לב בית די מתנה עליה
מקורות  )א( לב בית די מתנה עליה  זבחי ו:ז" .ת"ש ...נפדי תמימי" ,שבועות י:
"אמר עולא ...להיכ הלכה" ,שבועות יב.יב" :ולר"ש דלית ליה ...מזבח החיצו",
]זבחי מו  :המשנה ,זבחי ב" :לש ששה דברי ...דמיפסיל ביה"[.
)ב( כתובות קו.קו" :בעא מיניה ...יהו לכלי שרת" ,מנחות עט" :אמר מר ...ברעייה",
]מנחות טו :תוס' ד"ה אפשר[.
)ג( סכי מושכת למה שה  זבחי ו :תוס' ד"ה סכי ,נדרי כח:כט" .ולעול ...לא
פקעה בכדי" ,מנחות ק:קא" .המנחות ...וקריבה למחר" ,שבועות יב :מאירי ד"ה כל
"מאחר שפסקנו ...מתבררת" ,רשב"א ד"ה קרבנות "ור"ח ז"ל ...מתנה עליה".

הגמ' בד ו :מעלה תו +כדי דיו בסוגיית עשה דלאחר הפרשה את הדי של שעירי
עצרת :
"‰˙Ó˜ ÔÈ„ ˙È· ·Ï„ ,¯Â·Èˆ ˙Â·¯˜ È‡˘ ?˙¯Ó‡˜ ¯Â·Èˆ ˙Â·¯˜ - ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ ...
ÔÈÎÒ ¯Â·Èˆ ˙Â·¯˜ - Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡„ ,Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯„Î ,Ô‰ÈÏÚ
" ...Ô‰˘ ‰ÓÏ Ô˙Î˘ÂÓ
)(:Â ÌÈÁ·Ê
הגמ' עוסקת בשני מושגי :
מושג אחד  לב בית די מתנה עליה.
מושג שני  סכי מושכת למה שה.
אנחנו נחלק את השיעור לשני .נדו במושגי הללו בנפרד וננסה להגדיר כל
אחד מה בפני עצמו .אגב כ +נעמוד מעט על הקשר ביניה שנתו במחלוקת
הראשוני בסוגיות.

א .לב בית די מתנה עליה
כנקודת מוצא להבנת הדי של לב בית די מתנה עליה ,נצביע על שאלת היחס
בי מושג זה למושג של ַס ִ@י מושכת .נית להעלות שתי תפיסות בדבר :
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תפיסה אחת  שני המושגי הללו הולכי בד בבד .זהו הרוש המתקבל בסוגיי,
והמשמעות שלו היא שאלמלא תנאי בית די לא היינו יכולי לומר סכי מושכת.
תפיסה שניה  מדובר בשני ערוצי נפרדי .למעשה ,עצ העלאת המושג של
סכי מושכת נובע מאי קבלת העיקרו של לב בית די מתנה עליה .כ +משתמע
מהסוגייה בשבועות שמטפלת בשיטת ר' שמעו הסובר שלא אומרי 'לב בית די
מתנה עליה' .אשר על כ הוא נעזר בנימוק של סכי מושכת.
יש להדגיש שג א קושרי בי המושגי הללו ,מדובר בקשר חדסיטרי .אנחנו
יכולי לשאול הא נית להפעיל 'סכי מושכת' בלי קשר לתנאי בית די או שמא
תנאי בית די הוא הבסיס ההכרחי לסכי מושכת .אבל ברור שהמגמה ההפוכה
אפשרית לכל הדעות.
במילי אחרות ,ודאי שיתכ קיומו של לב בית די מתנה עליה אפילו א לא
סוברי שסכי מושכת .עניי זה מפורש בגמ' בסוגיות העוסקות במושג של 'לב בית
די מתנה עליה' ,ואי בינ לבי שחיטה וסכי כלו.
למשל ,הגמ' בכתובות קו.קו :שדנה בדברי הנקני מתרומת הלשכה .רב קובע
בד קו :שכלי שרת נעשי מתרומת הלשכה .רב הונא מקשה עליו מפסוק שבו נאמר
שכלי השרת נעשי מכספי בדק הבית .הגמ' מסיקה שיש לחלק בי מצב שבו גבו
)לבדק הבית( והותירו ובי מצב שבו גבו ולא הותירו .עקרונית לא עושי כלי שרת
מבדק הבית ,אבל א גבו והותירו אפשר לעשות כ.+
בשלב זה נאמר בגמ' :
"ÂÎ¯ˆÂ‰ ÂÎ¯ˆÂ‰ Ì‡ ,Ô‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈ„ ˙È· ·Ï - Â‰·‡ ¯"‡ ?ÈÂ‰ È‡Ó Â¯È˙Â‰Â Â·‚ ÈÎÂ ...
" ...˙¯˘ ÈÏÎÏ Â‰È Â‡Ï Ì‡Â
)(:Â˜ ˙Â·Â˙Î
תנאו של לב בית די בסוגייה זו מנותק לחלוטי מהמושג של סכי מושכת ,והגמ'
ש עוסקת בעוד מקרי שמנותקי מהדי של סכי מושכת .ברור א כ שלמושג
'לב בית די מתנה עליה' יש קיו עצמאי ,וחקירת היחס בי המושגי נוגעת רק
לאפשרות שסכי מושכת אינו מושג העומד בפני עצמו אלא מושג התלוי בתנאי של
לב בית די.
בנקודה זו נחלקו הראשוני .לפי רש"י מדובר אכ במושגי נפרדי וזאת מתו+
אילו ,הסוגייה בשבועות שמכריח את רש"י להעמיד את די 'סכי מושכת' לשיטת ר'
שמעו הסבור שלא אומרי 'לב בית די מתנה עליה' .לעומתו סבורי התוס' ש'סכי
מושכת' מבוסס על 'לב בית די מתנה עליה'.
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עצ המושג של 'לב בית די מתנה עליה' מעורפל ובעייתי .ר' שמעו חולק על
קיומו של המושג א כי בגמ' לא מבואר הא מדובר במחלוקת עקרונית או מעשית.
כלומר ,נית להבי שקיומו של המושג אפשרי אלא שלדעת ר' שמעו לא הפעילו אותו
בשו מקו ,ומצד שני נית להבי שלדעת ר' שמעו לא קיי מושג כזה כלל.
הנימוקי שמופיעי בגמ' בשבועות ה נימוקי טכניי ,ונית להסיק מה
שעצ המושג אפשרי ג לר' שמעו .לחילופי ,נית להבי שמדובר בהפקעה עקרונית
משו שעצ היסוד של לב בית די מתנה עליה הוא יסוד בעייתי.1
רש"י מבאר את המושג באופ הבא :
"" ...Ô‰ÈÏÚ ‰˙Ó ¯Â·Èˆ ÈÎ¯ˆ· ÔÈ˜ÒÂÚ‰ .ÔÈ„ ˙È· ·Ï
)(ÔÈ„ ˙È· ·Ï ‰"„ È"˘¯ :Â ÌÈÁ·Ê
רש"י מבאר ש'בית די' בהקשר שלנו אינו בית די של פסיקה .מדובר בבית די
המתפקד על תק של נציגי הציבור .תפקיד כזה של בית די עולה בהרחבה בסוגיות
בסנהדרי ,ומשמע שלבית די יש מעמד כפול .מחד ,בית די משמשי כמערכת
פסיקה ומאיד +יש לה מעמד ציבורי מנותק מפסיקה שמאפשר לה להתערב
בענייני ציבוריי בצורה שוטפת.2
האלטרנטיבה להבנה של רש"י היא שיש כא יסוד של תקנה קבועה .היינו יכולי
להבי שבית די תיקנו תקנה הקובעת שעל העובד לחשוב בשעת ההפרשה בצורה
מסוימת .חשיבה כזו תאפשר אחר כ +לפדות את התמידי או לאחר את זמ כפרת
של שעירי העצרת .על כל פני מרש"י עולה שמדובר בהתערבות שוטפת של בית די
בהקרבת התמידי ושאר קרבנות הציבור ,ולא בתקנה המופנית כלפי העובד.
יישומה של תקנה מעי זו ודאי קיי בעול של קדשי ,וכבר נתקלנו בו :
"˙È· È‡˙ ‡Â‰˘ ,¯˘Î ÂÏ‡ ÏÎÓ „Á‡ Ì˘Ï Â·ÈÏ· ‰È‰ ‡Ï˘ ÈÓ Û‡ - ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡ ...
„"„·ÂÚ‰ ¯Á‡ ‡Ï‡ ˙ÎÏÂ‰ ‰·˘ÁÓ‰ ÔÈ‡˘ ,ÔÈ
)(:ÂÓ ÌÈÁ·Ê

