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  קדושת קרבן
  האם יש קדושת 'קרבן' סתם, בלי שם מסוים

  סוגיות הגמרא שיש קדושת קרבן ללא שם קרבן מסוים

א) בדיני הקרבנות למדנו שהקרבן מתקדש קדושת הגוף לעמוד לתכליתו עוד קודם שעושים בו מעשה הקרבה. ובפשוטו 

ז אין "'קדושת עולה' 'קדושת שלמים' וכדו', ועפתואר הקדושה שחידשה תורה בקרבנות הוא חלות שם קרבן מסוים, שיש 

כ עתיד הוא להוסיף יחוד על יחודו "גם אם אח -חלות קדושת 'קרבן' סתם לייחד את הדבר להקרבה בלי לקבוע איזה קרבן 

לקבוע לו שם, שלא חידשה תורה מושג הנקרא 'קדושת קרבן', אלא רק 'קדושת עולה' וכיון שאין קדושת תורה לקדש את 

  בן, במה יקדש.הקר

ס והראשונים עולה שלא כך היא ההלכה, וממילא על כרחינו לא זו היא "אמנם אף שכך היא הסברא הפשוטה, מדברי הש

הסברא, דמכמה הלכות עולה דדין פשוט הוא שיש בקודש קיום ברור לקדושת קרבן גם כאשר הדבר בא כקדושת קרבן סתם 

  דבר וחייבין עליו בחוץ, אע"פ שעדיין לא התברר שמו המסוים.שאין לו שם מסוים כלל והרי הוא קרבן לכל 

ולא קבע בנדרו מה יהיה מין  -א) שהנודר להביא מנחה "ג ע"א. הדין הראשון שיש להביא הוא מה דיליף אביי במנחות (ק

חה זו תתפרש רק המנחה, אם מחבת או מרחשת וכדו', כאשר יביא סולת אין בידו לקבוע בדיבורו מה יהיה מין המנחה, אלא מנ

  א)."ה וחזו"מה שנחלקו בזה לקו -על ידי מעשה כהן אם מחבת או מרחשת. (ועיין הערה 

והנה החילוק בין מנחת מחבת למנחת מרחשת וכדו' הוא לא רק חילוק צורה כחילוק בין כבש לעז, אלא חלוקים הם בעיקר 

שהמחשב מחבת לשם מרחשת היא מחשבת שינוי קודש. א "השם קרבן שלהם וכחטאת ועולה דמו, שהרי למדו בגמרא ג' ע

שאז הוא זמן נתינת הצורה למחבת  -ועל פי זה נמצא שמנחה זו לא תקבל את השם המסוים של הקרבן אלא לאחר סוף בלילה 

מ שבשעה זו הדבר כבר עומד "ש 2וכיון שלאידך גיסא אין בלילה אלא בקודש בכלי שרת על ידי מעשה גברא, 1או מרחשת.

מ משעה ראשונה הדבר כבר נתון בשם "פ ששם הקרבן המסוים עוד עתיד להתפרש, מ"רבן מנחה. נמצא דין זה מפורש דאעכק

  'קרבן' כללי.

ח) שהקינין מתפרשות או בלקיחת "ו, כריתות כ"א, נזיר כ"ז, יומא מ"ב. עוד יש לראות את הדבר בדין הגמרא (עירובין ל

זה הוא אחד עולה ואחד חטאת, ואם פירשו בשעת קנין מי לעולה ומי לחטאת נקבע בעלים או בעשיית כהן ולא יותר, דקן 

שמם כפירוש זה, אבל הלוקח שנים לקינו ולא פירשם הרי הם סתומים ואין להם שם מסוים אלא הם קדושים קדושת הגוף של 

ת אשר יעשה הכהן עולה לשם אך אין להם שם פרטי של עולה או חטאת עד שעת עשיה, שא 3'קרבן' [וחייבים עליו בחוץ],
                                                      

