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בס"ד ,כה כסלו התשע"ב.

מסכת בכורות דף ל ז – דף מג





דףלזע"א

הסמ"ע )חושן משפט רלד ס"ק א( כיון דסתם בהמה בחזקת שאין בה מום

א(מתני',השוחטאתהבכורונודעוכו'ויחזירלהםהדמים.פירש רש"יד"ה

אסורהמדאורייתא.ועוד ,דבכורשלאנבדקאע"פשנתודעאח"כשהיהבו

ויחזיר להם הדמים ,משום קנס דאיסור ספק הוי .כתב המחנה אפרים )נזקי

מוםאסורבהנאהמדרבנן,כדאיתאבמתניתיןלעיל)כח(.ועייןבאותהבאה.

ממון סימן ט'( ,דמדבריו משמע דאף בסיפא דמתניתין לענין טריפה מחזיר

ובאותה'.

הדמים משום קנס .והקשה מהא דבגמ' פליגי רבנן ורבי שמעון בן אלעזר

ד(מתני' ,שם .הקשה בחידושי הגרע"א ,לטעמא דהמחנה אפרים ]הובא

לגבידבריםשאיןהנפשקצהבהם,ומשמעדבדבריםשהנפשקצהבהםכגון

באותא'[דבאכילתאיסורלאמיקרינהנה,היאךמשכחתחיובקרןוחומש

טריפה] ,והא דקצה בהם היינו מחמת איסור[ לכולי עלמא מנכה הדמים

באוכל תרומה בשוגג הרי לא נהנה מהאכילה ,ומשום מזיק אין לחייבו

מדינא ,משום דלא מטיא ליה הנאה מאכילתו ,וכמבואר שם ברש"י ד"ה

חומש,וכןבכלמאכלותאסורותישלפוטרומחיובחטאתבשוגגכיוןשלא

יחזירוכו',ולאמשוםקנס].ועייןבאותג'מהשגרסהשיטהמקובצתבדברי

נהנה .וכתב ,דצריך לומר דאכתי יש שם אכילה על המאכל כיון שאינו

רש"י[ וביאר ,דמה שפירש רש"י משום קנס ,היינו משום דאיירינן באיסור

מזיקו .אבל הקשה ,אמאי במתעסק בחלבים ועריות חייב משום נהנה ,הא

ספק ,דמדינא המוציא מחברו עליו הראיה .והוסיף ,דמה שפירש רש"י גבי

ליתליההנאה.ובשו"תמהריא"ץ )סימןקד(תירץ,דאףדמחמתהצערלא

מכרוהלגוייםדמחשביןלהםדמיבשרבזולכיוןדלאגרםלהםאיסורא,לאו

חשיבאהנאתושוהפרוטה,ולכךהמוכרמחזירלודמים,מכלמקוםאכתי

למימרא דרישא דקתני ויחזיר את הדמים הוי משום קנסא דגרם להם

איכאהנאהמועטתשלפחותמשוהפרוטה,ומחמתהחייבחטאת.

איסורא ,אלא אתי למימר ,דהשתא דלא גרם להם איסורא אשמועינן תנא

ה(כתבהרמב"ם )פט"זממכירההי"ד(,דהמוכרדברשאיסוראכילתומדברי

דיחשיב את הדמים אפילו מכרו במזיד ,דהוה סלקא דעתין לומר ,דמשעה

סופרים,אםהיוהפירותקיימיןמחזיראתהפירותונוטלאתדמיו,ואםאכלן

שמכרוהקנסואותו,ולאיחשבעמוהדמיםכמומוכרבשרבכור,דאףדלא

אכלן ואין המוכר מחזיר לו כלום .וכתב הכסף משנה )שם( בשם שו"ת

הוויאלאאיסורספק,משוםקנסאיחזיראתהדמים,קאמשמעלןדכלכמה

הריב"ש )סימן תצט( ,דהרמב"ם יליף לה מהא דלאהוזכרו במתניתין ובגמ'

דלאגרםלהםאיסוראלאקנסו.ועייןבאותהבאה.

אלאאיסוריתורהכגוןבכורוטבל,ולאאיסורידרבנן.וכןפסקהשולחןערוך

ב(מתני',שם .עייןבאותהקודמת,והמהרי"טאלגאזי )פרקחמישי)נא]א[(

)חו"מ סימן רלד סק"ג( ,וביאר שם הסמ"ע )סק"ד( ,דהיינו משום דקנסינן

תירץ ,לפי מה שמבואר בדברי השיטה מקובצת )השלם( ,דהא דאמר רבי

דוקא באיסור דאורייתא ,ועוד ,דאכילת מאכל האסור מדאורייתא אינה

שמעוןבןאלעזרדנבלותוטריפותהוודבריםשהנפשקצהבהם,היינודוקא

גורמת לו הנאה ,אלא אדרבה מצטער באכילתו] .ועיין מה שכתבנו לעיל

טריפההאמורהבתורהכגוןשטרפהאותהחיתהיערוהיאנוטהלמות,אבל

אותיות א'-ג'[ אמנם הש"ך )יורה דעה סימן קיט סקכ"ז( הקשה ,דאכתי

מתניתיןאייראבשארטריפותדאסוריםמהלכהלמשהמסיניואיןנפשושל

המוכר יצטרך להחזיר ללוקח דמים משום דאיסור דרבנן שוה פחות ,כיון

אדםקצהבהם.ולדבריומהשפירשרש"יבמתניתיןמשוםקנס,היינודלא

שאינוראוילישראל.ועייןבנתיבותהמשפט)סימןקיטסק"ג(.

כהמחנה אפרים ,דאי לאו משום קנס אי אפשר לחייבו להחזיר הממון.

ו(מתני',ומהשלאאכלוהבשריקבר .כתבהסמ"ע )חו"מסימןרלדסק"ב(,

ואמנםכתבהש"ך )יורהדעהסימןקיטסקכ"ה(,דמיירידוקאכשיודעשהם

דדין הקבורה מוטל על הלוקח ולא על המוכר ,משום דחיישינן שהמוכר

דבריםהאסוריםומכרןבמזיד,אבלאםהיהשוגגליכאלמיקנסיה.ועייןבות

ימכרנו לגוי ,אבל בסיפא לענין טריפה קתני יחזיר הבשר למוכר ,משום

הבאה.

דטריפהאינהאסורהבהנאה,ויכולהמוכרלמכרולגוי,ואיןלחוששימכור

ג(מתני',שם.עייןבאותהקודמתושלפניה,בשיטהמקובצת)באותיג(הגיה

לישראל כיון דמכריזין עליו .אבל הט"ז )יו"ד סימן שי סק"ג( כתב ,דהמוכר

בדברירש"י ד"הויחזיר להםהדמים ,במקוםדאיסורספק הוי".דאיסורספי

חייבלטרוחבקבורה,ולאחיישינןשימכרנולגוי.

להו".דהיינודהוויאיסורודאי].ולהאיגירסאליכאלבארבדברירש"יכמו

ז(מתני' ,וכן השוחט וכו' מה שאכלו אכלו .הגירסא במשניות )משנה ו'(,

שביארם המחנה אפרים באות א'[ ואף דאפשר שהיה בבכור מום ,כתב

"ויחזיר להם דמים" כדתנן לענין בכור .וכן פסקו הרמב"ם )פט"ז ממכירה

א

מסכת בכורות דף לז
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הי"ב(והשולחןערוך)יורהדעהסימןקיטסקי"ג(.

עם בני אדם ,וכן שינו ,כיון דרק כשמדבר נגלה המום ,ועל כרחך בעבד

ח(מתני',מכרוהולעובדכוכביםוכו'.כתבהרע"ב)פ"המ"ו(,דברישאלענין

שיוצאבשן,גליקראדסגיבמהשהואגלוילפעמים,ועלכןאףבחרשויוצא,

בכור לא קתני מכרוהו לעובד כוכבים ,משום דבכור תם אסור בהנאה.

אבלהכאלגבימוםדבהמהלאחשיבמוםשבגלוי.ובחידושיהגרי"ז ביאר,

והתוס'יו"ט )שם(ביאר,דאףדלקמן )מב(:מבוארדלביתהללשרילמוכרו

דעבדשחרשוובנפלשינובטלממלאכתו,אבלהכאבעינןמוםדהויחסרון,

במומו לזכרים ,ישראל קדושים הן ומחבבין דבר שהיה עליו קדושה שלא

ולכךבחרשוובנפלשינודליכאחסרוןלאחשיבמום.

להאכילולנכרים,ואםכןאיןשכיחשימכרוהולנכרים.



ט(מתני' ,שם .כתב התוס' יו"ט )פ"ה מ"ו( ,דאם מכרו הקונים את הטריפה

דףלזע"ב

לנכריםביוקרבמחירשמוכריםבהמהכשרה,איןהמוכרמנכהלהםכלום.

טו(תוס'ד"ההשתאמיפרקוכו',וישלומרדסברהשתאדאילאכתיב"פסח

וכןכתבהרמב"ם )פט"זממכירההי"ג(.אבלהפריחדש )יורהדעהסימןקיט

ועור" קמרבינן מכל "מום רע" מום עובר ,והוה אמינא דאתא לאפוקי מקל

סקכ"ג( כתב ,שאינם חייבים למוכר אלא דמי טריפה בזול ,כיון שהוא מכר

וחומר וכו' .הקשה המהרש"א ,דאי אף לתירוץ קמא בעינן קרא ד"פסח

להם בהמה בשווי זה ,ואף שהם מכרוה ביוקר הוי כזכו מן ההפקר .וכן

ועור" ,היינו כתירוץ בתרא .והחק נתן תירץ ,דלתירוץ בתרא לא בעינן קל

מבוארברבנוגרשום.

וחומראלאהכלילפינןמקרא,אבללתירוץקמאעיקרהלימודמקלוחומר,

י(גמ' ,בכור ולימא ליה מאי אפסדתיך וכו' .הקשה המהרי"ט אלגאזי )נא

וקראמסייעו.

]ה[( ,אמאי לא מוקמינן דהמוכר הוי כהן ,ומכר בכור תם לאחר הקרבה,

טז(רש"י ד"ה אם כן ,דבעל מום עובר נמי נפדין פסח ועור מאי אהני ליה

דאסורבאכילהלזרים,ושרילכהנים.

דמשמעמומיןקבועיןולאעוברין.כתבהמהרי"טאלגאזי )נב]ב[(,דמשמע
מדברירש"י,דאףלהאיתירוצאילפינןמ"מוםרע"למעטשאיןשוחטיןעל
מום שבסתר ,ומקרא ד"פסח או עור" ממעטינן דווקא מום עובר ,וכן כתב

פרקעלאלומומין


הרבינו גרשום .אבל בשיטה מקובצת )השלם( כתב בשם תוספות חיצוניות,

יא(רש"יד"האבללאוכו',דהדרבריא.כתב המהר"יקורקוס )פ"זמביאת

ד"פסחועור"הוותרימיעוטי,חדאתילמומיןשבסתרוהשנילמוםעובר.

