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בס"ד ,יא כסלו התשע"ב.

מסכת בכורות דף כג – דף כט


דףכגע"א

השיטה מקובצת בשם תוס' חצוניות ,דהכא שרי לבטל לכתחילה ,משום

א(גמ',ואמרעולאמהטעםשמאיביאקבחוליןטמאיםוכו'.הקשההשיטה

דבלאוביטולחזוליהבימיטומאתו.

מקובצת )השלם( ,אמאי אקשי לעולא ,הא קשיא מברייתא גופא ,דתניא

ז(גמ',נבילהבטילהבשחוטהשאיאפשרלנבילהוכו'.כתבהרמב"ם )פ"א

תאכל ניקודים וכו' ,ומשמע דאי הוכשרה מטמא המיעוט למרובה ,ולא

משאר אבות הטומאה הי"ז( ,דנבילה בטלה בשחוטה משום שאי אפשר

אמרינן מיעוט כמאן דליתא .ותירץ ,דמהברייתא ליכא למשמע דכמאן

לשחוטה שתעשה נבילה ,אבל הנבילה אפשר שתטהר כשתסרח ,לפיכך

דאיתיה,דישלומרדדוקאהתםשלמבטלעצמוישכחלטמא,לאמהניהא

תבטל ,והיינו כרב חסדא .והשיג הראב"ד ,הא רב חסדא קאמר לה אליבא

דטיהר על ידי הביטול] .ולכאורה נראה ביאור דבריו ,דבגוונא דברייתא

דרבי יהודה דסבר מין במינו לא בטל ,והרמב"ם פסק )פט"ו ממאכלות

שהוכשר הרוב ,כלה כח המבטל על ידי שנטמא מן המיעוט ,מה שאין כן

אסורותה"א(כרבנן,דמיןבמינובטל,אםכןביןנבילהבשחוטהביןשחוטה

בגוונא דעולא דעדיין כח המבטל קיים ואפילו הכי אמר כמאן דאיתיה[.

בנבילהבטלה.ותירץהכסףמשנה בשםמהר"יקורקוס ,דאיכאלמימרדהא

אמנםהחזון איש )סימןכאסק"ג(כתב,דודאיקשיאמגופאדמתניתא,והא

דאמרינןבמנחות )כג(.דרבחסדאאליבאדרביהודהקאמרלה,היינומשום

דמייתילעולאלפרושיהברייתאלפיהאמת.

דקאסלקאדעתיןדבטלההיינולגמריביןלמגעביןלמשא,ומוכחדטומאה

ב(גמ',וקבועודממיןזהסבראיבטלינהוברובא.וכתבהפריחדש )יו"דסי'

בטלה כאיסור ,ולהכי מסתבר דלרבנן בכל גווני בטל ,אבל השתא דמסקינן

קטסק"דואו"חסי'תמזסק"ט.ועייןעודשיטהמקובצת ביצה ד.בשםמורו.

דלאבטלהאלאלמגעולאלמשא,חזינןדטומאהלאבטלהלגמריכאיסור

וש"ךיו"דסימןקטסק"ג,ובגר"אשםס"קד.ומגןאברהםסימןתנהסקט"ו(

כמושכתבותוס'ד"הנבילה,איכאלמימרדרבחסדאאליבאדכוליעלמא

דמהכאמוכחדביטולברובהוי ברובכלדהו,ודלאכבית יוסף )או"חסימן

איירי,ובטומאהמודורבנןדלאבטלהאלאנבילהבשחוטה,דאיאפשרלה

תנה לענין מים שלנו( .דמצריך חד בתרי .אמנם השמן רוקח ,דחה ראיתו,

להיות כמוה ,אבל איפכא לא ,וכן משמעות דברי רב חסדא וסוגיין דמייתי

דשאניהכאדהויאטומאהדרבנןלהכיסגיברובכלשהוא,אבלבדאורייתא

ליה,דבסתמאאמרילה,ולאאמרידאליבאדרבייהודההיא.

בעינןחדבתרי.

ח(גמ',אמרליהאתוןבדרבחסדאמתניתולהאנןבדרביחייאמתניתיןלה.

ג(גמ' ,מצא מין את מינו וניעור .הקשה בחידושי הגרי"ז ,היאך מוכחינן

ביאר החק נתן ,דאתון דברב חסדא מתניתו לה קשיא לכו ,משום דלא

דניעור ,נימא דלעולם לא ניעור לטומאתו ,אלא כיון דהאי משהו דתרומה

מסתברא דאתי רבי יוסי ברבי חנינא לפרושי מילתיה דרב חסדא ,אבל אנן

לא הוי טהור גמור ,לא מהני לבטל את הקב חולין טמאים ולהכי חיישינן,

דברבי חייא מתנינן לה ,שפיר יש לומר דאתי רבי יוסי לפרושי מילתיה.

אמנם כיון דהוכיחו ,משמע דאי לא אמרינן חוזר וניעור הוי טהור גמור,

ובמים קדושים פירש ,דאתון דברב חסדא מתניתו לה קשיא לכו ,דאמורא

ויצטרףהאימשהולבטלקבחוליןטמאים.

בעי לפרושי מילתיה ,ומדלא קאמר לה בהדיא ודאי ליכא חילוק ,אבל אנן

ד(רש"י ד"ה מה טעם ,לרבי אליעזר וכו' .כתב השיטה מקובצת )השלם(,

דבדרבי חייא מתנינן לה ,שפיר יש לומר דלא פירש דבריו ,דדרך התנאים

דרש"יביארדעולאאדרביאליעזרקאי.והקשה,אמאיאייריאדרביאליעזר

לקצרדבריהם.

דברייתא ולא ארבנן דמתניתין .ותירץ בשם ר"י ,דוודאי עולא איירי בין

ט(גמ' ,שם .ביאר המים קדושים ,דבמנחות )כג (.איפלגו רבי חנינא ורב

ארבנןביןארביאליעזר,אלאדארבי אליעזרקשיאטפי,דכיוןדאמרדמרים

חסדא בשיטתיה דרבי חייא ,דרב חסדא סבר דלרבי חייא נבילה בטלה

סאה,ותלינןשהיאהתרומהשנפלה,אמאיאמרתאכלניקודים.

בשחוטה ומצי סבר דהכא רבי חייא קאמר לה ,ורבי חנינא דקסבר התם

ה(רש"י ד"ה גזירה ,והוו להו פלגא ופלגא ולא מיבטל .הקשה בחידושי

דלרביחייאנבילהלאבטלהבשחוטה,עלכרחךהאדאמרהכאדבטלהלאו

הגרי"ז ,הא הוי רוב טמא ,דהא מייתי קב טמא וקב ומשהו ממין זה ,וכיון

היינורביחייא,אלארבחסדא,ורבייוסיעלכרחךלאועליהקאי.

דהמשהוהויטמא,נמצאדאיכאקבומשהוטמאוקבטהור,והויטמארובא.

י( גמ',והאדתנןרביאליעזרבןיעקבאומרבהמהגסהששפעהחררתדם

ותירץ ,דאין הכי נמי דהוי רוב טמא ,ומאי דכתב דהוי פלגא ופלגא ,היינו

וכו'נהידבמגעלאמטמאתטמאבמשא.הקשההכסףמשנה )פ"אמאבות

משוםדלפיהאמתסגיבפלגאלעניןחוזרוניעור,כיוןדליכארובלבטלו,וכן

הטומאות הי"ז( ,היכי כתב הרמב"ם )שם הט"ז( דבהמה ששפעהחררת דם

כתבהצאןקדשים.

אפילו במשא לא מטמאה ,דהיינו כמאן דאמר ליתיה לטומאה ,והא פסק

ו(תוס'ד"הסבר,תימאמהיועיל האאיןמבטליןאיסורלכתחילה.הקשה

)שםהי"ז(דחתיכתנבילהשנתבטלהבשחוטותמטמאהבמשאכמאןדאמר

החזוןאיש)סימןכאסק"ב(,האחוליןטמאיםלאהוואיסור.וכעיןזהכתב

איתיהלטומאה).עייןעמודב'אותכ(.ותירץבשםהמהר"יקורקוס,דלעולם
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סבר טומאה כמאן דאיתיה ,ולהכי בתערובת דיבש לא בטלה טומאה כיון

שבילין אחד טהור ואחד טמא והלך בזה ובזה ונכנס למקדש חייב ,ואמאי

דבאפי נפשה קאי אלא דאינה ניכרת ,ושאני חררת דם דמתבטלת משום

הכאתלינןדטהור.ותירץ,דשאניהכאדמסקנתתוס'בסוףהדיבור,דטומאת

דלח בלח מתערב לגמרי והוי דבר אחד ממש ,ובהא מודה דבטל .וביאר

משא דסוגיין אינה אלא מדרבנן והקילו בה ,אבל התם לענין טומאה

החזוןאיש )עוקציןסימןא'סקי"ד(,דתערובתלחבלחבטלהחשיבותוכמו

דאורייתא החמירו וטמא .ובמים קדושים תירץ ,דהתם )דליכא רוב( כי נגע

שבטל חשיבותו בפחות מכזית ,אבל בתערובת דיבש ביבש לא מסתבר

בחד הוי ספק ,ומשום הכי כשהלך בתרוייהו חייב ,מה שאין כן בסוגיין

שתבטלחשיבותומשוםשאינוניכר.ועייןאותהבאה.

דכשנגעהויודאיטהור,דרובטהורלהכיחשיבטהוראףדנגעבכולא.

יא(גמ',שם.עייןבאותהקודמת.הקשההמשנהלמלך)פ"אממשכבומושב

טז(בא"ד,ועודישלפרשכשנימוחהכליחד.כתבהחקנתן,דלהאיתירוץ,

הי"ד( לביאור המהר"י קורקוס )המובא באות הקודמת( ,היאך השוותה גמ'

לא שייך לומר מה שכתב המהר"י קורקוס )הובא לעיל אות ו( דנבילה

דידן בהמה ששפעה חררת דם לנבילה שנתערבה בשחוטה ]אמנם לתירוץ

שנתערבההויאתערובתדיבשכלאחתבפניעצמה,דהאנימוחונעשההכל

שנידתוס'ד"הנבילה לאקשיא,דביארדאףנבילהושחוטההוילחבלח[.

אחד.

עוד הקשה ,לשיטת הראשונים )הובאו בש"ך ,יורה דעה סימן קט סק"ג(,

יז(בא"ד,וקצתתימהדכיוןדחשיבהכאחיבורבמרודדמההואטעמאגופא

דקמחבקמחחשיבכלחבלח,אפרפרהנמיהויכלח,ואמאיכתבהרמב"ם

תטמא במגע ,ויש לחלק .הקשה החזון איש )הוספות לבכורות עמוד ,(316

)פט"ו מפרה ה"ד( ,דברוב אפר מקלה אכתי מטמא במשא ,דמאי שנא

מאימקשו,האבחולין )קכד(:מבוארלהדיאדהאימרודדלאחשיבחיבור

מחררת דם .אמנם כתב ,דיש מן הראשונים דסברי דקמח חשיב כיבש ,וכן

לטמא טומאת מגע .ותירץ ,דתוס' איירי בנגע בכל התערובת ,ולהכי מקשו

נראהמדבריהרמב"ם )פי"גמתרומההי"ד(ואםכןלאקשיא].ולכאורהיש

מאישנאמגעדלאמטמאמנושאכלהתערובת.וכתבוד"ישלחלק",היינו,

להוסיף להקשות ,היאך הקשתה הגמ' מנבילה דהויא יבש ביבש ,אדידן

דמגעכלכזיתוכזיתבפניעצמונחשב,וחשיבכנגיעותהרבה,מהשאיןכן

דאיירינןבצירדהוילחבלח,ועוד,דלדעתהרמב"ם דקמחהויכיבשביבש,

לעניןמשא,דיינינןלכלהתערובתבחדא,ומשוםהכיודאיטמאדודאיאית

וכן הוא גבי סאה תרומה שנפלה לחולין ,אם כן היאך הוכיחה הגמ' מינה

בכולהכזיתנבילה.ועייןאותהבאה.

לצירדהוילח).ש.מ.[(.

יח(בא"ד ,שם .כתב הצאן קדשים ,דהיינו החילוק שכתבו תוס' בחולין

יב(רש"י ד"ה ואי אמרת ,בסוה"ד ,דמי חטאת ואפר חטאת מטמאין .כתב

)קכד(:ד"האמררבפפא,בגוונאדאוחזבקטןאיןגדולעולהעמו,דלאהוי

בחידושיהגרי'זדמשמעותדברירש"ידאפרמטמא,והביאדבספרי)פ'חוקת

כמותוממש,והכאנמיאייריבהאיגוונא,ולהכיבמגעלאמטמאדלאהוי

פיסקא ב'( גרסינן "וכבס האוסף את אפר הפרה" ,בא הכתוב ולימד על

כמותו,ובמשאמטמאדנושאמיקרי]משוםדאיאוחזבגדולעולההקטן[.

האוסף את אפר הפרה שמטמא בגדים ,והלא קל וחומר הוא ,מאחר

יט(בא"ד,ומיהוהיכאדלאנגע כולובבתאחתאלאנגעבזהוחזרונגעבזה

שהשורף וכו' ,אלא בא הכתוב ולימד על האוסף את האפר "שמטמא

אפשר דטהור .אמנם ברמב"ם )פ"א משאר אבות הטומאה הי"ז( כתב,

בהיסט"עייןשם.והביאדבפירושהקדמון )שבסוףהספרי(כתבלפרש,דקא

דנבילה שנתערבה בשחוטה אם רוב מן השחוטה בטלה הנבילה בשחוטה,

משמעלןעלהאוסףעצמודאףשלאאסףאתכלהאפר,כיוןשנדנדואסף

ואין הכל מטמא במגע ,אבל אם נשא הכל נטמא .ודייק הכסף משנה,

כלדהוטמאמדיןאוסף,עייןשם,אבלהגר"א גריס,אלאבאהכתובולמד

דמדכתבואיןהכלמטמאבמגע,משמעדאףדנגעבכלהתערובתיחדטהור.

על"אפרהפרהשתטמאבהיסט",דהיינודקאמשמעלןשהאפרגופומטמא,

והקשה ,אמאי ,מאי שנא האי נגיעה ממשא .ותירץ בשם המהר"י קורקוס,

וכן הוא באדרת אליהו )חקת( ,והיינו כפירוש רש"י דאפר מטמא .ועיין

דבטומאת מגע ,כל כזית מן התערובת מטמא בפני עצמו ,ומשום הכי כל

בדבריושביארבדבריהרמב"ם )פט"ומפרההל"ד(דמהשתלויברובהיינו

כזיתמטמאבשרשנגעבו,וחשיבכנגעבזהאחרזה,מהשאיןכןגבימשא,

דוקא לענין נתנו במים וקידש בהם ,ודוקא לענין טומאת מגע ,אבל לענין

דדיינינןלכולאתערובתכחדא.

טומאת משא אף שהרוב אפר מקלה מטמא .והקשה דלפי מאי דאית ליה
לרמב"םבהלכההקודמת,דאפראינומטמאודוקאמיחטאתמטמאין,ממה

דףכגע"ב

נפשך ,אם חשוב קידוש והוי מי חטאת אם כן מטמאין במגע ובמשא ,ואין

כ(גמ' ,לרבי יוחנן דאמר אחת זו ואחת זו עד לכלב .הקשה החשקשלמה,

כאן ביטול ברוב כלל ,ואי לא חשוב קידוש ,אין כאן טומאה כלל .ועיין

דבעבודהזרה )סז(:אמררבייוחנןגופיהדנותןטעםלפגםשרי,והיכיקאמר

בדבריומהשרצהליישב,ונשארבצריךעיון.

הכא דאף נבילה שאין ראויה לגר ,חשיבא נבילה משום דראויה לכלב.

יג(רש"י ד"ה טומאה חמורה ,דהיינו משא .וד"ה עד לגר ,טומאה קלה של

ותירץ ,דצריך לומר דשאני טומאה מאיסור ,ודוקא לענין איסור נותן טעם

מגע .הקשו הצאן קדשים והחשק שלמה )בעמוד ב'( ,דרש"י בחולין )עא(.

לפגםשרי,אבלטומאהאיכאעדשתפסלמאכילתכלב.וכעיןזהכתבותוס'

ד"ה אחת זו ובד"ה אלא ,פירש דטומאה חמורה היינו לטמא אדם וכלים,

ד"הואידך,וכןכתבהכרתי)סימןלגסק"ב(.