לדעת לקו"ה בסוגיא זה הזמן היחיד שמנחה זו יכולה לקבל את השם המסוים שלה, ואילו לדעת חזו"א (כ"ט כ' ד"ה ק"ג) הדבר גם תלוי  1
 המנחה תקבע, ואם נתן סתם תעמוד כמנחה סתם עד שעת עשיה.בדעת נותן לכלי שרת כלשהו, שגם בשעת נתינה זו אם ברצונו לקבוע את שם 

 כבר, תודה בזבח שהביא ם"הרמב ובדברי'. ח ד"כ א"ובחזו, ק"בתוה ב"ע ד"ע ה"לקו ועיין, צריד ה"ד א"ע ו"ל חולין' ובתוס, א"ע' ט' גמ 2
 דרכים. בכמה המפרשים האריכו

כ כל עוף הניקח "פדיון לעופות, וכל שאין לו פדיון קדושתו היא קדושת הגוף, אח ב'. ותדע שכן הוא, שהרי אין "ח קכ"א או"כ חזו"וכמש 3
  לקודש כבר קדוש ללא פדיון, וזה גופא קדושת הגוף.

כ מה יעכב את הבעלים מלפרש את שם הקרבן מכאן ולהבא, "ז אינו, שאם אין בזה תפיסה לקודש, א"ג לא חלה קדושה כלל. ג"ת שכה"וכ
שעת לקיחה מן השוק, אלא גם הנוטל משובכו הוא 'שעת לקיחה, ואם בלקיחה ללא שם מסוים לא חל בדבר יחוד כלל,  שהרי 'שעת לקיחה' אינה

  כ הרי הוא עדייין כמוחזק בשובכו, ומה יעכב מלקרוא להם שם מסוים."א

יקר הסברא שאין בתורה קדושת ולומר שהדבר קדוש קדושת דמים לקרבן שאינו מסוים, אי אפשר לומר מעוד טעם. שהרי עד כמה שנחזיק כע
 כ גם אי אפשר להקדיש דמים לשם 'קרבן סתם', שהרי אין יעוד הנקרא 'קרבן סתם', ולמה יקדשו הדמים."'קרבן סתם', א
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עולה יעשה עולה ואשר יהיה חטאת לשם חטאת יהיה חטאת. [ויליף לה ממה שאמרה תורה 'ולקחה' 'ועשה', שאין לך פירוש 

לקן אלא או בלקיחה או בעשיה]. גם בדין זה אנו מוצאים שיש קדושה הנקראת 'קדושת קרבן סתם', ושם הקרבן המסוים יחול 

  4רק לאחר זמן.

וד מצאנו כזאת בקרבנות ציבור. ושם נמצא הדבר בשתי הלכות. האחת היא מה שאמרו בגמרא שקרבנות ציבור סכין ג. ע

ל שבכל "מושכתן למה שהן, שרק המעשה שחיטה הוא זה הקובע את שם הקרבן ולא קודם לכן. דדין זה קשה ממה שאמרו חז

כ תימה וכי "את הקרבן אלא עוד קודם לכן הוא יקדש, ואקרבן מצוה שיקדום הקדשו לקרבנו, שלא השחיטה היא זו שתקדש 

  ל בכל קרבנות ציבור מצוה זו."עקרו חז

זה ודאי מלמד שעוד קודם שדבר נתון בשם קרבן המסוים הוא עומד בשם קרבן כללי, וקיום דין יקדים הקדישו לקרבנו 

  5ים הוא זה שחל רק בשעת שחיטה.מתקיים גם בזה, ומה שאמרו שסכין מושכתן למה שהן פירושו ששם הקרבן המסו

ח ב') שעולה מדברי הגמרא שלקרבנות תרומת הלשכה יש שם קרבן "ח קכ"א (או"וההלכה השניה היא מה שהאריך בה חזו

