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  קדושת דמים
  למטהבמהות הקדושה ותחומיה למעלה ו

  קדושת דמים בגמרא

א) קדושת דמים נזכרת בגמרא ובראשונים לגבי דברים רבים אך שונים, כאשר המרחק במידת הקדושה ביניהם דומה 

  ונשתדל לעיין בהם.כמשמים לארץ, והחילוקים בדיניהם נדמים כרחוק מזרח ממערב. נציג את הדברים 

א) דקדושת דמים נינהו. נמצא דבר שהוא חולין במוחלט, ואין בו "ז ע"א. בזרוע לחיים וקיבה אמרו בגמרא (בכורות כ

ב "מ הוא נקרא בגמרא 'קדושת דמים'. ב. פטר חמור נזכר בגמרא (בכורות ה' ע"צמצום הנהגה לא לכהן ולא לישראל, ומ

כל זמן שהם א) ש"ט ע"אמרו בגמרא (ערכין כפ שאינו נכסי הקדש כלל. ג. חרמי כהנים "מ) כבעל 'קדושת דמים', אע"ובעו

בבית בעלים הרי הן כהקדש לכל דבריהן, שנאמר כל חרם בישראל קודש קדשים הוא לה', נתנן לכהן הרי הן לכל דבריהן 

בדק הבית המיועדים לכל צרכי  . ובפשוטו אין קדושתו קדושת הגוף. ד. קדשי"לך יהיה כחולין, שנאמר כל חרם בישראל

ו ועוד). ה. המקדיש דמים "א מעילה ט"ט ע"א חולין קל"א ע"א מנחות ק"ה ע"מקדש נקראים הרבה 'קדושת דמים' (זבחים מ

לקנות מהם קרבן, הקדושה נקראת 'קדושת דמים'. שכל דבר שקדושתו מהוה יחוד לצורך ערכו ותמורתו, ודאי מידתו היא 

ל. ז. קרבן "קדושתו לצורך תמורתו. ו. המקדיש בעל מום לקנות בדמיו קרבן, קדושתו 'קדושת דמים' וכנ'קדושת דמים', שכל 

ע שדינו "ל. ח. בעל מום הכשר בעופות, גם לר"שהומם וראוי ליפדות במומו, קדושתו קודם פדיון מוזכרת 'כקדושת דמים' וכנ

ינה אלא קדושת דמים, שהרי מצותו ליפדות ככל בעל מום. ט. מ נפדה במומו זה, וקדושתו קודם פדיון א"אם עלה לא ירד, מ

ב). י. בדבר זה הזכירו בתוס' "מנחות ונסכים שהוקדשו בפה ועדיין לא קדשו בכלי, קדושתם 'קדושת דמים' (מנחות ק' ע

, כגון קודם ד דגמרא שתי דרגות, דרגה אחת היא קודם שהותקן הדבר במידה הראויה לתשמישו"ה וכי) בס"ב ד"(שבועות י' ע

שניתן במכתשת, שאז אין מידת קדושתו מביאה אותו ליפסל בטבול יום. והשני אחר שהותקן במכתשת, דעל אף שקדושתו רק 

  מ ראוי הוא ליפסל בטבול יום."קדושת דמים, מ

יא וכאשר אנו מוצאים את המידה המכונה 'קדושת דמים' בדברים שאין בהם זיקת מקדש כלל, ובדברים המיועדים להב

  'דמים' למקדש, ואף בדברים שהם בעצמם 'קרבנות' מקדש, כל אחד משתומם, מה אמיתת שורש המידה של 'קדושת דמים'.

  גדרי קדושה והקדש

ס ובראשונים הרבה דהקדש נמצא 'בי גזא דרחמנא', ומכאן "הובא בשדים במידת הקודש והקדושה. ) ולהבין בדבר נקב

  שכביכול ישנה איזו אדנות נפרדת לגבוה אשר בבעלותה נכסי הקדש. נולד רושם כי הקדש זה 'רשות' גבוה,

אמנם מאידך גיסא ודאי ישנה 'קדושה' שהיא לא 'רשות' גבוה, שהרי ישנה גם קדושת ספר תורה תפלין ומזוזות. ואפילו 

ק "ש ב"בברכ ח (נמצא"על 'קדושת קרבן' אמרו בגמרא 'מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן', אשר מכאן למד הגר

שתי ד) שתחילת חלות שם קרבן נקבעת כקדושת קרבן שאין בה תפיסת ממון הקדש. מכאן הלומד יכול להבין שאכן "ל

  קדושות הן, ישנה קדושה שהיא יחוד לאיזה תכלית של עילוי, וישנה קדושה שהיא החזקת רשות ממון גבוה.