וטומאהקלההיינולטמאאוכלין,דהיינוכפירוש תוס'ד"הטומאה,דחמורה

כא(גמ',האחזיאלכלבקשיא.כתבהחשקשלמה,דלאהויתיובתא,משום

היינוטומאתנבילותוקלהטומאתאוכלין.אמנםבחידושיהגרי"זכתב,דאף

דאיכא לפלוגי כמו שחילק המהר"י קורקוס )הובא לעיל עמוד א אות ו(,

רש"י הכא מודה לתוס' ,ומה שכתב דטומאה קלה היינו מגע ,כוונתו

דתערובת לח כולא חדא היא ,ולא דמיא לתערובת דיבש דכל חד באפי

לטומאת אוכלין דאיכא באותה נבילה ,דבמגע מטמא אף משום טומאת

נפשיה קאי ,ואיכא למימר ,דהכא דתערובת לח מודה דבטל וכמאן דליתא

אוכלין ,מה שאין כן טומאה חמורה ,כלומר היכא דליכא מגע אלא משא,

דמי,ומכלמקוםבתערובתדיבשאיכאלמימרכמאןדאיתיה.והמרומישדה

ולאמטמאהאלאמכחטומאתנבילהשבהובעינןדתהיהראויהלגר.אמנם

ביאר ,דשאני הכא דבטל משום דמעולם לא הוי ביה טומאה בפועל ,דהא

המרומי שדה כתב ,דודאי דאין להשוות פירוש רש"י דחולין לפירוש תוס'

כשהיה במעי אמו היה טהור ,כדאמרינן בחולין )ע (:וכשנולד כבר היה

דילן ,דכתבו דטמא בעצמו טומאת אוכלין ,דהיינו משום דסופו לטמא

מעורבבדם,אבלהיכאדהויכברטמאבפועלכגוןציר,דילמאאמרינןכמאן

טומאהחמורה,ובחולין)שם(פירשרש"יבד"העדלכלב,דאיתביהטומאת

דאיתיה ,ותירץ בכך סתירת הרמב"ם )הובא לעיל עמוד א אות י( ,דלענין

אוכלין קלה דאוכל שנגע בנבילה הוי ,וביאר דאף רש"י דידן כוונתו למה

חררת דם פסק כמאן דליתא משום דמעולם לא היה בו טומאה קודם

שכתבשם.

שנתערב ,מה שאין כן בנבילה דירדה לה תורת טומאה ,ומשום הכי אף

יד(]תוס'ד"הואי ,מתוךפירושהקונטרסמשמעשבאלדקדקדאיןטומאה

שאחרכךנתערבהבשחוטה,פסקכמאןדאיתיהלטומאה.

עוררת טומאה .כן משמע ממה שכתב רש"י ד"ה ואי .ולכאורה צריך עיון,

כב(גמ' ,הסריחה מעיקרא לא צריכא קרא למעוטי עפרא בעלמא הוא.

דבד"ה איתיביה כתב ,דקשיא לרבי ירמיה ,ולכאורה משמע דלאביי לא

הקשה בחידושי הגרי"ז ,אמאי לא בעי קרא ,הא כתבו תוס' סוד"ה אידך,

קשיא ,וכן משמע ממה שכתב לקמן )עמוד ב( רש"י ד"ה הא חזיא ,דקשיא

דשרץ מטמא אף בסרוח מעיקרא ,ומהיכי פשיטא ליה דנבילה שאני ולא

לרביירמיה,וצריךעיון).ש.מ.[(.

מטמאה.

טו(תוס'ד"הנבילה,בתוה"ד ,בזהאפשרדטהורכיוןדבכלפעםשנוגעאין

כג(גמ' ,מאי אריא משום ביטול ברוב תיפוק לי דלא איתחזי כלל .הקשה

יודעשהואנוגעבטומאה.הקשההרש"ש,האבשבועות )יט(.אמרינןדבשני

המיםקדושים ,לפירושרש"יד"העדלגר ,דטומאהקלההיינונגיעה,נימא

ב

מסכת בכורות דף כג – דף כד
יא כסלו – יב כסלו התשע"ב
לרבייוחנןדיליףסרוחהמעיקראדלאמטמאהמקראד"לגראשרבשעריך",

הטהוריםבאותוזמןשבטליםבציר.

כימיעטיהקראמטומאתמשאהחמורה,אבלטומאתנגיעההקלהאיכאעד

ל(מתני',רבישמעוןבןגמליאלאומרהלוקחבהמהמניקהוכו' .כתבהחזון

דתפסל מאכילת כלב ,ולהכי בעינן ביטול ברוב בחררת דם .ותירץ ,דדוקא

איש )סימן כא סק"ד( ,דמתניתין דלעיל )ט (.דמספקינן בשתי חמוריו שלא

לבר פדא דאוקי הני תרי קראי דכלב ודגר בחד גוונא ,בנבילה ראויה

בכרווכו'שלמיהבכור,עלכרחךאיירישמכראמותיהםקודםשנתבררעל

שהסריחה ,מוכחי קראי להאי פלוגתא דחמורה תליא באכילת גר וקלה

ידיהנקה,דאילפנינו,מתוךהנקתםמוכחשלמיהבכור,וכןגביהאדתנן

באכילתכלב,אבלרבייוחנןדאוקיקראדכלבבראויהוהסריחה,וקראדגר

לעיל)יח(:בשנירחלים.

בשאינהראויהמעיקרא,מהיכיתיתילפלוגיביןטומאהקלהלחמורה.

לא(רש"י ד"ה אין חוששין ,ואי משום דיש לה חלב הא איכא מיעוטא

כד(גמ' ,הא נמי איתחזי אגב אימיה] .ומשום הכי נחתא ליה טומאת

דחולבות .הקשו תוס' לעיל )כ (:ד"ה חלב ,אמאי חיישינן למיעוט חולבות,

נבילות[.הקשהבחידושיהגרי"ז,היאךנחתאליהטומאתנבילה,האבבטן

האקיימאלןדלאכרבימאירדחיישלמעוטא.ולהכיפירשו,דמתניתיןאיירי

אמולאנחתאליהכדאמרינןבחולין)עד(.דשחיטתאמומתירתה,וכשיצאה

שראינוה דהוי לה חלב קודם שילדה ,ולהכי בדידה חלב לא הוי ראיה,

היתה סרוחה מעיקרא .ותירץ בהערות הגרי"ש אלישיב ,דאף דבמעי אמה

ואפילוהכימהאדמרחמהתלינןדילדה.

לא מטמאה משום דהויא טומאה בלועה ,אפילו באכילה שריא משום כל
בבהמהתאכלו,ואפילוהכישםנבילהנחיתלה,דמצדעצמההויאנבלה.

דףכדע"א

כה(תוס' ד"ה ואידך ,בתוה"ד ,ויש לומר דלענין איסור אכילה וכו' .הקשה

א(גמ' ,ומאי בכוליה פירקין דרבי יוסי תרתי אמר .הקשה הרש"ש ,דמהא

השפת אמת ,אכתי קשיא כיון דהתם ילפינן מהאי קרא למישרי נותן טעם

דכתבוהתוס'כתובות)ח(.סוד"השהכל,דגרסינןהתםלתרוייהו,דאיגרסינן

לפגם,אמאיאמרינןהכאדילפינןמיניהלהתירסרוחהמעיקרא,נימאדאתי

לכולהוהוימשמעתלתא,מוכחדלאאמרינןכולהובתרתי.ועייןשםשציין

להתיר נותן טעם לפגם ,וסרוחה מעיקרא מסברא שריא כדאמר בר פדא.

לבראשית רבה )פע"ה חידושי הרש"ש אות י( כדבריו .אך כתב דמדברי

ועייןכרתי)סימןפז(ובנודעביהודה)יורהדעהסימןכו(.

התוס'לקמן)מא(:ד"הוקמעטימשמעלאכן.

כו(גמ' ,נחשדו עמי הארץ לערב מחצה בציר .כתב השיטה מקובצת בשם

ב(גמ' ,דאדרבי שמעון בן גמליאל קאי .הקשה המהרי"ט אלגזי )לח ]א[(,

הרא"ש,דהאדנקט"נחשדו"לאודווקא,דאיןאיסורלערבמיםדהכיאורחא

הא לא אמרינן "כל" אלא בשלושה דברים ,ורבי שמעון בן גמליאל קאמר

דציר ,אלא רגילות ותדירות דאית ביה מחצה מים .אי נמי ,להכי קאמר

תרתי .ותירץ ,דבתוספתא דבכורות )פ"ב ה"ז( אמר רבי שמעון "המוסר

נחשדו,דאיאומרעםהארץדלאעירבמחצהמיםלאמהימנינןליה,וכתב,

בהמותיולרועהכותיאףעלפי שאינורשאי,ומצאבשחריתזכריםיונקים

דכןמשמעדבדינינאמנותאיירי,דקתנירישא"כלהצירבחזקתטומאה,ועל

מזקנותונקבותממבכירות,אינוחושששמאהביאכותיבנהשלזואצלזו

כולןנאמניןעמיהארץלומרטהוריםהן,חוץמןהדגה".

ובנהשלזואצלזו",והואדיןשלישידלאנימאדהאדאמררבישמעוןדלא

כז(גמ' ,שם .תנן במכשירין )פ"ו מ"ד( כל הציר בחזקת טומאה .ופירש

מרחמהדלאודידה,היינודמעצמהאיןהולכתלהניקו,אבלמסרלהרועה

הרע"ב ,דהיינו משום דסתם ציר אית ביה מים ,וכתב התוס' יו"ט )שם(,

בנה של חברתה מרחמה ליה ,וניחוש דמסר הכותי נקבות למבכירות כדי

דלהכי פירש דטמא משום המים וכדמוכח בסוגיין ,דציר גופיה לא מקבל

שיפטר מבכורה או להכעיס שלא יקיים המצוה ,קמשמע לן דאף שהרועה

טומאה דזיעת דגים בעלמא הוא .אמנם הרמב"ם בפירוש המשניות כתב,

מסרלהבנהשלחברתה,לאמרחמאומרחקהליהונוטלתאתשלה,וכיון

דצירנטמאמשוםדעשייתועלידימשקה]כלומרדלהכיהצירגופיהמקבל

דאיכאתלתדינישפירקרינןביה"כל".

טומאה[,ובספרהיד)פט"זמטומאתאוכליןה"ד(נמיכתב,דכלהצירבחזקת

ג(גמ' ,דתניא הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים הבא אחריו בכור

מוכשר.והשיגהראב"ד,דבמתניתיןתנןבחזקתטמא והואיותרנכון.וביאר

מספק.כתבהחזוןאיש)סימןכאסק"ד(,דרבנןסברידמרחמאלאהויאפילו

החקנתן,דכוונתולהקשות,היכיכתבדכלהצירבחזקתמוכשר,האבסוגיין

רוב ,דליכא למימר דמודו דהוי רוב אלא סברי דסמכינן מיעוט דמרחמות

אמרינןדצירגופיהאיןמקבלטומאהלעולם,והאדחשיבטמאהיינומשום

דלאודידהולחזקהדלאילדה,דאםכן בסיפאאמאיחיישידהוחלפו].ואף

רובמיםדאיתביה.אמנםהכסףמשנה כתב,דהרמב"םחזרבוממהשכתב

דלאחזינןבהדיאדפליגירבנןבסיפא,כתבהמהרי"טאלגזי)לח(]א[(,דודאי

בפירוש המשנה ,והכא היינו טעמיה דציר מוכשר משום המים המעורבים

פליגי,עייןשם[.

אבל ציר גופיה ודאי לאו בר קבלת טומאה הוא .ועיין נמי מה שכתב

ד(גמ',וראהכעשרכחמשעשרהמבכירות.הקשהבהגהותריח"למייזליש,

הרמב"ם )ה"ה( ,דציר שהיה רובו מלחה של דגים ,אינה מקבלת טומאה

אמאי איירי בעשר וחמש עשרה ולא בשתיים .ותירץ ,דהא דאוקמינן

והמיםבטליםבמיעוטן.

בתניתין אחזקה דמניקות את בניהן היינו דווקא בגוונא שלא היה בשעת

כח(גמ' ,שם .פירש רש"י ד"ה ציר ,דאיירי בציר שהשיקו .והקשה השיטה

הלידה דהיינו שבא לאחר שנולד הספק ,אבל הכא דאיירינן שהיה בעדר

מקובצת ,כיון דנפלו לתוכו מים טהורים למאי ניחוש לה ,בשלמא אי הוי

בלילה בשעה שנולד הספק ,אם היו שתיים הרי היה יכול להפרידם בעת

מיעוטמים,בטליולאסלקאלהוהשקה,אלאהשתאדאמרינןדאיכאבציר

הלידה ולא אתי לספק ,ובהאי גוונא לא אוקמינן אחזקה ,אבל כיון שהיו

מחצהמיםולאבטלי,ודאיטהרובהשקה,ואמאייטמאועלידימיםטהורים

עשר או חמש עשרה לא היה באפשרותו להפרידם הלכך אוקמינן

שנפלולתוכם.ותירץ,דדווקאברובאמיםמהניאלהוהשקה,אבלבמחצה

אחזקה.ולפי זה ביאר מה שכתב הרמב"ם )פ"ה מבכורות ה"ד( ,מי שהיה

עלמחצהלא,ובלאנפלוביהמיםטהורממהנפשך,דאירובאמיאסלקא

בעדרו מבכרות ושאין מבכרות וילדו ואין שם אדם וכו' ,ובסוגיין הא לא

להו השקה ,ואי רובא ציר בטלי המים ולאו בר קבולי טומאה הוא ,וליכא

קתני לה ,אלא היינו משום דבעי לאוקמי בגוונא דליכא לברורי ,דאי איכא

למיחש למחצה על מחצה דיקבל טומאה ולא תהני ביה השקה ,דמילתא

לברורילאסמכינןאחזקה.ועייןלקמןאותז.

דלא שכיחא היא ולא גזרו בה רבנן .והא דקאמר דבנפל חיישינן למחצה,

ה(תוס' ד"ה ופלוגתא ,וא"תא כו' וי"ל וכו' .וכתב השפת אמת ,דלולי

לאו דווקא מחצה ,אלא דהמשהו מוסיף ליותר ממחצה ומשום הכי נטמא

דבריהם היה מפרש דהא דאמרינן "פלוגתא דברייתא לאו פלוגתא היא",

הכל.עודתירץ,דכיוןדאמרינןדמחצהלאודוקא,ישלומרדמחצהדקאמר

היינוהךברייתאדמשבשתא לאופלוגתאהיא,אבלברייתותדעלמאודאי

ברישא נמי לאו דווקא ,אלא הווי מיעוט ,ולהכי לא סלקא ליה השקה,

הוופלוגתא,ולהכיאיקאיאדרבייוסיבןהמשולם,לאהויידענאדברייתא

ולעולםבמחצהתהניאהשקה.

דרבי שמעון בן גמליאל משבשתא היא ,להכי אמר דהלכה כרבי יוסי בן

כט(רש"י ד"ה ציר טהור ,בסוה"ד ,מוקי ליה וכו' מי עם הארץ כל שהוא.

המשולם ,לגלויי דהא דקאמר "הלכה" בכולא פרקין ,אדרבי שמעון בן

הקשההחזוןאיש )סימןכאסוףסק"ג(,אמאימטמאיהנהומיםטמאיםכל

גמליאלקאי,וקמשמעלןדברייתאמשבשתאהיא.

הציר ,נימא סלק מים טהורים כמי שאינו ,ויבטל הציר את המים הטמאים

ו(בא"ד ,שם .הקשה הגרע"א )בגליון הש"ס( דלתוס' לקמן )עמוד ב( ד"ה

שלא יטמאו את הטהורים .ותירץ ,דשמא נגעו טמאים בטהורים וטמאום

והיינו,ביארודהאדרבייוסיבןהמשולםלאהויפלוגתא,משוםדקאיאהא

קודם שנתערבו בציר .עוד תירץ ,דלא אמרינן סלק אלא בקדמו טמאים

דתולששערהבכורלאוהיינוגוזז,אםכןמהאודאילאהויידעינןדפלוגתא

ובטלו כבר ,אבל הכא דתרוייהו באין כאחד ,הטמאים מטמאים את

דברייתאלאופלוגתאהיא,דבהאלאאיפלגועליהכלל.ולתירוץב',דביארו

ג

מסכת בכורות דף כד
יב כסלו התשע"ב
דאף דאיכא פלוגתא בדבר שאין מתכוון ,וכן בדינא דתולש לאו היינו גוזז,

טפי למיתלי דלאו דידה הוא ,והקשה דמסוגיין אמרינן איפכא ,דבחזיר

כיוןדבהךדינאגופאלאפליגי,לאמיקריפלוגתא,אםכןמהאודאילאהוי

מסתבר טפי דדידה הוי ,דבמינא אחרינא אי לאו דידה לא מרחמא ליה.

ילפינן לדרבי שמעון בן גמליאל ,והוה אמינא דפלוגתא דברייתא פלוגתא

ותירץ,דשניהסברותאמת,דמחדגיסאלאמסתברדרחלתלדחזיר,ולהכי

היא ,והתם דלא חשיב פלוגתא ,היינו משום דבהך דינא גופא לא פליגי

מקשינןמעיקרא,דלישמעינןבטלהדמסתברטפידילדתו,ומשנינןדאיןהכי

עליה.

נמי,ואיכאנמיסבראלאידךגיסא,דבחזירודאיילדתו,דאילאוהכימינא

ז(תוס' ד"ה הנכנס ,תימה למה ליה וכו' .עיין לעיל באות ד .מה שביאר

אחרינאלאמרחמא,וכיוןדבריראלרמב"םיותרכסברתהמקשן,כתבלה.

בהגהות ריח"ל מייזליש ,ולדבריו להכי איירי הכא שנכנס בלילה ,דליכא

טז(גמ' ,שם .הקשה הרש"ש ,מאי אהני הא דאיירי בחזיר ,הא השתא נמי

לברוריכיווןשהיובלילהוגםיולדותרבות.

איכא למיטעי ולמידק דדוקא חזיר דלאו מינה ,הוי ספיקא אי מרחמה ליה

ח(בסוה"ד ,אפילו הכי לא חיישינן .ביאר בתפארת ישראל )פ"ג מ"ב יכין

בלאילדתואולא,אבלבטלהדהוימינהודאימרחמהליהבילדה,ופשיטא

אותיד(,משוםדמכיריםולדותיהןבריח.