להתחייב עליהם משום שחוטי חוץ עוד קודם שנקרא להם שם מסוים, וכמו שקינין קדישין קדושת הגוף ומתפרשין אחר כך 

  כ בעשיית כהן."ג לכל קרבנות הבאים שעירים ומתפרשים אח"ל קדישין קדוה"ם הניקחים בתרוהנ שעירי"בעשיית כהן, ה

מ אין לו שם מבורר "שיש קדושת קרבן סתם שדינו כקרבן לכל דבר וחייבין עליו בחוץ, ומ 6גם בדין זה אנו רואים להדיא

שחיטת עצם השם קרבן סתם, שהרי הנשחט אלא לאחר זמן יוסיפו לברר את שמו מכאן ולהבא. (והשוחטו בחוץ חיובו על 

  7בחוץ שוב לא יתברר שמו).

החוזר ומקבל שם פרטי  -נמצאנו למדים מכל האמור שהדין נוטה לא כפשטות הסברא, אלא מורה שיש שם קרבן סתם 

ת עולה לאחר זמן. ומעתה התחייבנו בחובת ביאור הדין, שהרי פשטות הסברא היא כנזכר שהקדושה שחידשה תורה היא קדוש

כ כיצד יכול לקבוע את הדבר בקדושה "קדושת שלמים וכדו', וכיון שהמקדיש הוא קובע את הדבר בקדושה שחידשה תורה, א

  8סתם אחרי שזו קדושה שאין כמותה בתורה.

                                                      
ואם נאמר שכאן אמרו הלכה חדשה ומסוימת של תערובת עולה וחטאת בצורה שאינה מבוררת. דבר זה הוא ודאי חידוש יותר גדול מאשר  4

אמרה בזה קדושת קרבן סתם, לכך כאשר עומדת בפנינו ילפותא, ואנו מוצאים לומר שמונח בה שיש קדושת שעת לקיחה באופן שאינו לומר שנ
  מבורר, ודאי שהיותר מוקדם זה לנקוט שזה החידוש שהתחדש בפרשה.

י "ה סוס"ק פ"ש ב"ן אחד. ועיין ישא שהמפריש דמים סתם לקינו יכול לעשות הכל מי"מ הי"ה מפסוה"ם מפורשת בפ"ה שיטת הרמב"ובלא
ג, הוא לחדש שאפילו המפריש עופות לקינו יכול לעשות הכל מין אחד כרצונו. ועיין "ח ה"ם שם להלן בפ"כ הרמב"ה ולא עוד) דמש"ב (ד"ל

עולה וחטאת', אלא כ נמצא מפורש מדבריו שהחלות שם שבקן אינה 'תערובת "א שיסוד הדין מפורש בסוגיא בנזיר. א"ק נ"ש ב"חידושי הגרמ
 חל שם קרבן סתם על הכל, ורק שעת עשיה היא זו שתיתן שם קרבן פרטי בכל דבר.

ם "ם בריש זבחים במה שחידש שם הרמב"מ להרמב"י בכרך על דברי פיה"כ בהערת הר"ו עמודה ב', וכ"פ תניינא כ"וכן עולה מדברי הצ 5
  שקרבן ציבור אינו נפסד בשלא לשמה.

ל שחל בדבר שם קרבן עולה, וסכין מושכתן לומר איזו עולה היא, או כאשר חל מתחילה שם חטאת, הסכין "ים אפאמנם בדעת שאר מפרש
  קובעת איזו חטאת.

ב שיכולים גם להחליף מעולה לחטאת, זה אינו ראיה לנידון דידן, שהוא מדבר לשיטתו שקרבן ציבור אינו "ב ע"ש בשבועות י"כ תורא"[ומש
  ב שחייבין עליהם בחוץ]."פדיון, ואינו מדבר בשיטת הסוגיא ביומא ס אלא קדושת דמים שיש לה

כ אין לך שעיר "א במה שאמר 'לכל קרבנות הבאים שעירים' גם לקרבן עולה הבא שעיר בציבור לקיץ המזבח. דאל"אם נאמר שכוונת חזו 6
 בציבור אלא לחטאת.