מקדש ה"ב( ,דמשמע מדבריו ,דאף דפגם בעור לא חשיב מום קבוע ,מכל

יז(גמ' ,תנו רבנן הסדק כל שהוא .ומבואר לקמיה דפגימה שיעורה בכדי

מקוםהוימוםעובר,וכהןשנפגםעוראזנופסוללעבודה.וכןבכורשנפגם

שתחגורבהציפורן.והקשההמהר"יקורקוס)פ"זמביאתמקדשה"ג(,אמאי

עור אזנו פסול להקרבה ,ומה שכתב רש"י "ולא הוי מומא" ,כונתו ,שאינו

כל פגימה אינה פוסלת מדין סדק .וכן הקשה ,אמאי בנקב בעינן מלא

מום המתיר לשחוט את הבכור מחוץ לעזרה .אבל הרמב"ם )פ"ז מביאת

כרשינה ,ובסדק סגי בכל שהוא .ותירץ ,דמום חשיב דוקא כשהוא מגונה

מקדשה"ב(כתב,דעורהמוקףלסחוסהאוזןאיןבומום,ומשמעדלאחשיב

וניכרלרואה,ועלכןסדקשיורדלעומקוניכרפוסלבכל שהוא,אבלפגימה

מוםכלל.

שהיא חסרון מועט שאינו ניכר ,בעינן כחגירת צפורן .וכן בנקב שאין בו

יב(בסוה"ד ,והאיעורהיינואליהרכהשלאוזן.אבלהרמב"ם )פ"זמביאת

חסרוןלאהויגנאי,עדשיהאשיעורכרשינה.

מקדשה"ב(כתב",חמשהבאוזןואלוהםמישנפגםסחוסאזנוכדישתחגור

יח(גמ',שם .כתבהחזוןאיש )סימןכהאותג'(,דשיעוריםאלואינםבכלל

הצפורןבפגם,אבלהעורהמוקףלסחוסהאוזןאיןבומום,ביןניקבביןנפגם

הלכהלמשהמסיני,אלאילפינןלהולעילמקראד"מוםרע",ופליגיבסברא

ביןנסדק".ודקדקהמהר"יקורקוס )שם(,דהרמב"םפליגארש"י,וסברדאף

מהחשיבמוםרע.

כל העור המקיף את הסחוס אין בו מום ,ואפילו שם מום עובר אין עליו.

יט(רש"י ד"ה בידי שמים ,שנולד עמו .הקשה המהרי"ט אלגאזי )נב ]ד[(,

אמנם החזון איש )סימן כה אות ב'( כתב ,דאף רש"י מודה לרמב"ם ,והא

אמאי נקט רש"י כן ,הא איכא למימר דבין מום בידי שמים בין בידי אדם

דנקטאליההיינומשום,שהיאהחלקהגדולשלהעור.

איירילאחרשנולד,אלאדבידיאדםהיינושנוצרעלידיאדםובידישמים

יג(מתני',יבשהכלשתנקבואינהמוציאהטיפתדם .כתבהחזוןאיש )סימן

שנוצרעלידישמיםכגוןעלידיחולי.ובראשיתביכורים תירץ,דכיוןדהכא

כה אות ג'( ,דשיעור היבשות היינו כשיעור נקב כרשינה ,כיון דעיקר פסול

מייריבמוםשאינועובר,פשיטאדאיןלחלקביןמוםבידישמיםלמוםבידי

יבש הוא משום דחשיב כמאן דליתא .אמנם בשו"ת אבני נזר )אורח חיים

אדם ,אלא צריך לומר דבידי שמים היינו מום שנולד עמו ונתחדש דפסול,

סימן א'( כתב ,דמלשון הרמב"ם )פ"ז מביאת מקדש ה"ג( משמע ,דבעינן

ולא אמרינן דאינו מום כיון שנברא כך .ובשי למורא תירץ ,דבאמת כוונת

דתיבש כל האוזן או רובה .והקשה ,מאי שנא דלגבי טריפה אמרינן בחולין

רש"י דבידי שמים היינו בין מום שנגרם בידי שמים בין שנולד עמו ,אלא

)מו (:יבש כחסר .ותירץ ,דיבש כחסר היינו משום דעומד ליפול כמבואר

דרש"ינקטשנולדעמומפנישהואיותרמחודש.

בחולין )שם(,אבלהכאאףדעומדליפוללאחשיבמוםשבגלוי,כיוןשאינו

כ(גמ',וחכמיםאומריםאיןעבדעבריכהןנרצעוכו'.כתבהט"ז)אורחחיים

ניכרלכלאלאלחכמים.ועייןבראשיתביכורים)בעמודב'(.

סימןקכחסקל"ט(,דמהאדאיכאעבדעבריכהןמוכחדשרילהשתמשבכהן

יד(תוס'ד"המההפרט,בסוה"ד ,וישלומרדגביעבדגלירחמנאדבדברקל

אם הוא מוחל על כבודו ,או שנהנה מכך .ובשי למורא כתב ,דכן מבואר

חשיב מום לצאת בו לחירות שמשתחרר בשינו .ביאר הראשית ביכורים,

לעיל )כז (.דרב חמא נתן תרומה לשמשו ,וכתב רש"י )שם( ד"ה שמעיה,

דאף חרשו לא חשיב מום שבגלוי כיון שאינו ניכר אלא לפעמים כשמדבר

דהיהכהן.

ב
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כא(תוס' ד"ה כאן לשחוט ,בתוה"ד ,אי נמי האי דמפסיל כהן משום דאינו

חרסביןבכלימתכותאושטף,נטמאגבובלבד.והקשההראב"ד)שם(,דלא

שוה בזרעו של אהרן .הקשה החק נתן ,אמאי בבהמה הוי מום ונפסלת

מסתבר שמשקין דרבנן יטמאו יותר ממת ושרץ דאורייתא שאין מטמאין

ליקרבלמזבח,האהפסולהואמשום"אינושוהבזרעושלאהרן"ולאשייך

מגבו .וכתב ,דהרמב"ם דקדק דינו משום שגרס לעיל "נטמא גבו לא נטמא

לבהמה.ותירץ,דפסולמשוםדבעינןלהקריבמןהמובחר.ובחזוןאיש)סימן

תוכו" דמשמע דגבו מיהא נטמא ,אבל נקט דאינה ראיה כיון דשיטפא

כה אות א'( כתב ,דלדברי התוס' יש לפרש דלענין בהמה נקב פחות

דלישנאהואאגבכלישטף.וברש"יד"הולאשויה מבוארכדבריהראב"ד,

מכעדשה אינו פוסל כלל ,וכוונת הגמרא ,ד"כאן לשחוט" היינו לגבי בכור

ובחזון איש )בליקוטים( הקשה ,ממתניתין דפרה )פ"י מ"ג( דקתני קלל של

ו"כאןלפסול"לעניןכהן.ודלאכפירושרש"יד"הכאןלשחוט.

חטאת שנגע באכלין ומשקין טהור ,וקלל היינו כלי חרס ולדעת הרמב"ם

כב(בא"ד ,אי נמי מום עובר הוא וכו' .הקשה החק נתן ,אם כן מאיקאמר

דכלי חרס מיטמא מגבו בטומאת משקין לתרומה וחולין ,לגבי חטאת צריך

רבייודןברביאליבאדחכמים,דאיהיורוצעיםבמילתהיאךעבדעבריכהן

ליטמאכולוכמבוארשם)פי"במ"ח(.

נעשהבעלמום,האלהאישינויאדתוס'נעשהבעלמוםאפילובמוםעובר.

ה(גמ',שם .הקשההרש"ש ,דלאדמואהדדי,כיוןדכליחרסשנטמאמגבו

ותירץ,דבמילתלאחשיבאפילומוםעובר,והוסיףדלפיזהישלהגיהבדברי

אףגבולאנטמא,וכלישטףכשנטמאגבו,גבוטמא.אמנםהשיטהמקובצת

הגמ'לעיל"איהכימוםעוברנמי"ולא"אלמהתנןולאמןהעור"כיוןדלא

)אותז'(הגיה",מהכליחרסנטמאגבולאנטמאתוכווכו'",דמשמעדגבו

הויאףמוםעובר.אמנםהמהרי"טאלגאזי )נב]ו[(דקדקמדברי רש"ילעיל

אכתינטמא.

)עמודא'(בד"האבל ,דהוימוםעובר.וכןכתבהרמב"ם)פ"זמביאתמקדש

ו(תוס' ד"ה הרי הוא ,בתוה"ד ,וקשה מכאן לגירסת רבינו שמואל דשבת

ה"ב( .וכתב ,דצריך לומר ,דרש"י פליג על תוס' ,וסובר דבמום עובר ליכא

)טז (.דמשמע דכלי חרס אין מטמאין מגבן כלל וכו' .ובחידושי הרשב"א

חסרוןד"ושבאלמשפחתו".

בחולין )כד(:הוסיףלהקשות,מדבריהגמ'בבבאבתרא )יט:כ,(.לעניןחבית

כג(רש"י ד"ה כפונדיון האיטלקי וכסלע נירונית ,כלומר לזה ולזה דומה.

מלאהגרוגרותשמונחתבחלוןהמבדילביןאהלהמתלבית,דהחביתעצמה

הקשההתפארתישראלבכלים)פי"זמי"בבועזאותי(,הריפונדיוןהואחלק

אינה חוצצת אלא הגרוגרות שבתוכה .ומקשינן בגמ' ,אי פי החבית כלפי

ארבעיםושמונהשלסלע,ואםכןהיאךיתכןדגודלםשווה.ותירץ,דמשום

הבית אמאי אינה חוצצת ,הא כלי חרס אינו מקבל טומאה מגבו ,ומשנינן,

דהפונדיוןהיהעשוימנחושתגודלוהיהכגודלסלעשהיהעשוימכסף,אף

דמייריכשפיהחביתכלפיהמתוכיוןשהחביתמקבלתטומאהאינהחוצצת

שהיהשוהפחות.

בפניהטומאה.ולדברירבינושמואלדאףבגוונאשהכליחרסנטמאמתוכו
איןגבוטמא,אףדפיהחביתכלפיהמתאכתיאיכאחציצה.

דףלחע"א

ז(בסוה"ד ,ואףעלגבדברישסוגיאדהעורוהרוטבמשמעדסברהש"סדיד

א(גמ' ,כמלא נקב של עול .כתב הרע"ב בכלים )פי"ז מי"ב( ,דהתנא מייתי

כלתנורלהכניסולהוציאוכו'.ובחידושיהרמב"ןבחולין )קיח(.כתבליישב

הרבהסימנים,כיוןשהיומקומותשהכירורקאחדמהשיעוריםהללו.

בתריאנפי,אודמיירידלידעצמוישתוך,אודמיירידהידעשוימכליאבן

ב(גמ' ,שמא מקדח וחיסומו שנינו .הקשה השפת אמת לעיל )לז ,(:היאך

ונכנסלתוךהכלי.ועייןשםבחידושיהרשב"א מהשהקשה עליו.ובחידושי

אמרינן דכמלא מקדח פירושו כמלא מקדח וחיסומו ,הא במתניתין ד"מאור

הגרי"זכתבדישלהסתפק,האםישלכליחרסטומאתמגעמתוכו,אודעיקר

הנעשה בידי אדם" מבואר דכמלא מקדח היינו כסלע נירונית ,ולא כשיעור

דין הטומאה שלו הוא תוכו ולא משום דחשיב מגע ,וכתב דדוקא אי הוי

מקדח וחיסומו .ותירץ ,דצריך לומר דכוונת מתניתין כסלע נירונית לבאר

מגע,ישלומרהאיגזירתהכתובדידחשיבכמגעמתוכו,אבלאםלאחשיב

שיעור המקדח עצמו דהוא כסלע ,וממילא כמלא מקדח דשיעורו באופן

מגע,אלאהוידיןדעיקרטומאתובתוכו,לאחשיבתוךמשוםיד.

