעּוֵטי ַמאי?  "אָֹתּה"ְוַרּבִ

  
רֹו.  ַעל מּום ֵמִעיּקָ   ְלַמעּוֵטי ּבַ

  

                                                        
ל יאיאיאיא 226 ן לַ  ְוִאם ּכָ ה ָקְרּבָ ּנָ ר לֹא ַיְקִריבּו ִמּמֶ ֵהָמה ְטֵמָאה ֲאׁשֶ ֵהָמה ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ה'ּבְ ן  יביביביב. ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהּבְ ָך ַהּכֵֹהן ּכֵ ֶעְרּכְ ין טֹוב ּוֵבין ָרע ּכְ ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה ּבֵ

 ִיְהֶיה

ָך ְוָיַסף  227 ֵמָאה ּוָפָדה ְבֶעְרּכֶ ֵהָמה ַהּטְ ּבְ ךָ ְוִאם ּבַ ֶעְרּכֶ ר ּבְ ֵאל ְוִנְמּכַ תֹו ָעָליו ְוִאם לֹא ִיּגָ   ֲחִמׁשִ

 רש"י
. והאי אם אחד קדשי מזבח כו'

מתו יקברו אכולהו קאי ר''ש 
טעמייהו ורבן תרוייהו ילפי 

מקרא לקמן בין אליבא דר' 
   יוחן בין אליבא דר''ל:

. רבי יוחן ור''ל מודין זה וזה
דלר''ש קדשי בדק הבית לא היו 
אבל קדשי מזבח היו מדקתי 
קדשי בדק הבית יפדו ולא אמר 
סתמא יפדו מכלל דדווקא 

   קאמר:
. ועוד שיהם מודין ודברי הכל

דלדברי הכל בין לרבי שמעון בין 
ן בעל מום מעיקרו לא הוה לרב

בהעמדה והערכה בקדשי מזבח 
כדמפרש טעמא לקמן ובקדשי 
ב''ה לא מיירי מידי דבעל מום 
מעיקרו דמודו דלרבן קדשי 
בדק הבית בעו העמדה והערכה 
לא שא בעל מום אחר הקדש 
ולא שא קדם מומו להקדשו בעי 
העמדה והערכה דבקדשי ב''ה 
לא שאי לן בין בעל מום 

קרא לתם ועשה בעל מום מעי
   שהרי על עצים ואבים הן חלין:
. הייו דאיצטריך ר''ש לפרושי

דאי הוה אמר סתמא יפדו כיון 
דתא קמא בתרוייהו איירי הוי 
משמע דאתרוייהו פליג להכי 

   פריש:
. דאמר רבן לא קיימי אלא לר''ל

   אלא אקדשי ב''ה:
   . לר''ש לפרושי:למה ליה

עא דלא . סתמא ואא ידלימא
קאי אלא אב''ה דהא בקדשי 
מזבח לא איירי כלל לעיל לא 

   בפדייה ולא בקבורה:
. דמתי' לא הוה ידע מאי ר''ש

קאמרי רבן וסבר דרבן 
  אתרוייהו קיימי:

ואמר רחמא עביד לה העמדה 
. דכתיב בתריה והעמיד והערכה

והעריך וגו' והא ודאי קדשי 
מזבח היא מדבעין מום קבוע 

הבית תמימים מי דאי בדק 
מפרקי דמאי איכפת להו אי תם 
אי בעל מום אלמא קדשי מזבח 
מי היו בכלל העמדה והערכה 
לרבן דהא ברייתא רבן היא 
דהא סתם סיפרא היא וסתם 
סיפרא ר' יהודה (בכורות דף 
סא.) בר פלוגתא דר''ש והייו 
כרבי יוחן ומהכא שמעין קדשי 
מזבח לרבן וממתי' שמעין 

י ב''ה מדקאמר ר''ש קדשי קדש
בדק הבית יפדו מכלל דשמעיהו 

   לרבן דאמרי יקברו:
. משמע אחד טוב בין טוב ובין רע

ואחד רע דשיהן שוין תם ובעל 
   מום:

. ולא אותה למעוטי קדשי מזבח
קאי האי והעמיד והעריך ארישא 

   דקרא דמשתעי בקדשי מזבח:
. אית ליה ודאי דהאי ור' יוחן

ן רע בקדשי ב''ה קאי בין טוב ובי
ומיהו והעמיד והעריך ארישא 
דקרא דאוקימא בקדשי מזבח 
ואסיפא דמשתעי בב''ה קאי 
ואותה למעוטי בעל מום מעיקרו 
בקדשי מזבח ולר''ל לא צריך 
בעל מום מעיקרו למעוטי דהוא 
אמר לרבן קדשי מזבח לא היו 
ואפילו קדם הקדישן למומן 

  וכ''ש האי:
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ֵבי ֵלִוי,  א ּדְ   ּוְלַתּנָ
ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה. ּדַ ָאַמר ּדְ  רֹו ּבִ ַעל מּום ֵמִעיּקָ   ֲאִפיּלּו ּבַ

ָתֵני    : ֵלִויּדְ
ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה, "   ַהּכֹל ָהיּו ּבִ

רוֹ  ַוֲאִפיּלוּ  ַעל מּום ֵמִעיּקָ   . "ּבַ
ֵני  ַמְתִניֵתיּה  ֵלִויְוֵכן ּתָ    :ּבְ

ה, ַוֲאִפיּלּו עֹופֹות"    ."ַוֲאִפיּלּו ַחּיָ
  ! "אָֹתּה" :ְוָהְכִתיב

  
ָיא    .ַקׁשְ

  
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְמעֹוןּדְ ַמאי ַטֲעָמא  י ׁשִ    ,ַרּבִ

ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה, ּדְ  ַח ָהיּו ּבִ י ִמְזּבֵ   ָאַמר, ָקְדׁשֵ
ִית לֹא ָהיּו?  י ֶבֶדק ַהּבַ   ָקְדׁשֵ

ין טֹוב ּוֵבין ָרע"" :ָאַמר ְקָראּדְ    , ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה ּבֵ
ין טֹוב ָלָרע ָחלּוק ּבֵ ָבר ׁשֶ   ?ֵאיֶזהּו ּדָ

ַח, ְוָא  י ִמְזּבֵ ִית אָֹתּה"" :ַמר ְקָראֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ָקְדׁשֵ ֶדק ַהּבַ   .ְלַמעּוֵטי ּבֶ
  

   ,ִאי ָהִכי
ין טֹוב ָלָרע' ֵעי ֵליּה  'ּבֵ    !ִמיּבָ

  
ָיא    .ַקׁשְ

  
  

  ֵמיִתיֵבי 
  ֵמתּו, "

ִמיִמין  ְברּו.  -תְּ   ִיּקָ
דּו.  -וַבֲעֵלי מּוִמין    ִיּפָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ַח,  :ּבַ י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ   ּבְ
ִיתֲאָבל  י ֶבֶדק ַהּבַ ָקְדׁשֵ ֲעֵלי מּוִמים: ּבְ ין ּבַ ִמיִמין ּבֵ ין תְּ ְברּו.  - ּבֵ   ִיּקָ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִית,  י ֶבֶדק ַהּבַ ַח ְוֶאָחד ָקְדׁשֵ י ִמְזּבֵ   ֶאָחד ָקְדׁשֵ

ִמיִמים  ְברּו,  -תְּ   ִיּקָ
ֲעֵלי מּוִמין  דוּ  –ּבַ   . "ִיּפָ

א  יּוְבּתָ י יֹוָחָנןּדְ ּתְ א ַרּבִ    !ֵמֵריׁשָ
  

י יֹוָחָנן:    ָאַמר ָלְך ַרּבִ
ַמאי ָעְסִקיַנן רוֹ  :ָהָכא ּבְ ַבַעל מּום ֵמִעיּקָ    .ּבְ

  
ָרא ּבְ    ,ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ְמעֹון ֲעָלּה!  י ׁשִ ן ֶאת מּוָמן ִליְפלֹוג ַרּבִ יׁשָ ַדם ֶהְקּדֵ ּקָ יָמא ׁשֶ ִאי ּתֵ   ּדְ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ רֹו.  :ֶאּלָ ַבַעל מּום ֵמִעיּקָ   ּבְ