ה הרי זו לזבחי, ואין עליו חיוב, אם רצה להקריב עולה או שלמים ז) שכתב דהאומר על הבהמ"ק הי"א מעה"ז (פ"וכזאת מפורש ברדב 7
 מקריב, שכולם נקראים בשם זבח כולל.

ז "נ לאו סברא היא אלא ילפותא, שבכך שאמרה תורה שהקינין מתפרשות בעשיה לימדה שהלקיחה עושה קדושה 'סתם', ועד"ת דאיה"וכ 8
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  הקדש זה יחוד והזמנה לשמש לקודש

בכמה מקומות. המושכל הראשון אצל  ב) ולהבין בדבר נקדים לברר את עיקר התבנית של 'יחוד לקודש' על פי דברי רבותינו

הרבה מהלומדים כאשר הם עומדים בראשונה מול הלכות ההקדשות זה לראות במוסד זה איזו רשות ממון אמיתית בעלת 

  זכויות ממון עצמיות, קניני ממון, תביעות ממון וחובות ממון, ופעמים רבות דעה זו אף תהיה המושכל אחרון שלהם.

ק בענין תקרובת) שמושכל זה טעות הוא, וזה ממה שהצריכה תורה מיעוט מיוחד ללמדך שאין "ד (סוף ב"והוכיח הגרב

ז, ואם הקדש זה רשות אמיתית "הקדש לעבודה זרה, דדבר זה מלמד שעיקר שורת הדין דמשפטי הממון נותן שיהיה הקדש לע

דמיון ועורבא פרח, וכיצד יהיה לדמיון ז אינה אלא "ז אחר שע"המחזיקה בזכות ובעלות ממון, מה שייך שיהיה דבר זה לע

  ז."הלזה רשות ממון המחזיקה בבעלות וזכות ממון עד שצריכה תורה למעט שאין הקדש לע

ד להאיר באור הבהיר והשריש שכל מהות הקדש ותוכן עניינו זה רק 'הזמנה' לחוד, שמכח אדנות הבעלים "מכאן עמד הגרב

וכאשר הוא מייחד את ממונו לעמוד לתשמישי עבודת גבוה, דין בעלותו קובע  בממונו מחליט הוא את יחוד תשמישי ממונו,

את חפציו כמיוחדים לאותו תשמיש מכח זכות הבעלים לקביעת יחוד תשמישי ממונו. ונמצא שמהות ההקדש אינה איזה רשות 

  שי עבודת גבוה לחוד.ממון חדשה שיש לה נכסים וקניינים, אלא כל הקדש הוא בעלות המקדיש המייחד את ממונו לתשמי

ג) בתחילת התהוות ההפקר שתחילתו "ה פכ"י (ש"ש בשע"ועולה משפט ממון הקדש ממש בדומה למה שפירש הגרש

בקביעות יחוד החפץ לתשמיש הבעלים בכך שהוא יהיה מיועד לזכית הכל, שזה גופא יהיה תשמיש בעלים בדבר להעמיד את 

הפקר המוחלט המוציא מרשות הבעלים. ועל דרך זה בא ענין ההקדש על פי החפץ לזכיית הכל, ורק מכך חוזר ומשתלשל ה

ד, שבעלות הבעלים מעמידה וקובעת מכח משפט האדנות שתשמישי החפץ ותחומי יעודו יהיו לשמש לעבודת "הוכחת הגרב

  ה."וכדלהלן בע ס, אלא דכאן הרי זה כהזמנה בעיקר הקדושה,"צרכי גבוה. ושווים הדברים למשפט 'הזמנה' הנזכר בכל הש

נ ממשפט הממון אין הבדל למה הבעלים מייחד ומזמין, וכיון "ז, דאיה"וממילא כבר מובן ברור עיקר הדין שהיה הקדש לע

