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  .יב ד� שקלי�
  ?� אות� ישירות לאומני� או צרי� לחלל� קוד�להא� דברי� דלהל� היו יכולי� לש

  
  במקדיש נכסיו והיו בה�   בדי� מותר הקטורת  

  דברי� הראוי� לקרבנות ציבור
  נות  ישר לאומני�  עקיבא' לר

  1לב� עזאי
  מחלל  על מעות חולי  

  ת  לאומני� ונו#מחלל  על מעות חולי     ונות  לאומני�#
  

  ?מה הדי�, המקדיש נכסיו והיה בה� בהמה תמימה
  

  הבהמות הנקבות  הבהמות הזכרי�  
   #ימכרו לצרכי עולות   2אליעזר' לר

  והדמי� לבדק הבית
   #ימכרו לצרכי שלמי� 
  והדמי� לבדק הבית

   והדמי� לעולות#ימכרו לצרכי שלמי�   יקרבו בעצמ� עולות  3יהושע' לר
  

  ?בסת� דברי� דלהל�מה הדי� במקדיש 
  

  מקדיש עדרו  במקדיש נכסיו   
  4ע מודי� שה� למזבח"כו  ל"י הנ"א ור"מחלוקת ר  לרבי זעירא רב חונה בש� רב

  ל"י הנ"א ור"מחלוקת ר  5ע מודי� שה� לבדק הבית"כו  לרבי בא רב חונה בש� רב
  ל"י הנ"א ור"מחלוקת ר  יוחנ�' לר

  

                                                           
 ופירשו המפרשי� שהכוונה שאומר לו ,"אינה היא המדה" ד#על דבריו יבא עק' ב  עזאי אומר לר 1

לפני ב  עזאי דכמו שאתה מודה במשנה לעיל שמחללי� קוד� את מותר הקטורת על מעות 
  .כ* הדי  כא , שנותני� לאומני�

ולכ  צרי* לדאוג , ל כשאד� מקדיש את נכסיו בסת� כוונתו לקדושת בדק הבית"אליעזר ס' ר 2
אינו יוצא מיד "אכ  כלל הוא בידינו שכל דבר שראוי להקרבה , המעות יבואו לבדק הביתשכל 

 והנקבות שאינ� ראוי� לעולה ימכרו לצור* , ולכ  ימכרו הזכרי� לצרכי עולות,"מזבח לעול�
  .שלמי�

ולכ* זכרי� , ל שכל המקדיש בסת� דבר הראוי למזבח כוונתו להקדיש לש� עולה"יהושע ס' ר 3
אמנ� בדבר שאינו ראוי למזבח . ונקבות שאינ� ראוי� לעולות ימכרו לצור* עולה, עולותיקרבו ל

יהושע ' א מהשוה מדותיו ואילו ר" שר,יהושע' ע על שיטת ר"וזה שטע  ר. כוונתו לש� בדק הבית #
  .מחלק

ונקבו ימכרו , ולכ* זכרי� יקרבו בעצמ�, יהושע שהכל לצור* עולות' א מודה לר"כלומר ג� ר 4
 .צרכי שלמי� ובדמיה  יקח עולותל
ולכ* זכרי� ימכרו לצרכי עולות , אליעזר שהכל לצור* בדק הבית' יהושע מודה לר' כלומר ג� ר 5

 .ונקבות לצרכי שלמי� ודמיה  לבדק הבית
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  :שקלי� ד� יב
  ?הא� חלה קדושת הגו� לעשות תמורה, רי� להקריב� מזכרי�המפריש נקבה לקרבנות שצ

  
  לאש�  לפסח   לעולה  

  עושה תמורה  1לתנא קמא
  אינה עושה תמורה  אינה עושה תמורה  עושה תמורה  2שמעו�' לר

  3אינה עושה תמורה  ש"ש ב� יהודה בש� ר"לר
  אינה עושה תמורה  עושה תמורה  עושה תמורה  4לרבי

  

                                                           
שהיא נקבה לקרב  שצרי* זכר חלה בו קדושת ' ל שכל בהמה שהוקדשה לש� מזבח אפי"ק ס"ת 1

ומועילה התמורה להיות , וכיו  שכ  היא קדושה לעני  לעשות תמורה, הגו� ואינה נפדית בלא מו�
  .כלומר שא� היה הקרב  הראשו  עולה תקרב תמורת עולה, קדושה להקרב

' שא� הקדיש נקבה לפסח או לאש� הדי  הוא שנפדית אפי, ש מחלק בי  הקרבנות וסובר"ר 2
אול� גבי . כלומר שלא תפסה בה קדושת הגו� וממילא ודאי שלא יכולה לעשות תמורה, בלא מו�

מ כיו  שמצאנו עולת העו� שבה אי  "מ, דא� שהוא קרב  שבא מ  הזכרי� דוקא, עולה שאני
ולכ  יש בכח קדושת עולה להחיל , נקבההרי שש� עולה שיי* ג� ב, חילוק בי  זכרי� לנקבות

  . וממילא עושה תמורה, קדושת הגו� ג� על נקבה לעני  שלא תפדה בלא מו�
ויוצאת , ש שג� גבי קדושת עולה אי  בכוחה להחיל קדושת הגו� על נקבה"ל אליבא דר"ס 3

 במינו ומה מי , ו"והראיה היא מק. וממילא אי  בכוחה לעשות תמורה, מהקדש בפדיו  בלא מו�
ב  ) כבש#(והביא איל ) כמו אש� נזיר ואש� מצורע(א� היה צרי* להביא אש� מכבש ב  שנה 

כמו אש� גזילות אש� מעילות אש� (שנתי� או להיפ* היה צרי* להביא אש� מאיל ב  שנתי� 
והביא מכבש ב  שנה הדי  דא� שמותר לזרוק את הד� ולהקטיר את האימורי� ) שפחה חרופה

, ל דכל עצמ  אינ� קדושי�"ש ס"ור.  וצרי* להביא אש� אחר#בעלי� לש� חובה מ לא עלה ל"מ
ל "כ ומה מי  במינו א� אינו בשנה הראויה לו ס"וא. לא חלה בה� קדושת הגו�' כלומר שאפי

ו בצרי* זכר והביא נקבה שלא תחול קדושת הגו� כלל ואי  "ק, ש שלא חלה קדושת הגו�"לר
 .עושה תמורה

ש "ק רבי מדברי ר"וה, )כ  הגיהו רוב המפרשי�" (ש בפסח"אני רואה את דברי ר אי�"אמר רבי  4
, ל אי  עושה עולה"ואילו בפסח ושלמי� באופ  הנ, ל גבי המפריש נקבה לעולה שעושה תמורה"שס

ל שכ  עושה תמורה והטע� משו� שהרי מצאנו "כלומר גבי פסח ס, איני רואה את דבריו בפסח
כ "משא, כ הרי שכל פסח ראוי ג� לשלמי� הבאי� ג� מנקבות"וא, י�גבי פסח שמותרו קרב שלמ

ש שנקבה עושה תמורה כיו  שיש בו ש� הקדש "ובעולה מודה ר(גבי אש� דא� שמותרו בא עולה 
מ שאני גבי אש� שרק דמיו קרבי� לעולה ולא כפסח שהוא עצמו קרב "מ, )בנקבה בעולת עו�

שהמקדיש פסחו כלפי שלמי� הוא רק הקדיש ל "שס', ש מבארת הגמ"אמנ� בדעת ר. עולה
 .ל שיש בה ג� קדושת הגו� לשלמי�" רבי סוואיל, קדושת דמי� ולא קדושת הגו�


