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  מיגו דנחתא קדושת דמים נחתא קדושת הגוף
  ביסוד הדין וגידרו

  דאורייתא או דרבנן מיגו דנחתא קדושת דמים נחתא קדושת הגוף

ב) הרחיבו ואמרו "ט ע"ב אמר רבא הקדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף. ובגמרא תמורה (י"ד ע"ת יוא) אמרו בגמרא בכור

ג. (ואין זו ההלכה של "ד נחתא ביה קדוה"חתא ביה קדווהוא ראוי לחלות קדושת הגוף, מיגו דנ -ד "שכל שחלה עליו קדו

ב, וכאן מדובר על הקדש "ב אינם יוצאים מידי מזבח', ששם הוא הקדש שהדמים ישמשו את בדה"'מקדיש תמימים לבדה

  שדמיו ישמשו לקנות קרבן).

ט "ס נדרים (כ"ח עמ"ש הנדמ"ובגמרא נאמר דין זה כמושכל פשוט, אך לא פורש אם הוא דין תורה או דין רבנן. ובתוס' רא

ה דאמר) מטים שזה דין תורה, דפירש "ב (ד"ד ע"ק בבכורות י"ז אלא דין דרבנן. אמנם דברי השטמ"א) נקט להדיא שאי"ע

ג, "א שדוקא במקדיש לדמי שלמים חלה קדוה"ג, הו"שאם היה רבא אומר דין כללי שהמקדיש 'בהמה' לדמיה קדושה קדוה

ל לתפוס את הקדוש "אבל קדושת עולה דחמורה לא תחול. ואם ננקוט שהלכה זו היא תקנת חזשהיא קדושה שאינה חמורה, 

ל את תקנתם דוקא לקדושה קלה ולא לקדושה חמורה. לכך "לדמי קרבן שישמש הוא עצמו לקרבן, מדוע שנפרש שצמצמו חז

תר מקום לחלק בין קדושה קלה לקדושה הנטיה העולה מדבריו יותר נותנת שדין תורה הנולד מן הסברא הוא, ובסברא זו יש יו

  חמורה.

ג "א בנדרים (שם), והוא נקט שחלות זו דבר תורה אפילו במפריש נקבה לדמי עולה, דחיילא בה קדוה"וכזאת מפורש בקר

  ג) לגבי עיקר כח המיגו."ד (קונטרס קדשים א' סק"ולא תיפדה אלא במום. וכן נקט במקד

  מ דסברא היא ולא בעי קרא, ויש לעיין יפה מה יסוד הסברא."והאחרונים ילפותא לדין זה, שוכיון שלא הזכירו הראשונים 

ה ודומה) פירש לה מטעם 'פשטה', דכשם שאמרו פשטה מאבר לכל הגוף, כך פשטה "ז ד"ת נאות יעקב (ח' סק"ובשו

  ג."ד לקדוה"מקדו

ב מה הסברא בהלכה של 'פשטה', ", דהיא גופא צאמנם לדידן עדיין אין זה מספיק, גם מקרא וגם מסברא. הסברא חתומה

א בקידושין ז' "כ הריטב"ב) עולה שדין פשטה באבר שהנשמה תלויה בו הוא דין מסברא, וכמש"א ע"שהרי בסוגיא בתמורה (י

כ לא הועיל לנו הרב אלא לכשנבין מה סברת דין פשטה. והיא סברא "וא 1ק בתמורה שם."ל, ודיבר בזה גם בשטמ"ה ת"א ד"ע

ל בלוך בשיעורי הלכה בענין פשטה. "יותר קשה, שהרי שם ההקדש תופס דבר שבכלל לא ניתן לו. [ועיין מה שהאריך מהרי

  והשתדל שם גם בענין מיגו].