שמצאנו בדיני הקדושה שיחוד הממון לתשמישי עבודת הקודש נקבעים בעיקר החפצא כהזמנה המייחדת במוחלט, אף הזמנה 

  ל מקרא שלא יהיה כן."מייחדים ומחליטים את תשמישי החפץ לגמרי, והא קמלתשמישי היפך הקדושה גם היו 

ל "כי כל עניני וקניני הקדש אינו כעין השתמשות גבוה, דכתיב אם "ו) הוסיף בחיתוך הדברים וכתב וז"ו סק"ב ל"י (ב"ובקה

דושה בכל המיוחד לשמו תצדק מה תתן לו, רק הכל הוא השתמשות שלנו לעבוד בו את הקב"ה, ואנו צריכים להתנהג בק

ולעבדו בבית המקדש במצות הקרבנות, והכל הוא השתמשות שלנו לקיים בו חיוב עבודתו דרמיא עלינו, אבל אין זה נקרא 

  שהקב"ה משתמש בנכסי הקדש, ולכן אין החצר הזה [שקנוי להקדש] נידון כיד של גבוה לשיזכה ממון חולין לגבוה" וכו'.

, האופן אותו על בא פירושו לקרבן הדבר הוקדש כאשר שגם, הגוף בקדושת בין דמים בקדושת בין יפה מתפרש זה ודבר

 חלות איזה אינו הקרבן ושם, דיניו וכללות ענינו בקיום המסוים הקרבן לאותו לשמש לעמוד בעליו ידי על הוקבע החפץ שיעוד

 הוקבע הוא לקרבן הבעלים ידי על המיועד כל, הקרבנות מעשי הלכות את שיש אחר אלא, קרבנות לצורכי שנברא חדש שם

 כקביעות הקרבנות בהלכות והוחלטה הבעלות מגדרי בו שנתפסה זו וקביעות, המסוים קרבן תשמיש הבעלים את כמשמש

  הקדש ואונאה הבאנו מה שעוד הוכיחו בזה. עי"ש. - ובסימן  '.קרבן שם' היא היא, כלום ולא אחריה שאין מוחלטת

                                                                                                                                                                            
  עת עשיה.נלמד ממה שאמרו במנחה שהיא מתפרשת בשעת נדר או בש

זו ודאי אינה ראיה, דדילמא הילפותא היא שאם לא התפרש בלקיחה או במנחה בשעת הנדר, שוב אין חלות קדושה כלל עד זמן עשיה, 
מ "מ פירשנו את הילפותא באופן שעד שעת עשיה הדבר נתון בקדושתת קרבן סתם, ש"(ובמקרה זה לא יתקיים בקרבן 'יקדום הקדישו'). ואם מ

  שתהיה קדושת קרבן סתם. והיא תימה. שהסברא נותנת
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  בעלים, ואינה צריכה להיות דבר מסויםהזמנה היא יחוד 

ג) כיון שנמצאנו למדים שהקדש אינו 'חלות' המתחדשת מדין תורה המחדשת קדושה, אלא זה דבר העולה מפרשת הזמנה, 

פ שבתורה לא מצאנו אלא קדושה מסוימת, יש "אע -מעתה כאשר נבא לשוב ולבחון מה הסברא המולידה קדושת קרבן סתם 

  ר זה קיים בהלכות הזמנה שבתורה, ועל פי זה נדע ונשכיל.לנו לבחון כיצד דב

ב ח') שטוב להוציא בשפתיו "ח ל"ע (או"ונראה שמצאנו לזה דוגמא נכונה בדיני עיבוד לשמה בכתבי הקודש. פסק שו

  בתחילת העיבוד שהוא מעבדו לשם תפילין או לשם ספר תורה, אבל אם עבדו לשם מזוזה פסול.