1

2

מ הגמ' במנחות עט .עולה כי יש מקרי בה מפעיל ר' שמעו בפועל את העיקרו של לב
בית די מתנה עליה .בגמ' מצויי שהוא ממעט להשתמש בו וכל אימת שיש תקנה ברעייה
הוא לא אומר לב בית די מתנה עליה .מכל מקו ,נראה כי עצ המושג קיי אפילו ברמה
המעשית ג לדעת ר' שמעו.
למשל ,בית די מוציאי למלחמת הרשות ,כפי שמופיע בסנהדרי ב. .
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כא ודאי שלא מדובר בהתערבות שוטפת של בית די ביחס לכל הקרבה של קרב
יחיד .מדובר כא בתקנה ,והדברי מדויקי מהגמ' בראשית המסכת שעוסקת בתנאי
בית די של ר' יוסי :
"" ...ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ¯ÓÈÓÏ È˙‡ ‡ÓÏÈ„ ,ÂÓ˘Ï ‡ÓÈÏ ‡Ï„ ÔÈ„ ˙È· Â˙‡ ...
)(:· ÌÈÁ·Ê
אותו תנאי בית די המופיע במשנה מתפרש בגמ' כתקנה שתיקנו בית די עבור
העובד .בית די קבעו שהעובד יעבוד בשתיקה ,אבל אי ביד כוח להפקיע מחשבה
מפורשת של 'שלא לשמה' א עובד מסוי יחליט לעבור על תקנה זו.
כא יש להדגיש שיתכ לחלק בי קרבנות ציבור לקרבנות יחיד .המשנה בד מו:
עוסקת בקרבנות יחיד ,ומעמד של בית די כלפי היחיד קלוש יותר .ה יכולי לתק
תקנות עבור כלל היחידי ,אבל אי לה מעמד משמעותי בקרבנותיו של היחיד .מה
שאי כ בקרבנות ציבור ,ש נית להבי שה שולטי על הקרב עצמו מכח היות
נציגי הציבור.3
נית להמחיש את שתי ההבנות הללו בטיב המושג של 'לב בית די מתנה עליה'
על רקע מושג דומה של 'הפקר בית די הפקר' .ש ודאי שאפשר לדבר על שני ערוצי
:
ערו ,אחד  הפקר בית די הנשע על תקנה כללית .למשל ,כפי שקורה בפרוזבול.
ערו ,שני  הפקר בית די כפעולה נקודתית בשטח.4
א בוני על מעמד ציבורי שיש לבית די ביחס לקרבנות ציבור ,כפי שמשתמע
מרש"י ,צרי +לכאורה להניח שהיחיד מסוגל לפעול ביחס לקרבנו בדיוק כפי שפועל
הדי של 'לב בית די מתנה עליה' .לבית די אי כח עדי על יחיד ,ורק מכח היות
נציגי הציבור אנחנו רואי את היחס בינ לבי קרבנות הציבור בדומה ליחס שיש בי
היחיד לקרבנו.
3
4