דלאילקהמשוםאותוואתבנו,וסייםדישליישב].ולכאורהנראהכוונתו,

ט(גמ' ,איבעיא להו דבר בחזקתו דקאמר רבי שמעון וכו' נפקא מינה

דהשתא דאיירי בחזיר אף דאיכא למיטעי בטלה ,לא משתנה הדין ,דבין

למלקאעלה משוםאותוואתבנו.כתבהמהרי"טאלגזי)לח(]ב[(,דלמסקנא

בחזיר בין בטלה לא לקי משום אותו ואת בנו ,אבל אי איירי בטלה ,אתי

דלא איפשט ,הוי ספיקא דאורייתא ואזלינן לחומרא ,ולכתחילה לא ישחוט

למטעיולמימרדבחזירלקי,ולהאחייש[.

שניהםביוםאחדואישחטאינולוקה.והקשה,אמאיהשמיטהרמב"םלהאי

יז(תוס'ד"הראהחזיר,קצתקשהוכו'.כתבהחקנתן,דיששגרסווישלומר

דינא ,ואף דכתב )פי"ב משחיטה הי"א( דנוהג רק בבנה ודאי ,ומשמע הא

דסבר כרבי שמעון .ובמים קדושים ביאר ,דהיא גופה קשיא לתוס' ,דלא

ספקלא,האהויליהלמימרדהיינולמילקי,אבלאיסוראאיכא.

מסתברלהולמימרדרבימאירסברכרבישמעון.ועייןבאותכ.

י(גמ' ,ומאי וכן אפטורה דבכורה .הקשה המרומי שדה ,מאי קמשמע לן

יח(בא"ד ,דסבר כרבי שמעון דאסר קלוט .כתב הרש"ש ,דמשמע מתוס',

בהאי "וכן" ,הא בלא הכי נמי ידעינן דפטורה מן הבכורה .ותירץ ,דרבי

דהא דאסר רבישמעון היינו דווקא בגמל דקלוטהוא,אבל בחזיר דלאהוי

שמעון בן גמליאל סבר דתקפו כהן אין מוציאין אותו מידו ,וסלקא דעתין

קלוטמודהדשרי.והקשה,הארבנןדדרשימגמללאסורחלבוחלבחזירנמי

דאףדהנולדהשתאשריבגיזהועבודה,ולאחיישינןדבכורהוא,היינולענין

אסרי ,הכי נמי רבי שמעון דדריש לאסור גמל היוצא מן הפרה נימא דהוא

איסור ,אבל לענין ממון אין הדבר ברור ,ומשום הכי בתקפו הכהן ליהוי

הדין לחזיר .ועוד ,אף אי נימא דמגמל לא מוכח לחזיר ,נילפיה מיתורא

דיליה,קמשמעלן"וכן"דברילןדאינובכורומפקינןמןהתוקף.

דחזיר,ומדמקשינןהתם"חזירחזיר""שפןשפן"למאיאתא,משמעדכולהו

יא(גמ',אמררבהוכו'ראהחזירשכרוךאחררחלפטורהמןהבכורהואסור

מגמל נפקי .אמנם החשק שלמה ביאר ,דליכא לדמויי לרבנן ,דכיון דאינהו

באכילה) .שמא אינו בנה( .כתב הרמב"ם )פ"א ממאכלות אסורות ה"ד(,

דרשי לה אחלב ,בהא לא שנא גמל מחזיר ,אבל רבי שמעון דיליף לאסור

דאפילוהניחפרהמעוברתבעדרו,ובאומצאחזירכרוךאחריהויונקממנה,

פרהשילדהמיןגמל,איכאלמימרדדוקאגמלדשאנילגמרימאמודהוינמי

הרי זה ספק ואסור .וכתב הראב"ד ,דהיינו דוקא בדאית ליה טמא בעדרו.

קלוט,אסור,אבלחזירדמפריספרסהכאמושרי,וכןכתבהחזוןאיש )סימן

אמנםהמגידמשנה כתב,דבסוגייןלאחלקו,ואיכאלמימרדאף דליתליה

טז סק"י( ,ומדמקשו "חזיר חזיר למאי אתי" ,נמי מוכח כתוס' דהוו ידעי

בעדרו טמא נמי חיישינן ,ואף דמילתא דלא שכיחא הוא שיבוא חזיר

דבחזיר מודה רבי שמעון דשרי ,ולהכי אף לדידיה מקשו מאי נילף מיניה.

מעלמא ,הא לומר דהפרה ילדתו נמי הוי מילתא דלא שכיחא ,וספיקא

ועייןאותהבאה.

דאורייתאלחומרא.

יט(בא"ד ,שם.עייןבאותהקודמת.וכןתמההמהרי"טאלגזי )לעילו]:א[

יב(גמ' ,לעולם פשיטא ליה הלכה כרבן שמעון בן גמליאל מיהו וכו' .כתב

ד"ה אבל שוב( על סברת תוס' .וכתב ,דהרא"ש )פ"א סימן ה( ודאי סבר

הרש"ש ,דלכאורה הוי מצי למימר דאתיא אפילו כרבנן ,והא פשיטא דכיון

דלרבי שמעון בן גמליאל אף חזיר הנולד מן הרחל אסור ,מדמייתי )בפרק

דלאומינאהואלאמרחמאליהאלאבילדהאחר,ומספקאליהדלמאבלאו

קמאסימןה(ראיהדהלכהכרבנן,מרבייוחנןדמסתפקבחזירהכרוךאחר

מינהמודודלאמרחמאאלאאםכןילדתו.

רחל אישרי באכילה ,ולרבי שמעון בן גמליאל ליכאלספוקי ,דאף אי נולד

יג(גמ',מיהומספקאליהאיסבררבןשמעוןבןגמליאליולדתמרחמתוכו'.

מן הרחל הוי אסור באכילה ,הרי להדיא דלא חילק בין גמל לחזיר .ועיין

כתבהחזוןאיש )סימןכאסק"ד(,דמדשריבאכילהלצדדלאמרחמאדלאו

באותהבאה.

מינא ,מוכח דסבר רבי שמעון בן גמליאל דמרחמה חשיב כעדות גמורה,

כ(בא"ד ,שם .עיין באות יז דפירשו דעת תוס' ,דמודה רבי שמעון דחזיר

דהא אמרינן בחולין )עז (:דנדמה הוי מיעוטא ,ואי נימא דמרחמה מהני

הנולד מן הפרה שרי והקשו עליהם .אמנם המרומי שדה פירש מכח אותן

משום רוב ,הכא הוי ליה למיסר דאיכא נמי לאידך גיסא רובא דלא ילדי

קושיות ,דתוס' מודו דהיכא דברי לן דהוי חזיר הנולד מרחל דאסור לרבי

נדמה,אלאודאידהויכעדותגמורה].ולכאורהמוכחכןמרש"ילעיל )כג(:

שמעוןבןגמליאל,וקאמרי,דהאדנקטחזירולאגמל,משוםשבגמלדסימן

ד"ה אין חוששין ,שכתב דמחלב ליכא לאוכחי שילדה ,דאיכא מיעוטא

טומאה שלו הוי קלוט ,חזינן בבירור דקלוט הוא ואסור בודאי ,מה שאין כן

דחולבות אף שלא ילדו ,כלומר דחייש למיעוט ,ומדמרחמה הוי ראיה ,הרי

בחזיר דמפריס פרסה ,וסימן טומאה שלו היינו שאינו מעלה גרה ,הוי ספק

מוכח דליכא אפילו מיעוט דמרחמי בלא ולד .ועייןמ מה שכתבנו שם אות

במציאות ,דשמא מעלה גרה הוא בזמן אחר ,וכיון שנולד מרחל איכא

לא)ש.מ.[(.

למיתלי שעוד יהיה מעלה גרה וכשר ,ומשום הכי רבי שמעון בן גמליאל

יד(גמ' ,אי הכי עד דאשמעינן חזיר לישמעינן טלה .כתב המים קדושים,

דאסר,נקטגמל.

דהא דאמרינן "אי הכי" ,היינו משום דבשלמא להווה אמינא דפטורה מן
הבכורהכרבישמעוןואסורבאכילהכרבנן,דלרבישמעוןתלינןדבנההוא,

דףכדע"ב

אתישפירדנקטחזירלרבותא,דאףדמילתאדלאשכיחאדעזיולדתכחזיר,

כא(מתני' ,ותולש את השער וכו' .הקשה התוס' יו"ט )פ"ג מ"ג( ,אמאי קרי

אפילו הכי סבר רבי שמעון דתלינן דילדתו .אבל השתא דמסקינן דכולה

לה שער ,הא בצאן איקרי צמר כדתנן לקמן )כה (:צמר המדולדל .ותירץ,

כרבי שמעון ,ואפילו לדידיה לא תלינן דילדתו אלא דילדה ולד בעלמא,

דתני שער משום שור ,לאשמועינן דאף שור אסור בגיזה ,ומילתא אגב

אמאי איירו בחזיר ,הא דינא דלא מרחמה אלא בילדה ומצי לאשמועינן

אורחא קמשמע לן כדתניא לקמן )כה" ,(.לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז

בטלה .אמנם תוס' בבבא מציעא )צג (.ד"ה אי הכי כתבו ,דאיכא טפי "אי

בכור צאנך" ,מנין ליתן את האמור של זה בזה ,תלמוד לומר "ולא תגוז",

הכי"בש"ס,דהווקושיאמעיקרא.

וא"ומוסיףעלעניןראשוןוילמדתחתוןמעליון.ועייןלקמןאותכד.

טו(גמ' ,דאי אשמעינן טלה כו' .כתב הרמב"ם )פ"ב מבכורות ה"ח( ,לקח

כב(תוס'ד"ההשוחט,ועודדבעיאהיאבפרקב'דחוליןוכו'.תירץבתפארת

בהמהמניקהמןהגויאינוחושששמאבנהשלאחרתהיאמניקהאלאהרי

ישראל )פ"ג מ"ג יכין אות טז( ,דהתם מיבעיא לן אי שרי בדיעבד ,אבל

זו בחזקת שילדה ,ואפילו היה זה שמניקה כמין אחר ואפילו חזיר ,הרי זו

לכתחילהודאיאסור,ולהכיתולש.

פטורה מן הבכורה .כתב הלחם משנה ,דשמעינן מדבריו דבחזיר מסתברא

כג(בא"ד ,לפי שהקדשים נשחטין בעזרה וכו' .הקשה הרש"ש ,ממה נפשך,

ד

מסכת בכורות דף כד – דף כה
יב כסלו – יג כסלו התשע"ב
איאייריבתמים,בכורנמינשחטבעזרה,ואיבבעלמום,קדשיםנמינפדים

שלמה )שם ,על התוס' רי"ד( הקשה ,דבערוך שלפנינו )ערך סבר ה( פירש,

במומם ונשחטים חוץ לעזרה .ולהכי גרס ,לפי שהקדשים נשחטים באטליז,

דאסורמשוםדניחאליהשיסחטהייןלתוךהחבית.ועודהביאוהתוס')שם(

ובבעלימומיםעסקינן,וביארותוס',דלהכיאייריבבכורדאיןנמכרבאיטליז

בשםהערוך,דאסורמשוםדהסתימהמתבטלתונעשיתחלקמןהכלי,והא

אלא בבית ודוקא בקופיץ ,ולא נקט קדשים דנשחטים באיטליז דהוא מקום

דחשיבליהפסיקרישאולאעשייהבידים,משוםדאףדניחאליהשתתבטל

מיוחדלשחיטה,ומצוישםסכין.

לכלי,אינומכווןשתהאכלי.

כד(גמ' ,טעמא דרבי יוסי בן המשולם משום דקסבר תולש לאו היינו גוזז.

ב(גמ' ,ותולש לאו היינו גוזז וביום טוב היינו טעמא דשרי דהוה ליה עוקר

ומסקינן,דהיינוטעמאדרבייוסיבוהמשולם.הרמב"ם)פ"בממתנותעניים

דבר מגידולו כלאחר יד .כתב בחדושי הר צבי ,מדביאר דהיתרא דבכור

ה"ו(,פסקכרבייוסי,דתולשלאהויקוצר,ופטורמלקטשכחהופאה.ונדחק

משום דתולש לאו היינו גוזז ,ולא אמר משום דהוי כלאחר יד כמו גבי יום

הכסף משנה ,אמאי פסק כרבי יוסי .וביאר הרש"ש ,דרבי יוסי בן המשולם

טוב,משמעדהיתיראדכלאחרידלאשייךאלאגבימלאכתשבתויוםטוב,

דסבר דתולש לאו היינו גוזז ,הוי כרבי יוסי דהתם ,וכיון דפסקינן כוותיה,

אבל בשאר איסורים לא ,וחייב אף בשלא כדרכו .אמנם הקשה ,דמתוס'

פסקנמיכרבייוסי.וכתב,דמשוםהכינקטינןבמתניתיןשערולאצמר],עיין

פסחים)סו(:ד"הוהאקעבידעבודה,מוכחדאףבשאראיסוריםמהניכלאחר

לעיל אות כא[ ,דאתי לאפוקי נוצה של עיזים דאסור לתולשה ,משום

ידלפוטרו,וכןכתבבנודעביהודה )תנינאיורהדעהסימןמג(דמבשלבשר

דאמרינןבחולין )קלז(.דמודהרבייוסידתולשדנוצההויגוזזדהכיאורחיה,

בחלבבחמיטבריהפטורמשוםבישולשלאכדרכו.

וכן סבר רבי יוסי בן המשולם] .ועיין תוס' ד"ה והיינו ,דפליגי שני תירוצי

ג(גמ' ,שם .תוס' לעיל )כד (:ד"ה והיינו ,ביארו דהא דשרינן תלישת הצמר

התוס'אימדמינןתולשדהכאלתולשדראשיתהגז[.ועייןבאותהבאה.

היינובצירוףהיתרדאיןמתכוון.וכןכתבהטור)אורחחייםסימןתצחסי"ב-

כה(גמ' ,שם .הרמב"ם )פ"א ממעילה ה"ז( פסק דתולש לאו היינו גוזז ,וכן

יג( .והקשה הדברי חמודות )על הרא"ש סימן ה' אות ח( ,אם כןהיכי כתב

פסקלעניןשבת)פ"טמשבתה"ז(.והקשההמהרי"טאלגזי)מא]ד[(,האגבי

הטור )יורה דעה סימן שח ס"ג( דכשבא לשחוט את הבכור יכול לתלוש

ראשית הגז פסק )פ"י מבכורים ה"ו( ,דתולש כגוזז ,ומשום הכי תולש חייב

הצמרשלמקוםהשחיטה,דמשמעדאפילובמכווןשרילכתחילה,וכוותיה

בראשית הגז .עוד הקשה ,דהכא פליגי רבנן ארבי יוסי בן המשולם וסברי

פסקהשלחןערוך)שם(וצריךעיון.

דתולש הוי כגוזז ,והא גבי איסור קצירה קודם העומר ,כולי עלמא מודו

ד(תוס' ד"ה דהוה ,אין ללמוד מכאן שיהא מותר לתלוש נוצה מצואר של

במנחות )סח(.דתולשלאהויכקוצר,ומותרלתלושהתבואהקודםהעומר.

עוף וכו' דשרי הכא משום שאין מתכוון .ביאר המעדני יו"ט )על הרא"ש

ותירץ התורת זרעים )בפאה פ"ג מ"ד( ,דאיסור גיזה בקדשים הוי איסור

סימן ה' אות פ( ,דבצמר דווקא שייך שיתלש בלא כוונה על ידי שמפנהו

במעשה הגיזה ,אבל לא דיינינן על הגיזה שנגזזה אי אית בה שם גיזה,

אילך ואילך ,אבל כשמפנה נוצה אילך ואילך ,איננה נתלשת מאיליה ,ועל

כדמוכחלקמן)כה(.דמדמהאיסורגיזהבקדשיםלמלאכתשבת,וכןבאיסור

כרחךבכונהתולשהוהלכךאסור.

קצירה קודם העומר האיסור הוא מלאכת הקצירה ,ולגבה ודאי תולש לא

ה(בא"ד ,שם] .תוס' הסיקו דאסור לתלוש נוצות עוף ביום טוב[ .וכן כתב

הויכגוזז,אבלגביראשיתהגזלאבעינןשםמלאכתגיזה אלאבעישלצמר

הרמב"ם )פ"גמיוםטובה"ג(.אמנםהרמב"ן )בהלכותיו(כתב,דלאמספקינן

יהיה שם גיזה ,ואף דתלש הצמר איקרי גיזה ,ולהכי פסק הרמב"ם דתלוש

הכא אלא גבי בהמה ,דאי שחיט לה בלא תלישת צמרה שוב לא בעי

חייבבראשיתהגז.אמנםכברהקשהבחידושיהר"ןחולין )קלז(.מאישנא

למתלשיהלצורךאכילה,אבלעוףדאילאיתלושהנוצהקודםשחיטה,בעי

ראשיתהגזמלקט.שכתבהרמב"ם)הובאבאותהקודמת(דפטור.

למיתלשה אחר שחיטה ,דאי אפשר לאוכלו בלא תלישת נוצות ,מה לי

כו(בא"ד ,אם לא נחלק בין תולש לשוטף] .כלומר ,דשמא דווקא בשוטף

תולש קודם שחיטה מה לי אחר שחיטה ,בתרוויהו עבר באיסור גוזז ,וכיון

פליגי ,אבל בתולש מודו דלא הוי כגוזז[ ,הקשה המהרי"ט אלגזי )מא( ]ג[(,

דהויצורךאוכלנפששרילתלושאףקודםאכילה.ועייןבאותהבאה.