ת היא הקדושה היתר חמורה, למטה ממנה "ם היא שלש קדושות זו למעלה מזו, קדושת ס"ת סתמחודש דבריו הוא שקדוש

ז נאמרה ההלכה שהזמנה לקדושה חמורה כשרה לקדושה מועטת, ואילו הזמנה לקדושה "תפילין ולמטה מהם מזוזה, וע

  שרה לתפילין.ת כשרה לתפילין, וקדושת מזוזה אינה כ"מועטת אינה כשרה לקדושה חמורה, ולכך קדושת ס

והנה גם כאן היה מקום לתמוה כאשר תמהנו בדיני קרבנות, דכיון שחובת לשמה מחייבת לעשות לשם 'תפילין', מה בכך 

ת אינו תפילין, וכשם שהקדוש לעולה אינו עולה "ת הוא זה וס"מ ס"ת שקדושתו חמורה מתפילין, הלה מ"שזה נעשה לשם ס

ת אינו מיוחד לתפילין, ומה בכך שקדושת התפילין "וא ולא שלמים, כך המיוחד לסלשלמים מדין בכלל מאתים מנה, דעולה ה

  ת."מועטת מס

ת', אלא הזמנה היא 'לקדושת כתבי הקודש', והיא הזמנה כללית, "והמורם בזה שהזמנת הקדושה אינה הזמנה 'לקדושת ס

לקדושה היותר מעולה, הגדרת ההזמנה אלא שבקדושת כתבי הקודש ישנם דרגות שונות, אך המזמין לקדושת כתבי הקודש 

היא שהדבר מיוחד לקודש, וכאשר הוא מיוחד לקודש, ומשתמשים בו לקודש שאינו צריך יחוד קודש יותר מעולה ממנו, כבר 

  פ שאינו לשם הדבר המסוים הנעשה עליו."נעשה הדבר ביחוד הקודש אע

קודש, ושם סברא היא. נבין אף בדין הקדש המקדש וכאשר הראנו לדעת שבהלכות 'הזמנה' שפיר ישנה הזמנה כוללת ל

פ שיש גם יחוד והזמנה לתשמיש "והקרבן, דכיון שכל מהותו ותוכן עניינו הוא הזמנה ויחוד, ודאי שגם בו הסברא נותנת דאע

מ המקדיש גם יכול להרחיב את היחוד ולהזמין את הדבר "ם), מ"קרבן המסוים דוקא (שזה דבר שלא מצאנו בקדושת סת

תשמישי קודש בלי לתת דפוס מסוים ותשמיש מסוים דוקא, אלא יתייחד הדבר מכח אדנות בעליו לשמש בקודש לאחד ל

וכפי שיתרצו הצדדים בעתיד. ובזה ברורה הסברא בעיקר ההלכה  -מתשמישי הקודש העומדים במסגרת היחוד הראשון 

  שמצאנו שיש הקדש לקרבן סתם ורק לאחר זמן יתברר שמו ודינו.

❖  

  מי הבעלים לפרש את השם המסוים לדבר שהוקדש לקרבן סתם

כ שיש הקדש לקרבן סתם, כיון שהבעלים יחד את הדבר לתשמיש "ד להשיב אם אכן דין הוא כמש"ד) אלא שהיה מקום לבע

ם, הקודש, מעתה כבר יצא הדבר מתחת ידו לקבוע מה יהיה תשמישו, וכיצד הוא יכול לחזור ולקבוע את יחודו לקרבן מסוי

דכיון שהדבר כבר מיוחד לתשמישי הקודש, מעתה רק גזברי הקודש הם הראויים להחליט למה הוא ישמש, ונמצא שבהקדש 

  ממין זה רק הקדש יוכל לסיים לאיזה קרבן יעמוד הדבר לא הבעלים.