נית ג להבי שיש כא יסוד של בעלות .כלומר ,בית די מכח היות נציגי הציבור מוגדרי
כבעלי הקרב ברמה מסוימת .על תק של בעלי ה יכולי לעצב את אופי ההפרשה.
למשל ,במשנה במידות פ"א מ"ב נאמר שלממונה על השמירה במקדש היתה רשות לשרו את
כסותו של מי שיש על משמרו .הרא"ש בפירושו ש מבאר שהעניי מבוסס על הפקר בית די
הפקר .יישו זה לכאורה איננו תקנה אלא הפעלה מקומית ונקודתית בשטח של עיקרו
בעלות כללי של בית די.
באופ דומה משמע מהרמב" בהלכות סנהדרי כד/ו שיש רשות לדיי להפעיל את היסוד של
הפקר ב"ד הפקר כפי ראות עיניו .ג כא לא מדובר בתקנה קבועה אלא במרחב פעולה
ותמרו שמאפשר לכל דיי לעקו ,בצורה נקודתית ,כפי מה שיראה.

לב בית די מתנה עליה

177

הגיו זה יוביל למסקנה שהדי של 'לב בית די מתנה עליה' מוסב א +ורק על
קרבנות ציבור ולא על קרבנות יחיד .ואכ ברוב המקומות מובא העיקרו הזה בהקשר
של קרבנות ציבור ,למעט הסוגייה במנחות.
במשנה במנחות נאמר הדי של שינוי נסכי לזבח אחר :
"ÂÏÒÙÈ Â‡Ï Ì‡Â ,ÂÓÚ Â·È¯˜È ¯Á‡ Á·Ê ˘È Ì‡ ,ÏÂÒÙ Á·Ê ‡ˆÓÂ ÈÏÎ· Â˘„˜˘ ÌÈÎÒ‰
·"‰ÈÏ
)(.ËÚ ˙ÂÁÓ
בגמ' מובא ביחס לדי המשנה המהל +הבא :
"¯Ó‡ !˙¯Á‡ ‰ÁÓ ÌÂ˘Ï ÏÂÒÙ ‰Ê ‰ÁÓ ÌÂ˘Ï Â˘È¯Ù‰˘ ÔÓ˘ - ‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡ ‡‰Â ...
¯·" ...¯Á‡ Á·ÊÏ Â‰È Â‡Ï Ì‡Â ,ÂÎ¯ˆÂ‰ ÂÎ¯ˆÂ‰ Ì‡ ,Ì‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈ„ ˙È· ·Ï - È‡È È
)(:ËÚ ˙ÂÁÓ
ש לכאורה מדובר במנחת יחיד ובנסכי יחיד ,וא על פי כ מיישמת הגמ' את
הכלל של לב בית די מתנה עליה .5למרות זאת ,יתכ שהסוגייה במנחות אינה שוללת
את המסקנה שעולה מהקו של רש"י.
נית להבי שהגמ' במנחות מלמדת על די מקומי בנסכי .יש שאלה הקשורה
למעמד הכללי של הנסכי ולמידת הזיקה שביניה ובי הקרב שאתו ה באי .יש
לבחו עד כמה הנסכי ה חלק מהקרב ועד כמה ה משמשי כקרב עצמאי,
ולשאלה זו השלכות רבות.
בי השאר אפשר לדו בשאלה זו בנושא שלנו .א אנחנו מביני שהנסכי ה
קרב עצמאי ,יש לטעו שרמת השליטה של היחיד בנסכי דומה לרמת השליטה שיש
לו בכל קרב שהוא מקריב .לפיכ +רק הוא יכול לקבוע את תנאי ההפרשה ולבית די
אי סמכות בהקשר זה .אבל א הנסכי מסונפי באופ הכרחי לקרב ,נית להבי
שהיחיד אחראי רק על הקרב עצמו .את הנסכי הוא כבר מביא כפריט נלווה ,ורמת