  
יּה  יּוְבּתֵ יֱהֵוי ּתְ א ֵליָמא ּתֶ   ֵריׁש ָלִקיׁש?! ּדְ ֶאּלָ

  
ן ֶאת מּוָמן יׁשָ ַדם ֶהְקּדֵ ּקָ ׁשֶ   .ֵריׁש ָלִקיׁש מֹוִקים ָלּה ּבְ

  
ְמעֹון ֲעָלּה  י ׁשִ    !ִאי ָהִכי, ִניְפלֹוג ַרּבִ

  
יְך,  ך ַאּפֵ   ֵריׁש ָלִקיׁש ֵמיּפַ

ִכיְלָתא ַאֲחִריֵתי:    ְוָהִכי מֹוִתיב ִמּמְ
   :ֵמתוּ "

ֲעֵלי מּוִמין  ין ּבַ ִמיִמין ּבֵ ין תְּ ְברּו.  -ּבֵ   ִיּקָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

 רש"י
. כגון אווזין ואפי' חיה ועופות

ותרגולין דלא שייכי כלל 
   למזבח:

. משמע בין טוב לרע מבעי ליה
דהוי חילוק בין טוב לרע ובין 
טוב ובין רע משמע אחד טוב 

   ואחד רע ושיהן שוין:
. אפילו הך מתו תמימים יקברו

דליתהו בכלל העמדה והערכה 
היכא דמתו תמימים עבוד רבן 
מעלה דיקברו הואיל והוו חזי 

   להקרבה:
. קס''ד השתא מזבח בקדשי

משום דלא היו בכלל העמדה 
   והערכה:

. דהיו אבל בקדשי בד''ה כו'
   בהעמדה והערכה:

. ר''ש אומר כו' תמימין יקברו
משום מעלה: ובעלי מומין יפדו 
לקמיה פריך היכי קאמר ר''ש 
קדשי מזבח [יפדו] הא בין רבי 
יוחן בין ר''ל אמרי דלר''ש 
קדשי מזבח הוו בכלל העמדה 

   הערכה:ו
. מרישא תיובתא לרבי יוחן
   דקתי לרבן בקדשי מזבח יפדו:

. משום הכי בבעל מום מעיקרו
יפדו ובקדשי ב''ה יקברו דהתם 
לא שי בין בעל מום מעיקרו 

   לקדם הקדישו למומו:
. דאי בשקדם והכי מסתברא

הקדישו את מומו וטעמייהו 
דרבן כדר''ל דקדשי מזבח לא 

כה ליפלוג היו בכלל העמדה והער
ר''ש עלה ולימא בקדשי מזבח 
יקברו דהא לר''ש קדשי מזבח 
היו בהעמדה והערכה אלא 
מדלא פליג ש''מ בבעל מום 
מעיקרו קאי ומשום הכי קדשי 
מזבח יפדו וקדשי ב''ה מי יפדו 
   דלר''ש (מי) קדשי ב''ה לא היו:

. דהא לימא תיהוי תיובתא דר''ל
מגופה שמעין דאבעל מום 

קאי והשתא י''ל טעמא מעיקרו 
דבעל מום מעיקרו הא קדם 
הקדישו למומו לרבן מי 

   יקברו:
. בשקדם הקדישו את מומו

וטעמייהו דרבן משום דקדשי 
   מזבח לא היו:

. דקדשי מזבח פלוג ר''ש עלה
וימא יקברו ואמאי קתי לר''ש 
אחד קדשי מזבח וא' קדשי ב''ה 

  יפדו:
ומשי ר''ל מיפך אפיך והכי 

. ב ממכילתא אחריתימותי
דאשכח ברייתא אחריתי דמהפך 
לה ומותיב לה הכי לר' יוחן 
דרשב''ל לא מייתי לה להא 
תיובתא לר' יוחן כדגרסי' לה 
הכא דקתי בר''ש בהדיא קדשי 
מזבח יפדו: אלא מיפך אפיך 
והכי מותיב לה כדאשכחא 
במכילתא אחריתי בין תמימים 
כו'. ואע''ג דבין האי לישא 

א דלעיל כי דייקת בה לליש
ליכא מידי אלא (לאו) דקתי 

  בהדיא לר''ש קדשי מזבח יפדו:
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ִמיִמים  ְברּו,  -תְּ   ִיּקָ
דוּ  –ּוַבֲעֵלי מּוִמין    . 228"ִיּפָ

