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  .יג ד� שקלי�
  ) יא:ויקרא כז(מה לומדי� מהפסוק 

  ?" ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהְ�ֵהָמה ִלְפֵני ַה(ֵֹה�'הְוִא� ָ(ל ְ�ֵהָמה ְטֵמ&ה ֲאֶ$ר לֹא ַיְקִריב! ִמֶ�ָ�ה ָקְרָ�� ַל"
  

  ?ומה לומדי�  ?מאיזה ייתור לומדי�  
   נפדית( 1רב& זהשטמאה רק לעני& ק' אפי  "ְטֵמ!ה"מתיבת   יוחנ�' חבריא בש� ר

  2 נפדית(שדוקא מי שאינו ראוי בשו� מקו�   "ָקְרָ+&"מתיבת   אלעזר' זעירא בש� ר' ר
  
  ,  שהיו במקדשממוני�המשנה מונה חמשה עשר 

  ?והא� היו כול� כשרי�, הא� ממוני� אלו היו יחד
  

  ?הא� היו כול� כשרי�  ?הא� היו כול� בדור אחד  
סימו� ' לר  3כול� כשרי�  כמה דורות ב,לא  חד אמר

  4לא כול� כשרי�  היו בדור אחד  וחד אמר  ורבנ�
  

                                                           
ומזה , הרי היא בת פדיו& ג� בלא מו�ו, שהיא נקבה ולא ראויה לקרב& עולה שצרי. לו זכר', פי 1

לא חלה בו קדושת הגו� כלל  (שמעו& ב& יהודה שכל המקדיש נקבה לקרב& שצרי. זכר ' מוכח כר
 מדוע מצרי. הפסוק ,ל"דא� אינו קדוש וכנ, על זה' א שהקשתה הגמאל. ולכ& אינו עושה תמורה

 .העמדה והערכה
דהיינו רק , בלא מו� וממילא אינו עושה תמורה' שקדושתו רק קדושת דמי� ונפדה אפי', פי 2

אבל המקדיש נקבה לקרב& שצרי. זכר , דומיא דבהמה טמאה ממש שאינה ראויה בשו� מקו�
הרי רובע ונקבע אינ� ' ומקשה הגמ. ש ב& יהודה"היפ. דברי ר (באופ& זה היא עושה תמורה 

והרי שה� קדושי� , ראוי� להקרבה בשו� מקו� ובכל אופ& א� הקדיש& ה� עושי� תמורה
 שדוקא בהמה טמאה ממש או בעלת מו� היא נכללת בדרשא הזו ,'ותירצה הגמ. קדושת הגו�

ונשארה , הכי לא צרי. העמדה והערג הר"שא� מיירי בכה', אלא שהקשתה הגמ. שאינה קדושה
 .בקושיא

כיו& שהמשנה ,  נמנו לשבח(ז ג� בית גרמו ובית אבטינס והוגרס ב& לוי שנמנו כא& במשנה "ולפ 3
" זכר צדיק לברכה "הראשוני�ומה שאמרה המשנה ביומא על , מונה את הכשרי� בכל דור ודור

הכוונה רק על ב& " ש� רשעי� ירקב "ועל מה שאמרה המשנה ביומא, שמות האלה' גלזה כולל ג� 
.  ב� קטי� עשה שני� עשר דד לכיור:לשו� המשנה ביומא. [ שהיה יודע מעשה הכתב ולא רצה ללמד(קמצר 

הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתחו של . נבז המל� היה עושה כל ידות הכלי� של יו� הכפורי� של זהבומ
של בית . לא רצו ללמד על מעשה לח� הפני�, של בית גרמו, אלו לגנאיו. והיו מזכירי� אותו לשבח, 'וכוהיכל 

ב� קמצר לא רצה . גרס ב� לוי היה יודע פרק בשיר ולא רצה ללמדוה. אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטרת
והנידו� . כ"ע, וש� רשעי� ירקב, ועל אלו נאמר. זכר צדיק לברכה, על הראשוני� נאמר. ללמד על מעשה הכתב

ורק על ב� קמצר , )א" שנאמר עליה� שה� לגנאי(ג� על בית גרמו אבטינס והוגרס " זכר צדיק לברכה"נאמר הא� 
ש� "נאמר ' ועל בית גרמו וכו" זכר צדיק לברכה"או שרק על ב� קטי� וחבריו נאמר , "ש� רשעי� ירקב"נאמר 

 "].רשעי� ירקב
כגו& " (ש� רשעי� ירקב" ביומא ג� על אלה שנמנו במשנה כא& יש מה� שנאמר עליה� במשנה 4

על ב& " זכר צדיק לברכה"ועל מי נאמר במשנה ביומא ) בית אבטינס ובית גרמו והוגרס ב& לוי
 .קטי& וחבריו