5

אמנ ,הראשוני נטו להבי שלא מדובר ש בנסכי יחיד .רש"י מכת"י על אתר מעמיד את
הגמ' בנסכי ציבור ,והתוס' במנחות טו :ד"ה אפשר קובעי במפורש תו +כדי התייחסות
לסוגייה בד עט :את הקביעה הבאה  " ...ואי לומר דהא דאמרו רבנ נמי הכא 'אפשר
לשנות' היינו משו תנאי בית די ,חדא  מי לא עסקינ בקרב יחיד דלא שיי +ביה לב בית
די? ." ...א נקבל גישה זו ,נוכל לקבוע שהמושג 'לב בית די מתנה עליה' מתייחס רק
לקרבנות ציבור ,כולל הסוגייה במנחות.
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השליטה שלו על תנאי הפרשת מועטת .לחלל הזה נכנסי בית די וכפי שה
מסוגלי להתנות על קרבנות ציבור כ +ה מסוגלי להתנות ביחס לנסכי יחיד.
דיו זה מוביל אותנו למעשה לשאלה הבסיסית שקשורה למושג 'לב בית די
מתנה עליה' .נית להעלות שתי אפשרויות בדבר התוכ של מושג זה :
אפשרות אחת  תוכ המושג מצביע על תנאי שהשתלב בהפרשה עצמה.
מיושמי כא דיני התנאי של כל התורה כולה ,והתנאי קובע כבר משעת ההפרשה
המקורית את האופציות השונות להקרבתו של הקרב .דוגמה לתנאי כזה יש במשנה
בנזיר נז .ש מוצע לשני נזירי הנתוני בספק להפריש קרבנות בצורה מותנה.
אפשרות שניה  תוכ המושג לא מתייחס לשעת ההפרשה אלא מצביע על יכולת
של בית די לנווט את הקרב לאפיק שונה .מעמדו עדיי לא נגמר לחלוטי בשעת
ההפרשה ,ולבית די יש כוח להטות אותו ברמות שונות ליעודי אחרי.
בנקודה זו יתכ שיש לחלק בי קרב יחיד לקרב ציבור .על פי חילוק זה ,ג
בקרב יחיד נאפשר להתנות ולעצב אפשרות להפו +קרב הקדוש בקדושת הגו
לקדושת דמי ,ונאפשר שינוי בטיב הקרב .אבל ביחיד נצרי +תנאי מפורש בשעת
ההפרשה ,תנאי שיקבע את האופציות הללו מראש.
בקרב ציבור נדבר ג על יכולת שינוי וניתוב לאפיקי שוני ,א על פי שלא
קד לכ +בסיס בהפרשה עצמה .עניי זה יתקיי דוקא בקרב ציבור ודוקא על ידי
בית די ,משו שלבית די יש כוח מיוחד מעבר לכוחו של היחיד ביחס לקרבנו.

ב .קדושת דמי וקדושת הגו
כדי לבחו את היק המושג של 'לב בית די מתנה עליה' נתייחס ליסוד המופיע
בגמ' בשבועות ,והוא היכולת לשנות קרב שהיה קדוש בקדושת הגו לבהמה
שקדושה בקדושת דמי .מגמת השינוי היא הרצו לפדות את הבהמה ,על בסיס
העיקרו שקדושת הגו איננה בתפדיו ואילו קדושת דמי אפשר לפדות .בהקשר זה
דנה הגמ' בשבועות בתמידי שלא הוצרכו לציבור ,דהיינו תמידי שנותרו מתרומת
השנה שעברה :
"‡‰·¯ ·È˙È .ÌÈÓÈÓ˙ ÔÈ„Ù ¯Â·ÈˆÏ ÂÎ¯ˆÂ‰ ‡Ï˘ ÔÈ„ÈÓ˙ - ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ‡ÏÂÚ ¯Ó
‰˘Â„˜ ÈÎÂ ,Í·¯ ÔÁÂÈ '¯ÏÂ ÍÏ ˙ÈÈˆ Ô‡Ó - ‡„ÒÁ ·¯ Ï"‡ ,‡˙ÚÓ˘ ‡‰Ï ‰Ï ¯Ó‡˜Â
˘·" ...?‰ÎÏ‰ ÔÎÈ‰Ï Ô‰
)˘·(:È ˙ÂÚÂ
התוס' על אתר ממקדי את הבעיה בקדושת הגו :

