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  .ערכי� ד� ה
  ?הא� פשטה קדושה בכולה, 1המקדיש אבר של בהמה תמימה בקדושת הגו�

  

     ראש'אבר שהנשמה תלויה בו    רגל'אבר שאי& הנשמה תלויה בו 
  ]יהודה' ור[מאיר ' לר  פשטה קדושה בכולה  2לא פשטה קדושה בכולה

  ש "יוסי ור' לר) י"לר(  פשטה קדושה בכולה  פשטה קדושה בכולה
  

  ?מה הדי�,  בהמה דלהל� בקדושת דמי� למזבחהמקדיש
  

    בהמה תמימה  בהמה בעלת מו�
  הקדיש כולה  קדושה בקדושת הגו�  קדושה בקדושת דמי�

  הקדיש אבר שהנשמה תלויה בו  4איבעיא לרבה  3 ופשט שלא פשטה'איבעיא לרבה 
  

                                                           
) ג, קדושת דמי� למזבח) ב, קדושת דמי� לבדק הבית) א: סוגי הקדש'  בכללות הסוגיא מבואר שיש ג1

שא� הוא אבר שהנשמה , כלומר, "נידו� בכבודו"ובדי� קדושת דמי� נתבאר ש). למזבח(קדושת הגו� 
�בקדוש ת  . נות� דמי האבר שנדר, "דמיו עלי" ואמר  וא� אינה תלויה בו ,  או דמי כולותלויה בו נות� ער

 �יש , ויש בו שני סוגי�. אול� יש לדו� בו מדי� פשטה קדושה בכולה, "נידו� בכבודו"מזבח לא נתחדש די
 . א�וזה הנידו� כ, ויש מקדיש בהמה בקדושת הגו� למזבח. להל�ודי� זה יתבאר , קדושת דמי� למזבח

ויוריד לו מהמחיר את , שיחפש אד� שחייב עולה וימכור לו את הבהמה הזאת', פי.  ותמכר לצרכי עולות2
: ומיירי שהקונה את העולה אמר בהקדשו. היות שהרגל כבר קדושה ולא יכול למכור אותה, דמי הרגל

, לה לחיות בלא רגלובהמה יכו, שבזה שהתחייב בבהמה כמו שהיא יכולה לחיות, "הרי עלי עולה בחייה"
� . לוקח זה נמצא מקריב עולה חסרה, דא� לא כ

ראש פרה : שאמרה:) ד� ד(וזהו הדי�  של הברייתא לעיל ,  וקדוש רק ראשה של הבהמה בקדושת דמי�3
והג� שג� כא� בבעלת מו� איבעיא לרבה אי אמרינ� שתפשוט קדושה . הקדש אי� להקדש אלא ראשה

 וסברת הברייתא .ל לא מיבעיא ליה"מ אחר ששמע לברייתא הנ"מ.  להתפס כולה בקדושת דמי� בכולה 
אבל , ס יכול לחול בה קדושת הגו�"כיו� שסו, שדוקא בתמימה יש צד לומר שתפשוט קדושה בכולה, היא

 . בזה פשיטא שלא קדשה כולה,  שלא חזו לגופייהוהבבעלת מו� או בדבר שאינו ראוי להקרב
כגו� כא� , והספק הא� אמרינ� תרי מגו, הסתפק רבה א� היא תהיה קדושה ג� בקדושת הגו�',  פי4

או , כ קדושת הגו�"ומגו שקדשה קדושת דמי� קדשה ג, דאיכא למימר מגו דקדשה מקצתה קדשה כולה
 . שטה בעייתוולא נפ, לא אמרינ� תרי מגו
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  .ערכי� ד� ה 
  ].ה אד�"תוד[? מה הדי�, 1חדשהמערי	 פחות מב� 

  

    המערי.  רהנוד
  2לא אמר כלו�: י"לרש

  3נות& דמיו: 'לתוס
  מאיר' לר  נות& דמיו

  לחכמי�  לא אמר כלו�  לא אמר כלו�
  

  :ערכי� ד� ה 
  ? חברו מה דינהתהמקדיש בהמ

  

    "הרי עלי עולה: "כשאמר  "הרי זו עולה: "כשאמר
  מאיר' אליבא דר  5נות& דמיה  4לא אמר כלו�

  אליבא דרבנ&  לא אמר כלו�  לא אמר כלו�

  
  ? � בערכי�"מה די� עכו

  

� על "כשאמר עכו
  6"ערכי עלי: "עצמו

� על "כשאמר עכו
  "ערכו עלי: "ישראל

כשאמר ישראל על 
    "ערכו עלי: "�"עכו

  מאיר' לר  נער.  לא אמר כלו�  לא אמר כלו�

                                                           
ה הדי� א� הערי� ובאחרוני� דנו מ. מ ורבנ�" נחלקו בזה ר ה גבי כלי שהעריכו "שה'  מבואר בגמ1