האעיקרפלוגתייהודרבייוסיורבנןגבילקטהויאבתולשתבואה,ובחולין

ו(בא"ד,שם.הבאנובאותהקודמתשהרמב"ן התירלתלושנוצותעוףביום

)קלז(.מדמינןלהלראשיתהגזדיחייבונמיבשוטףמשמעדכחדאחשיבלהו.

טוב .וכתב המהרי"ט אלגזי )מ( ]ב[( ,דבירושלמי שבת )פ"ז ה"ב( איתא

ותירץ ,דהוקשה לתוס' ,היכי קאמרי לעיל )עמוד א( דאי הוה קאמר רב

דאיסור תלישת נוצה הוי משום "עוקר דבר מגידולו" ,ומשום הכי ליכא

הלכתא בכוליה פרקין ,הוה אמינא דאדרבי יוסי קאי ,הא פליגי עליה רבנן

למישריתלישתנוצהקודםשחיטה,משוםדכשיתלושאחרשחיטהליתביה

בחולין ,ועל כן תירצו ,דההוה אמינא היתה ,דהתם דהוי שוטף לא דמיא

אותו איסור .אמנם כתב ,דהרמב"ן לשיטתו בשבת )קז (:דהבבלי פליג

להכאדהויתולש,אמנםלפיהאמתליכאלפלוגיבינייהו,כדאמרינןהתם,

אירושלמי ,וסבר דלית ביה משום "עוקר דבר מגידולו" ואסור משום "גוזז",

דתולשושוטףכחדחשיבי.

ואםכןשפירהתירקודםשחיטהדלאשנאמאחרשחיטה.

כז(תוס' ד"ה והיינו ,בתוה"ד ,ובמתניתין דכלאים )פ"ט מ"ו-ז( .הוא טעות

ז(בא"ד,שם.עייןאותהשיטתהרמב"ןלעניןבעוף.אמנםהרא"ש)סימןה(

סופר ,דאדרבה אותה משנה סברה דדבר שאין מתכוון מותר ,אלא כונתם

כתב,דהאדשרינןלתלושנוצתהעוףאחרשחיטה,הוימטעםדכברהותר

למשנה ב' ,דקתני לא ילבש כלאים אפילו לגנוב את המכס ,ואמרינן בבבא

הבשר באכילה ,וכיון דאי אפשר לאוכלה בלא תלישת הנוצות ,שרי ,כמו

קמא)קיג(.דסביראלהאיתנאדברשאיןמתכווןאסור.

דשרינן בישול ,אבל קודם שחיטה ודאי אסור ,דכל מכשירי אוכל נפש

כח(תוס' ד"ה והיינו ,בתוה"ד ,ויש לומר דדלמא מטעם דפסיק רב כוותיה

דאפשרלעשותםמאתמולאסירי,דומיאדאסורלהביאבהמהמחוץלתחום.

משום דתולש לאו היינו גוזז .הקשה בחידושי הגרע"א ,אם כן מאי מקשינן

ח(גמ' ,והאמר רבי אלעזר קדשי בדק הבית אסורין בגיזה ועבודה מדרבנן.

לעיל )עמוד א'( כיון דאמר רב הלכה ככוליה פירקין לבר מפלוגתא ,הלכה

כתבהחזוןאיש )פרהסימןבסק"ט(,דודאיאיירידלאעבדהבשדהדיליה,

כרבייוסילמהלי,האודאיהוצרךלפסוקכוותיהדהוהאמינאטעמאדרבי

דאםכןהויליהמעילהמדאורייתא,כמושכתבורש"יבמכות)כא(:ד"הוהן

יוסי משום דבר שאין מתכוין מותר ,ובהא פליגי תנאי בשבת )נד (.ולית

מוקדשין ,ותוס' )שם( ד"ה החורש בשור ,ולוקה עליה ,כמו שכתב הרמב"ם

הלכתאכוותיה,ולהכיקאמרהלכהכמותו,משוםדטעמומשוםדתולשלאו

)פ"א ממעילה ה"ג( .עוד כתב ,דאף דאמרינן בתמורה )י (:דבעבודה איכא

היינוגוזז.

כחש דבהמה ,אינו עובר בלאו ד"לא תעשון כן לה' אלקיכם" )דברים פי"ב
פ"ד(,משוםדלאנאמרהאילאואלאבעושהבדרךאיבודוהשחתה.

דףכהע"א

ט(גמ',שם.הקשההר"שבפרה )פ"במ"ג(,כיוןדחטאתכתיבבה)במדבר

א(גמ' ,מסוכריא דנזייתא אסור להדוקיה ביומא טבא .כתבו התוס' שבת

פי"ט פ"ט( וילפינן דהויא כקדשים ,היכי אמרינן הכא דהוויא כקדשי בדק

)קיא (.ד"ה מסוכריא ,דטעם האיסור ,חדא ,משום דכי סחיט ליה הבגד

הביתואיסורגיזהועבודהדידהמדרבנן.ותירץ,דהיינולאחרפדיון.והקשה

מתלבן קצת והוי מכבס ,או משום מפרק דאסיר כמו סוחט ענבים וזיתים.

החזון איש )פרה סימן ג' סקי"ד( ,היאך מוקי לה לאחר פדיון ,הא בסוגיין

ובתוס' בכתובות )ו (.ד"ה האי ,מייתי דהערוך פליג אטעמא דמפרק ,משום

איתא לענין קודם פדיון ,דמדאורייתא שריא בגיזה ועבודה .ותירץ ,דעיקר

דהכא הולך המשקה לאיבוד ולא ניחא ליה ,ופסיק רישא דלא ניחא ליה

קושייתו ,מהלכתא דילפינן לה מחטאת ,אהלכתא דרבי יוסי בן המשולם

שרי .ותוס' פליג עליה דסברי דאף דלא ניחא ליה לכתחילה אסור .והחשק

דגוזזבמספריים,ותירץדאיכאלאוקמילדרבייוסיאחרפדיון,ואיןהכינמי

ה

מסכת בכורות דף כה
יג כסלו התשע"ב
דבסוגיין לא מוקמינן להא דרבי יוסי הכי ,אלא דסבר כרבי שמעון דפליג

הפעולה,אבללאאייריבדיןהצמר(כתבהמהרי"טאלגזי)מב]א[( ,דמהאי

אהיקש לחטאת .עוד כתב החזון איש ליישב קושיתו ,לפי מהשכתבו תוס'

טעמא אפילו מחיים שריא גיזתו .והקשה ,מהא דלעיל )טו (:איכא פלוגתא

חולין)יא(:ד"החטאת,דהאדילפינןפרהמחטאת,היינובעיקרהפרהולומר

ולחדמאןדאמרלאילפינןמהאיקרא,אלאמ"תזבחואכלת"דאיןלךהיתר

שנפסלת במום כחטאת ,אבל דין גיזה ועבודה לא מיקרו דין בעיקר הפרה,

בהן עד שעת אכילה ,ולדידיה ודאי אף גיזה אסורה בהנאה עד השחיטה,

ולגבייהולאהוקשופרהלחטאת.

ואםכןאמאיאמרינןהתםדאיכאבינייהולהאכיללכלבים,ולאאמרינןנמי

י(גמ' ,והתניא שתי שערות וכו' רבי יוסי אומר גוזז במספרים ואינו חושש.

דנפקא מינה אם גיזתו אי שריא .ולהכי פליג אתוס' ,וסבר דגיזתו אסורה.

כתבהחזוןאיש )פרהסימןדסק"ו(,דלמאןדאמרבעליחייםנדחים,ליכא

והא דהוכיחו תוס' דגיזה שריא בהנאה ,היינו דבשחט אחר שגזז שריא

לאוקמישהיתהכולהאדומהכשהקדישהואחרכךהושחרובהשנישערות,

השחיטה להנך גיזות].וכעין זהכתבו תוס' לקמן )כו (.ד"ה התולש ,דאיכא

דבנראהונדחהאףבידולתקןהוידיחוי,ועלכרחךאיירידהוושחורותבזמן

למימר דאף דהצמר אסור ,זריקת הדם שריא ליה[ .וכן כתב רבינו גרשום

שהקדישה ,ולהכי לא הויא דחויה מעיקרא ובידו לתקן לא הוי דיחוי .אבל

)ד"ה וחכמים אוסרים( ,דגיזתו אסירא משום דפסולי המוקדשין אסורים

הקשה ,הא דרשינן בבבא מציעא )ל" (.ויקחו" )במדבר פי"ט פ"ב( ,שתהא

בגיזה,ומשמעדאסורמדאורייתא.

פרהבשעתלקיחה,אםכןבעינןשתהאבאותהשעהאדומהתמימה.וכבר

יז(רש"י ד"ה וחכמים אוסרין ,דאי שרית צמר הנושרת מחיים אתו לשהויי

ביאר )פרה סימן ג סק"ח( ,דלראב"ד )פ"א מפרה ה"ח( ,ילפינן  דאסור

לבכור כו' ופסולי המוקדשין אסירי בגיזה ועבודה .אמנם הרמב"ם בפירוש

להקדישה בפסלות ,ולרמב"ם לא חיילא עליה קדושת פרה .ותירץ ,דהיינו

המשניות ובספר היד )פ"ג מבכורות הי"א( כתב ,דטעמא דרבנן משום דתנן

דוקא בפסול דאורייתא אבל דין גזיזה דהכא אינו אלא מדרבנן .עוד תירץ,

לקמן )כו (:מצוה לאכול בכור תוך שנתו בין תם בין בעל מום ,ואי שרית

ד"ויקחו" לא קאי אהא דכתיב "אדומה" אלא אהא דבתיב "פרה" ,ומיעט

לצמרו איכא למיחש שישהנו אחר שנתו .וביאר החק נתן ,דסבר דליכא

דוקאשלאיקחועגלה.אמנםלמאןדאמראיןדיחויבבעליחייםאתישפיר,

למיחששיבואלידיגיזהועבודה,דאטוברשיעיעסקינן.

דאיכאלאוקמישהושחרושערותיהאחרשהקדישה.

יח(]מתני' ,את שנראה עם הגיזה מותר) .וגיזה עצמה ודאי מותרת ,דאחר

יא(רש"י ד"ה גוזז ,אלמא משום דאין מתכוין לשום גיזה וכו' .וכן כתב

שחיטהשרילגזוז(.לכאורהקשה,דבשלמאלמאןדדרישלעיל)טו(:מ"תזבח

הרמב"ם )פ"אמפרהה"ג(דשרימשוםדאינומכוון.וכתבהשפתאמת ,דכן

ואכלת"דאיןלךבהםהיתראלאמשעתאכילה,ילפינןדאחרשחיטהשרי

משמעמתוס'לקמן)לד(.ד"האילימא.והקשה,היכיחשביליהאינומתכוון,

לגוזזו ,אלא למאן דדריש התם מ"תזבח ולא גיזה" ,מהיכי תיתי דאחר

הא גוזז להדיא ,ולכל הפחות הוי פסיק רישא ואמאי שרי .ותירץ ,דשמא

שחיטהשרי.וישליישב,לפימהשכתבו תוס'לקמן )לב(:ד"הפסקמתניתין

סברידהגוזזהיינודוקאבצריךלצמר,וכלהיכידלאבעילהלאחשיבגוזז.

מני,דאחרשחיטהשרילכלביםדאיתקש"לצביואיל",מהאיטעמאנמישרי

וכן כתב המים קדושים דלא אסרה תורה אלא לנהוג בו מנהג חולין שגוזז

לגוזזו[.

להנאתו ,והראיה ,דאף צמר שנשר איכא איסור להנות בו .אמנם הקשה

יט(גמ' ,שחטו דברי הכל שרי .ביאר המים קדושים ,דמרש"י ד"ה מכלל

השפתאמת,דברא"ש לעיל)פ"אסימןיא(כתב,דעוברבלאודלאתגוזאף

דאסרוד"השחטו ,נראהדטעםהגזירהשייכאאףבשחטו,אלאדכיוןדצמר

בגוזזמחמתמכהדלאבעילצמר,וצריךעיון.

המחובר לשחוט הותר ,אי הוו אסרי לצמר שנשר הוי מיחזי כחוכא

יב(רש"י ד"ה דלא שכיחא ,ומילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן .הקשה

ואטלולא,אבלבמתדצמרהמחוברבואסור,שייךשפירלמיגזרולאסוראף

השפת אמת ,הא ניחא אי בעינן גזירה מיוחדת לפרה ,איכא למימר דכיון

שנתלש .אמנם הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ג מ"ד( ביאר ,דכיון דטעם

דלאשכיחאלאגזרובהרבנן,אבלהכאדגזרירבנןאכלקדשיבדקהבית,

הגזרה משום שמא ישהנו אחר שנתו ,לא מסתבר למיגזר אלא בשמת,

אמאינפיקמינייהופרהדלאשכיחא.ועוד,אילאגזרולאוסרהבגיזהמאי

ואגלאימילתאדלאבעילשחטואלאלהשהותו,אבלהכאדשחטוולאחזינן

מקשינןדיחללויגזוז,האליכאאיסוראומהלולטרוחולפדותה.להכיפירש,

שרצהלהשהותואמאינגזור].ואיכאלמימרדהיינולשיטתובאותהקודמת,

דהכי קאמרינן דכיון דפרה אדומה קשה למוצאה הקילו בה לגוזזה דהוי

דלהשהותהיינואחרשנה,אבלרש"ידסברדשהיהכלדהוחשיבאשהיה,

איסור דרבנן ,ושפיר מקשינן אמאי בעינן למידחי איסור גיזה דרבנן ,יפדנה

משום דחיישינן שמא יבוא לגיזה ועבודה ,אף בשחטו איכא למחשביה

ותשתריבגיזה.

דשהה[.

יג(תוס'ד"המדרב סבר,שאםהיהסוברדדברשאיןמתכויןמותרמנאליה

כ(גמ',כיפליגיבמת).כלומרדלרבייהודהבמתמודהעקביאדאסורורבי

וכו'.הקשההצאןקדשים,אםכןלאיבעיתאימאדאמרינןדרבייוסילאסבר

יוסי סבר דבמת שרי( .כתב החזון איש )סימן כא סק"י( ,דלרבי יהודה דלא

ליה כרב ,מנא ליה לרב דטעמיה דרבי יוסי משום דתולש לאו היינו גוזז.

שריעקביאאלאבנשחט,וטעמיהכיוןדכברהותרעכשוכלהצמרואילולא

ותירץהרש"ש,דלמסקנאלאבעינןהוכחהדהיינוטעמיה,משוםדרבייוסי

היהנושרהיהמותר,איןראוילאסוראותושנשר.ואףלרבייוסי,מדאמרכי

בחולין )קלז (.נמי סבירא ליה תולש לאו היינו גוזז .אמנם החק נתן ביאר,

פליגיבמת,משמעדווקאבמתשריעקביא,אבלמחייםמודהלרבנןדאסור,

דלמסקנאהדרינןממאידסברימעיקרא,דטעמיהדרבייוסידתולשלאוהיינו

וטעמיה,דמחייםאיכאלמיחשטפישמאישהה.

גוזז,וסביראלןדהאדפסקרבכרבייוסיהיינוכוותיהולאמטעמיה,דטעמא

כא(גמ' ,הכא בגיזת בעל מום עסקינן שנתערבו בגיזי חולין .כתב הרמב"ם

דידיהמשוםדאיןמתכויןמותר,ואנןשרינןמשוםדתולשלאוהיינוגוזז,וכן

)פ"גמבכורותהי"ג(,גיזתבכוראפילובעלמוםשנתערבהבגיזיחוליןאפילו

ביארו תוס' לעיל )כד (:ד"ה והיינו דכתבו ,ולאידך לישנא דאמרי רב סבר

אחת בכמה אלפים הכל אסורים ,הרי הוא דבר חשוב ומקדש בכל שהוא.

כרבייוסיוכו'.

והקשה הכסף משנה ,הא בסוגיין קאמר רבי ירמיה בבלאי טפשאי ,משמע

יד(תוס' ד"ה שער ,בתוה"ד ,וכי תימא הא דשריא וכו' אבל גוזז דמתכוין

דליתאלדרבנחמןדפירשכןהברייתא,והיכיפסקהרמב"םכוותיה.ותירץ,

אסור.הקשהבחידושיהגרי"ז,האניחאאיהויאיסוראדרבנןאיכאלמימר

דמשמעליהדלאפליגרביירמיהאלאבביאורהברייתא,אבללדינאמודה.

דבמכוון קנסוהו ,אבל הכא דאיסורא דאורייתא הוא ,אטו משום דעבר

כב(גמ' ,שם .תנן בערלה )פ"ג מ"ג( האורג מלא הסיט מצמר בכור בבגד

באיסורגיזההויטעםלאוסרה.

ידלק .וביאר הר"ש )שם( ,דהכא איירי במלא הסיט שנתערב ,דבפחות הא
חזינןבמתניתיןדבטלואינואוסר.

דףכהע"ב

כג(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ג מבכורות הי"ג( דגיזת בכור שנתערבה

טו(בא"ד ,והלא אף בקדשים דם מותר בהנאה משנעשית מצותו והתם

בחולין אוסרת בכל שהוא ,והאורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק,

דליכא מצוה למה יהא אסור .הקשה בחידושי הגרי"ז ,היכי מדמה תוס'

והיינו מתניתין דערלה )פ"ג מ"ג( .והקשה הראב"ד ,אם באורג תנינן דאין

גוונא דליכא מצוה לנתקיימה מצוותו ,הא נעשית מצוותו הוי טעם להתיר

אוסר בפחות ממלא הסיט ,כל שכן דגיזה לא תאסור בפחות ,ומדוע פסיק

ולהפקיע כל דינים דהוו ביה ,והכא דלא נעשית מצוותו אף דליכא מצוה

הרמב"םכסוגייןדאוסרתבכלשהוא.ותירץ,דשאניגיזהדאוסרתבכלשהו

אסור,וכדחזינןבכריתות)ד(:דדםהקזהאסור,אףדליתביהשוםמצוה.