לב בית די מתנה עליה

179

"... ‰Î˘Ï‰ ˙ÓÂ¯˙Ó Ì¯Î˘ ÔÈÏËÂ ˙Â¯ÈÊ‚ ÈÈÈ„„ ¯Ó‡ ˙Â·Â˙Î„ ‡¯˙· ˜¯Ù· ‡‰ - ˙"‡Â
‡˘„˜ ‡Ï„ - Ì˙‰ È‡˘„ Ï"ÈÂ ?‡Î‰ ‰ÈÏ ‡È˘˜ È‡ÓÂ ,Ô‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈ„ ˙È· ·Ï ‡ÓÏ
˜„"ÛÂ‚‰ ˙˘Â
)˘·(‰˘Â„˜ ‰"„ 'ÒÂ˙ :È ˙ÂÚÂ
בדברי התוס' בא לידי ביטוי העיקרו שמפצל בי קדושת דמי לקדושת הגו
ביחס לפדיו .קדושת דמי ניתנת לפדיו ,ועל כ אי מניעה ליישו של לב בית די
מתנה עליה ,אבל קדושת הגו לא פוקעת ומשו כ +התנגד רב חסדא להפעיל את לב
בית די מתנה עליה בהקשר של פדיית תמידי .בהמש +הגמ' מנסה רבה להוכיח את
דבריו ממקורות שוני ,א +בסופו של דבר הגמ' אינה מוותרת לו :
",Ô‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈ„ ˙È· ·Ï - ‰·¯ ¯Ó‡ ?‰ÎÏ‰ ÔÎÈ‰Ï Ô‰·˘ ‰˘Â„˜ ÈÎÂ - ‡È˘˜ Ó"Ó ...
‡" ...Ô‰ÈÓ„Ï ÂÈ‰È Â‡Ï Ì‡Â ÂÎ¯ˆÂ‰ ÂÎ¯ˆÂ‰ Ì
)˘·(.‡È ˙ÂÚÂ
בשלב זה אפשר להעלות שתי הבנות בדברי הגמ' :
הבנה אחת  תופעה של קדושת הגו שנעלמת אינה קיימת ג למסקנה .לב בית
די עוק את הבעיה משו שהוא יוצר התנאה ברורה כבר בשעת ההפרשה .קדושת
הגו חלה מראש רק על תנאי שיצטרכו את התמידי הללו .ברגע שלא צריכי אות
איגלאי מילתא למפרע שמעול לא היתה בה קדושת הגו  ,וממילא לא נתקלי
בשאלת קדושה שבה להיכ הלכה.
הבנה שניה  בתמידי הללו היתה קדושת הגו כבר משעת ההפרשה .תנאי בית
די הועיל ליצירת קדושת הגו שאיננה גמורה והיא פתוחה ברמה מסוימת .כל עוד
אי יעד ברור לקרב הקדושה אינה גמורה ,ולכ א משתנה אחר כ +היעוד וכבר לא
צריכי את התמידי הללו ,קדושת פוקעת מכח תנאי בית די.
ג א נאמ ,את ההבנה הראשונה אי הכרח לשלול את המושג של לב בית די
מתנה עליה כתיאור של שליטת בית די על ניתוב הקרב אפילו לאחר הפרשתו.
בנקודה זו נוכל לחלק בי סוגי שוני של משימות המוטלות על אותו לב בית די.
משימה כמו שינוי שמו של קרב אפשרית ג לאחר ההפרשה ,ואילו משימה כבדה
כמו הפקעת קדושת הגו איננה אפשרית והיא זוקקת הפרשה על תנאי.
כא צרי +לבחו את מידת היכולת של פקיעת קדושת הגו  .ברמה הבסיסית נקבע
בגמ' שקדושת הגו לא פוקעת :
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",È„Î· ‰Ú˜Ù ÌÈÓ„ ˙˘Â„˜ ?ÛÂ‚‰ ˙˘Â„˜Ï ÌÈÓ„ ˙˘Â„˜ ˙ÈÓ„Ó ‡˜ ÈÓ - ‡·¯ Ï"‡ ...
˜„" ...È„Î· ‰Ú˜Ù ‡Ï ÛÂ‚‰ ˙˘Â
)„¯(.ËÎ ÌÈ
אבל חר הקביעה העקרונית הזו יתכ שיש מצבי בה אפשר להפקיע את
קדושת הגו  ,ואולי אפילו במקו שבו קדושת דמי לא פוקעת .זאת משו שהיחס
בי קדושת דמי לקדושת הגו הוא יחס דוערכי .מחד ,קדושת הגו חמורה מקדושת
דמי והיא לא פוקעת על ידי פדיו .מאיד ,+יתכ שיש נימה של קולא דווקא בקדושת
הגו  ,קולא שאולי תאפשר לה לפקוע במצבי מסויימי.
נימה זו עולה על רקע הגמ' במעילה ,שדנה בקדשי שמתו :
"?È‡Ó· .‰¯Â˙ ¯·„ ‰ÏÈÚÓ È„ÈÓ Â‡ˆÈ Â˙Ó˘ ÌÈ˘„˜ - ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ‡ÏÂÚ ¯Ó‡ ‡‰Â ...
‡˜„·Ï ‰Ù˘‡ ˘È„˜‡„ ‡Ï‡ ‡‰È ‡Ï !ÈÓ Â˙Ó ÈÎ ÂÏÈÙ‡ ,˙È·‰ ˜„· È˘„˜· ‡ÓÈÏÈ
" ...?‰ÏÈÚÓ ‰· ˙È‡ Â‡Ï ,˙È·‰
)(.ÂË ‰ÏÈÚÓ
הגמ' מדברת על פקיעת קדושת של קדשי שמתו ,וההשלכה נוגעת לדי
מעילה ,כ +שמדאורייתא אי מעילה בקדשי שמתו .בגמ' נאמר שדי זה נכו דוקא
בקדשי מזבח ,אבל בקדשי בדק הבית שקדושת קדושת דמי הקדושה אינה פוקעת
ג א ה מתו.
בהתא לכ +פוסק הרמב" בהלכות מעילה :
"˜„˘" ...‰¯Â˙ ¯·„ ‰ÏÈÚÓ È„ÈÓ Â‡ˆÈ Â˙Ó˘ Á·ÊÓ È
)¯(‡/‚ ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
מזבח.6

בדברי הרמב" מבואר שדי זה נכו דוקא בקדושת הגו  ,דהיינו בקדשי
הסבר הדבר נשע על חילוק יסודי ומהותי בי קדשי מזבח לקדשי בדק הבית ,חילוק
שאותו מנצלי הראשוני בהקשרי שוני .נעיי בניסוח של הגר"ח :