דאד� "דהרי כל טעמו הוא , מ שלא אמר כלו�"ל שבזה מודה ר"הברכת הזבח ס. לטומטו� ואנדרוגינוס
כ בטומטו� ואנדרוגינוס שאד� טועה בדינ� "וא, "יודע שאי� דמי� לב� חדש וגמר ואמר לש� דמי�

 � .ריכ� נות� את דמיה�מ א� הע"ל שג� בה� לר"ש חולק וס"והרש,  לא אמר כלו� וחושב שיש לה� ער
דאד� יודע שאי� ערכי� לפחות מב� חדש וגמר ואמר לש �  ", מ הוא"דטעמו דר'  דהנה מבואר בגמ2

ולדמי� ', אלא ודאי יודע וכו, דלא אמרינ� דטעה: ל"וז, )ה קא משמע ל�"ד', בעמוד ב(י "רש' וע". דמי�
� .מ מודה" ג� רכ�� אי� לומר אבל א, מבואר שדוקא במקו� שיש לומר שודאי יודע. ל"עכ, נתכוי

קנו חכמי�  ימ דעתו על פי מה שת" דאפילו אינו יודע מ:ל"וז, וכתבו, חולקי�) ה אד�"בד('  אמנ� התוס3
�מ אומד את דעתו שרצונו "דר:  והעולה מדבריו,ש טויבש"בהגהת הר' ע, וביאור דבריה�. ל"עכ, הלשו

.  וכיו� שכ� דעתו שיועיל כפי אי� שתקנו חכמי� את הלשו� ובאיזה לשו� שמועיל, שהקדש יהנה ממנו
כ " ג ולכאורה לפי זה א� חשב כשהערי� את הקט� שהוא יותר מב� חדש ונתברר שהוא פחות מב� חדש [

 ].שפת אמת' וע. ע"וצ', יצטר� לתת לפי תוס
היינו דוקא  , "דמי"ונה ומפרשי� שהכ" ער�"שא� אמר , מ שסובר שמשני� את דברו"לר' ואפי,  כלומר4

� לומר שטועה ואנחנו נפרש יובזה שי,  שניה� ה� חיוב דמי�י� דערכי� ונדר,ל"ר. לפרש באותו סוג נדר
 שמקדיש בהמה זו   י� אלא נדבה  אי� זה בכלל נדר של חיוב דמ"הרי זו עולה" אול� כשאומר .דבריו

�אז שיי� ,  שיש בזה ג� אחריות דמי�"הרי עלי"ולכ� רק כשאומר . אחריות דמי�' ואי� עליו אפי, לקרב
 .ש דמי�יש הגו� אלא להקדילפרש את דבריו שאי� כוונתו להקד

, וכשיקנה אותה יקריבה, ל שטועה וסובר שיכול להחיל קדושה בבהמה עכשיו"ישדא� ,  וחידש רב בזה5
, א דלא אמר כלו�"והו, וזה אינו יכול לעשות ,ש דמיה אלא נתכוי� להקדיש גופהיולא נתכוי� כלל להקד

 . גופה אלא דמיהולא נתכוי� להקדש , ל שאד� יודע שלא יכול להחיל שו� הקדש על דבר שאינו שלו"קמ
� משו� מ הטע"דלר. אלא ששונה הטע�, שלא אמר כלו�  י "מ ובי� לר" באופ� זה שוה הדי� בי� לר6

, � לא נער�"יהודה הטע� משו� שעכו' ואילו לר.  ולכ� לא יכול להערי� את עצמו,� לא מערי�"שעכו
 � . י עצמו"עג� ולכ� הוא לא נער
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  יהודה' לר  לא אמר כלו�  מערי.   לא אמר כלו�

  :ערכי� ד� ה 
�מעריכי� על נערכי� או להיפ, מה רבה על מה?  

  

    ?מה יש יותר  ?והיכ&
  מאיר' לר  נערכי& על מעריכי&  1בחרש שוטה וקט&

  יהודה' לר  מעריכי& על נערכי&  2בטומטו� ואנדרוגינוס

  

  
  ?)ג:עזרא ד(" לא לכ� ולנו לבנות בית לאלהינו: "מה ילפינ� מהפסוק

  

    אליבא דרבא  אליבא דרב חסדא אמר אבימי
  מאיר' לר  �3 אי& מעריכי&"דעכו  � אי& מעריכי&"דעכו

  יהודה' לר  בימי עזרא לא קיבלו מה� משו� רפיו& ידי�רק   � נגנז ואסור בהנאה"דער. עכו

  

                                                           
בני "לדרוש מ "ל לר"וס, "איש "  וריבוי , "בני ישראל "  הנה בעובד כוכבי� מצינו בתורה מיעוט 1

מפני , והטע�. פ�י ולא לה  שנער� �"עכו לרבות ל"שאי"ולדרוש מ, � שאי� מערי�" למעט עכו"ישראל
�מ דא� שריבה הכתוב ג� "ל לר"וס. שמצינו שריבה הכתוב בנערכי� על המעריכי� בחרש שוטה וקט