ומקרא קשה, דהנה דין פשוט הוא שהמקדיש עוף לדמי קרבן הראוי לו יורד הוא לקדושת הגוף, ואינו דומה למקדיש לדמי 

ב) האם "א ע"כ כמה אחרונים). ואילו דין פשטה במקדיש אבר הוא ספק בגמרא (תמורה י"א. וכ"א ע"ינסכים (מאירי שבועות 

ו מפשטה, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, וכשם שפשטה בעוף עומד בספק אף "ישנו אף בעוף. ואם מיגו הוא דין הנולד בק

 מ שדין מיגו בא מסברא לעצמו ואינו תולדה של דין פשטה. "מיגו בעוף היה ספק. ואם אנו רואים שדין מיגו ודאי נוהג בעוף, ש

                         
מ "ז ח') ואב"ת חדשות אהע"א (שו"א סברו שכל הכלל של פשטה בא מילפותא, וכבר עמדו בדבריהם הגרעק"אמנם תוס' בקידושין ז' ע 1

 ז חלק זה אינו קשה."ועפ ח) ועוד."א סקי"(ל
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שאין  -א) השתדל בה, ופירש שהקדש קונה את עצמו בדמיו, והמקדיש אינו בעלים להחליפו "ק י"ח ס"א (בכורות י"ובחזו

  להקדש צורך להחליפו.

צא ולא את עצמו, דאת וגם דבריו קשים מקרא ומסברא. מסברא תימה דכיון שהמקדיש לא נתן להקדש אלא ערך החפ

החפצא עצמו הוא שייר לעצמו לעשות בו כרצונו, להמירו בערכו ולקיים לו את גופו, כיצד יקבל הקדש כח גוביינא לכפות את 

  גביית עצמו של חפצא.

ב) במקדיש נקבה לאשם, שגם בזה אמרינן מיגו. ויותר קשה ממה שנקט "ט ע"ומקרא קשה, ממה שאמרו במשנה (תמורה י

ג מדין מיגו ואין בה פדיון "ה) במקדיש נקבה 'לדמי' אשם שגם בזה יורדת קדוה"ק ה"ו ממעה"ם (פט"בדעת הרמב מ"הכס

מ לאו מדין "אלא לערך דמיו, ש -אלא במום. דבהלכה זו אנו מוצאים את כח המיגו בדבר שהקדש אינו משתמש בו עצמו 

  2גוביינא היא.

  קרבן מכח מיגו הבעלים יכול למוכרו

טי דיני קרבן הבא מכח מיגו יש לעיין בשתי הלכות. אחת היא עדיפות זכות הבעלים בקרבן זה על פני קרבן ב) ובפר

  שהוקדש מתחילתו קדושת הגוף. והשניה החידוש שמצאנו שבקרבן זה נוהגת קדושת הגוף לזמן. ונפרט.

ושלמיו לא עשה ולא כלום. אך דין ח) שהמוכר עולתו "ד ה"ם מעילה פ"ב, ונפסק ברמב"ט ע"א. דין פשוט הוא (פסחים פ

וגם כאשר הוא קרבן עדיין מוחזק הוא בבעלות המקדיש  ,ז"ק ה"ו ממעה"מ פט"קרבן הבא מכח מיגו שונה הוא לדעת מרכה

  למוכרו, ואינו ככל מקדיש קרבן.

רו. ואם זה אינו פ אם קדושה זו מחילה קדושת 'קרבן', מעתה כבר אינו של בעלים, וכיצד הוא מוכ"והוא נראה חתום, ממנ

  ט אין לו פדיון. ויש להבין מה היא בריה חדשה וממוצעת זו של 'קרבן' המוחזק תחת יד בעלים להחליף את בעלותו."'קרבן', מ

וגם כאשר נבין מה דפוס הקדושה של קרבן חדש זה, עוד יהיה מוטל עלינו להבין מדוע חלות קרבן זה הנולד מכח מיגו 

ממוצעת זו ואינו נקבע לקרבן ככל קרבן שהוקדש מתחילתו קדושת הגוף, איזה עיכוב וצמצום גורם ראוי לבא למידה אמצעית 

  המיגו עד שקרבן הנולד מחמתו אינו עומד אלא בחצי שיעור קרבן בשיעור הגורם לו לעמוד תחת יד בעלים למכירה.