6

עיי בכס משנה על אתר .הוא תמה על הרמב" ועל פסיקתו שמוסבת דוקא ביחס לקדשי
מזבח .אבל התימה אינה על הרמב" אלא על הכס משנה ,והאחרוני תוקפי את קושייתו
על הרמב" ,עיי למשל בגליו רעק"א על הרמב" ש.
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"Ô˙˘Â„˜ ¯˜ÈÚ„ ...Á·ÊÓ È˘„˜· ˜¯ Â˙ÂˆÓ ˙È˘Ú ÔÈ„ ÍÈÈ˘ ‡Ï„ ,‰‡¯ ˙Ó‡· ‰‰Â
¯·„‰ ÌˆÚ· ‰Â·‚ ÔÈ˜ ˘„˜‰‰ È"Ú ‰˘Ú„ ,˙È·‰ ˜„· È˘„˜· Î"‡˘Ó ,Ô˙ÂˆÓÏ
‰ÈÂÏ˙ Â˙˘Â„˜ ÔÈ‡„ ÔÂÈÎ ...‡Ï Ì‡ Â˙ÂˆÓÏ ÈÊÁ Ì‡ ÏÏÎ ÔÏ ˙ÙÎÈ‡ ‡ÏÂ ,˘„˜ÂÓ‰
·" ...ÂÁÈÎÂÈ Â˙Ó˘ ÌÈ˘„˜Â .7Â˙ÂˆÓ
)‚¯"(‰‰Â ‰"„ ‰/· ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ Á
בגמ' מופיע עיקרו זה ביחס לקדשי שמתו .מיתה היא דוגמה קיצונית לפקיעת
היעוד של הקרב ,היות שעל ידי מיתתו היעוד פוקע לחלוטי .יתכ שנית להרחיב
זאת ג להפקעה חלקית של הקדושה.
דוגמה בולטת בהקשר זה מובאת בגמ' במנחות ביחס לבעל מו .הגמ' דנה
ביכולת הפדיו של מנחות לפני שנתקדשו בכלי שרת ולאחר מכ .אגב כ +משווה הגמ'
את המקרה של מנחה טמאה לבעל מו .ההלכה היא שבעל מו נפדה ,א על פי
שקדושתו בטר נפל בו מו היתה קדושת גו  .הלכה זו יכולה להתפרש בשתי
דרכי:
דר +אחת  הפקעת יעודו להקרבה בגי המו הורידה את קדושתו.
8
דר +שניה  קדושת גו לא פוקעת ,ויכולת פדיו בעל מו היא גזירת הכתוב .
עניי זה נבח בסוגייה בריש המנחות והנסכי .9המשנה הראשונה בפרק קובעת
שאחרי קדושת כלי אי אפשר לפדות את המנחות והנסכי שנטמאו .בגמ' מבואר
שהוא הדי למנחות טהורות ,ואחר כ +מובא הדיו הבא :
"È¯˜È‡ ÌÂÓ ÏÚ·Â ÏÈ‡Â‰ ‡ÈÓ‡ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ - ÍÈ¯ËˆÈ‡ !Â‰È ÛÂ‚‰ ˙˘Â„˜ ,‡ËÈ˘Ù
'˜È¯ÙÈÓ ÌÂÓ ‰È· ÏÈÙ ÈÎ ÛÂ‚‰ ˙˘Â„˜ ˘Â„˜„ ‚"Ú‡Â ÈÓ„ ÌÂÓ ÏÚ·Î ÈÓ ‡ÓË ,'‡ÓË
˙¯˘ ÈÏÎÓ„ ,ÌÂÓ ÏÚ·Ï ‡ÓÁ¯ ‰ÈÈ¯˜ ‡ÓË È‡‰ ÈÎ Â‡Ï„ ÔÏ ÚÓ˘Ó˜ - ˜Â¯ÙÈÏ ÈÓ È‰
" ...˜È¯ÙÈÓ„ ÔÁÎ˘‡ ‡Ï
)(.‡˜-:˜ ˙ÂÁÓ
בהמש +מעלה הגמ' אפשרות שבעל מו עובר יוכל להפדות :
7