משוםקנסדשהיה.אינמי,משוםקנסשעברבאיסורגיזה.והקשההמהר"י

טז(בא"ד,דשריבגיזהמתזבחנפקאדמשמעתזבחולאתגוז).כלומר,לאסור

קורקוס,אכתינקנוסאףבטוויוארוג.ותירץ,דהאורגהיינומצמרשנשרדלא

ו

מסכת בכורות דף כה – דף כו
יג כסלו – יד כסלו התשע"ב
עבר איסור .עוד יש לומר ,דדיינו שנקנוס בגיזה עצמה ,משום דהויא כמו

מותר בהנייה .וביאר המהר"י קורקוס ,דדייק לה מסוגיין ,דלא מספקא ליה

שנעשהבההאיסור,מהשאיןכןבארוגוטווי.והמהרי"קגופיהתירץ,דאין

אלא בתמימה הא בעלת מום שריא ,וביאר טעמו ,דדווקא בבכור חיישינן

כוונתהרמב"םדגיזהאוסרתבכלשהוא,דלאכתבכלשהו שנתערב,אלא

שמא ישהנו ,משום דמצוה לאוכלו תוך שנתו ,מה שאין כן בשאר קדשים

גיזת הבכור שנתערבה ,וכוונתו לבכור שלם שנגזז ,דודאי חשוב טפי ממלא

דליכאלהאידינאלאחיישינן.

הסיט,ומשוםהכיאוסר.

ד(רש"י ד"ה התולש צמר וכו' ,מחיים לרבנן מהו .ביאר הצאן קדשים,

כד(גמ',שם .בתמורה )לד(.מוקימתניתיןדערלה )פ"גמ"ג(דמלאהסיטלא

דלעקביא ליכא לספוקי בעולה ,כיון דשרי בבכור בעל מום אף דלית ביה

בטל ,בדעבד מינה "צפרתא" דהיינו בגד ,ומשום הכי חשוב ולא בטיל .וכן

כפרהולאחיישלשמאישהנו,כלשכןבעולהתמימהדאתיאקצתלכפרה,

כתב הרא"ש )בסוגיין סימןז( ,דלא אמרינןדאוסראלא במלאהסיט דעביד

ודאישלאיחושלשהיה.אמנםהמיםקדושים ביאר,דרש"ידייקמהאדלא

מיניהצפרתאדחשיבולאבטיל.אמנםהר"שבערלה )פ"גמ"ג(הקשה,דלא

מספקא ליה בבעל מום אלא בתמימה ,ולרבנן אתי שפיר דליכא לספוקי

שייך לעשות מגיזה שאינה טוויה צפרתא והיכי אוסר הכל ,ועיין באות

בבעל מום ,דאי בבכור דנאכל במומו אפילו הכי גזרו שמא ישהנו ,כל שכן

הבאה.

דנגזורבעולהדאינהיוצאהלחוליןבלאפדיון,אבללעקביהמצילמיבעיאף

כה(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ג מבכורות הי"ג( ,דגיזת בכור שנתערבה

בבעל מום ,דדלמא דוקא בבכור לא גזר שמא ישהנו משום דמותר לאכלו

בחולין אוסרת הכל ואורג כמלא הסיט בבגד כולו ידלק .והקשה הכסף

בלאפדיון,מהשאיןכןעולהדבעיאפדיון.ועייןבאותהבאה

משנה,האבתמורה )לד(.אמרינןדלאחשיבאלאבדעבידמיניה"צפרתא",

ה(בא"ד ,שם .אמנם בשיטה מקובצת )השלם( ביאר בשם תוס' חצוניות,

והיאךכתבהרמב"םדסיטבלא"צפרתא"חשיבולאבטיל.ותירץ,דהרמב"ם

דהכא איירי אליבא דעקביא ,דאסר בתולש מבכור תמים דחזי להקרבה,

סבר דהא דבעינן "צפרתא" להחשיבו ,היינו דווקא בשער נזיר דלא חשיב,

דחיישדלמאמשההומפקעליהמקדושתמזבח,ועודדליתביהשוםהיתר.

אבלצמרהבכורדחשיבטפי,אףבלאצפרתאלאבטיל.והקשההמהרי"ק,

וקא בעי אי אסר בעולה כבכור או דלמא שאני עולה דמכפרא ולא משהה

דלדבריו שער נזיר דאוסר הוי דווקא "בצפרתא" ,והרמב"ם כתב )פי"ט

לה.

מפסולי המוקדשין הי"ב( ,דאף בשער חשיב "במלא הסיט" אף דלא עביד

ו(רש"יד"המיאיכא,בסוה"ד ,האודאירשעהוא.הקשההמהרי"טאלגזי

מיניה "צפרתא" .ולכך תירץ ,דהרמב"ם סבר ד"מלא הסיט" לא בעי

)מב(]ו[(,כיוןדקיימאלןלעיל)כה(.כרבייוסיבןהמשולםדתולשלאוהיינו

"צפרתא",וצפרתא"לאבעיא"מלאהסיט",דכלחדהויטעםלאחשובי.עוד

גוזז,אםכןכשתלשלאעברבלאודלאתגוזואמאימיקרירשע,ואימשום

תירץ,דהרמב"םסבר,דההיאדתמורהדלאכהלכתא,כדחזינןבכלאיםדלא

מעילה ,הא בעולה דידיה חשיב כגזבר עלה ,וגזבר אינו מועל עד שיוציא.

בטילאףבלא"צפרתא".

וכתב הראשית ביכורים ,דלפי מה שכתבו התוס' לעיל )כד (:ד"ה והיינו,

כו(גמ' ,שם .תנן בערלה )פ"ג מ"ג( ,האורג מלוא הסיט מצמר הבכור בבגד

דתולש נאסר מדרבנן ,יש לומר דמהאי טעמא מיקרי רשע ,אי נמי משום

ידלק ,ובמוקדשין מקדשין בכל שהן .והקשה הר"ש )שם( ,מאי שנא בכור

דעבר ב"לא תעשון כן לה' אלוקיכם" )דברים פי"ב פ"ד( ,וכדאיתא בחולין

דאין אוסר בפחות ממלא הסיט משאר קדשים דאסרי בכל שהוא .ותירץ,

)קלה(.דגיזהמכחשהלבהמה)ועייןלעילכה.אותח(.

דבכורהיינובעלמום,ומוקדשיןהיינותמימים,ואףדתרוייהואסיריבגיזה,

ז(בא"ד,שם.כתבהמיםקדושים,דאיןכוונתרש"ילומרדקנסינןליהלאסור

רבנן החמירו טפי בתמימים .והראב"ד )פ"ג מבכורות הי"ג( תירץ ,דדווקא

הגיזה ,דהא עקביא מתיר בתולש מבעל מום אף דעבד איסורא ,אלא

בכור דלית ליה מתירין בטל בפחות מ"מלא הסיט" ,מה שאין כן מוקדשין

מספקינן,משוםדהכאליכאלטעמאדלאמשהילהכיוןדמכפרא,דאיירינן

שיש להם מתירין דכיון שנפל בהו מום יכולים להפדות לא בטלי אף

ברשע שעבר אלאו ולא חייש ליה ,ובודאי לא יחוש לכפרת עשה ואתי

בכלשהו.

לשהויי.

כז(גמ' ,ומאן תנא קמא רבי יהודה היא וכו' .כתב בשו"ת נודע ביהודה

ח(תוס' ד"ה התולש צמר ,בתוה"ד ,אי נמי חשיב האי צמר כבעל מום

)מהדורא בתרא יורה דעה סימן קצג( ,דרבי יהודה דאוסר לשיטתו אזיל,

מעיקרו] .ואמרינן לעיל )יד (:דבעל מום מעיקרו לא בעי העמדה והערכה[

דסבר מין במינו לא בטיל .והקשה השמן רוקח ,אם כן אמאי אמרינן דרבי

והקשההחקנתן,דבחולין )קלה(.מקשינןאצמר,והאבעיהעמדהוהערכה.

יוסידשרילטעמיהדלאאסרירבנןבשחוטה,האאףאיהוואסריבשחוטה,

ותירץ ,דשאני התם דהוי קדושלבדק הבית דעיקרם לדמיהם עומדים ,ולא

לאהויאוסרכלהגיזותדסברמיןבמינובטל.

שייךלפלוגיבהוביןתםלבעלמוםמעיקרו.

כח(גמ' ,כי היכי דקבר בה האי קבר איניש אחרינא ,אגב דמנגחי אהדדי

ט(בא"ד,וקצתהיהנראהלפרשוכו'ומיבעיליההצמרשנתלשאימשתרי

שכיחבהומומא.כתבהשילמורא,דודאיבעלמאלאחיישינןלה,אלאהכא

נמיבהכי.הקשההחקנתן,דהכאמספקאליהאיחיישינןדלמאמשהילה,

כיוןשנתערבבוקברובעלמוםויצאמחזקתכשרותו,חיישינן.

גהיינו חשש מדרבנן ,ולפירושו הוי איסור דאורייתא .ועוד ,איך אמרינן
חטאתואשםלאתיבעילך,האלפירושהתוס'אידםשרילצמר,שייךבהו

דףכוע"א

נמי כמו בעולה .ותירץ ,דאין הכי נמי דהספק אי דם שרילצמר,שייך בכל

א(גמ' ,בעי רבי ינאי התולש צמר מעולה תמימה מהו .כתבו התוס' לעיל

קדשים,ומספקינןבסוגייןשתיספקות,חדאכמושביארוהתוס',ואםתימצי

)כה (:ד"ה שער ,דמדאורייתא ודאי שריא והא דמספקא ליה היינו מדרבנן.

לומר דהדם מתיר לצמר ,אכתי מספקא לן בעולה אי חיישינן שישהה לה,

והקשה השיטה מקובצת )השלם( ,דבפסחים )לג (.אמרינן המתחמם בגיזי

ומדרבנן,ושייךדוקאבעולהולאבחטאתואשם.

דגברא הוא דקדיש לה והוא הקדיש גיזותיה ,ודווקא בכור דרחמנא קא

דףכוע"ב

מקדיש ליה אסור מדרבנן ,דלא אסרה תורה גיזותיה] .אמנם לכאורה

י(גמ',אודלמאכיוןדעולהנמימכפראאעשהלאמשהילה .ולאאיפשט.

עולה מעל ,דהיינו מדאורייתא .ועל כן פליג ,וביאר ,דאסור מדאורייתא,

משמעותהתוס')שם(דאףבעולהאסוררקמדרבנן.ועייןאותהבאה[.

וכן כתב הרמב"ם )פ"א ממעילה ה"י( דהוי ספק ,והקשה הראשית ביכורים,

ב(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת קושיית השיטה מקובצת .ותירץ הראשית

הא תנן בערכין )כא (.חייבי עולות ושלמים ממשכנים אותן ,ופירש רש"י

ביכורים,דבפסחיםאייריבצמרדהויעלהבהמהבזמןשהקדישה,אבלהכא

)שם( ד"ה ממשכנין ,דאף דעולה מכפרא אעשה ,הואיל ולאו חובה הוא

איירינןבצמרשגדללאחרמיכןועלכןנאסרמדרבנן .ובמצפהאיתן תירץ,

עליהלאחשובלהכפרהואתילשהויי,ומוכחדחיישינןלשהיה,ואמאילא

דבפסחים איירי היכא דבזמן הנאתו היתה העולה תמימה ,והכא איירינן

פשטינןמהתם.ותירץ,דהתםממשכניםמספקדלמאישההלה.עודתירץ,

בגוונא שכשנהנה היתה כבר בעלת מום אף שנתלש בתמותה ,וכן כתב

דתוס'בראשהשנה)ו(.ד"היקריב,אוקיהאדממשכניםבמתרשלמלהביאה

המרומישדה.

ומוציא הוצאות חנם שלא לצורך ,להכי תלינן דישהה לה ,אבל הכא

ג(גמ' ,שם .פירש רש"י ד"ה התולש ,דדווקא בתמימה מבעיא ליה ,אבל

מספקינןבסתםאדםשאינוהתרשל.

בעלת מום ודאי גיזתה אסור דחייש לגיזה ועבודה .אמנם הרמב"ם )פ"א

יא(גמ' ,שם .כתב המרומי שדה ,מדלא מספקא ליה בשלמים ,מוכח

ממעילהה"י(כתב,וכלשיתלשמכלהקדשיםאחרשנפלבהןמום,הריהוא

דשלמים חשיבי כבכור ומעשר ,דלאו לכפרה אתו .וכן משמע ביומא )לו(.

ז

מסכת בכורות דף כו – דף כז
יד כסלו – טו כסלו התשע"ב
דאמרינן בחטאת מתודה עוון חטאת ,בעולה עוון לקט שכחה ופאה,

ביןתמיםביןבעלמום,שנאמר"לפניה'אלוקיךתאכלנושנהשנהוכייהיה

ובשלמים לא איירי .וכתב המאירי )שם( ,דעל שלמים אינו מתודה ,אלא

בומוםבשעריךתאכלנו".וכתבהמהרי"טאלגזי)כב(]ג[( ,דמדבריומשמע

אומר דברי שבח והודאה ,וכן כתב הרמב"ם )פ"ג ממעשה הקרבנות הט"ו(.

דאף בעל מום הוי דאורייתא .אמנם הט"ז )יורה דעה סימן שו סק"ו(

ועייןמהשכתבנובמסכתמנחות)דףעגאותח ואותט(.ועייןעודבמרומי

והפרישה)שםסקט"ז(כתבו,דקראלאאייריבבעלמוםאלאבתם,אבלבעל

שדה זבחים )כט :ד"ה אבל( .ובמשך חכמה )שמיני ד"ה ועשה את קרבן

מוםמהשנאכלתוךשנתוהיינומדרבנןשלאיבואלידיתקלה.

העם( .ובהגהות פורת יוסף )חולין קלד( וטל תורה )שם(  .ובגבורת ארי

כ(רש"י ד"ה עד כמה ,ליטפל בבכור בזמן הזה .הקשה הרש"ש ,הא מדתנן

)תעניתכג.ד"ההביאו(,והמצפהאיתן)שם(ובתועפותראם)סימןתמאג(.

במתניתין"ובשעתהמקדשאםהיהתמיםאמרלותןואקרבנומותר"מוכח

יב(גמ' ,אמר רבי אלעזר אמר ריש לקיש כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו רב

דהואהדיןבזמןהמקדש.

נתן בר אושעיה אמר כל שאינו מתמעך וכו' .כתב הרא"ש )סימן ו'( ,דכיון

כא(בא"ד ,שם .אמנם הרמב"ם )פ"א מבכורות הי"ד( לא חילק בין זמן

דלא אתמר הלכתא כחד מינייהו ,נקטינן לחומרא ,דכל שאינו מתמעך עם

המקדש לזמן הזה] .ולכאורה יש לומר ,דהרמב"ם לשיטתו )אות יד( ,דהא

הגיזהאסור,וכלשכןעיקרוהפוך.אמנםהרמב"ם)פ"גמבכורותה"ב(,כתב,

דמטפל ילפינן מקרא "דלמשחה" והוי דאורייתא ,ולהכי דוחה ומעכב דין

בכור שהיה וכו' והוא הצמר שעיקרו הפוך כלפי ראשו אסור וכו' .וביאר

הקרבתהבכור,אבלרש"ידסברדהאדמטפלהוידרבנןואסמכינהואקרא,

הכסףמשנה,דהאדפסקכרישלקיש,היינומשוםדהואמארידתלמודאטפי

לא יעכב דין הקרבן ,ומשום הכי כתב ,דבזמן הזה איירי .ועוד ,דלרמב"ם

מרב נתן ,ועוד ,דרבי אלעזר נמי סבר כוותיה ,ועוד .דמדפריש רבי אלעא

חדשההתורהדין"למשחה"אףעלנתינה,ומשוםהכיאףקרבןדנותןלכהן

דידיה ,משמע דאיהו נמי סבר כוותיה ,ועוד ,דמסתבר טעמיה דאי אפשר

להקריבוזוכהבבשר,בעילקייםבולמשחה,דאילאלאקייםנתינה,אבל

לגיזהבלאנימיןהמדולדלות.

רש"י דסבר דדין טיפול דרבנן הוא להקל על הכהן ,ודאי אינו שייך אלא

יג(גמ' ,תנא נשר להודיעך כחן דרבנן .דאסרי אף בנשר מאליו .הקשה

בנתינתכולולכהן,ולאבקרבןדאיןמטריחהכהןבכך[.

המצפה איתן ,כיון דכח דהתירא עדיף ,הוי ליה לאשמועינן טפי דעקביה

כב(גמ',מנאהנימיליוכו'בכורבניךתתןלי .עייןאותידשיטתהרמב"ם,

מתיראףבתולש.ותירץ,דשאניהכאדכבראשמועינןהאיחידושבברייתא,

דמתניתיןדקתניחייביןליטפלבבכורבהמהדקהל'יוםהואמשוםלמשחה.

וכתב,דכעיןזהכתבהרא"שבנדרים)דףכח.ד"התנא(.