  קדושת הגוף הבאה מכח מיגו פוקעת בכדי

  מ) דאין קדושת הגוף לזמן, אלא המקדיש גוף לרגע אחד, קדש לעולם."ט ובעו"ב. עיקר שיטת הגמרא (נדרים כ

ה "א ד"ט ע"כ תוס' (נדרים כ"אמנם במקדיש תמים לדמי קרבן לשלשים יום, גם אם נתפס בקדושת הגוף מדין מיגו [כמש

ד דקדושת "אבמ להבין סברא בשיטת הר"ו וכס"מ כתבו ריק"ז)]. מ"ק ה"ו ממעה"ד (פט"מ בדעת הראב"ו וכס"שור). וריק

(בהקדיש שור, דפרה  עולה יקרב עצמו הוא ל"דקי ג"דאע ולומר לדחוק ואפשר"ל "הגוף דידיה פוקעת בסוף שלשים יום. [וז

 זמן מטי וכי ,ממש הגוף כקדושת חמיר לא ,אקדשיה לדמיו -  אקדשיה דכי כיון מקום מכל ,ם אינה באה עולה)"הנזכרת ברמב

  .(אלא על ידי פדיון)] "בכדי לאו ומיהו ,קדושתיה פקע דאמר יום' ל

ודין זה נראה יותר קשה שהרי 'קדושת הגוף לא פקעה בכדי' זו הלכה כללית בכל דבר שקדושתו קבועה כחלות בעיקר 

החפצא, וכמו שאמרו שם בגמרא אילו אמר לאשה היום את אשתי ולמחר אי את אשתי, מי נפקא בלא גט. וכיון שהלכה כללית 

ג הבאה מכח מיגו אינה בכלל זה, וקדושה זו כן פוקעת על ידי פדיון, וכי "ט קדוה"ת הגוף, בזה יותר תימה מהיא בכל קדוש

                         
 דעדיין. שהקשינו מה על לתרץ יועיל לא זה דבר, בהקדש מוחה שאינו מקדיש לבין בהקדש המוחה מקדיש בין א"חזו שם שחילק ומה 2

  .גופה בגביית צורך להקדש שאין פ"אע, מיגו מדין ג"קדוה דקדשה, בהקדש מוחה ואינו סתם לאשם נקבה במקדיש המיגו סברת את אנו חסרים
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  קדושה שבהן להיכן הלכה כלשון הגמרא שם.

  גדרי קדושה והקדש

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

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

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

ד) "ק ל"ש ב"ח (נמצא בברכ"אובן', אשר מכאן למד הגר'קדושת קרבן' אמרו בגמרא 'מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דר

שתחילת חלות שם קרבן נקבעת כקדושת קרבן שאין בה תפיסת ממון הקדש. מכאן הלומד יכול להבין שאכן שתי קדושות הן, 

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

ו שהכל אחד הוא, ואין לך בכל ההקדשות אלא את היחוד וההזמנה, ואין מושג אמיתי של אדנות אך מדברי רבותינו למדנ

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

  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

 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

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

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

  3עליו לשמש לתשמישי גבוה.אדנות גבוה מיוחדת, אלא גם זה אינו אלא חפץ שיחדוהו ב

[ומצות ישראל על הקודש והמקדש כוללת בכללה חיוב להעמיד ממונה וגזבר לצורך הטיפול והעסק המביא לתכלית ריצוי 

  י]."ה סק"ח קכ"א סדר מתן תורה או"גבוה. ועיין חזו

  יסוד סברת המיגו

הקודש, מעתה דעת היא שאין דבר העומד ג) ועל פי הדברים הללו למדנו עם כמה חכמים לבאר דכאשר זו היא מידת 

                         
והמשכיל יבין שסוד זה מבאר מקרים רבים במשפטי הממון דוגמת 'ממון ענים' 'ממון העיר' 'ממון השבט' 'רכוש בית הכנסת' וכהנה הרבה,  3

שבכל המקומות הללו הדבר קבוע ומיוחד לשמש לאותו תשמיש העומד באותה מסגרת מכח הזמנת הבעלים וקביעת יחודו, שלא מעטה תורה 
א "ד לנדא שליט"לעבודה זרה, אבל כל יחוד אחר נקבע ומחייב להתנהג בו כפי מסגרת היחוד שיחדהו לו בעליו. [אמנם מהגר אלא את היחוד

  שמעתי להסתפק שמא אחר הילפותא חידוש זה אינו נוהג אלא ביחוד למצוה].
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לתכלית 'רכוש' הקדש, דכיון שהקדש זה 'יעוד לתכלית', צבירת רכוש אינה דבר תכליתי אלא היא רק 'אמצעי', שהבחינה של 

'רכוש' זה כח המשמש 'להביא' לתכלית מעשה. ומעתה כל אמירת הקדש גם כאשר היא נאמרת ביחס לערך רכוש מכילה היא 

לתכלית עולם המעשה ואינה יכולה להוליד מסגרת של צבירת ערך לחוד. ולכך הקדש לדמי קרבן זה יחוד 'לשמש  בכללה יחוד

  ליצירת קרבן'.