8

9

בנקודה זו יש לבדוק הא בקדשי בדק הבית לא קיי בכלל מושג של יעוד ,או שמא ג
בקדשי בדק הבית קיי מושג כזה אלא שהפקעת הקדושה שבה אינה תלויה בו אלא רק
במעמד הקנייני .האחרוני דנו בכ +במספר מוקדי ,עיי למשל בחידושי הגר"מ הלוי בהלכות
מעילה ג/יב.
יתכ שברמה הרעיונית של טעמי המצוות נאמרה גזירת הכתוב הזו על רקע פקיעת יעוד
ההקרבה .אבל במישור ההלכתי אנחנו מנסחי הבנה שונה ובה מדובר בגזירת הכתוב נפרדת
ולא בביטוי לעיקרו כללי של פקיעת קדושת גו בגי פקיעת יעוד הבהמה.
עיי בהקשר זה ג במחלוקת רבי וחכמי במעילה יט ,:בסוגיית מועל אחר מועל.
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"‰È‡˘ ÈÓ - ' '‰Ï Ô·¯˜ ‰ÓÓ Â·È¯˜È ‡Ï ¯˘‡' Ï"˙ ?¯·ÂÚ ÌÂÓ ÏÚ Â„ÙÈ ÏÂÎÈ ...
˜¯" ...¯ÁÓÏ ‰·È¯˜Â ÌÂÈ‰ ‰·È¯˜ ‰È‡˘ ÂÊ ‰˙ˆÈ ,¯˜ÈÚ ÏÎ '‰Ï ‰·È
)(.‡˜ ˙ÂÁÓ
מסוגייה זו נוכל להסיק שתי מסקנות :
מסקנה אחת  פדיו בעל מו הוא על רקע כללי יותר של פקיעת קדושתו ,ולכ
נית לפחות בהו"א להשוות אותו למנחה שנטמאת.
מסקנה שניה  יש הו"א שג מו עובר יפדה ,וזאת א על פי שיעודה של בהמה
שנפל בה מו עובר לא פקע לחלוטי.
למעשה ,ההו"א של מו עובר בנויה על שתי הנחות :
הנחה אחת  מו עובר מוגדר כמו.
הנחה שניה  עצ מציאות המו מפקיעה את קדושת הגו ומאפשרת פדיו.
חשוב להדגיש שבשלב ההו"א הגמ' לא בונה את המיעוט של מו עובר על כ+
שאינו ראוי להקרבה ,משו שבעל מו עובר יהא ראוי להקרבה בעתיד .ההו"א
מבוססת על ההנחה שעצ מציאות המו הפקיעה את הקדושה ,וזאת א מוכני
להגדיר מו עובר כמו.
יש לנו א כ הו"א מוצקה לכ +שהורדת קדושה יכולה להוביל לרמה של אפשרות
פדיו בקדושת הגו  .יש לשאול כמוב מה מבינה הגמ' למסקנה .נית להבי שהגמ'
דוחה בדיוק את הנקודה הזו ולמסקנה קדושת הגו לא פוקעת .אשר על כ רק בבעל
מו שאינו עובר מיישמי את גזירת הכתוב המאפשרת פדיו ,ובכל שאר המקרי
כמו טומאה או מו עובר קדושת הגו נשארת.
לחילופי נית להבי שלמסקנה נדחית אחת מהנחות הביניי .למשל ,אפשר לומר
שהגמ' חושבת למסקנה שמו עובר בכלל לא מוגדר כמו ,אבל עקרונית רואה הגמ'
בפדיית בעל מו ביטוי לכ +שכאשר יעוד פוקע וקדושה פוקעת אנו עשויי להגיע
לרמת קדושה של פדיו ,ג כשנקודת המוצא היתה קדושת הגו .
בנקודה זו נחזור לאפשרויות השונות שהעלינו באופי הכלל של 'לב בית די מתנה
עליה' .יתכ שבית די שולטי ברמת קדושת הקרב ,ואפילו א היתה בו קדושת
הגו ה מסוגלי להפקיע אותה כאשר יעודו פוקע ,למשל בתמידי שלא הוצרכו.
לחילופי נית להבי שכוח זה של שליטה מתמדת בקרב בא לידי ביטוי רק
במשימות קלות יותר ,כמו הפקעת קדושת דמי או שינוי אפיק ההקרבה .א רוצי
להפקיע את קדושת הגו יש לדבר על 'לב בית די מתנה עליה' בערו ,שיצר מראש
בשעת ההפרשה את אופציית ההפקעה של אותה קדושה.
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ג .סכי מושכת למה שה
רש"י מייש את המושג של סכי מושכת באופ הבא :
"Ô·¯˜ Â˙Â‡ ‰Ê ÔÈ‡ ÂÏÈÙ‡Â ,ÍÎÏ ‰ÏÈÁ˙Ó ˘¯ÙÂ‰˘ Ô·¯˜Ï Ô˙Î˘ÂÓ Ì˙Ò ÔËÁÂ˘‰ ÔÈÎÒ
"„ÈÓ˙Ï ÈÂ‡¯ ÂÈ‡ Ì‡ ıÈ˜Ï ‰ÏÂÚ „ÈÓ˙ ˙ÏÂÚ ÔÂ‚ÎÂ ,ÂÓˆÚ
)˘·(Ô˙Î˘ÂÓ ÔÈÎÒ ‰"„ È"˘¯ :·È ˙ÂÚÂ
עד כה עסקנו בסיווג כללי של קרבנות במוב של קרבנות יחיד או קרבנות ציבור,
ובסיווג ספציפי יותר של קטגוריות נפרדות כמו חטאת ,אש ,או עולה .רש"י מדבר
על סיווג פנימי עוד יותר ,על קביעה תתקבוצתית של עולת תמיד או עולת קי,
וכיו"ב.
על בסיס זה נית להבי את הדי של סכי מושכת בשני אופני :
אופ אחד  ממילא לא מדובר בנסיו ליצור שינוי משמעותי ,משו שמראש לא
אמורה להקבע חלות ש כל כ +ספציפית .ההפרשה קובעת רק את הקטגוריה הכללית
כמו עולה או שלמי .הסיווג הפנימי יותר שקשור לפעמי לנתוני טכניי כמו
השעה שבה הקרב אמור להיות מוקרב ,נקבע בשעת השחיטה .על כל פני ,הסכי
שמושכת לא באה ליצור מהפ +בזהות הקרב אלא להשלי את כל מה שלא נקבע
בשעת ההפרשה.
אופ שני  ההפרשה קובעת את זהות הקרב עד סופה .זהות זו כוללת ג את
ההגדרה כעולה מסויימת כמו למשל עולת תמיד או עולת מוס  .הדי של סכי
מושכת מבטא את היכולת לשנות קביעות כאלו בשעת השחיטה .בהחלט יתכ
שמרחב התמרו של הסכי מצומצ ,ורק שינויי עדיני כמו עולת תמיד לעולת קי,
המזבח אפשריי בשלב הזה של השחיטה .מכל מקו ,אופי הדי של סכי מושכת
הוא שינוי הזהות שנקבעה בשעת ההפרשה.