ים 'מכח ס שמצאנו בהם הקדש לקרבן סתם, אכן לא מצאנו בהם שהבעל"ובאמת כאשר נתבונן בכל ההלכות שהבאנו מהש

בעלותו' יכול לחזור ולברר את שם הקרבן המסוים, שהרי בקינים אמרו להדיא שהדבר יחזור ויתברר בעשיית כהן. ובמנחות 

הדבר יתברר על ידי צורת המנחה כפי שהיא תקבע בפועל על ידי כל מי שיקבע, ואין זה יחוד העולה מזכות הבעלים לייחד 

ד "ה זה קביעות רשות הקדש, שבי"עכב על העשיה]. ובקרבנות תרומת הלשכה בלאולהקדיש [שלא הזכירו שהבעלים יכול ל

כ אכן יכול להיות שהקרבן יצא מתחת יד בעלים בהקדשו זה לקרבן "של כהנים הם אלו הקובעים למה ישמש כל קרבן, וא
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  סתם, ושוב רק הקדש יכול לברר מהו הקרבן המסוים.

  ל דוקא על ידי בעליםהקדש שוה מנה שחיללו על שווה פרוטה מחול

 ממה והוא ידו, תחת הוא עוד כל המקדיש ביד הדבר את נותנים הקדש שמשפטי להביא שנכון ודאי הסברא שלעיקר אלא

א) הקדש שוה מנה שחיללו על שווה פרוטה מחולל, והיינו טעמא כיון שאין אונאה להקדשות, "ז ע"מ נ"שמואל (ב שאמר

שאמר שמואל אינה דין כללי בחילול כל אדם אלא זו הלכה מסוימת בחילול בעלים, ז) שהלכה זו "ושיטת תוס' (תמורה כ

שדוקא כאשר הבעלים המקדיש מחלל נשנה הכלל של הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל, אבל בחילול הקדש 

איזה טעם חילול בעלמא שפיר יש אונאה. נמצא מדבריהם שהקדש ודאי ישנו בפרשת אונאה לענין ביטול מקח, אלא שמ

בעלים יצא מפרשת אונאה. ודין זה צ"ב אם חילול בעלמא הרי הוא בפרשת ביטול מקח דאונאה, מדוע חילול המקדיש אינו 

  בפרשת אונאה אפילו בשיעור מנה על פרוטה.

 פ בדברות משה שם להפליא הפלא ופלא מה ענין הדין שאמר שמואל"ובעיקר המשפט שאין אונאה להקדש הוסיף הגרמ

לפרשת אונאה כלל, שהרי כל ענין האונאה נאמר במאורע שבו הסכימו המוכר והקונה למכירה בערך מסוים, אלא שלא ידעו 

  כל הצדדים מהו ערכו הנכון של החפץ לטב ולמוטב, וכלפי זה נאמרה פרשת אונאה.

בא בזה אלא הקונה וקצץ  אבל בחילול שוה מנה על פרוטה לא הוחלט ערך החפץ אלא אצל צד אחד על פי צד אחד, שלא

את הערך ונטל, אבל ההקדש המוכר מעולם לא הסכים לזה ולא חישב להסכים לזה, דהרי הקדש שלא מדעת כהדיוט מדעת 

כ פודה זה אינו נכנס בכלל לפרשת אונאה אלא כל כולו עומד מתחילתו ועד סופו בפרשת גזילה לחוד, "ב, ועוד), וא"ק כ' ע"(ב

  ר ממה שאמרה תורה שאין אונאה אלא באחיו לחוד.וכיצד הוא מתמעט להית

ה מסקינן) נראה שהרגיש בדברים, ובא באחת להשיב על שתי הטענות, ופירש שהמקדיש קודם "ד ג' ד"א (תמורה ל"ובחזו

שימסור ליד גזבר הרי הוא כעומד מצד הקדש כבעלים ממש, וכשם שהבעלים יכולים להוזיל למכור שוה מנה בפרוטה, ה"נ 

ל דבר זה, דהיא גופא זה עצמו של פלא, "ל לחז"המקדיש להוזיל חפץ זה שהקדיש. אך חזר והוסיף שלא ידע מהיכא קייכול 

שהרי בעלמא מה שבעלים קוצב את כח המחייב תמורה של החפץ כרצונו זה מכח אדנותו, שבכלל אדנות הבעלים זה לקצוב 

אינו שלו מה לו ולחפץ שיהיה בידו להחליט ולקבוע בעצמותו את כח המחייב תמורה של החפץ כרצונו, אך זה שכבר החפץ 

  את מידת המחייב תמורה שבו. והוא נראה פלא.