א  יּוְבּתָ יָפא! ּדְ ּתְ י יֹוָחָנן ִמּסֵ   ַרּבִ
  

י יֹוָחָנן:    ָאַמר ָלְך ַרּבִ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

רֹו.  ַבַעל מּום ֵמִעיּקָ   ּבְ
  

ָרא ּבְ    :ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
ן ֶאת מּוָמן,  יׁשָ ַדם ֶהְקּדֵ ּקָ ׁשֶ יָמא ּבְ ִאי ּתֵ ְמעֹון ֲעָלּה  -ּדְ י ׁשִ    ,ִניְפלֹוג ַרּבִ

יּה  יּוְבּתֵ יֱהֵוי ּתְ א ֵליָמא ּתֶ   ֵריׁש ָלִקיׁש! ּדְ ֶאּלָ
  

  ָאַמר ָלך ֵריׁש ָלִקיׁש: 
ַמאי ָעְסִקיַנן ן ֶאת מּוָמן :ָהָכא ּבְ יׁשָ ַדם ֶהְקּדֵ ּקָ ׁשֶ   .ּבְ

  
ְמעֹון ֲעָלּה ִניְפלֹוג ַרּבִ וְ     !י ׁשִ
  

  ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: 
ְמעֹון י ׁשִ ָפֵליג ַרּבִ    .ָהִכי ַנִמי ּדְ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר ֵליּה  י ֵזיָראְל  ַרּבִ   : ַרּבִ

ַנןּדְ ְלֵריׁש ָלִקיׁש,  ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה,  :ָאַמר ְלַרּבָ ַח לֹא ָהיּו ּבִ י ִמְזּבֵ   ָקְדׁשֵ
ַח " :ְוָקָתֵני   לג,ב י ִמְזּבֵ דוּ ^ ָקְדׁשֵ ֲעֵלי מּוִמין ִיּפָ   , "ּבַ

ן ֶאת מּוָמן,  יׁשָ ם ֶהְקּדֵ ָקּדַ ׁשֶ   ּומֹוְקִמיַנן ָלּה ּבְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ים ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים!  :ׁשְ ָדׁשִ   ּפֹוִדין ֶאת ַהּקָ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ָחָטן.  ָעַבר, ּוׁשְ ׁשֶ   ּבְ

  
ְדַתְנָיא    :כִּ

ָחָטן, " ֶהן מּום, ּוׁשְ ַפל ּבָ ּנָ ים ׁשֶ ָדׁשִ ל ַהּקָ   ּכָ
י ֵמִאיר ְברּו,  ַרּבִ   אֹוֵמר: ִיּקָ

דוּ  ֲחָכִמיםוְ    .  "אֹוְמִרים: ִיּפָ
   

  
י ִיְרְמָיהָאַמר ֵליּה  י ֵזיָראְל  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְמעֹון,  י ׁשִ ִית  :ָאַמרּדְ ְלַרּבִ י ֶבֶדק ַהּבַ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה,  -ָקְדׁשֵ   לֹא ֲהוּו ּבִ
ִמיִמים  אי ּתְ ְברוּ  –ַאּמַ    ?ִיּקָ

  
ָחזּו ְלַהְקָרָבה.  ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
ְדַתְנָיא    :כִּ

ַח " ְזּבֵ א ַלּמִ ין ֶאּלָ ין ֵאיָנן ִנְפּדִ ֵהן ִנְפּדִ ׁשֶ ִית, ּכְ ִמיִמים ְלֶבֶדק ַהּבַ יס תְּ ְתּפִ    ,ַהּמַ
ַח  ְזּבֵ ל ָהָראּוי ַלּמִ ּכָ ַח ְלעֹוָלם -, ׁשֶ   .  "ֵאינֹו יֹוֵצא ִמיֵדי ִמְזּבֵ

   
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ָרָבאְוָאְמִרי ָלּה  ַאּבַ
רֹו,  ַבַעל מּום ֵמִעיּקָ מֹוֵקים ָלּה ּבְ י יֹוָחָנן, ּדְ   ְלַרּבִ