שהמקדח נכנס ויוצא הוי יותר מסלע ,והיינו מקדח וחיסומו .ובחזון איש

ח(רש"יד"הואיןלווכו',בסוה"ד,ועודדאמרןלעילאיבטומאהדאורייתא

)סימןכהאותד'(תירץ,דאיןכאןכלל,דכלמלאמקדחהואמקדחוחיסומו

וכו'.הקשההמשנהלמלך )פ"אמכליםהי"ג(,דכונתהגמ'לעילאינהלענין

עמו ,אלא דבמקום דלא שנינו מפורש שיעור דמלא מקדח ,קבעה הגמ'

כלי שטף שאין להם תוך ,אלא לענין כלי שטף שיש להם תוך דאף מגבם

דאפשר לומר דהכונה למקדח וחיסומו ,אבל במקום שמפורש השיעור של

טמאים.

מלאמקדחהיינושיעורו.

ט(רש"י ד"ה אין מדרס בכלי חרס ,שישבר אם אדם יושב עליו .הקשה

ג(רש"י ד"ה וצריך אתה וכו' ,כלומר יכול אתה לסמוך על דבר זה .הקשה

הגרע"אבגליוןהש"ס,דבשבת )פד(.ילפינןמקראלמעטטומאתמדרסבכלי

השיטהמקובצת )השלם(בשםתוס'חיצוניות ,אמאינקטההגמ'לשוןצריך

חרס,והכאמבוארברש"ידאיןבומדרסמשוםסבראשאינוראוילישיבה.

אתה להתלות ,הוה לה למימר יכול אתה לסמוך .ועוד ,אמאי נקטה הגמ'

ותירץהראשיתביכורים,דתוס'בשבתד"הלאפוקיהקשו,עלדבריהגמ'שם

דוקאעדותושלחזקיה,האנשנוכמהעדויותולאמצינוחולקעליהם.ולכך

דבכליחרסאיןמדרס,דמצינובחולין )קכט(.דכופתשאורשיחדהלישיבה

פירשכדבריהתוס'ד"הצריךאתה.

טמאה מדרס ,ותירצו ,דכיון דיש במינו טהרה במקוה איכא טומאת מדרס,

ד(גמ' ,מה כלי חרס נטמא תוכו נטמא גבו נטמא גבו לא נטמא תוכו וכו'.

והיינומשוםדישלוהשתוותלאדםשייךבוטומאתמדרס,ואםכןישלומר

כתבהרמב"ם )פ"זמאבותהטומאהה"ג(,דרבנןגזרוטומאתמשקיןמתוכן,

דאףכליחרסישלומעטהשתוותלאדםבמהשמבוארבתוס'בזבחים )צו(.

והיינוכשנפלולאוירכליחרסנטמאכלהכלי,אבלאםנגעבגבו,ביןבכלי

ד"האלא,דישלהםטהרהעלידיחזרהלכבשונות,ולכךאיכאסבראלרבות

ג

מסכת בכורות דף לח – דף לט
כו כסלו – כז כסלו התשע"ב
אף כלי חרס ,והא דממעטינן כלי חרס ומרבינן כופת שאור ,היינו משום

אלאמשוםשסופולמות[.ובמהרי"טאלגאזי )נג(מחדש,דאףדכשעוברעל

הסבראדכליחרסאינםראויםלישיבה.

ידירפואהחשיב מוםקבוע,היינודוקאכשפדאוושחטובעודמומובו,אבל

י(מתני' ,הריס של עין שנקב שנפגם שנסדק .כתב רש"י בחולין )יז (:בד"ה

אם עבר המום על ידי רפואה קודם שיפדה ,חזר לקדושתו הראשונה והוי

פגימת אוזן ,דכל מומין של פגימה שיעורם בחגירת הצפורן .וכתב הרש"ש

כבכור תם .אבל החזון איש )סימן כה אות יט( נקט ,דאין חוזר לקדושתו

)שם( ,דהכי משמע בברייתא לעיל )לז ,(:דקתני "כמה שיעור פגימה כדי

וחשיבכנתרפאלאחרפדיון,דכיוןשנפלבומוםהויכפדוי.

שתחגורבהצפורן",ומשמעדמייריבכלהפגימות.והקשהעלהרמב"ם )פ"ז

טז(גמ',חלזוןזהמוםקבועהואלשחוטעליווזהונחששאמרוחכמים .כתב

מביאתהמקדשה"ד(דכתב,דמישנפגםריסמריסיעיניושיעורובכלשהוא.

הרמב"ם )פ"זמביאתמקדשה"ה(,דהיינושיצאבשריתרבעינועדשיחפה

]ולכאורה יש ליישב על פי מה שמבואר באות הבאה ,שפסולי עין ילפינן

מעטמןהשאורשלהעין.והקשההראב"ד,דאיןנראהדבשריתרהויחלזון

מ"חרוץ",ושםלאנאמרוחילוקיםבשיעורהמום,ודוקאגביאוזןדילפינןלה

נחש,כיוןדלקמן )מ(:במתניתיןמבוארכברפסוליבלת.ולכךפירש,דחלזון

מ"כל מום רע" ,מסור הדבר לחכמים להכריע מה נחשב מום רע ,והם

הוא שורת אדמומית העוברת בשחור של העין .אמנם הכסף משנה )שם(

הכריעושדוקאחגירתצפורןחשיבמום).י.א.[(.

יישב שיטת הרמב"ם ,דיבלת היינו שורת בשר בולטת הרבה ,וחלזון נחש

יא(מתני' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ז מביאת מקדש ה"ד( .דשלושת מומים

בולטמעט.

הללו נכללים במום הנקרא "חרוץ" )ויקרא פכ"ג פכ"ב( .וכתב החזון איש

יז(גמ' ,שם .כתב התפארת ישראל )משנה ב' ביכין אות יב( ,דחלזון נחש

)סימן כה אות ה'( ,דאף דלקמן )מא (.מבואר ,דאין פוסל "חרוץ" אלא

היינו שיש על העין בליטת בשר לבן כמין נחש ,והיא מנומרת כחלזון,

בעצמות ולא בבשר ,צריך לומר שריס של עין כיון שהוא חשוב לשימוש,

וברע"ב)שם(כתב,דהואמנומרכנחש.

חשיב כאבר בפני עצמו ,ואיכא בו פסול .אמנם הקשה ,אמאי פסולים אלו

יח(גמ' ,כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא וכו' .הקשה בהערות הגרי"ש

לעניןאוזןילפינןלעיל)לז(.ילפינןמ"כלמוםרע"ולאמ"חרוץ".

אלישיב ,דהכא יש לשמוע לו ,כיון שהורה הוראה לחומרא דדוקא בחלזון
נחשהוימוםקבוע,ולאחלזוןאונחש.ותירץ,עלפידבריהתפארתישראל

דףלחע"ב

]הובא באות הקודמת[ ,דחלזון נחש היינו דצורת הבליטה על העין היא

יב(רש"יד"הדקמשוקע ,דקהמשקעאתהעיןהריזהמום.הקשההשיטה

כנחש ומנומרת כחלזון ,ואם כן אפשר לומר דסלקא דעתין דבעינן שיהא

מקובצת )השלם( בשם תוס' חיצוניות ,כיון דעין הוא לשון נקבה ,הוי לן

צורת נחש ומנומר כנחש ,אבל אם מנומר כחלזון לא הוי מום ,ואם כן

למימר דק "משוקעת" ולא "משוקע" .ולכך פירש ,דהדק עצמו משוקע,

הוראתוהויקולאדאףשמנומרכחלזוןהוימוםקבוע.

וחשיב מום כיון שהוא סותם את העין ואינו יכול לראות ,אבל כשהוא צף

יט(גמ' ,שם .כתב הרמ"א )חו"מ סימן רמ"ב סל"ו( ,דהיינו דוקא אם אומר

אינוסותםאתהעיןהלכךלאהוימום.וכןכתבהרמב"ם)פ"זמביאתמקדש

דכךקבלמרבותיו,אבלאםאומרדברמסברא,ומראהפניםלדבריושומעין

ה"ה(.

לו.

יג(גמ' ,דאמר רבה וכו' דק שחור משוקע אינו מום צף הרי זה מום .כתב

כ(רש"יד"הוישנוג'חדשים ,דג'חדשיםבדקינןליהבהכי.הקשההשיטה

החזוןאיש )סימןכהאותיב(,דהאדדקשחוראינופוסלבצףודקלבןאינו

מקובצת )השלם(בשםתוס'חיצוניות ,מנאליהלרש"ישמאכיליןאותובכל

פוסלבשקוע,אינומשוםשישלורפואה,אלאמשוםדדקמצדהסבראאינו

יום.ולכךפירש,דעלזמןהצמיחהקאי,וכדמסקינןלהלןאדרוחציניסןלח

בכלל "מום רע" ,כמבואר ברש"י לקמן )מג (.ד"ה ותו ,והתורה חדשה דהוי

אלולוחציתשרייבש.

מום,ולכךכלשלאחשיבדקאיןלופסולמום.

כא(גמ' ,איבעיא להו לח בזמן לח ויבש בזמן יבש וכו' .הקשה הרש"ש,

יד(תוס' ד"ה וסימנך ברקא ,בתוה"ד ,ועוד יש לתרץ דהיכא דאין מתרפא

להצדדלחויבשבזמןהלח,היאךיפרנסהאדתניבברייתאוישנוג'חדשים,

מאליו חשיב מום .וכן כתב הפסקי התוס' )אות פו( להלכה .אבל המהרי"ט

האאינואלאחודשוחציאדרוחציניסן.ובחקנתןכתב,דהאדקתניישנוג'

אלגאזי )נב]ב[(כתב,דמדבריתוס'לעיל )לד(.ד"האילימא ,שכתבו,דבכור

חדשיםקאיעלזמןהצמיחהשלהלחוהיבש.דהיינודלאכרש"י,ועייןבאות

שאחזו דם ויכול לרפאותו בהקזה חשיב מום עובר ,מוכח דסברי כשינויא

הקודמתדכןפירשהשיטהמקובצת.

קמא,דהכאדהמוםעוברעלידירפואהחשיבמוםעובר.ואףדתוס'התם

כב(גמ' ,שם .העיר הרש"ש ,דלכאורה הוי לן למיבעי אף בלח ויבש בזמן

כתבוליישבבאופןנוסף,ולהאיתירוצאאפשרלומרדסברודהוימוםקבוע,

היבש.ובמהר"יקורקוס)פ"במאיסורימזבחהט"ו(תירץ,שדברזהאינושייך

איןהדברמוכרח,כיוןדהתםמיירישאינויכוללהתרפאותאלאעלידימום

במציאות כיון שתבואה שגדלה באדר ובניסן ,אם תשהה עד חודש אלול

קבוע,אבלבסתםרפואה,כוליעלמאמודודלאחשיבמוםקבוע.וכןהוכיח

תתייבש,ותאבדממנהסגולתהלח.

לקמן)בסימןנג(מדבריהספרי)דבריםפי"בפט"ו(.
טו(בא"ד ,כתב בשו"ת אבני נזר )יורה דעה סימן מה( ,דדברי תוס' אינם

דףלטע"א

אמורים אלאבדברשהואמוםמחמתעצמו,אבלבדברשהואמוםמחמת

א(גמ' ,קודם שתיה ודאי מעלי ליה כשערי .כן גירסת רש"י בד"ה הכי

סופו ,אם יכול לרפאותו לא חשיב מום קבוע] .ולפי זה אזדא ראיית

גרסינן,אבל הרמב"ם)פ"במאיסורימזבחהי"ד( גרסאיפכא,דלאחר שתיה

המהרי"טאלגאזי ]הובאבאותהקודמת[מתוס'לעיל,כיוןדהתםאינומום

ודאי מעלי לה .וכתב המהר"י קורקוס )שם( ,שרש"י סובר שאין הבדל בין

ד

מסכת בכורות דף לט
כז כסלו התשע"ב

אכילהלשתיה,וכמושקודםאכילהמעלוכךגםבשתיה,אבלהרמב"םפליג

נקבומבחוץ.ובחזוןאיש)סימןכהסקי"ג(כתב,דרש"ילאגרס"זהלתוךזה"

וסוברשישלחלקביןשתיהלאכילה.

אלא"ניקבוחוטמין"גרידא.אמנםרבינוגרשום כתב,דמבחוץהיינושניקב

ב(תוס' ד"ה שיהיו משולשין ,בתחלת שמונים ובסוף שמונים ובאמצע

הדופן הפנימית במקום שנראה לחוץ ומבפנים היינו בעומק החוטם .וכן

שמוניםוכו'.אבל רש"יבד"השיהווכן הרמב"ם )פ"במאיסורימזבחהי"ב(

ביארהרמב"םבפירושהמשניות.

פליגי ,וסברי דצריך לבדוק ג' פעמים חוץ מיום הראיה ,וביאר המהר"י

ח(מתני',חוטיןהחיצוניותוכו' .פירש רש"ילעיל )לה(.בד"החוטין,דהיינו

קורקוס )שם( ,דהיינו משום דפשיטא שהוא רואה את המום בראיה

החניכיים החיצוניות שכנגד חוטמו .וכן כתבו התוס' לעיל )לז (.בד"ה מה

הראשונהואיןצורךלהזכירבדיקהזו,אלאמשמעדבדקינןג'פעמיםמלבד

הפרט.אבלהרמב"םבפירושהמשניות)פ"ומ"ד(כתב,שהםהשינייםעצמם.

ראיהראשונה.

ט(גמ' ,רבי יהושע בן קפוצאי אומר אין שוחטין וכו' אבל אפסולי מיפסל.

ג(גמ' ,למימעט בפדיונו .הקשה הראשית ביכורים ,אמאי לא אמרינן נפקא

כתבבחידושיהגרי"ז,דהכאפסולמשוםשנאמר)בדבריםפ"בפי"א("מבחר

מינה לענין מעילה בגוף הקדשים בקדשי קדשים ,דאי למפרע הוי מומא

נדריכם"ובהמהבעלתמוםכזה,אינהמןהמובחר,ולפיזההפסולהוארק

ליכאמעילה,ואימכאןולהבאיתחייבבמעילה.ותירץ,דישלפרשדאיבעית

לכתחילה אבל בדיעבד הוי קרבן .ובחזון איש )סימן כה אות יז( נקט ,דהוי

הגמ',האםאיגלאימילתאלמפרעדהוימוםקבוע,ואםכןודאימעלבפדיון,

גזירה מדרבנן ,שמא יבואו להתיר להקריב גם בהמה שיש בה מומים

או דלמא מכאן ולהבא הוי מומא אבל בתחילה חשיב מום עובר אלא

בחניכייםהחיצוניות.

שנשתנה לריעותא והוי קבוע ,ואי נימא דמכאן ולהבא הוי ספק ,כיון דאין

י(גמ' ,רבי חנינא בן אנטיגונוס וכו' ואפילו איפסולי לא איפסיל .הקשה

הכרח שהמום השתנה לקבוע אלא אפשר לומר דכבר מתחלה היה קבוע,

החזוןאיש)סימןכהאותיד(,דמסקינןלקמןדחסרוןאברמבפניםפסיל,ואם

ומספקאינוחייבבאשםמעילות.ולפיזהמיושבשפיר,כיוןדלעניןמעילה

כן היאך סבר רבי חנינא בן אנטיגנוס דלא מיפסל .ותירץ ,דחסרון מבפנים

בבהמת קדשים ליכא נפקא מינה ,דאי למפרע הוי מום ליכא מעילה ,ואי

פוסלדוקאבאברחשוב,וחסרוןבחניכיםלאחשיבחסרוןדאברחשוב.

מכאן ולהבא מספק לא מעל .אמנם הזכר יצחק )סימן נא אות ב'( כתב,

יא(גמ' ,תמים אין חסרון לא .הקשה השפת אמת ,אי חסרון אבר פוסל

דלהצדדמכאןולהבאליכאספק,וודאיהוימוםעובר.

להקרבה ,אמאי פשיטא לגמ' דלא ניתן לפדות בהמה קדשים מחמתו ,הא

ד(גמ' ,שם .הקשה בתוס' הגרע"א על המשניות )אות כג( ,אמאי לא נקטה

גבי ההיתר לפדות קדשים לא נאמר "מום" ,אלא )בויקרא פכ"ז פי"א-יב(

הגמ' נפקא מינה פשוטה יותר ,האם חל הפדיון ,או דצריך לפדותו מחדש.

"בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה" ,וכיון דאי אפשר להקריב בהמה

ועיין ברבינו גרשום דכתב ,דמספקינן בתרתי האם חל הפדיון ולא מעל או

כזאתיהיהשייךבהפדיה.

דלמא לא חל ומעל .אבל הרש"ש דקדק מרש"י ד"ה למימעל ,דאף דפדה

יב(גמ' ,תא שמע ואת שתי הכליות וכו' דמר סבר חסרון מבפנים שמיה

בתוךפ'יחוללאחרפ',וכדכתבהמהרש"ל )הובאבשולחןערוךיורהדעה

חסרון וכו' .הקשה השפת אמת ,אמאי בעינן למילף חסרון מבפנים מקרא

סימןשה(לעניןפדיוןהבן,דאםפדההאבאתבנובתוךל'יוםכונתושיחול

ד"שתיהכליות",האספקהגמ'היהלעניןקראד"תמיםתהיה".ועייןבחזון

הפדיון לאחר ל' ,כיון שנתכוין שיחול הפדיון בזמן שראוי לכך .אמנם

איש)סימןכהאותיד(.

הרמב"ם )פ"במאיסורימזבחהט"ז(כתבאיפכא,דהספקכשנהנהמהמעות
לאחר שנתברר שיש בבהמה מום קבוע ,ומשמע שאם נהנה לפני סיום

דףלטע"ב

הבדיקה ודאי לא חשיב מועל בהקדש ,וכתב המהר"י קורקוס )שם( ,דהיינו

יג(גמ' ,הצורם אוזן הפר ואחר כך קיבל דמו פסול .כתב בחידושי הגרי"ז,

משום שבשעת המעילה לא היה ידוע אם חל הפדיון ,וחשיב כעין אנוס

דמבוארברש"יבזבחים )כה(:ד"ה הצורם,דגדרפסולצורםאוזןהואמשום

בדבר.

פסולבעלמום,דנתחדש,דאףלאחרשחיטהאיכאפסולמוםבקרבן,אבל

ה(רש"י ד"ה למיעל פדיונו ,לאו מבכור בעי דלא שייכא ביה פדיון אלא

בדברי הרמב"ם )פ"א מפסולי המוקדשין הכ"ט( מבואר ,דהוי פסול חדש

בשאר מוקדשין וכו' .הקשה השי למורא ,דהכא איירינן בבכור ,ואיכא

דבעינןשיהיהלאחרהשחיטהאותופרשהיהמקודם,וכשנחסרממנואפילו

לספוקי בגונא דגזזו צמרו בתוך פ' יום ,דאי הוי למפרע בעל מום ,גיזתו

משהו אין הוא הפר שהיה מקודם ,ולכך פסול .ובמנחת חינוך )מצוה רפז

מותרת ,ואי מכאן ולהבא ,אסורה .ובשמן רוקח הקשה ,דאיכא נפקא מינה

אות ח'( כתב ,דהדבר פשוט דהמטיל מום לאחר שחיטה חייב משום מטיל

בבכור ,לענין המרביע שור פסולי המוקדשין ,דמבואר במכות )כב (.דלוקה

מום בקדשים ,והיינו משום דקודם קבלה הוי כקודם שחיטה לכל הענינים.

שנים,דאיהוילמפרעמוםלוקהשנים,אבללהצדדהוימכאןולהבאילקה

אמנם )במצוה רפח אות ב'( כתב ,שהזורק דם של בהמה שנעשתה בעלת

אחת.

מום לאחר השחיטה ,אינו עובר משום זריקת דם בעל מום ,כיון דלאחר

ו(רש"י ד"ה קרי שמואל עליה ,האי קרא פסחים בזזו בז וכו' כלומר אתה

השחיטהלאשייךבעלמום].ולכאורהסתרדבריו.ואוליכונתו לפישיטת

אינך מחודד ושאלת שאלה כזו שאיני יודע תשובה .הקשה בהגהות רא"מ

הרמב"םדלעילשהביאדבריו,אבללשונועדייןצריךעיון[

הורוויץ,אמאיביזהו,ועודמההחידושהגדולשראהבשאלתו.

יד(גמ' ,תרגמה אבן שנה .והיינו דבעינן דיהיה תם דוקא בזמן השחיטה

ז(רש"י בד"ה מבחוץ ,שהנקב נראה שנקבו מחיצות החיצוניות של חוטם.

והקבלה ולא בשעת הזריקה .וכתב השיטה מקובצת בזבחים )כה :אות כו(,

הקשההחקנתן,אמאיאמרההברייתא"נקבוחוטמיןזהלתוךזה",הריהם

דאף בהולכה בעינן תמות כיון דקבלה בכלל הולכה כמבואר בזבחים )ד.(.

ה

מסכת בכורות דף לט – דף מ
כז כסלו – כח כסלו התשע"ב
אבל המשך חכמה )ויקרא פ"ד פ"ה( כתב ,דדין זה הוא דוקא בקבלה ולא

א( רש"יד"השושןהבירה,יציעשעשויעלשערמזרחומקרישושןהבירה.

בהולכה .וכן משמע מלשון הרמב"ם )פ"א מפסולי המוקדשין הכ"ט( דכתב,

ובמנחות )צח (.בד"ה בשושן ,הוסיף ,דהיה שער המזרחי של העזרה .אבל

"בהמה שחסר מאבריה כל שהוא אחר שחיטה קודם קבלת הדם נפסלה",

המאיריבסוכה )ה(:כתב,דהיהעלשערוהמזרחישלהרהבית.ובערוךלנר

ולא כתב לענין הולכה .ובזבח תודה בזבחים )שם( כתב ,דדוקא בקבלה

בסוכה )שם(הקשה,דבמתניתיןדמדות)פ"אמ"ג(מבוארלהדיאדהאישער

דהקפידה תורה שתהא מהפר בעינן שיהיה תמים ,אבל הולכה שאינה

המזרח ,שער הר הבית היה .וכן הקשה הרש"ש )פסחים פו ,(.אמנם עיין

בהכרחמהפרכיוןדאפילואםנשפךדםהפרואספובכליכשרלהולכה,יש

בפירושהר"שלמדות)לד,(.דהיינושעריחומתעזרתנשיםהמקפתכלההר

לומרדאיןקפידאשיהיהמהפרשהיהבשעתהשחיטה.

לפניםמןהחיל.

טו(גמ' ,ומי איכא מידי דבשעת שחיטה הוי בן שנה ובשעת קבלה והולכה

ב( גמ',כשהיואומניןנוטליןבקטנהוכו'כדישלאיבואולידימעילה.כתבו

הוי בן שתי שנים .הקשה המקדש דוד )קדשים סימן טז אות ב'( ,דאיכא

התוס'במנחות)צח(.ד"השלא,דאיןהכונהלמעילהממש,כיוןדניתןלחלל

נפקותאבגוונאדהעלההדםלראשהמזבח,שיכוללזורקולמחרכשיהאבן

הקדש אף בפחות משוויו ,אלא כונת הגמ' שלא רצו ליהנות משל הקדש.

שתיםלמאןדאמרבזבחים )פז(.דאיןלינהבראשושלמזבח.ותירץ,דרבא

ובתוס'יו"טבכלים )פי"זמ"ט(כתבליישב,דאףדניתןלחללבפחותמשוויו,

סוברהתםדלינהמועלתבראשושלמזבח.

אכתי חייבים להשלים להקדש את ההפרש בין שווי הדבר לדמים שחילל

טז(רש"יד"השעותפוסלות ,וקאתילאשמועינןדאםנולדטלהזהאשתקד

בהם.ובקרניראםבמנחות )צח(.כתב,דלפימהשכתבותוס' )שםעא(:ד"ה

וכו' .הקשה בחידושי הגרי"ז ,דלכאורה הוי קולא ,כיון דלולי הדין דשעות

ומתירן ,דדוקא הבעלים יכולים לפדות שלא בשוויו אתי שפיר ,כיון דהכא

פוסלות,הויאמרינןדהקרבןנעשהבןשתיםבלילי"דבניסן,ועתהדאיכא

לאמייריהוובעלים.

דין דשעות פוסלות הוא כשר עד השעה התשיעית ,והוי לן למימר שעות

ג( גמ' ,שם .כתב התפארת ישראל בכלים )פי"ז מ"ט( ,דאין הכונה שהוסיפו

"מכשירות"ולאשעות"פוסלות".

על מדת הכלים והבנין ,כיון שהם היו מדויקים כהמדה שכתבה התורה,

יז(גמ' ,ומעוך וכתות ונתוק וכרות כולן בביצים דברי רבי יהודה וכו' .כתב

אלאחישובשכרםלאהיהלפימהשעשואלאלפיהאמותהגדולות.

הרמב"ם )פ"זמביאתמקדשה"ח(,דהלכתאכרבייהודה.וכתבהכסףמשנה

ד( מתני',איןלוביציםאואיןלואלאביצהאחתוכו'.כתבהרא"ש )סימן

)שם( דאף דקיימא לן דמשנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי .הכא דפליגי

ב(,דהלכתאכתנאקמאדשרילשחוטאתהבכוראףבלאבדיקה,ואףאם

עליה רבי יוסי ורבי יהודה פסקינן כרבי יהודה ,ואף דקיימא לן דבפלוגתא

לאחר השחיטה נמצאה ביצה דבוקה בכסלים אין הבשר נאסר .אבל

דרבייהודהורבייוסיפסקינןכרבייוסי,הכאמסתברטעמאדרבייהודהכיון

הרמב"ם )פ"ה מבכורות ה"ג( פסק ,כדעת רבי עקיבא דאם נמצאה ביצה

דמעוךוכתותונתוקוכרותנאמרבחדאמילתא.ועייןבחזוןאיש )סימןכה

דבוקה בכסלים,הבשרשרי באכילה אם נבדקלפני השחיטה ,אבל אם לא

אותיד(.

נבדק,אףשנשחטעל ידימומחההבשראסור.וכתבהתוס'יו"ט )פ"ומ"ו(,

יח(גמ',מאילאובהאקמיפלגיוכו'.הקשהבשו"תאחיעזר)חלקב'סימןלד

דהרמב"םסברכן,משוםדרביעקיבאורביישמעאלפליגיבביאורדעתתנא

אותב'(,האמבוארבריש סוגיין)בעמודא'(,דכלהנידוןדחסרוןבפניםהוא

קמא,אבלליכאפלוגתאביןתנאקמאלרביעקיבא,וקיימאלןדהלכהכרבי

לעניןפסולהקרבהעלגביהמזבח,אבללאהוימוםלעניןלשחוטעליובכור

עקיבא מחבירו .אבל הרא"ש סבר ,דפליגי בבהמה שיש לה ב' כיסין אם

אולפדותקדשים.ואםכןאמאיבעינןהשתאלאוקמילקראד"מעוךוכתות"

צריכה בדיקה ,דלדעת תנא קמא אין צריכה ,ורבי עקיבא סובר דצריכה,

משוםדיןחסרוןבפנים,האמומיםאלוהםמומיןגמוריםשפודיםמחמתם

ונמצאשישב'מחלוקותבדברולכךפסקכתנאקמא.ועייןברש"ש.

ושוחטיןעליהם.

ה( גמ',אלאעדמתיאתהמאכילישראלקדשיםבחוץ.הקשההשילמורא,

יט(גמ' ,אמר רבי אלעזר נפגם ולא ניטל .כתב התוס' יו"ט )פ"ה מ"ו( ,דאין

האשחיטהקודמתלאכילה,ואםכןאמאילאאמררבייוחנןבןנורילרבי

לתמוה היאך יתכן דאם נפגם אין יכול להירפא ,ואילו כשניטל כולו יכול

עקיבא,עדמתיאתהשוחטקדשיםבחוץ.ותירץ,דמייריבבכורחוצהלארץ,

להירפא .כיון דהכי מצינו בחולין )נד (:דבהמה שניטל הטחול שלה כשרה

ומבוארבתמורה )כא(.דאינוקרב,ואינוראוילפתחאוהלמועד,הלכךאין

ואילובניקבפסולה.

לחייבומשוםשחוטיחוץ.ובמנחתברוך)חלקב'סימןב'(הקשה,דאףאיסור

כ(רש"יד"האלאהכאוכו' ,דכוליעלמאחסרון מבפניםשמיהחסרוןוכו'.

אכילהליכאבבכורחוץלארץ,כיוןדהויכקדשיםשמתודמותריםבהנאה,

ובצאןקדשים הגיה,חסרוןמבפניםלא שמיהחסרון.והקשההרש"ש ,דאם

כמבוארבמעילה)ב.(:

כן אמאי פירש רש"י לקמיה בד"ה דהא ,דטעמא דרבי יוסי דסבר דמעוך

ו( תוס' ד"ה שנשמטה יריכו ,בתוה"ד ,וקשיא לפירושו דאיכא מאן דטריף

וכתות הוי מום משום דהוי חסרון ,הא חסרון מבפנים לאו שמיה חסרון.

התם אפילו לא איעכול ולא איפסוק .ותירץ הצאן קדשים ,דרש"י ביאר

והביאדרש"יבקידושין)כה(:ד"המעוך,פירשמשוםדמינכרטפי.

כמסקנת הסוגיא בחולין )נד (:דהבהמה אינה טריפה אף כשנחתכו הגידים,

כא(גמ',תנאאצבעשאמרווכו'.הקשהבחידושיהגרי"ז,דאיכאנפקאמינה

אלאאםנרקבו,ושיטתרבמתנאהתםדבכלגווניהויטרפהאינהלהלכה.

טובאלעניןקבלתטומאהבבגדג'עלג',דמשערינןלהבאצבע.

ז( גמ' ,ושניטל רוב המדבר בלשונו .וכן פסק הרמב"ם )פ"ז מביאת מקדש
ה"ז( .והקשה הלחם משנה )פ"ה מעבדים ה"ד( ,אמאי לענין עבדים פסק
הרמב"ם)שם(דאםנחתךלשוןעבדואינויוצאלחירות,מאישנאמבהמה.

דףמע"א

ו

מסכת בכורות דף מ – דף מא
כח כסלו – כט כסלו התשע"ב
ותירץ האור שמח )שם( ,דבעבדים בעינן מום באבר שבגלוי ,והלשון אינו

גרס"לאתימאדקטינאלחודאלאדרכיכאוקטינא".

אבר גלוי ,אבל בבהמה בעינן "מום רע" שיהיה חסרון הניכר .ועיין באבן

יג( מתני' ,עינו אחת גדולה ואחת קטנה .כתב בתוס' הגרע"א על המשניות

האזל)שם(.

)פ"ו מ"י אות כ"ו( ,דמבואר ברש"י לעיל )ג (:ד"ה או אחת ,דאף אם עינו

ח( רש"יד"המחמתעצמו,שאיןהשברנראהאבלניכרהואמחמתשצולע

אחת גדולה והשניה כדרכה ,או עינו אחת קטנה והשניה כדרכה הוי מום,

והילוך הרגל זו היא מלאכתו .כתב הכסף משנה )פ"ז מביאת מקדש ה"ט(,

אבלברמב"ם )פ"במאיסורימזבחה"ב(משמע,דדוקאבאחתגדולה ואחת

דאף ביד הדין כן ,דהוי מום כשניכר במלאכתו אף שאין השבר ניכר ,והא

קטנההוימום.

דנקט רש"י רגל ,משום דאין עושין ברגל מלאכות ,והוצרך לפרש דהילוכו

יד( תוס' ד"ה אלא אידי ואידי בשחור גרסינן ,ולא גרסינן בלבן .כתב הבית

היאמלאכתו.

יוסף )יורה דעה סימן שט סק"א( ,דתוס' סברי דהגמ' מתרצת ,דכולי עלמא
מיירי בשחור ,אלא שאם יש שיער ביבלת הוי מום גמור ושוחטין עליו

דףמע"ב

במדינה ,ואם אין שיער לא הוי מום גמור ואין שוחטין לא במקדש ולא

ט( רש"יד"ההאדאיתבהעצם,אםעצםהלחיהתחתוןעודףעלהעליוןהוי

במדינה .והביא ,שברמב"ם )פ"ב מאיסורי מזבח ה"ב( כתב ,דאם יש בלובן

מום אפילו בבהמה אבל אין בה עצם אלא ששפתו התחתונה ארוכה

יבלתשישבהשיערהוימום,משמעשבשחורבכלגוונאלאהוימום.והיינו

ומקבלת העליונה ועודפת עליהבאדם הוי מום ולא בבהמה .כתב הליקוטי

משום שהרמב"ם גורס כרש"י ד"ה אידי דמיירי בלבן ,אך מפרש דמתניתין

הלכות,דמדבריהרמב"ם )פ"זמביאתמקדשה"ז(דנקטבמומיאדםובהמה

דהכא איירי כשיש שיער ביבלת ובכהאי גוונא הוי מום ,ומתניתין דאמרי

אתמישעצםלחיוהתחתוןעודףעלהעליוןמשמע,דבלחיהעליוןששפתו

דלאהוימוםואיןשוחטיןעליולאבמקדשולאבמדינה,אייראכשאיןשיער

עודפת על התחתון אף בלא העצם הוי מום אליבא דאילא .והקשה החזון

ביבלת.ועייןבחזוןאיש)סימןכהאותיז(.

איש )סימן כה אות טז( ,הא בשפתו עליונה עודפת על התחתונה ,הוי מום

טו( גמ',תנאגדולהכשלעגלקטנהכשלאווז .כתבהלקוטיהלכות,דהיינו

באדם משום דאינו שוה בזרעו של אהרן ,אבללא חשיב מום דמחלל עליו

אפילוכשהגדולהאינהגדולהיותרמשלעגלוהקטנהאינהקטנהיותרמשל

עבודה.

אווז ,אבל אם היא יותר גדולה או קטנה כל שכן דהוי מום ,ומביא שכן

י( רש"יד"הבזמןשהואעצםאחד,שאיןלהםאלאתנוךאחדשנכפלתנוך

מבואר להדיא בירושלמי .אבל החזון איש )סימן כה אות יא( כתב ,שכבר

העליון לתוכו ונתחבר למטה הרי זה מום ואם אינה עצם אחד שהתנוכים

נתבררשהירושלמיעלסדרקדשיםמזויף.וכתב,שישלהסתפקבגדולהאו

מובדליםלמעלהאינומום.אבלהרמב"ם)פ"זמביאתמקדשה"ג(כתב,דאם

קטנהיותר,כיוןשבכהאיגוונאאינודומהלמיןאחרולאיחשבמום.

יש סחוס אחד הוי כגוף אחד שנכפל וכשר ,ודוקא בב' סחוסין הוי מום.

טז( רש"יד"הכלוכו' ,כלתרבותמנהגשלעגליםכךהואשישזנבןמגיעות

והקשההביתיוסף )יורהדעהסימןשטאותב'(,דמלישנאדמתניתין"בזמן

לערקוב הילכך בציר מהני הוי מומא .וכן פסק הטור )יורה דעה סימן שט

שהוא עצם אחד הוי מום" ,משמע דלא כהרמב"ם .וכתב ,דהרמב"ם הופך

סק"א( אבל הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ו מי"א( כתב ,דכיון שהזנבות

את הגירסא בברייתא המובאת בגמ' ,וגורס" ,אזניו כפולות בחסחסות אחד

ממשיכין לגדול ולהתארך ,אף אם עתה אינו מגיע לערקוב אינו מום ,כי

אינומום,בשתיחסחסיותהריזהמום",ולכךפירשבמתניתיןדבזמןשהוא

עדיין עתיד להתארך .וכתב הליקוטי הלכות ,דלדברי הרמב"ם תנא קמא

עצם אחד היינו ,שהאוזן הנוספת היא עצם אחד בפני עצמו ,ואילו בזמן

קאמרדזנבהעגלשאינומגיעלערקובהוימום,ורבנןפליגיוסברישכךהיא

שאינועצםאחדהיינושהאוזןהנוספתאינהעצםבפניעצמו,ולכךכשרה.

תרבות עגלים ולכך לא הוי מום .ובחק נתן כתב ,דפשטות מתניתין

והוסיף ,דהרמב"ם דחק לפרש כן משום דקשיא ליה מה שהקשה רש"י על

כהרמב"ם ,ומה שרש"י פירש דהוי מום ,היינו משום דכל משניות דפירקין

פירושו ,אמאי לא דמי לבעלת ה' רגלים .וברש"ש כתב ,דהרמב"ם גרס

אתולהשמיעמומין.ובצאןקדשיםכתב,להגיהברש"יכהרמב"ם.

"אחר"במקום"אחד",וכונתהמשנהדהוימוםבזמןשהואעצםאחר,היינו
דבדאיכאב'סחוסיםהוימום.

דףמאע"א

יא( רש"יד"הואםוכו',בסוה"ד ,ולאדמי לבעלתה'רגליםדהאיאוזןבתוך

א(מתני' ,זקן .כתב המשנה למלך )פ"ב מאיסורי מזבח ה"ו( ,דבדיעבד אם

אוזןאינונראהכלכך.הקשהתוס'הגרע"אעלהמשניות)פ"ומ"טאותכה(,

עבר והקריב זקן פסול ,משום שלזקן יש דין מום שאינו קבוע ,ולא מצינו

דלעיל )לט (.אמרינן דביש לה ג' כליות לכולי עלמא הוי מום משום דיתר

במום עובר שאם הקריבו כשר .וכן מצינו לענין כהן שיש לו מום עובר,

כחסרדמיאףשאינונראה.וכתב,דאפשרדאףהכאפסוללהקרבה,ולאהוי

שהרמב"ם פסק )פ"ב מביאת מקדש ה"ו( שאם עבד עבודתו פסולה .וכתב

מוםדוקאלעניןלשחוטעליואתהבכור.

האבןהאזל )פ"אמאיסורימזבחה"ה(,דהאדחשיבהמשנהלמלךזקןלמום

יב( רש"י ד"ה קטינא ,דקה מאד .וברש"י ד"ה כריכא פירש ,עגולה שזנב

עובר ,היינו משום דיכול להחלים מתשישותו .ועיין בשער המלך )פ"ב

הטלה רחבה יתר על עוביה .אבל הרמב"ם )פ"ב מאיסורי מזבח ה"ד( כתב,

מאיסורימזבחה"ו(.

"זנב הגדי שהיה רך ומדולדל דומה לשל חזיר" .וכתב הראב"ד )שם(,

ב(מתני' ,שם .כתב המשנה למלך )פ"ב מאיסורי מזבח ה"ו( ,דשיעור זקנה

דהרמב"ם לא גרס בגמ' כריכא אלא רכיכא .ובלחם משנה )שם( כתב,

הואכשהגיעההבהמהלהיותרותתת,וכמבוארברמב"ם)פ"זמביאתמקדש

דמשמעות דברי הרמב"ם דבעינן תרווייהו גם רכיכא וגם קטינא ,והרמב"ם

הי"ב( לענין פסולי כהונה .ומה שלענין בהמה לא פירש הרמב"ם כן ,היינו

ז

מסכת בכורות דף מא
כט כסלו התשע"ב
משום שסמך על מה שפירש באדם .והקשה ,מהא דכתב הרמב"ם )פ"א

)חלקב'סימןלהאותד'(,דהאדאיתאבחולין )ל(.דנקובתהושטהוימום,

ממעשה הקרבנות הי"א( דקרבנות שעבר זמנם חשיבי זקנים ,דמשמע

היינודלאכמבוארבסוגייןדאיןחריץאלאבמקוםעצם,כיוןדנקובתהושט

דהזקנה תלויה בשנים .ותירץ ,דאיתא בפרה )פ"א מ"ב( ,דפסול זקנה הוא

אינובמקוםעצם.

מדרבנן,וצריךלומרדישב'פסוליזקן,אחדכשהואמגיעלזקנתווהוארותת

ט(גמ',שם.כתבהרמב"ם)פ"זמביאתמקדשה"ד(,דחרוץהיינוריסשלעין

דפסולו מדאורייתא משום מום ,ואם יקריבו פסול ,ויש פסול של שנים

שניקב ונסדק ונפגם .וכן כתב רש"י בפירוש התורה )ויקרא פכ"ב פכ"ב(.

שפסולו מדרבנן ואם יקריבו אינו נפסל .אמנם תוס' ביומא )סה (:כתבו,

והקשה החזון איש )סימן כה אות ה'( ,דהכא מבואר דחרוץ היינו מום

דהפסולהואמשוםשנים.

הדומהלשבורוהיינובמקוםעצם,וריסהעיןאינובמקוםעצם.

ג(מתני',וחולה.כתבהרמב"ם)פ"זמביאתמקדשהי"ב(,לעניןפסוליכהנים

י(גמ',כיוןדאמרגרבזהוחרסמיחרץחריץדכתיבומראהועמוקמןהעור

דשיעור חולה הוא כשהוא רועדמפני חליו וכשלון כוחו .וכתב האור שמח

כמראהחמההעמוקהמןהצל .הקשההעמקשאלה )מצורעפחאותד'(על

)שם(,דמקורומהאדאמרינןביומא )לא,(:דכהןגדולזקןאואיסטניסמלבן

שיטתהשאילתות)שם(,דנגעדשאתהואגבוהמןהבשר,ורקבהרתעמוקה

עשישיות של ברזל ,וברמב"ם )פ"ב מעבודת יום הכיפורים ה"ד( כתב האי

מןהבשר,דאםכןאמאיכלחרסהואחריץ,האאיכאלמימרדחרסהוינגע

דינא אף לענין חולה .והשתא אי אמרינן דחולה הוי מום היאך הותר לו

שאת ולא בהרת ,ולכך הוא גבוה מן הבשר וממילא לא הוי חרוץ .ותירץ,

לעבוד,אלאמוכח,דדוקאחולהשרותתמחמתחליופסולאבלחולהשאינו

דאףאםהואגבוהמןהבשרהויחרוץ,משוםשהבשרנמוךממנו.

רותת כשר .ובאבן האזל )פ"ב מאיסורי מזבח ה"ח( כתב ,דהרמב"ם למד
להאי דינא ,מהא דהכא עבדינן צריכותא לזקן וחולה ,ומשמע דדינם

דףמאע"ב

ושיעורםשוה.

יא(גמ',זכרשאיןתלמודלומרוכו' .כתבהמהרי"טאלגאזי )נח(]ג[(,דאף

ד(מתני',ושנעבדהבועבירה .הקשההמהרי"טאלגאזי )נח]א[(,אמאילא

דהמיעוט הראשון נאמר לענין עולה הבאה מן הבקר והכא מיירי בעולה

חשיב במתניתין פסול מוקצה ונעבד ,כדשנינן להלן בברייתא בגמ' .וליכא

הבאה מן הצאן ,כיון דבתחילת הפרשה )ויקרא פ"א פ"י( נאמר "ואם מן

למימר דהוא כלול בלישנא דמתניתין "ושנעבדה בו עבירה" כמו שכלול

הצאןוכו'",ילפינןלעולתצאןמעולתבקרמשוםוי"ומוסיףעלעניןראשון,

רובע ונרבע ,דאם כן ,אמאי "והמית את האדם" אינו כלול ב"שנעבדה בו

וכדאמרינןבזבחים)מח.(.וכןמשמעבדברירבינוגרשום.

עבירה" .ותירץ ,דליכא פסול מוקצה ונעבד בבכור כיון דקדושתם מרחם,

יב(גמ' ,אילימא תנא קמא ספיקא הוא ואתי קרא למעט ספיקא .הקשה

ולאחרשנתקדשואיאפשרשיאסרו,כיוןדאיןאדםאוסרדברשאינושלו,

הערוךלנרבנדה)כח,(.דאיכאלמימרדהמיעוטנצרךמשוםטומטוםדלכולי

ואףלרבייוסיהגליליבזבחים)קיד(.דסבר,דקדשיםקליםממוןבעלים,בכור

עלמא הוי ספק זכר ספק נקבה כדאמר רב חסדא ,ובאמת אנדרוגינוס הוי

הוי מתנות כהונה ומשלחן גבוה קזכו ליה .אמנם כתב ,שהרמב"ם )פ"ב

בהמה בפני עצמה ולא בעי קרא למעוטי .ותירץ ,דלפי מה שפירש רש"י

מבכורותה"ג(נקטשאףבבכוראיכאפסולנעבדומוקצה.

בחולין )כה (:ד"ה איצטריך ,דכל היכא דאיכא ספק דאורייתא יש להחמיר

ה(מתני' ,לא במקדש ולא במדינה .כתב התפארת ישראל )פ"ו מי"ב יכין

מדאורייתא,אתישפירקושייתהגמ'אמאיבעינןקראלהחמירבמקוםספק,

אותקא(,דאףדתנינןלהכברברישאדמתניתין,כפלהתנאלהאידינאכדי

ואףעלטומטוםקשיאדאיןצורךלמעטספקזכרספקנקבה.ואףלדעתתוס'

שלאנטעהשטומטוםואנדרוגינוסהםבכללדברירביישמעאלשאיןלךמום

)שם( ד"ה איצטריך דסברי דספק דאורייתא מדאורייתא לקולא ,יש לבאר

גדולמזה,ולאפליגתנאקמא,אלאאשמועינןדלתנאקמאלאחשיבמום

דמקשינן מלשון הברייתא "הזכר להוציא טומטום ואנדרוגינוס" דמשמע

גמורואיןשוחטיןעליובמדינה.