וקשה ,אם כן למאי בעינן הני קראי .וכתב הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ג



מ"א( דהני קראי ,רמז המה .וביאר בהערות להגריש"א ,דסבר הרמב"ם
דעיקרההמתנהמדיןלמשחה,ושיעורהזמןהוידרבנןואסמכתא.

פרקעדכמה

כג(גמ' ,הכהנים הלוים והעניים המסייעים בבית הגרנות אין נותנים להם
יד(מתני',עדכמהישראלחייביןליטפלבבכורוכו'.כתב הרמב"םבפירוש

וכו'.כתבהרמב"ם)פי"במתרומותהי"ח(,דטעםהאיסור,משוםדצריךליתן

המשניות )פ"ד מ"א( ,דהיינו טעמא משום שכל מתנות כהונה ,אין נותנים

להם חלקם בכבוד וכו' ,שעל ידי שולחן המקום הם אוכלים וכו' ,ומתנות

אותם לכהן אלא דרך גדולה וקרבה למקום ,כמו שנותנים מתנות למלכים

אלולה'הם,והואברוךהואזוכהלהם.אמנםרש"יבערכין)כח(:ד"האלא,

הגדולים,ואמררחמנאלמשחהולגדולה,ולפיכךאיןנותניםלהםשוםדבר

כתבדאשתכחדלאשקילליהבתורת"תרומה"אלאבתורת"שכר",כלומר

שישבועמלוטורח.ועייןלקמןאותכב.

דלאמיקרינתינה.אמנםתוס'לקמן )נא(:ד"ההלכך כתבו,דהחסרוןמשום

טו(מתני' ,בדקה שלשים יום וכו' .כתבו התוס' לקמן )נג (.ד"ה ואיזהו,

שמפסידיםשארכהניםשלאיתנואלאלהם].אמנםלכאורהלביאורהתוס'

דשלושיםיוםדהכאוכןחמישיםדגסה,היינובבאכהןליטלו,שלאיתננולו

צריךעיון,היאךאמרההגמ'"ואםעושיןכןחיללו"חללו[.

קודם זמן זה ,אבל בגוונא שלא בא כהן ,מחויב לטפל בו עד שימצא כהן,

כד(גמ' ,הכהנים הלויים והעניים המסייעים .כן גריס רש"י ד"ה בבית

דהאמחויבהואלקייםבומצותנתינה.

הגרנות,וכןברא"ש)סימןא(,אבלהרמב"ןבהלכותיולאגרס"עניים".וכתב

טז(מתני',אמרלותןואקרבנומותר .הקשה בחידושיהגרי"ז)בכורותנד,(.

בחידושי החתם סופר בנדרים )פה ,(.דכן דעת הרמב"ם דלא הזכיר האי

הא בירושלמי חלה )פ"ב ה"ח( איתא ,דבכור כביכורים ומתחלק לכהני

איסור בהלכות מתנות עניים ,והיינו לשיטתו )פי"ב מתרומות הי"ח והי"ט(,

משמרשקרבבו.ותירץ,דהירושלמיאייריבישראלשמקריב,ומתחלקלכהני

דאסורלסייעמשוםדאיןזהדרךגדולהוכבוד,והכהניםמשלחןהמקוםהם

משמר כשאר קרבנות ,אבל מתניתין איירא בגוונא שנתנו הישראל לכהן

אוכלים ,אם כן בעניים ליתא להאי טעמא .וכתב החתם סופר ,דכן משמע

מחיים ,והיינו דדקיימא לן בבבא קמא )קט (.דכהן מקריב עולתו בכל עת,

מדקאמר"שחתםבריתהלוי".ובהערותעלהרמב"םבפירושהמשנה,כתבו

ועורהשלו.אמנםהקהילותיעקב)סימןכו(ביאר,דמהירושלמימשמעדבכל

דהרמב"ם גרס הענייםבלא"ו",וכוונתו כהנים ולויים עניים ,דהכי אורחא,

גווניהבכורמתחלקלכהנימשמר,אלאהכאאיירינןבכהןמאותוהמשמר.

דכהןעשיראיןדרכולהטריחעצמולקבלהתרומה.

ועייןאותהבאה.

כה(תוס' ד"ה מלאתך ,בתוה"ד ,ואםתאמר האי ביום חמישים וכו' .ותירץ

יז(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת .כתב הרמב"ם )פ"א מבכורות הט"ו(,

השיטה מקובצת )אות כט( ,דביכורי יחיד אין מביא בעצרת עצמה .וביאר

ויראה לי שהבכור נותן לכל כהן שירצה .וביאר המהרי"ט אלגזי )מג( ]ב[(,

המהרי"ט אלגזי )מב( ]ז[( ,דלהכי אין מביאין ביכורי יחיד בעצרת ,משום

דאתי לאפוקי משיטת הירושלמי בחלה )פ"ב ה"ח( ,דבכורות ניתנים לאנשי

דלכתחילהבעילהביאעמוקרבן,ואותוקרבןאיןדוחהיוםטוב.

משמר ,וסבר שדינו כשאר מתנות כהונה שנותנם לכל כהן שירצה .וכתב,

כו(גמ' ,משום שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות .ביאר הראשית בכורים,

דממתניתין מוכח כשיטת הרמב"ם מדקאמר "אמר לו תן לי ואקרבנו" ,ואי

דאמרשנראה ככהןהמסייע ,משוםדאיןהכהןנותןההנאהלידיהישראל,

שייךלכהנימשמרהיכימפסידזכותכהנימשמר,ומשוםהכיסמךהרמב"ם

וכדמצינוגביזןאתאשתחברודאמרינןדאינומהנהו,ובעלהפטורמלשלם

להאידינאד"תןליואקרבנו"למהשכתבדנותנולכלכהןשירצה,דמהכא

לו ,ואף אי נימא דבהמתו לא דמיא לאשתו ,יש לומר דכיון שהיא בהמת

מוכחלה.

הקדש ,איכא אינשי טובא שהיו מתנדבים לזונה חינם .ובהערות הגרי"ש

יח(מתני',בכורנאכלשנהבשנהביןתםביןבעלמום.איתאבראשהשנה

אלישיבביאר,דאיהויפועלדיליה,כגוןזורהודששארתבואתו,מיקריכהן

)ו ,(:בכור מאימתי מונין לו ,אביי אמר משעה שנולד ,רבי אלעזר בן יעקב

המסייע ,אבל הכא מטפל בבכור משום שהוא שלו ,ולא בשביל הישראל,
אלאשהישראלהרויחדאיןצריךלטפלבה,לאמיקרימסייע.

אומרמשעהשנראהלהרצאה,ולאפליגי,האבתם)מוניםמשעתהרצאה(
הא בבעל מום )מונים משנולד( .וכתבו התוס' שם )ז (.ד"ה הא בבעל מום,
דבנולדתםואחרכךנפלבומום,כיוןדכשנולדהיהעומדלמזבח,מוניםלו

דףכזע"א

משעהשנראהלהרצאה.אמנםהטור)יורהדעהסימןשוס"ח(כתב,דמונים

א(תוס' ד"ה ואתי ,בסוה"ד ,וגבי תרומה לא מצינו שיצריך בשום אכילה

לועדמלאתשנהללידתו.אבלהש"ך )שםסקי"ד(הגיהבדבריו,דמוניםלו

בגדולה דשמא לא שייך גדולה אלא בבשר .הקשה המרומי שדה ,מהא

עדמלאתשנהמיוםשמיניללידתו,והיינוכתוס'.

דכתבו התוס' בזבחים )עה (:ד"ה שביעית , ,דמשום הכי שרי לחמץ עיסת

יט(מתני',שם.כתבהרמב"ם )פ"אמבכורותה"ח(,הבכורנאכלבתוךשנתו

תרומהבערבפסח,אףדאסורלמעטאכילתתרומה,משוםשמקייםבהבכך

ח

מסכת בכורות דף כז
טו כסלו התשע"ב
"למשחה" .ועוד ,דבסוטה )טו (.אמרינן במנחה דנאכלת בשמן משום

מתירין ,דלטעם ד"עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר" ,אף אי יותר

למשחה .ותירץ ,דהתם מיירו במצה שהוא לחם עוני ,ומשום הכי בעינן

הגברא יש לו מתירין הוא ,אמנם לצד דיש לו מתירין חשוב האיסור כמין

לאפות בדבש משום למשחה ,מה שאין כן בתרומה שנאפה חמץ היינו

במינוכלפיההיתרומשוםהכילאבטיל,תליבחפצא,וכיוןדהכאהתרומה

למשחהואיןצריךיותר.

לאתשתנה,לאחשיבישלומתירין.

ב(גמ' ,ותנא מאי טעמא לא קאמר מתנות כהונה .עיין ברש"י ד"ה ותנא,
דביאר ,דקאי אטובת הנאה ,ולדידיה למסקנא אסור בשאר מתנות כהונה,

דףכזע"ב

ולא שרינן אלא בתרומה .וכן פסק הטור )יורה דעה סימן שלא סמ"ד(.

ט(גמ',טובלואוכלבתרומת חוץלארץ .כתבהר"ןבפסחים )דף מח,(.דרב

והקשה ,הבית יוסף )שם( ,היאך כתב הרמב"ם )פי"ב מתרומות ה"כ(,

עמרםמצריךטבילה,משוםשאיןדניםאפשרמשאיאפשר.ואףדאיןיכול

דישראל רשאי לומר כן אף לענין בכור או שאר מתנות .ותירץ ,דאפשר

דלהטהרלגמרי,מכלמקוםמהשיכוליעשה.ועייןאותהבאה.

שהרמב"םפירשדהאיתנאסביראליהכביתשמאי דאמרי)לקמן לב(:לא

י(רש"י ד"ה וכי הזאה ,בזמן הזה דכיון דאין עכשיו הזאה הערב שמש נמי

ימנה ישראל עם הכהן על הבכור ,וסבר דהוא הדין לשאר מתנות ,והיינו

לא בעי .ומשמע דטבילה בעי .והקשה בחידושי הגרי"ז ,כיון דליכא הזאה

משוםדקאתילמנהגבהומנהגחוליןכלומרלהאכילםלישראל.וסביראליה

מאי מהניא טבילה ,ולישרי ליה בלא טבילה .אמנם בביאור הגר"א )יורה

נמי דהא דאסור לישראל להמנות עם הכהן על הבכור לבית שמאי ,היינו

דעה סימן שכב סק"ו( ביאר ,דנסתפקו אי בעי טבילה ,אבל הערב שמש

דוקאבלאפדיון,אבלעלידיפדיוןמותר,והיינודקאמרדקדושתדמיםנינהו

פשיטאדלאבעי,וכןמשמעמתוס'ד"הולית.

ואתילמיטעילומרשכברנתחללהקדושתםעלהנךד' זוזידיהיבאביאמו

יא(תוס' ד"ה וכי ,היו הולכין ומזין בארץ .כתבו תוס' בחגיגה )כה (.ד"ה

ויאכילם לישראל ,משום הכי לא שרי למימר הכי אלא בתרומה דקדושה

שרצועה ,דאין הזאה בחוצה לארץ משום שהמים נטמאים בטומאת ארץ

קדושת הגוף ,דליכאלמיחש ,וכיון דאנן קיימא לן כבית הלל דשרו לימנות

העמים.ועודכתבבחידושיהגרי"ז,דאףהמזההיהנטמא.

עליו אפילו גוי ,ממילא כי היכי דשרי למימר הכי בתרומה שרי נמי בבכור

יב(בא"ד,וגםאיןצריכיןלפרושכממתכדתניאכלטומאהשאיןהנזירוכו.

ושארמתנות.וברש"ש תירץ,דבערכין )כח(:אמרינן,האומרערךבכורעלי

ובתוס'נזיר)נד(:ד"התאשמעכתבובשםרבינוחייםכהן,דאיןהנזירמוזהר

אומדין כמה אדם רוצה ליתן בבכור זה ליתנו לבן בתו ,ואי הוי איסור אף

על כלי מתכות .אבל רבינו תם פליג וסבר דאף בנגיעת כלי מתכות מוזהר

מדרבנן ודאי לא הוו שמין ליה ,ועל כרחך דתנא דהתם פליג אדידן ופסק

ומגלח ,דחרב הרי הוא כחלל .ומכל מקום כתב הרמב"ן בבבא בתרא )כ(.

הרמב"םכוותיה.ועייןפרושרבינוגרשום)ד"הותנאקמא(,ואתישפיר.

בשםרבינותם,דכהןאינומוזהרעליה,והאיכללאדמשוהליהלנזירלאו

ג(]גמ' ,רב חמא יהיב ליה לשמעיה .וביאר רבינו גרשום ד"ה יהיב ליה

דוקא,שהרירביעיתדםשאיןהנזירמגלחעליהוכהןמוזהרעליה,אףהכא

לשמעיה,כהן,דהיינובשכרוולאחיישלנראהכמסייע.לכאורהנראהלבאר

נימאאיפכאדאףדנזירמוזהר,כהןלאהוזהר.

דלאחשיבמסייעממשמשוםדלאהתנומעיקראשישמשנועבורהתרומה.

יג(בא"ד,בסוה"ד ,ונראהדעכשיוכיוןששורפיןאותהוכו'.הרא"שבחולין

)ב.ז.[(.

)פרקחסוףסימןד(ביארדטעמיהדהלכותגדולות,דדווקאבימיהאמוראים

ד(תוס' ד"ה תרומת ,בתוה"ד ,ולא כמו שפירש הקונטרס לאוכלה זר וכו'

שהיה להם בארץ ישראל אפר פרה והיתה חלה נאכלת ,להכי תקון חלה

דבהדיא מוכחבמנחותוכו'.ותירץהרמב"ן,דהתםאייריבמחצהעלמחצה,

שניה בחוץ לארץ שיתנה לכהן,אבל בזמן הזה דבטל אפר פרה ואף בארץ

אבל הכא דבטלה ברוב שרי לזרים ,ודייק לה משנוי הלשון ,דאמרינן גבי

ישראל לא אכלי לה ,אף בחוץ לארץ לא בעי להפריש חלת כהן .אמנם

שמואל"בטלהברוב",וגבירבה"מבטלואכיללהבימיטומאתו",ומדפריש

המעדנייו"ט )שםאותח(כתב,דנראהכתוס',דאדרבהכיוןדהאידנאאינה

ברבהדשרילאכלהבטומאה,מוכחדשמואלשריאףלזרים.

נאכלתבשוםמקום,טפיאיכאלמיחששישכחודיןאכילתחלה.ועייןבאות

ה(תוס'ד"האוכל,בתוה"ד,מיהוהייתיוכו'ושארמכריושיתקייםבומוקף.

הבאה.

הקשהבחידושיהגרי"ז,מדחזינןדשריבאכילהקודםשתרם,מוכחדלאגזרו

יד(בא"ד,שם.כתבהרא"שבעבודהזרה)פ"דסימןט(,דמעולםלאנתחייבו

דליהוי טבל אלא מצות הפרשה הוא דאיכא ,ומה  שייך מוקף ,כיון דלא

אלאארצותהסמוכותלארץישראל,לפישהיושיירותמצויותלארץישראל

התיר הכרי .ועוד ,מאי מהני הנשאר למיהוי מוקף הא בעי למיחל על מה

שלאיבואולהקלבפירותארץישראל,אבלארצותהרחוקותמארץישראל

שאכל דאינו מוקף .והביא ,דתוס' בביצה )ט (.ד"ה גלגל כתבו ,דבעי שיור

לא נתחייבו .וכתב הפלפולא חריפתא )שם אות ק( ,דאף דאמרינן )בסוגיין,

מעט מן הכרי דליהוי שייריה ניכרים .ועיין מהרי"ט אלגזי )אות מה(

עמוד א( דרחוקים מפרישים חלה ,היינו משום דהוי דבר מועט ,ולהכי

שהאריך.

חייבום.וביארהמעדנייו"ט)עלהרא"שחוליןשם(,דלהאיטעמאאתישפיר

ו(גמ' ,ואוכל לה כהן קטן .פירש רש"י ד"ה כהן ,וכן תוס' לקמן )עמוד ב'(

שיטתההלכותגדולותדלהכילאחייבוחלהשניה,דאינודברמועט.

סוד"הוכי,דלאודווקאקטןדהואהדיןגדולשטבללקריו,וכןכתבהרמב"ם

טו(גמ',לימדעלהבכורדנאכללשניימיםולילהאחד.הקשההשפתאמת,

)פ"ז מתרומות ה"ח( .אבל הראב"ד )שם( כתב ,דדוקא קטן שרי אבל גדול

היכי שמעינן דנאכל לשני ימים ,נימא דנאכל ליום ולילה ,ומיירי שאוכלו

אסורדחיישינןלזיבה,אוגזרינןביהאחרטבילהאטוקודםטבילה,ומשום

ביוםהאחרוןשלהשנה,וכיוןשהלילההולךאחרהיוםשאחריומיקריהאי

הכי היכא דאיכא קטן לא יהבינן לגדול שטבל .וכתב הכסף משנה ,דנראה

לילה יום של שנה שאחריה .ותירץ הרש"ש ,דבקדשים אזיל הלילה אחר

דסברבהאדתנןבחלה )פ"דמ"ח(חלתחוץלארץאסורהלזבים,היינואף

היום שלפניו ,ומשום הכי קרי להאי לילה שנה של היום שלפניו ,אמנם

שטבלו,והואתמוה,חדא,אמאימחמרינןבהודלאתיהנילהוטבילה,ואף

השפתאמתכתבדשינויאדחיקאהוא.