אך למה שלמדנו מדברי האחרונים שתוכן משפטי הממון שבהקדש זה 'תשמישי בעלים בממונו על ידי יחודו להשתמשות 

הבעלים לתשמישי הקדש, ממילא החפץ עדיין אחוז  עבודת גבוה' נראה שהדין מובן יפה, דכיון שענין ההקדש זה השתמשות

ה הוא בעלים "בידו באיזה שיעור ומידה, בכך שהוא משתמש בו לדבר זה גופא שהוא מעמיד מממונו תשמישי הקדש, ומשו

ד) "ק ל"ש ב"ו ובברכ"ק ע"ח (ב"עליו להחליט מה הוא כח המחייב תמורה שבו. [ואין זה שייך ליסוד המובא בכתבי הגר

  בעלות הבעלים בקרבנו. שהוא דיבר על קדושת הגוף, ואנו מדברים על קדושת דמים]. במשפט

[אבל מכלל אונאה לא יצא אע"פ שהוא כגזבר, דאונאה הוי (אלא שמיעטה תורה שאין 'דין' אונאה להקדש) כיון שבמעשיו 

מ "גם המוכר וגם הקונה, מ פ שהוא כביכול"הוא גם מחליף את תשמישי ההקדש מתשמישי מנה לתשמישי פרוטה, לכך אע

שזה יחוד תשמישי הקדש לצרכי גבוה, הוא נתאנה והפסיד בפדיון ערך גדול, ואם היה דין אונאה בהקדש  –חלק המוכר שבו 

  היה זה דבר המעכב ודורש תיקון והשלמה, ולכך כל קיומו אינו בא אלא רק מההלכה שאין אונאה להקדש ותו לא].

  שם הקרבןיד בעלים כגזבר לקבוע את 

ו שעדיין יד הבעלים בדבר להוסיף יחוד על יחודו לסיים לאיזה תשמיש קרבן בקודש ישמש "ומעתה נבין יפה שהדבר ק

ל על בעלות הבעלים בקרבן, שהרי כאן אנו מדברים על שלטון הבעלים בקדושת "ח הנ"הקדשו. וכאן כבר יועילו לנו דברי הגר
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י, שהוא "ש בקרבנו שהוא יותר תח"י כגזבר, כ"ד הוא עדיין תח"דמים, שאם בקדוש הוא זה מקדושת "כ ודאי דכ"הגוף, וא

  יכול יותר לקבוע בו.

[ומה שבמנחות ועופות מצאנו בתורה להדיא שכבר יצא הדבר מתחת ידו של מקדיש, ושוב אינו יכול לפרש בדיבורו מדין 

  בעלותו, ואילו בזבחים אנו נוקטים עכשיו שהדבר יתכן.

קביעות מנחה, שיש קרבנות שהעיקר בהם הוא מה שהדבר ניתן מידו של  -יובן יפה על פי מה שביארנו בסימן חילוק הדין 

ג הסברא באמת יותר גדולה שכבר בשעת "נותן ליד גבוה, ולא החלק של 'אכילת גבוה', ומנחות ודאי עומדים בכלל זה, ובכה

ים שעיקר הקרבן שבהם זה תפיסת גבוה לאכילה. ועופות הקדש הדבר יותר מתנתק מאחיזת בעלים ממה שהוא מתנתק בדבר

  עומדים בתווך בין זבחים למנחות. ואכ"מ].

  

 