דדרשינן "הזכר" למעט בין טומטום בין אנדרוגינוס .ועיין באתוון דאורייתא

ו(תוס' ד"ה אלא תלתא הוו וכו' ,בסוה"ד ,ויש לתמוה הא שחין מצרים

)כללה'(.

דנכתב ברישיה דקרא דקללות מאן ניהו דגרב וחרס שאין להם רפואה

יג(תוס' ד"ה אילימא תנא קמא וכו' ,ואם תאמר מנא ליה דטעמא דתנא

בההוא קרא כתיבי .ותירץ המהרש"א ,דגרב וחרס האמורים בסיפא דקרא,

קמאמשוםספיקאדילמאהויבחוטיםהפנימיותשנפגמוושנגממודהוימום

הםפירושושלשחיןמצריםהאמורבתחילתהקרא.

לעניןדאיןשוחטיןבמקדשולאהוימוםלישחטבמדינהולעולםבכורודאי.

ז(רש"יד"הוהניבניוכו',בסוה"ד,אוהבעליםעצמןהודומעצמןדשובאין

תירץ המצפה איתן ,על פי מה שכתב הרמב"ם )פ"ב מאיסורי מזבח ה"ח(,

נסקלין הבהמות דמודה בקנס פטור .הקשו התוס' בזבחים )עא (.ד"ה על,

דחוטיןהפנימיותשנפגמוושנגממוחשיביכמוםלעניןשאינהקרבןמובחר,

דאיןנראהשמיתתהשורתיחשבקנס,דהאאפילואםאמרשכברהתחייב

אךבדיעבדאםהקריבהמרצה.ואםכןאיןלומרדקראד"הזכר"אתילמעט

השור מיתה בבית דין פלוני פטור ,ואם היה קנס היה חייב .ועוד ,דמצינו

אנדוגינוס,דאימיעטיהלאהיהמרצהכמבוארבחולין)פ.(.

בסנהדרין )י ,(.דהאומר פלוני רבע שורי הרובע והשור נהרגין ולא פלגינן

יד(בסוה"ד ,ויש לומר דמדקאמר רבי ישמעאל בברייתא בכור הוא ומומו

דיבוריה,ואיהוימיתתהשורקנסאמאיממיתיםאתהשורהאמודהבקנס

עמומכללדלתנאקמאלאהויודאיבכור.הקשההחקנתן,דלמסקנתהגמ'

פטור.ובתוס'בבבאקמא )מא(:ד"העל כתבו,דהשוראיןחייבמיתהעלפי

איןלהוכיחמהברייתאדרביישמעאלסברדאנדרוגינוסבכורזכרהואאלא

הבעליםמשוםשאדםקרובאצלממונו.

שיש בו מום ,אלא אף רבי ישמעאל סבר דאיכא ספיקא אם הוא זכר או

ח(גמ' ,מה שבור במקום עצם אף חרוץ במקום עצם .כתב בשו"ת אחיעזר

נקבה,ומאידאמרדישבומום,היינועלהצדדהויזכר.ואםכןאכתיקשיא,

ח

מסכת בכורות דף מא – דף מב
כט כסלו – ל כסלו התשע"ב
מנא לן דסבר תנא קמאדאנדרוגינוס ספק הוי ,דלמא הוי זכר ודאי ,וחשיב

והקשה הלחםמשנה)שם(,דלעניןערכיןכתבהרמב"ם)פ"אמערכיןה"ה(,

כמי שנפגמו ונגממו חוטין הפנימיים שלו דהוי מום דוקא לענין שחיטה

דטומטום שאמר ערכי עלי או שהעריכו אחר שאינו חייב כלום .ולענין

במקדש.

הקרבהכתב)בפ"גמאיסורימזבחה"ג(,שהמקדישטומטוםהריזהכמקדיש

טו(תוס' ד"ה ואתי קרא למעוטי ספיקא ,כי האי גונא פריך וכו' ובכריתות

עציםואבנים.ולגביתמורהכתב)פ"אמתמורההי"ז(דהממירבטומטוםאין

בפרקדםהשחיטה)כא.(.הקשההרש"ש ,דלאדמילהכא,כיוןדהתםמיירי

הקדשוחלהעליווהויכמישהמירבגמלאובחמור.ולכאורהבסוגייןמבואר

לעניןאיסוראכילתדם,ופירשרש"י)שם(ד"האיצטריך,דקושייתהגמ'דאף

דאיטומטוםהויספקדינושנערך,וכןקדושבתמורהכיוןדכלפישמיאליכא

איכויהויספקחיהספקבהמהדמואסורבאכילה,דהאביןדםחיהביןדם

ספיקא.ותירץ,דהרמב"םמפרשקושייתרבאדלאכרש"יד"האם,אלאדאף

בהמה אסור .והכא מקשינן דאין צורך במיעוט ספיקא כיון דכלפי שמיא

שטומטוםחשיבספקאיןקדושמספק,כיוןד"זכר"משמעותוזכרודאי ולא

ליכאספק.

טומטום וקשיא לרב חסדא ,ומתרצינן דסמי טומטום .והרמב"ם נראה לו

טז(תוס' ד"ה אי אמרת בשלמא מיפשט פשיטא ליה ,בתוה"ד ,ואם תאמר

דוחק למחוק מכל הברייתות טומטום ,לכך פסק כרבא דאף שטומטום הוי

אם כן מאי קפריך אילימא לתנא קמא ספיקא ואתי קרא למעוטי ספיקא

ספקאינונערך.ועייןבאותהבאה.

שפיראיצטריךלמעוטידאיןנתפסבתמורה,דסלקאדעתךדנתפסאפילוהוי

ד(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ב מבכורות ה"ה( ,דבכור אנדרוגנינוס אין בו

נקבהוכו'.ותירץהמרכבתהמשנה )פ"דמאישותהי"א(,דליכאלמילףהכי

קדושה כלל והרי הוא כנקבה שאין בו לכהן כלום ,ועובדין בו וגוזזין אותו

ממה שמיעטו הכתוב לענין עולה ,כיון דאיכא למימר דאין כוונת התורה

כשאר חולין .והקשה הלחם משנה )פ"ד מאישות הי"א( ,דמשמע דסובר

להחשיבאתהטומטוםבריהבפניעצמהאלאהויזכרגמור,רקדחשיבבעל

כסוגיןדאנדרוגינוסאינוספקאלאהויבריהבפניעצמה,ומאידךגיסאמצינו

מום,ואכתייחולעליותמורה.

דלעניןקידושיןכתב)בפ"דמאישותהי"א(,דקידושיאנדרוגינוסהווקידושי

יז(בא"ד ,ויש לומר דהתם צריכי תרוייהו לאנדרוגינוס דאי כתיב הזכר

ספק ובעינן גט מספק .וכן לענין ראית זב וזבה פסק הרמב"ם )פ"א ממשכב

למעוטי הוה אמינא לא גרע מנקבה ויהיה בערך נקבה .הקשה החק נתן,

ומושב ה"ז( ,דמספק נותנין עליו חומרי האיש וחומרי האשה ,ומטמאים

דלכאורה בברייתא גופה מבואר כהאי תירוץ ,ומחמת כן מייתי הברייתא

בראיית מראה לבן כאיש ומראה אדום כאשה .ותירץ בחידושי רבי מאיר

למעט מב' קראי .ותירץ ,דאיכא למימר דהברייתא אמרה כן דוקא לענין

שמחה ביבמות )פא ,(.על פי דברי המהר"י קורקוס )פ"ז מתרומות הט"ז(,

טומטום שלא ידוע לנו אם הוא זכר או נקבה ,אך אינו יכול להיות בריה,

דשיטתהרמב"םשאנדרוגינוסמצדנקבותוהויודאינקבה,ומצדזכרותוהוי

ולכך היה אפשר להבין שנתמעט דוקא מסכום ערכו של זכר מפני שיתכן

ספק זכר ספק נקבה ,ועל כן לענין קידושין איכא ספק שמא מחמת זכרותו

ונקבה הוא ,והמוציא מחבירו עליו הראיה ,ואי אפשר לתובעו יותר מערך

חלו הקידושין ובעינן גט ,והוי כחצי עבד חצי בן חורין שקידש ,דפסק

נקבה,אבללמעטאנדרוגינוססגיבמיעוטאחד,משוםדהכאקיימינןאליבא

הרמב"ם )פ"ד מאישות הי"ז( דקידושיו ספק קידושין .אבל לענין בכורה

דרבנן בתראי דהוי בריה ,וכיון שנתמעט שאינו זכר שוב נתמעט אף מערך

אנדרוגינוס אינו קדוש כיון דקרא ממעט "הזכרים" דבעינן זכר שלם ,והכא

אשה.

מצד נקבותו הוא ודאי נקבה .ועיין במרכבת המשנה )פ"ד מאישות הי"א(.
ובאסופותרבנוחייםהלוי)ביכוריםסימןד'(.

דףמבע"א

ה(גמ',כולןמטמאיןבגדיםאביתהבליעה.הקשהבהערותהגרי"שאלישיב,

א(רש"י ד"ה אם ,מריבוייא דאם נפקא לן ולא טומטום ומשום ספיקא לא

דהעזרהרשותהרביםהיאוהטומטוםהויספק,וקיימאלןבנדה )ב,(.דספק

ממעיט ליה קרא דספיקא קמי שמיא ליכא אלא ודאי משום בריה ממעיט

טומאה ברשות הרבים טהור .ותירץ ,דמבואר בתוס' )שם( ד"ה מעת ,דאם

ליה .הקשה הראשית ביכורים ,דדוקא לענין אנדרוגינוס שייכא האי סברא

מקור הספק הוי ברשות היחיד אזלינן בספק לחומרא ,וכיון דהכא מקור

כיון דלעולם הוי ספק ,אבל בטומטום שהוא פעמים זכר ופעמים נקבה,

הספקבביתהבליעההויספקטומאהברשותהיחיד.

כמבואר בתוס' לעיל )מא (:ד"ה ואתי ,איכא למימר דהקרא ימעטו .ותירץ,

ו(גמ' ,ועוף הואיל ולא נאמר בו זכר ונקבה אין אתה מוציא טומטום

דהגמ'מקשהרבחסדא,דבשלמאאםטומטוםהויבריהבפניעצמו,איכא

ואנדרוגינוס מביניהם .הקשה הרדב"ז )פ"ז מפסולי המוקדשין ה"ד( ,היאך

למימר דמקרא אחד ממעטינןאנדרוגינוס וטומטום ,אבללרב חסדא הסובר

שייךלהבחיןבעופותמיהואטומטוםאואנדרוגינוס,האאיןזכרותונקבות

דטומטוםהויספק,מסתבראלמעוטיאנדרוגינוסדהויבריהבפניעצמהולא

בעופות.ותירץ,דעוףשאיןמזדווגעםעופותאחריםהויטומטום,ועוףשבא

טומטום,וליכאלמימרדאףאנדרוגינוסהויספקולכךישלמעטאףטומטום,

עלאחריםואחריםבאיםעליו,הויאנדרוגינוס.

כיוןשאיןהפסוקנצרךלמעטספק.