דשות אלא את היחוד וההזמנה, ואין מושג אמיתי של אדנות אך מדברי רבותינו למדנו שהכל אחד הוא, ואין לך בכל ההק

אלא היחוד עצמו הוא הקדש וקדושה בכל מיני הקדושות, שכל קדושה היא היחוד לאותו גבוה על הקדש כאדנות נפרדת, 

  תשמיש קדושה מסוים.

 שמכך, זרה לעבודה הקדש שאין ללמד מיוחד מיעוט תורה שהצריכה מכך זאת הוכיח) תקרובת בענין ק"ב סוף( ד"הגרב

, ממון ובעלות בזכות המחזיקה רשות זה הקדש אם ומעתה. ז"לע הקדש היה הממון דמשפטי הדין שורת שמעיקר למדים אנו
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 ממון וזכות בבעלות המחזיקה ממון רשות זה לדמיון יהיה וכיצד, פרח ועורבא דמיון אלא שאינה ז"לע זה דבר שיהיה שייך מה

  .ז"לע הקדש שאין למעט תורה שצריכה עד

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

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

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

 הלכות כמה בביאור וגם, כן המורים הראשונים בדברי גם, הרבה בדברים הארכנו וכבר'. וכו" הקדש בנכסי משתמש ה"שהקב

  .- עיין, הדבר על מתוכם לפקפק שיש

ל 'הקדש' זה קביעת תחומי תשמישי הדבר על ידי הבעלים לתכלית של עילוי, לעולם החפצא שאנו למדים כי ועל פי זה 

ותוכן הקדושה ומהות עניינה נקבע בכל פעם לפי ענין התכלית שלשמו התייחד הדבר, ואין להקדש המכונה 'ממון גבוה' איזה 

  אדנות גבוה מיוחדת, אלא גם זה אינו אלא חפץ שיחדוהו בעליו לשמש לתשמישי גבוה.

  מידת 'קדושת דמים'רוחב 

ג) ומעתה נשכיל כי כאשר הקודש מחזיק בדבר שצורתו רצויה לו, והיא תבנית הצורה הנצרכת לתשמישיו, זה עומד 

  בקדושת הגוף. אבל כל דבר שעדיין לא בא למידת צורתו בצמצום הצריך לקודש, הוא עדיין בתחומי קדושת דמים.

רחבים הם מאוד מאוד, שהרי 'קדושה' היא 'יחוד לתשמישי גבוה', ומידה זו ותחומי המידה המכונה 'קדושת דמים' אכן 

ס שהם "מכילה בכללה תשמישים רבים ושונים, וכולם נכנסים בתואר זה שהם 'קדושת דמים'. ולכך כל הדברים שהבאנו מהש

בזה ביררנו נכון את החלק נקראים קדושת דמים יכולים הם לקבל שם זה על אף החילוקים הגדולים ביניהם בתוכן ובמהות. ו

  הראשון שבאנו להבין מה היא המידה הנקראת 'קדושת דמים'.

  קדושת הגוף במקדיש נקבה לעולה

פ שאשם אינו בא נקבה, "ב) במקדיש נקבה לאשם שחל עליה קדושת הגוף, אע"ט ע"ד) ומה שמצאנו במשנה (תמורה י

ג בדבר 'שצורתו' מעולם לא עמדה לתשמיש קדושתו, אלא 'לדמיו' "ותמכר על ידי מום ויביא בדמיה אשם. הרי לנו חלות קדוה

  בלבד.

כ מפרש את שמו, וקרבן זה קדוש "קרבן סתם, שמקדיש אדם קרבן סתם, ואח -פירושו ברור על פי מה שהובא בזבחים סימן 

בנו', כדחזינן בכל מתחילתו קדושת הגוף לכל דבר וחייבין עליו בחוץ, ואף מקיימים בהקדש זה מצות 'יקדום הקדשו לקר

כ התקיימה מצות ההקדש קודם השחיטה בחלות שם "כ ע"קרבנות ציבור שרק השחיטה קובעת בהם את השם המסוים, וא

  קרבן הכללי שנקבעה בהם בקדושת קרבן תרומת הלשכה.

א כבית ועליה, ומדינא דידן של מקדיש נקבה לעולה נלמד להעמיק בה מדרגה, ולהבין שבנין הקדש כל קרבן וקרבן עומד הו

  כאשר יסודו בקדושת 'שם קרבן' ועל הבסיס של השם הכללי מוסיפים שם פרטי של הקרבן המסוים.

ולכך המקדיש נקבה לעולה, תחילתו קבעה כקרבן, וקדושה זו שפיר חיילא בה, שהרי יכולה היא לשמש כקרבן, ושוב שב 

מ כיון שקדושת גוף 'קרבן' נקבעה "שיבאו דמיה עולה, אך מוצמצם את הקדושה לעולה, ולזה אינה יכולה לשמש אלא על ידי 

  בה, שם אינה יוצאה מנה אלא על ידי מום, ותפדה ויביאו בדמיה עולה.

  