ומעתה ברור שכל שהוא עצמו יכול לבא לתכלית הקדושה ממילא הוא נתפס בה, שהרי זה גופא יחודו שישמש 'ליצירת 

א "בן קרובה מכך, ולכך הוא נעשה קרבן. ואפשר זה גופא מה שהתכוין החזוקרבן' ואם הוא יכול להיות קרבן אין לך יצירת קר

  הנזכר. 

  ביאור מידת צמצום הקדושה העולה מכח המיגו

כ היה בדין שיחול הקודש במוחלט, ויהיה הקרבן ככל קרבן שהוקדש מתחילתו קדושת "ד) אלא שאם נחזיק במידה זו א

במקדישו  - ו לעיל שאין הקודש מוחלט ככל קרבן אלא 'קדושתו יכולה לפקוע הגוף, ואילו בדברי הראשונים והאחרונים למדנ

פ אם אין "לזמן', 'ונמכר הוא על ידי בעלים'. וכיון שאנו רואים שאין הקודש מחליטו כקרבן, עדין צריך להוסיף ביאור, דממנ

ש' לחוד, לא תרד לו קדושת הגוף בקודש אלא 'קרבן', יתפס לקרבן מוחלט, ואם הקודש יכול לעמוד על תכלית החזקת 'רכו

  כלל.

ל בגמרא האם אמרינן 'תרי מיגו', הרי הדבר "כ מה 'מיגו' הוא, עד דמספ"ותו תימה אם כח הקדש נתפס כמקדיש 'קרבן', א

  קודש גמור ככל מקדיש קרבן.

פרד הבא דברים אלו מלמדים שאין הדבר בא כמידה מוחלטת מעיקר ההקדש, אלא יש בה איזה חידוש כוח תפיסה נ

  ב."כתוספת על קידוש המקדיש. ועדיין צ

ונראה להשכיל שבחינת היחוד היא כבחינת היתר זכיה, שהקובע את הדבר לתשמיש דמי קרבן קבע כי הדבר מיוחד לכך 

  שאם יהיה רצון לפני הקדש והגזברים הממונים עליו ליצור קרבן מממון זה, יהיה הקדש רשאי 'ליטול' ממנו לקרבן.

ינו 'הקדש עתידי', אלא הדבר נקרא 'קודש' מיד מחמת שהתר זכיה להקדש זה גם בחינת חלות הקדש בעיקר ודבר זה א

ג בפרטי "ש בשער ה' פכ"החפצא במידה זו שהתייחד הדבר לכך שהוא עומד 'לנטילת' הקדש. ודוגמת מה שהאריך הגרש

  משפט הפקר.

תינת 'דמים', שדבר זה מעמיד את הנתינה כנתינה 'ליצירת ומה שגרם למידה פחותה זו זה מה שהבעלים קבע את הקדשו לנ

קרבן', וכיון שהדבר התייחד ליצירת קרבן מונח בכך שהדבר עומד 'לנטילה שתיצור קרבן', ולכך נקבע הקדש במידה שיש בה 

  צמצום בעומק הזמנת הקדושה ויעוד התכלית.

קו בו הגזברים לצורך הקרבה, עדין יד בעלים קיימת בו, ומינה עולה הבחינה שכל עוד שהדבר לא ניטל ביד הקדש ולא החזי

  ולכך קדושתו נקראת קדושה הבאה 'במיגו', שנטילת הקרבה רק היא הגומרת את הקדושה השלמה. 

וכאשר זו היא המידה, אם הקדיש לשלשים יום, והקדש לא נטל עד שלשים יום, שוב יעמוד הדבר לאיזה קרבן שירצה 

  4הבעלים.