אינימאדגזרו,אמאיגזרינןבכלגדול,האהויגזירהלגזירה.ועלמהשכתב

טז(גמ' ,נפקא ליה מובשרם יהיה לך כחזה התנופה .הקשה הרש"ש ,הא

דגזרואחרטבילהאטולפניה,קשה,דאםכןבטלתתורתטבילה.

אכתי מיבעיא ליה "שנה בשנה" ,למישרי שחיטת בכור ביום האחרון של

ז(גמ',רבהמבטלהברובוכו' .כתבהביתיוסף )סימןצטס"ו(,דאףדבדרבנן

השנה אף שנאכל אחר שנתו ,דלא שמעינן לה מחזה ושוק ,ואף דאיתא

שיש לו עיקר מן התורה אסור לבטלו בידים ,הא דשרינן הכא לבטל אף

בזבחים )כה(:דפסחאיתביהדיןשנה,ואפילוהכינאכלאחרשנתו,היינו

דרבנן שיש לו עיקר מן התורה ,היינו משום דבתרומת וחלת חוץ לארץ

משום דשנה דידיה לא כתיבא באכילה ,אבל בכור דכתיב תאכלנו שנה

הקילו טפי מבעלמא .וכתב ,דאף ליש אומרים דבדרבנן דאין לו עיקר מן

בשנה,מנאליה).ועייןבאותהבאה(.

התורהנמיאסורלבטלובידים,הכאשאניושרי.

יז(גמ' ,שם .הקשה הלחם משנה )פ"א מבכורות ה"ג( ,דחזינן בסוגיין דהא

ח(גמ',שם .הקשהבשו"תשאגתאריה )חדשותסימןיב(,היאךבטלברוב,

דבכורנאכללשניימיםולילהאחד,חדיליףמ"שנהבשנה"ואידךמ"ובשרם

הא "דבר שיש לו מתירין" אפילו באלף לא בטיל .ותירץ ,דשאני תרומת

יהיה לך" ,ומצינו לרש"י שמזכה שטרא לתרי ,דבבמדבר )פי"ח פי"ח( ד"ה

וחלת חוץ לארץ דהקילו בה .אמנם בשו"ת ישועות יעקב )יורה דעה סימן

כחזה כתב,דילפינןליהמ"ובשרםיהיהלך",ובדברים )פט"ופ"כ(ד"השנה

שכב(כתב,דכיוןדהתרומהלאתשתנהאלאהכהןיטהר,לאמיקריישלה

בשנהכתב,דילפינןליהמשנהבשנה.

מתירין ,והמגיה )שם( תלה פלוגתתם בטעמי הר"ן נדרים )נב (.בגדר יש לו

יח(תוס' ד"ה שנה בשנה ,בתוה"ד ,וצריך לאוקמא לההיא שמעתא דשנה

ט

מסכת בכורות דף כז – דף כח
טו כסלו – טז כסלו התשע"ב
בלא רגלים שברגלים לחודייהו שבכל שנה איכא בל תאחר .והקשה

קדשים ליכא הפסד הקדש ,דאף במומו יפדנו ,דבלא פדיה אכתי אסור

בחידושיהגרי"ז,האנפקאמינהלעניןבעלמוםדלית ביהדיןהקרבה ליכא

בהנאה הוי .אמנם תוס' בעבודה זרה )יג (:ד"ה נועל ,ביארו ,דהיינו משום

בלתאחר,ושייךלאוכלובשנהשאחריה,ועודדבלתאחרהואדיןבהקרבה,

דכונס לכיפה הוי נמי קנס שהקדיש על חינם ,ובבכור דלא הקדישו לא

ושנההואדיןבאכילה.

קנסינן .וכתב המנחת אברהם בשם הגרי"ז ,דנפקא מינה בין הטעמים לענין

יט(בא"ד,דרשינןבכלחדמענינאדקרא.פירשוהתוס'בבבאמציעא )סה(.

מעשר ,דלטעמא דתלי אי בעי פדיון ,מעשר הוי כבכור כיון דלא בעי פדיון

ד"השכירות,דהכאליכאלמימרכדהתםדאיןנאכלאלאבשנהשניה,דהא

במומו,אבללאידךטעמאדקנסינןליהשהקדישו,מעשרנמיקנסודקאעביד

כתיבבשמות)פכ"בפכ"ט("ביוםהשמיניתתנולי".

ליהבידים.
ח(גמ',בדוקיןשבעיןדכוליעלמאלאפליגידאסורמפנישהןמשתנין,לא

דףכחע"א

נחלקואלאבמומיןשבגוףכו'.כתבהרמב"ם )פ"גמבכורותהט"ד(,השוחט

א(גמ',אבלמפניהשבתאבידהלבעליםאמרורשאילקיימושלושיםיום.

אתהבכוראףעלפישהואמוםגלוישאינומשתנהבשחיטה,כגוןשנחתכה

כתב הרמב"ם )פ"א מבכורות ה"ח( ,הבכור נאכל בתוך שנתו בין תמים בין

ידו או רגלו כו' .ודייק בחידושי הגרי"ז ,דדווקא הני מומים מיקרו מומים

בעלמוםשנאמר"לפניה'אלוקיךתאכלנושנהבשנהוכייהיהבומוםוכו'

שבגוף לא משתנו ,אבל שאר מומים משתנים ,ולדבריו דוקין שבעין לאו

בשעריך תאכלנו" .וביאר המהרי"ט אלגזי )כב( ]ג[( ,דמשמעות הקרא דאין

דווקא .אמנם כתב ,דהרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ד מ"ג( כתב ,דדווקא

ביניהםחילוקאלאבהאדתם"לפניה'"ובעלמום"בשעריך",האלעניןזמנו

דוקיןשבעיןמשתנהאחרמיתה].ומשמעדשארמומיןאיןמשתנים[.

שוו .ועוד ,דכתיב "ו" וכי יהיה וגו' ,ומוסיף על ענין ראשון .והקשה ,אם כן

ט(תוס'ד"הרבימאיר,בתוה"ד ,הךדהכאקריליהבסמוךקנסא.וכןכתב

מאי מהני סברא דהשבת אבידה ,הא אמרינן לקמן )לא (:דבדאורייתא לא

רש"יבביצה)כז(.ד"האטו,דהויקנס,ולהכיכתבדאישחיטליהאחרדסבר

תהני האי סברא ,ולרמב"ם אסור לאכלו אחר שנתו מדאורייתא .ותירץ,

שהתירו מומחה ,מודה רבי מאיר דרואין אחר שחיטה .וכתב הרמב"ן

דעיקר האיסור לאכלו אחר שנתו הוי בתם ד"לפני ה'" הוא ,וכיון דהתורה

)בהלכותיו( ,דלדבריהם אין הלכה כרבי מאיר דאין הלכה כרבי מאיר

רצתהלחזקהאיסוראסרהאףבעלמום,ומשוםהכיאסרהבזמןהבית,אבל

בקנסותיו .אבל הביא ,דההלכות גדולות )הלכות בכורות דף קלט עמודה ג

בזמן הזה מודה הרמב"ם דמדאורייתא שרי ,ואינו אלא דרבנן זכר למקדש,

מדפי הספר( פליג ,וכתב ,דאפילו שחט אחר שאינו שלו בשוגג נמי אסור,

ומשוםהכיאקילורבנןמשוםהשבתאבדה.

ודייק לה מדקתני "הואיל ונשחט" ,ולא "ושחטו" דהיינו כל שנשחט אסור,

ב(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת קושית המהרי"ט אלגזי .והרש"ש תירץ,

ולאו דוקא דשחיט ליה איהו ,וכדאמרינן בהדיא ,דגזרינן מומין שבגוף אטו

דאמרינןבראשהשנה)ו(:דאיןמוניםאלאמשעהשנראהלהרצאה,וטעמא,

דוקין שבעין .והא דקאמר קנס ,לאפוקי דלאו דינא הוא ,ואם כן הלכתא

דיצא מספק נפל ושרי באכילה ,חזינן דשנה הויא מעת שנראה לאכילה,

כוותיה.

המום לא היה ראוי לאכילה ,ושנה ללידתו הויא מדרבנן ,ולהכי השבת

דףכחע"ב

הכאנמימדאורייתאמנינןליהמשעהשנפלבומום,משוםדבזמןהזהקודם
אבידהשפירמהנילהשהותו.

י(רש"י ד"ה הואיל ונשחט ,ואי בדוקין שבעין וכו' .הקשה הצאן קדשים,

ג(גמ' ,אמר רבי אלעזר מנין לבכור שנולד בו מום בתוךשנתו וכו'שנאמר

מדאמרמשוםקנס ולאמשוםשמאנשתנה,מוכחדרבימאירדאוסרהיינו

לפניה'וכו'.כתבבחידושיהגרי"ז,דדוקאלדידןדשלושיםיוםלאהוואלא

אמומין שבגוף ,אבל אכתי לא מוכח ממתניתין דמודה רבי יהודה בדוקין

בנפל בו לאחר שנתו ,איכא למימר דהיינו משום השבת אבידה .אבל לר'

דאסור ,ואיכא למימר דפליגי בתרתי ,חדא בגוף אי קנסו ,ועוד בעין אי

אלעזר דאף בנפל בתוך שנתו נותנים לאחר שנתו ,ליכא למימר דטעם

חיישינןלמשתנים.ותירץהחקנתן,דאםכןהוילרבימאירלמימרלתרוייהו,

ההמתנהמשוםהשבתאבידה,ומשוםהכייליףלהמקרא.

דבעין אסור משום דמשתנה ובגוף משום קנס ,ומדקאמר רק לקנס ,מוכח

ד(רש"יד"האינורשאי,וקסלקאדעתיןאנולדבומוםבתוךשנתוקאיוכו'.

דלאפליגיאלאבהא.

הקשה הרש"ש ,מהיכי תיתי להאי סלקא דעתא .וביאר איפכא ,דאדרבה

יא(רש"יד"הלמאי,בתוה"ד ,הואילולאקיםלןהימשתניוהילאמשתני

מדגלי בברייתא דהנך שלושים יום הוו משום השבת אבידה ,סלקא דעתין

כולהו אסירי .הקשה המהרי"ט אלגזי )פרק ד( ]כט[( ,לשיטת הפרי חדש

דאייריבנפלהמוםאחרשנתודאיבנפלהמוםתוךשנתואיתליהשהותעד

)כללי ספק ספיקא סימן יג( ,דאף גבי ספק ספיקא שאין מתהפך אזלינן

סוףשנתו.

לקולא ,אמאי אמרינן הכא במסקנא דאסור ,הא איכא ספק ספיקא ,חדא

ה(בא"ד ,ואישחיטליהיסריחהבשר.וכןכתברבינוגרשוםלעיל )כז(:ד"ה

דשמאאותומוםמןהמומיםשאינםמשתניםהוא,והויודאימחייםובהיתר

אינו רשאי .והקשה החשק שלמה )בהגהותיו שם( ,אמאי לא יאכלנו בעליו

נשחט ,ואפילו אי נימא דמן המומין המשתנים הוא ,אינו מוכרח דמעיקרא

הישראל ויתן דמיו לכהן ,הא בכור בעל מום שרי לישראל באכילה .ותירץ

לאהויקבוע,ושמאמעיקראהויקבוע.ואיןלומר,דמשוםדלאהוסיףהספק

המרומישדה,דהאאמרינןלעיל,דמקראד"ובשרםיהיהלך")במדברפי"ח

השניסיבתהיתרלאמיקריספקספיקא,האכתבהפריחדש)שםסימןיב(

י"ח(,ילפינןדבכורבמומוניתןלכהןולאמצינוכוותיה,ומשמעדבלאוהאי

דאףתוספתהמציאותמיקריספקספיקא.

קראבאיסורוקאישנשארקרבןואסורבאכילה,ולהכיהשתאנמידדרשינן

יב(גמ' ,לימא תנן סתמא כרבי מאיר לא בדוקין שבעיןודברי הכל .הקשה

מיניהדשריבאכילההיינודווקאבגוונאדאתילידכהן,אבלכל דלאאתי

בשיטה מקובצת בשם תוס' חצוניות ,הא על כרחך כרבי מאיר אתיא ,דתנן

לידכהן,באיסורקרבןקאי,ומשוםהכיאיןיכולהישראללאוכלו.והקשה

נשחט על פיו ישלם מביתו והיינו כרבי מאיר דדאין דינא דגרמי .ותירץ

בהערות הגרי"ש אלישיב ,הא קרא מפורש הוא ,דבכור בעל מום שרי

השיטה מקובצת ,דעל פיו היינו שציוה לעבדיו ובני ביתו לשוחטה ,דהוי

באכילה ,דכתיב בדברים )פט"ו פכ"א( "בשעריך תאכלנו הטמא והטהור

כאילו שחטה בידים .והקשה המהרי"ט אלגזי )ל( ]א[( ,מאי מהניא דהוו

יחדיוכצביוכאיל".

עבדיוובניביתו,האאיןשליחלדברעבירהולאמיקרימעשהדיליה,ואכתי

ו(בא"ד ,שוחטו ומולחו עד שימצא כהן .עיין באות הקודמת .הקשה

גרמי הוי .ותירץ ,דאיירי שהיו שוגגים שהיו סבורים דמומחה הוא ,וכתבו

המהרי"ט אלגזי )פרק ד ]כד[( ,מאי מהני דשוחטו תוך שנתו ,הא דין שנה

תוס'בבבאקמא)עט(.ד"הנתנו,דבשוגגיששליחלדברעבירה.

נאמר אאכילה ,וכיון דלא מקיים לה מה הועיל בשחיטתו .והוכיח מכאן,

יג(תוס'ד"הרביע,בתוה"ד ,לאמשוםדתיתיכסומכוסכו'.וכןכתבותוס'

דרש"י סבר כביאור הט"ז והדרישה ,דטעמא דרבנן דתוך שנתו ,כדי שלא

בבבאבתרא)לה(.ד"הומאישנאדלאקיימאלןכסומכוס,וכןמשמעבתוס'

יבואלידיתקלה,ולהאמהנישפירהאדשחטו.

יבמות)לז(:ד"הוממון,ובתוס'בבאקמא)ט(.ד"ההלכך.אמנםברש"י)שם(

ז(תוס'ד"העד ,והוהמצינןלפרשוכו'.כלומר,איןזקוקלכונסולכיפהוכו'

ד"ה אי כלקוחות משמע דסבר דהלכה כסמוכוס ,וכן כתב הרשב"ם בבבא

ומעשיםבכליוםשמשמריםאותםעדשיפולבהםמום.וטעמאדאיןכונסים

בתרא)צג(.ד"הורביע,ומסתבראדלדידהובסוגייןנמיהיינוכסומכוס.

בכורבזמןהזהלכיפה,כתבותוס'לקמן )נג(.ד"הואיזהו ,דכיוןדבכורנאכל

יד(גמ' ,לימא תנן סתמא כרבי מאיר .כתבו התוס' בבבא קמא )ק (.ד"ה

במומו לבעלים בלא פדיון ,אי כונסו לכיפה איכא הפסד הקדש ,אבל שאר

טיהר,דסוגייןאזלאכרבששתדסבר"קםדינא",ואםכןמטימאאתהטהור

י

מסכת בכורות דף כח – דף כט
טז כסלו – יז כסלו התשע"ב
וחייב את הזכאי לא מוכח מידי ,דאף לרבנן חייב ,דלא הוי גרמי דבדבורו

ה(מתני',הנוטלשכרולדוןדיניובטליןלהעידעדותיובטלים .כתבהרמב"ן

טימאוחייב.ולאמוכחאלאמטיהר,דאיירישעירבבעלהביתעםפירותיו,

בקידושין)נח,(:מדלאקאמרדינוועדותולשוןיחיד,אלאדיניוועדותיודהוי

ומזיכה ,דשילם לו דהיינו גרמי ,ולמסקנא דמוקי אף חייב וטימא דקעביד

לשון רבים ,מוכח דכל דיניו ועדותיו בטלים ,ואף אותם דלא נטל עליהם

בידיים ,אגב אחריני הוא )דהא בפיו קם דינא והזיק כבר( .ולאידך תירוץ

שכר.ועייןבשיטהמקובצת,וכןגרסתובקידושיןדעדותובטלה,אמנםלענין

כתבו ,דסוגיין כרב חסדא אזלא דלא אמרינן קם דינא ,ואם כן אף חייב

דיןגרסודיניובטלין(.

וטימאלאוכלוםהוא,עדשיעשהבידיו,ומוכחמכולהמתניתין.

ו(מתני' ,שם .כתב הרמב"ן בקידושין )נח ,(:דהא דעדותו בטלה לא הוי

טו(תוס'ד"הלימא ,דלאמתוקמאבנשאונתןביד דהאנשחטעלפיוקתני.

כשאר פסולים דרבנן ,דאמרינן בסנהדרין )כו (:דבעו הכרזה וקודם הכרזה

אמנם התוס' בבבא קמא )ק (.ד"ה טיהר ,כתבו ,דעל פיו לאו דווקא ,ואיירי

כשרים,דהכאמעצמהבטלההעדות,כיוןדלאהעידאלאמשוםהשכר.עוד

שהואשחטו.וברא"ש)סימןד(כתב,דמהכאלאמוכחכרבימאיר,דאףרבנן

כתב,דאיהחזירהשכרהויאעדותכשרהאףדלאעבידתשובה.עודכתב,

דלא דייני דינא דגרמי ,מודו דבבכור משלם אגרמי משום קנס ,שלא יבוא

דאף באותה עדות שנטל עליה ממון מהימן אחר שהחזיר השכר ,דלא הוי

שאינומומחהלהתירבכור,לפישהיאחכמהיתירה.