התופעה של קביעת זהות אחרי ההפרשה קיימת בעוד מקומות בעול של
קדשי .למשל ,בדי של הגרלת שעירי בעבודת יו הכיפורי .דוגמה נוספת היא
הסוגייה בשבועות שדנה בהקרבת שעיר ראש חודש שהופרש לחודש אחד בחודש
אחר .ראינו בעבר ג את המשנה בכריתות כז :שמדברת על הבאת חטאת שהופרשה
על אכילת חלב עבור חטא של אכילת ד.
א מקבלי עיקרו כזה ,נית כמוב לחלק בי קרבנות שוני או בי מצבי
שוני .אפשר למשל לומר שבקרבנות מכפרי יש זיקה ישירה בי המחייב ובי
הקרב ,ולפיכ +כל שינוי הוא משמעותי ואי כח ביד הסכי לבצעו .לעומת זאת
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בקרבנות שאינ מכפרי כמו תמידי ומוספי ,אי בקביעת היעוד המדויק שינוי
בזהות הקרב ולכ בה נית לדבר על קביעה כזו על ידי סכי.
יש ראשוני שהבינו את הדי של סכי מושכת כדי כללי שתוכנו הוא היכולת
לקבוע את הקדושה בשעת השחיטה .נדגיש שכל אמירה כזו צריכה לקחת בחשבו
שתי שאלות נפרדות :
שאלה אחת  הא אנחנו אכ קובעי קדושה ,או שמא כל הקביעה היא ברמה
של עולת תמיד לעומת עולת מוס ?
שאלה שניה  א קובעי קדושה ומעניקי זהות לקרב ,הא השחיטה מסוגלת
לפעולה כזו?
נביט למשל בדברי המאירי בשבועות :
"ÌÈÈÚ ˙¯ÓÂ‚ ‰ËÈÁ˘‰˘ ¯ÓÂÏÎ ,Ô‰˘ ‰ÓÏ Ô˙Î˘ÂÓ ÔÈÎÒ ¯Â·Èˆ ˙Â·¯˜˘ ˙„ÓÏ ...
ÏÈ‡Â‰ ,Ô˙˘¯Ù‰· Â‡ Ô˙˘„˜‰· ˙ËÏÁÂÓ Ô˙˘Â„˜ ÔÈ‡˘ ,Ô˙˘¯Ù‰ Â‡ Ô˙˘„˜‰ ‡ÏÂ
" ...ÌÈÓÈÓ˙ ˙Â„ÙÈÏ ¯˘Ù‡Â
)˘·(˙‡ËÁ·˘ ÏÎ ‰"„ È¯È‡Ó :·È ˙ÂÚÂ
המאירי קובע שהקדושה בקרבנות ציבור נגמרת רק בשעת השחיטה .יש להעיר
על נקודה מוזרה מעט בדברי המאירי ,נקודה הקשורה ליחס הסיבתי שבי יכולת
הפדיו בתמימי ובי היסוד של קדושה שאינה גמורה.
מהמאירי משמע שנקודת המוצא היא היכולת לפדות קרבנות ציבור בתמימות,
והמסובב הוא ההבנה שקדושת אינה נגמרת עד השחיטה והסכי מושכת למה שה.
נית היה להבי שהקשר הסיבתי הוא הפו .+נקודת המוצא היא דווקא שבקרבנות
ציבור אי קדושה מוחלטת עד שעת השחיטה .מצב זה יוצר את יכולת פדיית ג
כשה תמימי .יתכ שכ +משמע ברשב"א באותה סוגייה :
"Ô‰Ï ÔÎ˘ÂÓ ÔÈ„ÈÓ˙‰ ˘„˜‰ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏÎ ,ÂÈ˘ÎÚ Ô‰˘ ‰ÓÏ Ô˙Î˘ÂÓ - ˘¯ÈÙ Ï"Ê Á"¯Â ...
˙Ú˘ „Ú˘ ,Ô‰˘ ‰ÓÏ ÔÚ·Â˜Â ÔÎ˘ÂÓ˘ ‡Â‰ ÔÈÎÒ‰ ‡Ï‡ ,ÍÎÏ ÂÚ·˜Â‰ ‡ÏÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÈ‰Ï
" ...¯Â·ÈˆÏ ÂÎ¯ˆÂ‰ ‡Ï Ì‡ Ô˙Â„ÙÏÂ Ô˙Â˘Ï ÏÂÎÈ ‰ËÈÁ˘‰
)˘·(˙Â·¯˜ ‰"„ ‡"·˘¯ :·È ˙ÂÚÂ
מהרשב"א נית להבי שהקביעה הבסיסית היא ששעת השחיטה גומרת את
הקדושה בקרבנות ציבור .10המסקנה והתוצאה היא הדי של סכי מושכת והיסוד של
 10עיי בשפת אמת בריש מסכת מעילה .הוא מביא את העיקרו הזה שמבוטא בדברי המאירי
והרשב"א לכדי קיצוניות ,ה בהבנת מעמדה של השחיטה כקובעת וגומרת את קדושת הקרב
וה ביישו הנרחב שלו ג לקרבנות יחיד ולא רק לקרבנות ציבור.
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לב בית די מתנה עליה .יש לציי שהקו של המאירי והרשב"א הוא חידוש אדיר,
ונית למת אותו בצורות שונות שיגדירו את מעמד הקדושה קוד שחיטה.
נקודה לסיו בהקשר זה נוגעת לדברי הרמב" בפיה"מ .במהדורא קמא טע
הרמב" שמחשבת שלא לשמה אינה פוסלת בקרבנות ציבור :
"˙Â·¯˜ Ï·‡ ,ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈÏÚ· Ì‰Ï ˘È˘ ˙Â·¯˜· ‡Ï‡ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡˘ ...
Ô˙Î˘ÂÓ ÔÈÎÒ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â·¯˜ - Â¯Ó‡˘ ÈÙÏ ,ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ ‰ËÈÁ˘ Ô˙ÏÒÂÙ ‰È‡ ¯Â·Èˆ‰
" ...Ô‰˘ ˙ÂÓÎÏ
)(‡Ó˜ ‡¯Â„‰Ó ‡"Ó ‡"Ù ÌÈÁ·Ê Ì"·Ó¯Ï Ó"‰ÈÙ
הרב קאפח במהדורתו מעיר על כ +שהרמב" מחק את הדברי וחזר לקבוע כפי
שהוא פוסק ביד החזקה ,שג בקרבנות ציבור שיי +הפסול של שלא לשמה.
מכל מקו ,מדבריו במהדורא קמא נית ללמוד שיעוד של קרבנות ציבור חסר
בהגדרתו עד השחיטה ,ומשו כ +שינוי קודש לא פוגע בה .האחרוני שמהדורה זו
היתה לפניה הקשו עליה באריכות ,ופה חשוב לציי שהרמב" לא שולל לחלוטי את
כל די שינוי קודש בקרבנות ציבור.
ג לפי מהדורא קמא ממעט הרמב" דוקא את השחיטה בקרבנות ציבור מהעניי
של שינוי קודש .אחרי השחיטה נקבעת זהות הקרב באופ מלא ג בקרבנות ציבור,
ואז הוא יסכי ג לפי מהדורא קמא שיש בה פסול של שינוי קודש.

