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 הקדשה לחצאין
 :הדעות החולקות לומדות זאת מאותו פסוקגם  , וישנם חילוקי דינים כיצד חלה הקדושה על הבהמהכאשר אדם מקדיש חלק מהבהמה,  

 הטעם הדין 

  גלרהקדיש 
  אין'לדעה הסוברת  )

 ('ולה עכולה  
  

 גלרהקדיש 
 לדעה הסוברת  )

 ( 'ולהע כולה '
  

שותף שהקדיש 
 בהמהחצי 

 לשלמים
  

יש שותף שהקד
 לעולהחצי בהמה 

  

אבר הקדיש 
ה שהנשמה תלוי

 בו
  

 

 דיחוי
עדיין נשאר הוא  –וא נדחה מהמזבח התבטלה גללה ההסיבה שבזבח, שגם אם קרבן שנפסל מלקרב על גבי המנוגע להדין של דיחוי 

 .ף אין לו מקור בפסוקי התורה שבכתבלא מופיע במפורש במשנה, ואפסול ואסור להקריב אותו. דין זה 

 דוגמאות שונות לדין דיחוי: 

 .להקריב אותולחזור ואסור  שקיבלו את הדם שלו בכלי פסול, גם אם יחזרו וישפכו את הדם לכלי כשרקרבן  –עבודה פסולה  •

, גם אחרי שהוא והוא נטמא בטומאה קלה, או שעדיין היה קטן שאינו יכול להקריבשהקרבן שלו נשחט אדם  –פסול אדם  •
 לחזור ולהקריב את הקרבן., אסור יטהר או יגדל

 לדין דיחוי: הטעם 

צלחת עם אוכל למלצר שמגיש זאת  ללחזור ולתקן אותו. ניתן להמשי___________ יש בזה , בחכאשר קרבן נפסל מהמז •
כבר זה  –מגש נקי ת האוכל ויגיש אותו שוב על הוא יאסוף א. גם אם ___________נפל על הרצפה ואוכל וה, למלך

___________. 



 
 

 

 מקפידים במיוחד על כבודו של המלך, כפי הכלל הידוע: "אין __________ במקום __________".בבית המקדש  •

ניתן לחזור לא  –ן ___________ ואין ___________", כאשר הקרבן כבר ירד מקדושתו לילפי הכלל של "מע •
 אותו שוב.___________ ו

 דיחוי: המחלוקות בדין 

 ?מדבריו ם זאתמהיכן לומדיכיצד סובר רבי יוחנן, ו הדעה המחמירה הדעה המקלה 

בעלי 
חיים 
 נדחים 

   

דחוי 
 מעיקרא

   

דיחוי 
 בדמים

   

 
 תמורה
אם אדם עבר על דברי התורה והמיר בהמה בבהמה, התורה _________   ה לקרבן.וקדששהסרת עלינו __________ בהמה  התורה או

 ש____________.ש___________ וגם על הבהמה הקדושה חלה גם על הבהמה אותו ש

 :חידוש והטעם בדין תמורהה
  800)שבמקום להקריב את הבהמה היקרה שהקדשתי שעולה ______ בקרבן _____ החידוש בדין הוא שלא רק שאסור להמיר קרבן 

___ בקרבן __גם קרבן _, אלא אסור אפילו להחליף  (₪  300__________  ובכך    ₪  500בהמה זולה יותר שעולה רק  אקריב במקומה    ₪
 נו!שהוא יותר ______ ממ

 ם אדם ימיר רע בטוב, הוא עלול גם לבוא ולהמיר טוב ב____!הדבר אסור הוא מכיון שאך שהסיבה לכ

 :תמורהן פרטים בדי

 התמורה לא חלה ולא עבר על איסור. –המיר אותו למזבח ו ףדיש עושהקאדם  רק בבהמה!דין תמורה הוא  •

 ___ יכולים לעשות תמורה.שותפים _ •

מיר, ולכן אם הבהמה הראשונה ניסו להת התמורה הוא ___________ כמו הדין של הבהמה שאותה הדין של בהמ •

לא יהיה ניתן __________ למרות שאין בה כל מום או פסול, ובהמת התמורה תהיה  _________ מלקרב על גבי המזבח, גם  

 ____________ אותה.

ה או בבהמים  בבהמת כלאיבבהמה טמאה, או  . אם אדם המיר בהמה טהורה  בהמה שכשרה לגבי המזבחהתמורה חלה רק על   •

 לא חלה. התמורה  –וכיוצא בזה טרפה 

לא מתפשטת לבהמה הקדושה  –ומרת בבהמה אחרת, ואם אדם המיר להמיר את הבהמה המבהמה שהמירו אותה, לא ניתן  •

 השלישית. 

 המאה ואחת בהמות יהיו הקדש!כל  –בהמת הקדש אפילו על מאה בהמות אחרות המיר בבת אחת אם אדם  •

 – בהמה אחרת ראשונה שהקדיש( בVאם אדם המיר בהמת הקדש בבהמה אחרת, ואחרי זה המיר את אותה בהמת הקדש ) •

 ף תמורות!של ההקדש עושה אפילו אלהבהמה 
 

 ה! בהצלחה רבה ומופלג