מ חרש שוטה וקט� ה� "מ, ]שמעריכי� ולא נערכי�[במעריכי� על הנערכי� בטומטו� ואנדרוגינוס 
 . יקר הער� שלשה ואילו טומטו� ואנדרוגינוס ה� רק שני� 

� אינו "בא לומר שעכו" בני ישראל"והמיעוט ד, � מערי�"בא לומר שעכו" איש"ל שריבוי ד"יהודה ס'  ר2
�ומה שריבה בנערכי� . דמצינו שריבה הכתוב במעריכי� על הנערכי� בטומטו� ואנדרוגינוס, והטע�. נער

�� כאינ� בני דעה ולש� והוא משדהא הטע� שאינ� מעריכי� , זה לא חשוב ריבוי כלל, בחרש שוטה וקט
 . ואינו מיעוט מיוחד בפרשת ערכי� כטומטו� ואנדרוגינוס, ג� ה� לא מקדישי� ולא נודרי�

דהא , אלא אינ� מקדישי� בכלל לבדק הבית, מ"דלא רק שאי� מעריכי� לר, )ה אלא"ד('  התוסו ודייק3
 אי�  ז"לפש', אמנ� הקשו תוס. ראלא משמע כל דב, אי� במשמעות הפסוק שדוקא ערכי� לא יקבלו מה�

ודוחק לומר . � מקדישי� לבדק הבית"הרי שעכו, "דרי�יוזה וזה מודי� שנודרי� ונ: "אמרה המשנה
מסקנא בש' דשו תוסיולכ� ח. דהא דומיא דערכי� שהוא לבדק הבית,  למזבחהכוונה "דרי�ישנודרי� ונ"

,  מ "יהודה אלא ג� לר' זה לא רק לר, �שאמר רבא שהטע� שלא קבלו בזמ� עזרא הוא משו� רפיו� ידי
נ שלא לומדי� מהפסוק "ואה, "לא לכ� ולנו"מ מקרא ד"וחזר בו רבא ממה שאמר בתחלה דהלכתא כר

 ,� לבדק הבית"ומה שאמרה הברייתא שמועלי� בקדשי עכו. � לבדק הבית"הזה שאי� מקבלי� מעכו
אמנ� [. כי�ימער� מלהיות "עכומעט ל" בני ישראל"דכ "דאיכא גזהמ "לרל "ורק ס, מ"אתיא נמי כר

מ " ש� שנעמיד אליבא דרהקשוולכ� , ל שלא חזר בו רבא למסקנא" ס)ה תני"ד. ד� ו(לקמ� ' התוס
 ]. אחרוני� � לבדק הבית "הברייתא שאי� מקבלי� מעכו
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  :ערכי� ד� ה 
  ?�"מה די� קדשי עכו

  

    1כשמקדישי� למזבח  כשמקדישי� לבדק הבית
  אינו הקדש כלל: להוה אמינא

  2באיסור מעילה: למסקנא
  מאיר' אליבא דר  לא נהני� ולא באיסור מעילה

  יהודה' אליבא דר  לא נהני� ולא באיסור מעילה  3באיסור מעילה
  

  

  

  

                                                           
לא וכמו שבתרומה אי� די� מיתה נוהג א, לה מתרומהילשו� ראשו� דילפינ� למע. לשונות' י ב" ופירש רש1

 �אבל , זה דוקא בקדשי מזבח שה� קדושת הגו� דומיא דתרומהאכ� . מעילהבבקדשי בני ישראל כ
,  � "של עכומדשונה קדשי מזבח של ישראל , מורהה מפי מביאולשו� שני . בקדושת דמי� לא גמרינ� מינה

ק הבית לא כ בקדשי בד"משא, איסור מעילהג� � לא נוהג די� פיגול ונותר וטמא ולכ� אי� בה� "דבעכו
 . � ולכ� נוהג בה� די� מעילה"מצינו חילוק בי� ישראל לעכו

מ קרא דעזרא  "שרבא חזר בו וג� אליבא דר, בסוגיא וכמו שנתבאר באור� לעיל'  כ� היא שיטת התוס2
 סבר רבא ללמוד מהאי קרא מינאאה ורק בהו, � מקדישי� לבדק הבית"ועכו, הוא מטע� רפיו� ידי�

 . ואינו קדוש כלל,  כלל לבדק הבית� אי� מקדישי�"שעכו
כ לא היה שיי� "דא, יהודה שערכו נגנז'  ומבואר בסוגיא שנדחו דברי רב חסדא בש� אבימי שאמר לר3

', בחידושנו על המס' וע (.� לבדק הבית"והברייתא אמרה להדיא שמועלי� בקדשי עכו, מעילה בזה
 ).� חולק"והרמב, י"דמובא ש� דזה הוא לשיטת רש