רֹו ּדְ ְוכּוֵלי ָעְלָמא ְסִביָרא ְלהּו  ַעל מּום ֵמִעיּקָ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה, ּדְ ּבַ   לֹא ָהֵוי ּבִ
   ?!ְולֹא

   :ְוָהְתַנן
ן, ְוִנְפּדּו " ׁשָ ַדם מּום ָקבּוַע ְלֶהְקּדֵ ּקָ ים ׁשֶ ָדׁשִ ל ַהּקָ ְבכֹוָרה  -ּכָ יִבין ּבִ נֹות, וּ ַחּיָ   ְבַמתָּ

ין ֵזז  :ְויֹוְצִאין ְלחּוּלִ    ,ִליּגָ
  ְוֵליָעֵבד. 

  ַוְלָדן 
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 רש"י
. דקאמר במה דברים אמורים

ת''ק בעלי מומין יקברו בקדשי 
ב''ה אבל קדשי מזבח יפדו דלא 
היו בהעמדה והערכה ואתא ר' 

לחלוק בקדשי ב''ה שמעון 
   דאמרת יקברו לדידי יפדו:

. תיובתא דר' יוחן מהך סיפא
דקתי לת''ק אבל בקדשי מזבח 

   יפדו:
. ובב''ה יקבר בבעל מום מעיקרו

דהתם לא שי לן בין תם מעיקרו 
  לבעל מום מעיקרו:

. וימא יפלוג רבי שמעון עלה
תרתי קדשי ב''ה יפדו וקדשי 
 מזבח יקברו אלא מדלא פליג
אלא בקדשי ב''ה דקאמרי איהו 
יקברו ואיהו יפדו ובקדשי 
מזבח שתיק ממאי דאמרי רבן 
יפדו ש''מ בבעל מום מעיקרו 

   איירי:
. ותא לך פלוגתייהו ה'' דפליג

בב''ה וה''ה דפליג עלייהו מי 
   בקדשי מזבח דיקברו:

. הא לריש לקיש דאמר לרבן כו'
דקתי בהך ברייתא קדשי מזבח 

קים לה אפילו בקדם יפדו מו
הקדישן את מומן ש''מ כו' 
בשלמא לר' יוחן דמוקים לה 
בבעל מום מעיקרו לא איכפת לן 
אם פדה לכלבים דהא לא חתא 
מעולם קדושה לגופיה אלא 

  לריש לקיש איכא למיבעי:
. הא דקתי הכא במאי עסקין

אם מתו לא מתו ממש אלא 
שעבר ושחטן קודם פדיון 

   :דקאמר יפדו ויאכלו
. כר''ש דאמר ר''מ אומר יקברו

קדשי מזבח היו בהעמדה 
   והערכה:

. שלא היו בהעמדה יפדו
. משום דחזו להקרבה והערכה:

עבוד להו מעלה בתמימים 
   דמזבח:

לרבי יוחן דמוקים לה בבעל 
. ואמר משום הכי מום מעיקרו

לא פליג ר''ש עלה אלמא דכ''ע 
בעל מום מעיקרו לא בעי העמדה 

ן כו' דבשלמא והערכה והת
לר''ל ליכא לאקשויי דהוא 
מוקים לה בתם ועשה בעל מום 
לאחר הקדש ואיכא למימר 
דבעל מום מעיקרו הוי כהקדש 
ב''ה דאע''ג דלמזבח אקדשיה 
אפ''ה כבדק הבית דמי דלא 
קדיש אלא לדמי והוי בהעמדה 
והערכה לרבן אלא לר' יוחן 

   קשיא:
   . זרוע ולחיים וקיבה:ובמתות

  . לאחר פדיון:ז וליעבדליגז
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ְדיֹוָנן.  -ַוֲחָלָבן  ר ְלַאַחר ּפִ   מּותָּ
חּוץ  ֹוֲחָטן ּבַ טּור.  -ְוׁשּ   ּפָ

מּוָרה.  ין תְּ   ְוֵאין עֹוׂשִ
דוּ  –ְוִאם ֵמתּו    .(בכורות יד.) "ִיּפָ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר וְ 
ְמעֹון,  י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ   זֹו ּדִ

ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה,  :ָאַמרּדְ  ַח ָהיּו ּבִ י ִמְזּבֵ   ָקְדׁשֵ
ִית  י ֶבֶדק ַהּבַ   לֹא ָהיּו.  -ָקְדׁשֵ

  
ִדְתַנן    :כְּ

ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִית י ֶבֶדק ַהּבַ   :ָקְדׁשֵ

דּו.  -ִאם ֵמתּו    ִיּפָ
ְמעֹוןּומֹוֶדה  י ׁשִ    :ַרּבִ

ה ִנְפּדֶ רֹו, ׁשֶ ַבַעל מּום ֵמִעיּקָ   . "ּבְ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  
  , יב)-(ויקרא כז, יא אָֹתּה"" :ָאַמר ְקָראּדְ 

רוֹ  - "אָֹתּה" ַעל מּום ֵמִעיּקָ    .ְלַמעּוֵטי ּבַ
  

ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה!  רֹו ָהָיה ּבִ ַעל מּום ֵמִעיּקָ   ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֲאִפיּלּו ּבַ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
  ַמאן "ֲחָכִמים"? 

ֵבי ֵלִוי.  א ּדְ ּנָ   ּתַ
  

   ,ִאי ָהִכי
ְמעֹון" ְותּו לֹא י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ    ?!"זֹו ּדִ

ְמעֹון ּוַמֲחלֹוְקּתוֹ  י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ ֵעי ֵליּה!  ""זֹו ּדִ   ִמיּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָלא ָקָתֵני ָהִכי    ,ַהאי ּדְ

ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש, ּדְ ִמׁשּ   ַרב ָסַבר ָלּה כְּ
ִית ּדְ  י ֶבֶדק ַהּבַ ַנן ָקְדׁשֵ ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה,  -ָאַמר ְלַרּבָ   ָהיּו ּבִ

ַח  י ִמְזּבֵ   לֹא ָהיּו.  -ָקְדׁשֵ
א ָקָתֵניוְ  דוּ  –ְוִאם ֵמתּו " :ֵריׁשָ   . "ִיּפָ

ְברוּ " :ְוֵסיָפא ָקָתֵני   . "ִאם ֵמתּו ִיּקָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
י יֹוָחָנן ְסִביָרא ֵליּה.  ַרּבִ   ַרב כְּ

ָיא ָלךְ  ֵעי ֵליּה  :ּוְדָקא ַקׁשְ ְמעֹון ּוַמֲחלֹוְקּתֹו" ִמיּבָ י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ    !"זֹו ּדִ
   .ֵאיָמא ָהִכי ַנִמי

   

 רש"י
אפילו איעבר . ולדן וחלבן מותר

קודם פדיון ואיתיליד לאחר 
   פדיון:

. בפרק שי ואמר רב עלה
דבכורות הא דתן יפדו זו דברי 
ר''ש דאמר קדשי ב''ה אם מתו 
יפדו והאי בעל מום מעיקרו 
כקדשי בדק הבית חשיב ליה 

   אבל חכמים כו':
. דהא רבן דפליגי ומחלוקתו

עליה מי אוקמת דבעל מום 
לל העמדה מעיקרו לא הוה בכ

והערכה: להכי לא אמר רב זו 
דברי ר''ש ומחלוקתו דאיהו סבר 
לה כר' שמעון בן לקיש דאמר 
לרבן קדשי מזבח לא היו בכלל 
העמדה והערכה והלכך לא 
מיתוקמא ההיא דבכורות כולה 
כרבן משום דרישא דההיא 
דמיירי בבעל מום מעיקרו דתי 
יפדו מתוקמא אפילו לרבן אבל 

בל קדשים שקדם סיפא קתי א
הקדישן את מומן אם מתו 
יקברו לא אתיא כרבן הלכך לא 

   מיתוקמא כרבן דהכא:
ואיבעית אימא רב כר' יוחן 

. דאחד קדשי מזבח ואחד ס''ל
קדשי ב''ה בעי העמדה והערכה 
חוץ מבעל מום מעיקרו ובין 
רישא וסיפא דההיא מצי 
לאוקומה מי כרבן וכר''ש ותי 

   ן ומחלוקתו:זו דברי רבי שמעו
  