ם הטעם שקודם הקרבה יכול הבעלים למוכרו, דכיון שלא התייחד הדבר אלא למידת היתר זכיה, יכול למכור ודבר זה הוא ג

                         
כ "מתחילה לדמי עולה לשלושים יום, ואח ז אם הקדישו"דמתחילה הקדישו קרבן עולם, ושוב חילק את הזמנים בין מיני הקרבנות. ועפ 4

  יחזור לחולין. אכן יהיה חולין.



  "עיון הסוגיא"                                                                                                                            בכורות -"אתה קדשת" 

 עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                            ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 

את ההקרבה עד שעת הקרבה, שהרי עדיין אין זה 'קרבנו', שהוא לא הביא קרבן עד שיהיה 'מקריב', אלא התיר נטילת קרבן 

  מינה, ויכול לחזור ולהחליט מי הוא המקריב.

  היא 'בעלים' על ההקדש, מי הוא הזוכה מהיתר זכיה להקדשאם אין 'רשות' ש

אלא שבזה עדיין מוטל עלינו להוסיף ביאור, דלכאורה הדעת נותנת שאם כדברי המפרשים בהבנת מוסד ההקדש שאין בו 

אחרי  -בעלים חדש המחזיק ברכוש, אם כן לא שייך לקבוע היתר זכיה לצורך הקדש, דמי יזכה ולמי ניתנה הרשות לזכות 

  שבכל מערכת הקדש אין זוכה, אלא יחוד הבעלים הנותן המעמיד את הדבר לתשמישים מסוימים.

ועל כן נרחיב לבאר את המובא לעיל שמצות ישראל על הקודש והמקדש מחייבת שיעמידו ישראל ממונים וגזברים שידאגו 

י). וכח הגזברות נותן "ה סק"ח קכ"תן תורה או(סדר מא "ויטפלו לכל הרכוש המיועד לשמש לגבוה, וכמו שהבאנו מדברי החזו

  לגזבר יד בממון במשפט בעלים העושה בממונו ככל אפוטרופוס וגבאי בהנהגת הממון שהוא אחראי עליו.

וכאשר אנו יודעים כן, אנו מבינים שכל המתייחד לעמוד בהיתר זכיה לקודש, פירושו שהוא מיוחד ומיועד לנטילת גזברות 

  לקודש. ושפיר יש גם בזה 'היתר זכיה'. הקודש והמקדש לשמש

  ג במקדיש נקבה לאשם"לבאר את כח המיגו להחיל קדוה

א, "ג במקדיש נקבה לאשם. שעדיין קשה כאשר תמהנו לדברי חזו"ט ירדה קדוה"ה) אמנם בכל זאת אחת עדיין לא ביארנו מ

שכוחה ליצור קרבן אשם זה רק על ידי  כיון שכל מידת הקודש באה מיסוד משפט הדבר לשמש ליצירת קרבן, נקבה לאשם

  ג כקרבן להצריכה מום לפדיון."ט מתקדשת קדוה"מכירה מ

ולהבין בזה נביא מה שהאריכו המפרשים להוכיח שמידה גדולה היא בתורה להקדיש 'קרבן סתם' ואחר כך להוסיף בו 

ם. ועיין גם בקובץ מפרשים תמורה (רוזמן קרבן סת -קביעות שם המיוחד עולה או שלמים וכדומה. וכבר הבאנו בזבחים סימן 

  ב* הערה א'."ב) סימן כ"קרית ספר תשע

ומכאן יעלה שכל המקדיש נקבה לאשם יכול להתפרש כפועל תרתי. א. מקדיש 'קרבן'. ב. מקדיש 'אשם'. שהדבר הראשון 

פ "צורך קרבן אשם. ואעהמתייחד ביחודו לקודש זה שדבר זה ישמש ליצירת קרבן, והדבר השני הוא לצמצם את היחוד ל

  מ הם מכילים בכללם שנים."שדבריו באים כאחד, מ

ג 'לקרבן' מדין מיגו. אך הצמצום "ומעתה נבין יפה בסוד הלכה זו שעניינה זה הדבר, דיחוד הדבר לקרבן קבעו בקדוה

חוד קרבן וגם את היחוד 'לאשם' מונע את קיום היחוד קרבן כללי שבו. לכך אין לו תקנה אלא במום ופדיון לקיים גם את הי

  לאשם.