פסולבתחילתהעדות,אלאכלזמןשנוטלשכרמשניהם קנסוהורבנןובטלו

טז(רש"יד"הכשהואמשלם,בסוה"ד ,ושמאלאהוהנפילביהלעולםמום

מעשיומשוםדעברעל"מהאניבחינם".

קבועעדשימות.כתבהמהרי"טאלגזי)ל(]ג[(,דהכאודאיאייריבזמןהבית,

ז(מתני',שם .כתבהקצותהחושן )סימןלדסק"א(שהר"יבןלב )ח"אסימן

דאמרינןבתמורה)ז(:דבזמןהביתאיןנמכרכלל,אבלבזמןהזהמוכריםתם

יט( ,נסתפק בפסול נוגע אי הוי משום דחשוד לשקר ,או דלא חיישינן

חי ובעל מום חי ושחוט ,ואם כן אף תם הוי שלו דהא יכול למוכרו ,ואף

למשקר ,ופסול מדין קרוב אצל עצמו ,ונפקא מינה בנוטלשכר להעיד ,דאי

דהקונה ישלם עליו פחות משויו דשמא לא יפול בו מום ,מיהו משהו שוה

נימא דמדאורייתא חשדינן ליה דמשקר ,הוא הדין נוטל שכר מאחד ,חשוד

והאודאיישלםלו.

מדאורייתא לשקר ופסול מדאורייתא ,אמנם אי לא איפסיל אלא משום

יז(רש"יד"המשוםגזירה ,משוםגזירתמגדליבהמהדקהוכו'.הקשההחק

קרוב,אבללמשקרלאחיישינן,נוטלשכרנמילאחיישינןליהמדאורייתא

נתן ,אמאי קנסינן הכהן ,הא הוא לא גידלה ברצונו אלא הישראל נתן לו

לשקר,ועלכרחךדלאאפסלאלאמדרבנן].ונוגעלאהוי,דפסולנוגעליכא

הבכורועלכרחובעילטפלבועדשיפולבומום.ותירץ,דכיוןדיכללרעותו

אלאבנוגעבגוףהעדותולאבדבריםמןהצד[.והקצותהחושןהוכיחמקרא

בחורשין ולא עשה כן ,קנסוהו .אמנם המהרי"ט אלגזי )ל( ]ג[( כתב בדעת

דמוציא שם רע ,דנוטל שכר כשר מדאורייתא ,דהא דרשינן דאיירי ששכר

רבינו גרשום ,דבכהאי גוונא דלא גידל מרצונו לא גזרו ,אלא הכא דקנסו

את העדים ,ואפילו הכי כתיב בדברים )פכ"ב פ"כ-כא( "אם אמת והוציאו

אייריבגוונאדכהןהמגדלבהמהדקהוילדהלובכור.

וסקלוה" ,כלומר דסמכינן עלייהו .והקשה בספר המאיר לעולם )ח"ב סוף

יח(גמ' ,טיהר את הטמא שעירבן עם פירותיו .כתבו תוס' בבבא קמא )ק(.

סימן ד( ,הא מאי דדרשינן ששכר עדים ,היינו מדכתיב )שם( "עלילות

ד"ה טיהר ,דאף למאי דסלקא דעתך דכרבי מאיר אתיא ,מוכח דבעירב

דברים" דקאי בגוונא דנמצא שקר ,ואיכא למימר דהא דכתיב "אם אמת

איירי,דאילאמאיקאמרמהשעשהעשויומאיישלםמביתושייךביההא

וכו'"היינודווקאבלאשכר.

לא עביד מידי ,אלא דהווה אמינא דבעל הבית עירב והדיין משלם כרבי

ח(גמ',מימיומימערה .פירשרש"יבקידושין )נח(:ד"המימערה,דסרוחים

מאיר דגרם ההפסד ,ומסקינן ,דעירב הדיין עצמו .עוד כתב ,דמה שעשה

הםולהכיפסולים.אמנםבתוס' )שם(ד"המימיו כתב,דפסוליםמשוםדהוו

עשוי ,היינו בעירב הטמאים ברוב טהורים ,וזהו עשוי דהשתא כולהו

מכונסים,ואנןמיםחייםבעינן.

טהורים ,והא דאמרינן וישלם מביתו לא שייך בכהאי גוונא דלא הפסידו

ט(גמ' ,מה אני בחינם אף אתם בחינם .ביאר הרא"ש )סימן ה( ,דיליף כמו

כלום,ועלכרחךבעירבבפירותמועטיםולהכיהכלנאסרומשלם.

שאניציוניה'ולמדניבחינם,אףאתםלמדתםממניבחינםולאקבלתימכם

יט(מתני',ואםהיהמומחהלביתדיןפטורמלשלם .הקשהבחידושיהגרי"ז,

שכר ]ולכאורה נראה ,דיליף מתרווייהו ,ממה שה' לימד בחינם ,ומהא

כיון דמסקינןדאייריבנשאונתןביד,הויגזלןולאמזיקדהאנטלממוןדחד

דמשה לימד בחינם[ .אמנם הר"ן בנדרים )לז .ד"ה וכתיב( ביאר ,דכאשר

ונתנו לאידך ,וכן כתב רבינו גרשום ,ואם כן מאי מהני מומחה דהוי אנוס,

ציוניהיינודצוהוללמדבחינם.

בשלמא מזיק באונס פטור ,אבל גזלן באונס אמאי פטור .וכתב ,דכיון דהוי

י(גמ' ,ומנין שאם לא מצא בחינם שילמד בשכר .פירש הרא"ש )סימן ה(,

מומחהומהשעשהעשויוהדיןקיים,נראהלומרדאינוגזל,ואינואלאמזיק.

דלא לימא דלא הזהיר משה ללמוד אלא בחינם ולא בשכר ,ויליף מאמת
ואפילוהכיקאמרואלתמכורכלומראלת ַל ֵמדבשכר.
ְ
קנהדישלםעלה,

דףכטע"א

יא(גמ' ,ומנין שאם לא מצא בחינם שילמד בשכר .הקשה המנחת אברהם

א(מתני',אלאאםכןהיהמומחהכאילאביבנה .פירשרש"יד"הכאילא,

בשם הגרי"ש כהנמן ,היכי שרינן ליה ללמוד בשכר ,הא עבר "בלפני עור"

הדר ביבנה דחסיד הוא .אמנם הרמב"ם )פ"ג מבכורות ה"ז( פירש ,שהיה

דמכשיל את המלמד בדין מה אני בחינם .ותירץ בשם בנו הקדוש יצחק,

מומחהגדולוידעוחכמיםשאיןכמותו.

דבכהאיגוונאלאהוילפניעור,כיוןדבאיסורמהאניבחינםעוברהמלמד

ב(רש"י ד"ה בין אמר ,בסוה"ד ,והיה הוא רגיל ליטול כלשכרו .כתב החק

בעצם מה שאין מלמדו בחינם ,ובמה שמשלם לו  לא הוסיף לו איסור.

נתן,דרש"ילשיטתודאילאחסידהוי,ומשוםהכירבנןלאחשדוהוותקנוכן

ובהערות הגרי"ש אלישיב ביאר ,דהכא לאו ברשע איירי ,אלא בנוטל שכר

עבורו,אלאהואלעצמותיקןכדישלאיחשדוהו,והאדאמרינןבגמ'"תקינו

בטלהדמותר.

ג(מתני',ביןתםביןבעלמום .הקשההרש"ש )לעילכח,(:אםכןיתירוכן

דףכטע"ב

לכוליעלמא,דהאליכאלמיחשלמידי,דמכלמקוםנוטלשכרביןהתירבין

יב(גמ' ,המקדש במי חטאת .ביאר הרמב"ם )פ"ה מאישות ה"ג( ,דמקדשה

ליהרבנן"היינודהסכימולתקנתו.

אסר.ותירץ,דלתירוץא'דתוס'ד"התריזימני דאיןנוטלשכרבפעםשניה,

במים עצמם .אמנם הראב"ד )שם( הקשה לפירושו ,הא המים אסורים

איכא למימר שיתיר לו משום דאוהבו ששילם לו ,או להיפך דיאסור כדי

בהנאה ,ולא מצי לקדש בהו .וביאר ,דמקדש אותה בפעולת הבאת המים.

שיביאאליופעםשניה,וכיוןדאיןמחויבלראותו,לאיראהלועדשישלם

ותירץ המגיד משנה ,דאף לרמב"ם דמקדשה בגוף המים ,נהנית שיכולה

לובסתר,ולתירוץשנידתוס'דמחויבלראותופעםשניה,ישלחשודשיתיר,

ליטולפרוטהבשכרהבאתם.

דאייאסוריוכרחלטרוחולראותפעםשניה.

יג(גמ' ,לא קשיא כאן בשכר הבאה ומילוי .כתב הצאן קדשים ,דהכא לא

ד(]גמ' ,בשלמא בעל מום משום דקא שרי ליה אלא תם אמאי .ולכאורה

מצי לתרוצי דהא דשרי ליטול שכר היינו בבטלה דמוכח ,כדמוקמינן

צריךעיון,אמאילאישלםבתם,כיוןדשכרולבדוקוהואטרחובדק,ואמאי

בכתובות )קה(.דייןשנוטלשכרשדיניודין,בשכרבטלהדמוכח,ומייתיליה

יפסיד כשאינו מתירו) .א.ב (.ונראה לבאר ,דבודאי התשלום למומחה אינו

תוס' ד"ה הנוטל ,דדווקא דיין דכי אתו לקמיה בעלי הדינים אינו מחויב

נמוךכשכרפועל,אלאשלמומחה,ואםכןאיאפשרלהעריךהשכרעבור

לדונם ,ולהכי אי רוצים שידונם ישלמו לו שכר בטלה דמוכח ,מה שאין כן

הבדיקהשהואנמוך,אלאעלהתרתואתהבכור[.

הזאהוקידושרמייהרחמנאאכהןדשייךבעבודה,להכיאסורלוליטולאף

יא

מסכת בכורות דף כט
יז כסלו התשע"ב
שכרבטלהדמוכח.

כא(רש"יד"השמעירבנן,ומקפידעלטרחוואינומעבדן.אבלהרמב"ם)פ"ג

יד(מתני' ,החשוד על הבכורות .עיין רש"י ד"ה החשוד .כתב הרמב"ם )פ"ג

מבכורות ה"ח( כתב ,שאינו מעבד עור בכור תמים ,מפני שמפחד לשהותו

מבכורותה"ח(,דחשודדהכאחשדינןליהדמוכרבכורבתורתחולין.וביאר

אצלו ,שמא ישמעו בו הדיינין ויקנסו אותו כפי רשעו .וביאר הלחם משנה,

המהר"יקורקוס,דהיינודמוכרבכורתםשדינוליקרבבמקדש,בחזקתחולין.

דהרמב"ם לא חס אטרחה ,אלא דבעי לאשהויי וחייש דאדהכי ישמעו

ופירש המהרי"ט אלגזי )לא( ]א[( ,דלא ניחא לרש"י לבאר כן ,משום דלא

ויקנסוהו .וכתב ,דמדברי הבית יוסף )יורה דעה סימן שי"א ס"א( משמע,

מסתבר ליה שיעבור באיסור כרת דשחיטת קדשים בחוץ .ועוד ,דבשחיטתו

דהרמב"ם מודה לפירוש רש"י ,דהטור העתיק לשון הרמב"ם ,ועליה כתב

אוסרו בהנאה ומסתברא דיטיל בו מום ואחר כך ישחטנו .אמנם המהר"י

הביתיוסףטעמיהכרש"י.

קורקוסבחדפירושכתב,דלרמב"םאייראמתניתיןבבכורבעלמום,וחשוד

כב(רש"י ד"ה השתא מלובן ,כיון שטרחה זוטא לא קפיד עליה .ולשיטת

שמא כשמוכר בשר בכור בעל מום ,ימכרנו באיטליז ולא בבית דרך כבוד,

הרמב"ם דתלי בזמן מרובה ,ביאר הר"י קורקוס ,דליבון נעשה בזמן מועט,

ולדידיה לא קשה מידי ,דאין כאן איסור כרת ,וגם לא יכול למוכרו באופן

ולאחייששישמעורבנן.

המותרדאיימכורבביתלאיקפצועליו.

כג(מתני' ,אין לוקחין ממנו אפילו מים ומלח .בעבודה זרה )מ (:איתא,

טו(מתני',שם.עייןבאותהקודמתשיטתהרמב"ם .וביארהתוספותחדשים

דהיינו דווקא ממה שלפנינו ,אבל הביא מן האוצר ומן הספינה שרי ,דודאי

)עלהמשנהפ"דמ"ז(,דלאניחאלרמב"םבפירושרש"ידחשדינןליהשהטיל

לאואיסורהוא,דמפחדשישמעוביהרבנןויפסידוהו.

מום,דסברדלהאלאחשדינןליהשיעבורבאיסורהטלתמוםבקדשים,אבל

כד(מתני' ,שם .כתב השפת אמת ,דבשביעית לא קניס רבי יהודה לאסור

להאחשדינןליה,שימכורבתורתחוליןכיוןדהואעצמואינועוברבכלום,

מיםומלח,משוםדלאחמיראכתרומהשהיאאיסורמיתה.

אלאדמכשילהקונה.

כה(מתני',שם.הקשההמהרי"טאלגזי)לא(]א[( ,אמאילאקניסאףבבכור

טז(]מתני',שם.עייןאותידשיטתהרמב"ם.ולכאורהקשהלפירושו,אמאי

דלאליקחהימנוכלום,בשלמאלרש"י )שהובאבאותיד( דבבכורהויחשש

שאני לישנא דמתניתין דהכא ממתניתין דלקמן ,דתנן החשוד להיות מוכר

דרבנןדאסרילאכולבשרשנשחטעלידישהטילמום,אתישפירדלאחמיר

תרומהלשםחולין,האתרוייהובחדגוונאאיירי.ושמאמשוםכןנטהרש"י

ומשום הכי מודה דלא קנסינן ,אבל לרמב"ם )הובא שם( דפירש דחיישינן

מפירושו[.

שיאמר שהוא חולין ואיכא חשש איסור דאו' מאי איכא למימר .ולביאור

יז(מתני' ,אבל לוקחין ממנו טווי ובגדים .הר"י קורקוס ,דייק לשון הרמב"ם

הר"יקורקוסדאףהרמב"םכיוןלחששדרבנןאתישפיר.ועייןאותהבאה.

)פ"גמבכורותה"ח(שכתב,שאינומעבדעור,שמפחדלהשהותו,ולאכתב

כו(מתני' ,שם .כתב התפארת ישראל )יכין פ"ד מ"ט אות מז( ,דבבכור לא

שאינו מעבד וטווה ,דיש לומר שלא חשו מהאי טעמא דלא חיישינן בעור.

קנסו ,חדא משום דלא שכיח כתרומה .ועוד ,דבמאכלים הרגילים אלים

עודפירש,דטוויולבדיםנשתנוטפיולאבעינןלהיתרדחייששישמעו.

יצריהטפי,ומשוםהכילאגזרינןאלאבתרומה.

יח(רש"י ד"ה החשוד על הבכור ,כגון החשוד להטיל מום בבכור .וחיישינן

כז(מתני' ,רבי שמעון אומר כל שיש בו זיקת תרומה ומעשרות אין לוקחין

דהטילמום,ותנןלקמן )לד(.דקנסושלאישחט,וצריךלומרדקנסוגםדאי

ממנו .כתב הרמב"ם )פי"ב ממעשר הט"ז( ,מי שהוא חשוד למכור תרומה

שחיטליהבשרואסורבאכילה,דהאכברשחיטליה.

לשםחולין,אסורליקחממנוכלדברשישבוזיקתתרומהומעשרוכו',וכל

יט(רש"י ד"ה בשר צבאים ,זימנין דמזבין עגל בכור תם וכו' .כתב הרש"ש,

זהקנסמדבריהם.והקשההר"יקורקוס,דרבייהודהדאסרמיםומלחהיינו

דאין כוונתו דחיישינן דמוכרו תם ,אלא דהוי תם והטיל בו מום ,ואמר

משוםקנס,אבלהרמב"םדפסקכרבישמעוןמאיבעילקנס,האמדינאאסור

דמאליו נפל המום ,דהא פירש בד"ה החשוד ,דלא חשיד אלא להטיל מום

דאיכא למיחש לתערובת תרומה .וכתב ,דשמא משום מעשר שני כתב כן,

אבל לא למכור תם בחזקת חולין ,וכן צריך לבאר ברש"י ד"ה שמעו רבנן.

דכיון דמותר לזרים לא בעי למיחש לתערובתו ,ועל כרחך משום קנס הוא.

וכןכתבכברהמהרי"טאלגזי)לא(]א[(.

ועייןבאותהבאה.

כ(גמ',אלאחדאקתניצמרמלובןמצואתו .כתבבהערותהגרי"שאלישיב,

כח(מתני' ,שם .כתב התוס' יו"ט )פ"ב מ"ט( ,דאף רבי שמעון דאסר הוי

דיששדייקו,דדוקאליבוןמןהצואההואדחיישינן,אבלליבוןממשדצובעו

משוםקנס,כדמוכחבגמ')ל(.דאמרינןבאיסוראגופיהקניס ליה].וכןמוכח
מדאמרינן

בלבןמותר,דבהאלאחישינןדומיאדטווי.
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