ז(רש"י ד"ה יתום ,דמי להנך פסולין משנולדו .הקשה הראשית ביכורים,

ב(גמ',סמימיכןטומטום.כתבהמלאהרועים ,דכיוןדטומטוםהויספק,אם

דאכתיכיוןשישבמינוקדושאיןדומהלשארהפסולים,כיוןדמבוארבתוס'

הקריב טומטום צריך להביא קרבן נוסף ולהתנות ,דאם הראשון היה זכר

בתמורה)יז(.ד"האיהכיטרפהנמי,דיוצאדופןכיוןדהאנשיםתמהיםעליו

השנייהיהנדבה,ואםהראשוןהיהנקבההשנייהיהחובה.

הוי משונה ,ולכאורה ביתום דאין אנשים תמהים עליו לא חשיב בריה

ג(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ד מאישות הי"א( ,דטומטום ואנדרוגינוס

משונה ,וחשיב יש במינו קדוש .ותירץ ,על פי המבואר בתוס' בחולין )לח(:

שקידשו אשה או שקדשו איש הרי אלו קידושי ספק וצריכין גט מספק.

ד"האלא,דמיעוטדיתוםהויבאופןשיבואאליהוויגלהשהיתוםיצאבדיוק

ט

מסכת בכורות דף מב – דף מג
ל כסלו – א טבת התשע"ב
בעת מיתת אמו ,ואם כן הוי שינוי שאנשים תמהים עליו וחשיב בריה

ברש"ילעילד"ה חולין דרביאלעאיהיהאמורא.ותירץ,דרביאלעאיסבר

משונהשאיןבמינוקדוש.

דטומטום הוי חולין אף במטיל מים במקום זכרות ,אלא שהיה מעשה

ח(תוס' ד"ה ואתא וכו' ,משמע הכא דקסבר אנדרוגינוס בריה הוא כמו

ששאלוהועלמישהטילמיםבמקוםנקבותוהורהדהואחולין,ואםכןליכא

טעמא דטומטום וכו' ותימה דבפרק הערל משמע דרבי שמעון חשיב ליה

למימר דרבי אלעאי סובר כרבי שמעון בן יהודה ,דהא סבירא ליה דמטיל

ודאיזכרלרבייוחנןוכו'.תירץהשמןרוקח עלפידבריהמהרי"טאלגזי )נח

מיםבמקוםזכרותהויזכר,אלאעדיףלןלמימרדרבישמעוןבןיהודהסובר

]ב[(,דהתנאששנהאתהברייתותדמייתיבגמ'לאקשוייאדרבחסדא,סובר,

כרביאלעאילעניןמטילמיםבמקוםנקבות.

דאנדרוגינוסהויבריהבפניעצמה,ואףלפירבחסדאודאישישמיעוטדהוו

יב(גמ',וליחוששמאנהפכהזכרותווכו'כמאןכרבימאירדחיישלמיעוטא.

מין בפני עצמו ,והביא ,מחכמי המחקר שהיה מעשה באנדרוגינוס שהיו

הקשה בשו"ת חמדת שלמה )יורה דעה סימן ג אות ב'( ,לפי מה שכתבו

נישאותלאנשיםוהולידובניםובנות,ואחרכךנשאונשיםוילדולהםבנים

התוס' לעיל )כ (:ד"ה חלב ,דיש לולד חזקת חולין ,כמו שהיה במעי אמו,

ובנות,ובודאישאנדרוגינוסכזהשישלוכוחותדאישואישה,אינובספקזכר

אמאי לרבי מאיר חיישינן למיעוטא ,הא איכא מיעוט טומטום שנהפך

ונקיבהאלאהוימיןבפניעצמו,וכןכתבבספרמעשהטוביה)חלקעולםקטן

זכרותם לנקבותם ,וחזקה דבהמה אינה קדושה בבכורה ,והוי מיעוטא

פ"ה(.ואםכןאףדרבישמעוןסוברביבמות )פא(.דאנדרוגינוסהויודאיזכר

דמיעוטא,ובהאיגוונאאףרבימאירמודהדלאחיישינןלמיעוטא.

לעניןלהאכילאתאשתובחזהושוק,וכןהויודאיבכור,מכלמקוםנתמעט

יג(רש"י ד"ה סריס חמה לא חולץ ולא מייבם ,ואשתו לא חולצת ולא

מהקרבה באופן שידוע שיש בו גם כח זכר וגם כח נקבה ,כיון דהוי בריה

מתייבמת שלא היתה לו שעת הכושר .הקשה בשו"ת משיב דוד )חלק ד'

בפניעצמו.

סימןעו(,האאףאםהיתהלושעתהכושר,בשעתהיבוםאינוראוילהקים
שם.ותירץ,עלפימהשכתבוהתוס'ביבמות)כ(.ד"היבא,דביבוםלאבעינן

דףמבע"ב

ביאה של הקמת שם ,אלא סגי אף בהעראה שאינה ראויה להוליד ,אלא

ט(גמ' ,מטיל מים במקום זכרות דכולי עלמא לא פליגי דזכר הוא .כתב

שהיבם והיבמה צרכים להיות ראויים להקמת שם  .ומיעוטא דסריס היינו

הרמב"ם )פ"ב מבכורות ה"ה( ,דבכור טומטום הוי ספק בכור ,ויאכל במומו

שיהיהראוילהקמתשם,והואדוקאאםמתחילתברייתואינוראוילהקמת

לבעליו בין שהטיל מים ממקום זכרות בין שהטיל ממקום נקבות .והקשה

שם,אבלאםבתחילההיהראויונתקלקלאכתיחשיבמייבם.

הכסףמשנה )שם(,דבסוגייןמבוארדפליגידוקאבמטילמיםבמקוםנקבות,

יד(גמ' ,תנא אליבא דרבי עקיבא וכו' .כתב רבינו גרשום ,דקושיית הגמ',

איחיישינןשנהפכהזכרותולנקבותו,אבלבמטילמיםבמקוםזכרותלכולי

דליכא לאוקמא כרבי עקיבא ,כיון דסבירא ליה דסריס חמה אין חולץ ואין

עלמא הוי בכור ודאי .ותירץ ,דהרמב"ם סבר דכיון דרב חסדא סתם דבריו

חולציןלאשתו,ואףכרבייהודהתלמידוליכאלאוקמאכיוןדסברדטומטום

ולא חילק אם מטיל מים ממקום זכרות או נקבות ,משמע דבכל גוונא הוי

הוי ודאי סריס חמה ,ואם כן אמאי אשת טומטום חולצת .והקשה בהערות

ספק,ואיןלחושלהאדאמרההגמ'דלכוליעלמאמטילמיםבמקוםזכרות

הגרי"ש אלישיב ,הא אתי כרבי עקיבא כיון דהוא מיירי דוקא בסריס ולא

הוי זכר ,דהוי דיחויא בעלמא כי היכי דלא לאוקמא לברייתא בפלוגתא

בטומטום,והכאהנדוןלעניןטומטוםאיהויסריסחמה.ותירץ,דכיוןדרבי

דתנאי.ובראשיתביכורים תירץ,דהרמב"ם)פ"דמבכורותהי"ד(פסק,דאחר

עקיבא לא מיירי בטומטום דנה הגמ' מה סובר רבי עקיבא בנידון על פי

שיצא רוב הבכור הוא מתקדש למפרע ,והספק לענין טומטום הוא ,האם

תלמידיו.

כשנקרעוהתבררשהואזכרחלהקדושהאףעתה.ולכךאףדאמרינןבסוגיין

טו(גמ' ,שמא ימצא סריס חמה .הקשה המרדכי ביבמות )פרק ד' רמז כא(,

דמטיל מים במקום זכרות הוי זכר ודאי ,היינו לענין שאר דינים אבל לגבי

היאךסבררבייוסיבריהודהדאשתטומטוםחולצתולאמתייבמת,האהוי

בכורהדבעינןשיתבררבשעתלידתולאמהני.

ספק ספיקא ותהא מותרת להתייבם ,דאם הוא נקבה היא אינה אשת אח,

י(תוס'ד"הכיפליגיבמטילמיםוכו',והשתאהאדאמררבחסדאלעילוכו'

ואף אי הוי זכר שמא לאהוי סריס והיא חייבת ביבום ,והוכיח מכאן ,דאף

ואליבאדתנאקמאאבלרבישמעוןליתליהשוםספיקאבטומטוםדאיהוה

בספקספיקאאיןלהתירבכלגוונאאלאישאופניםשאוסרים.ובחידושירבי

מטילמיםבמקוםנקבותהוינקבהודאי.הקשההלחםמשנה )פ"במבכורות

מאירשמחהביבמות)פא(.תירץ,דכיוןדבזמןשהאשהנשאתלטומטוםהיא

ה"ה( ,אם כן אכתי קשיא קושיית הגמ' דדברי רב חסדא תלויים בפלוגתא

נאסרה לכולי עלמא כיון דחיישינן שמא הטומטום הוא זכר ,אף דלאחר

דתנאי.ותירץ,דלכךהקשותוס'מנאליהלרבחסדאדלכוליעלמאטומטום

מיתת הטומטום איכא ספק שמא הוא סריס חמה והאשה אינה חייבת

אינו בריה בפני עצמה ,דלמא רבנן בתראי סברו כרבי שמעון ,דטומטום

ביבום ,הוי כספק ספיקא שהספק הראשון בעצם הדבר ,והספק השני חל

המטילמיםבמקוםנקבותהוינקבה.ותירצו,דבתחילהסברינןדלרבישמעון

משוםשהתערבבהיתר,ואיןעליודיןספקספיקאלקולא.

טומטום הוי בריה בפני עצמה ,ולכך מקשינן דלמא רבנן בתראיסברי דהוי
בריה .אך למסקנא ,דרב חסדא סבר דלכולי עלמא טומטום אינו בריה,

דףמגע"א

מסתברדאףרבנןמודולתנאקמאדהויספק.

א(רש"יד"הלפסולבמקוםאחין ,אםישעמואחיםהגוניםוהלךהואוחלץ

יא(גמ',כיהאדהורהרביאלעזרוכו'.הקשההחקנתן ,היאךניתןלתלות

לה וכו' ולרבי יוסי דמחזיק ליה בספק פסלה מן האחין וכו' .אבל רבינו

את דברי רבי שמעון בן יהודה שהיה תנא בדברי רבי אלעאי ,הא מבואר

גרשום לעיל )מב (:פירש ,דהטומטום עשה בה מאמר .והקשה הראשית

י

מסכת בכורות דף מג
א טבת התשע"ב

ביכוריםלעיל)מב,(:אמאיפירששעשהבהמאמרדפוסלמדרבנן,ולאפירש

ו(גמ',בהמהמאדםלאילפאשכןנתרבהבמצות .הקשההראשיתביכורים,

כרש"י שעשה חליצה דמועילה לפסול אף מדאורייתא .ועוד הקשה ,היאך

מה בכך שנתרבה במצות ,וכי משום כך יש יותר סברא שיפסלו בו מומין.

הועילהמאמרלפוסלההאמאמרהויכייחודלייבום,וטומטוםשאינויכול

ותירץ ,דמצינו ביומא )לב (:דבגדי זהב שהכהן לובשם כל השנה יש להם

לייבםלאיועילמאמרו.ותירץ,דרבינוגרשוםסובר,דכיוןדמבואר ביבמות

מעלה על בגדי לבן שלובשם ביום הכיפורים ,משום שכפרתן מרובה,

)קו (.דבעינן כוונה בחליצה ,ובטומטום החולץ איכא צד שהוא נקבה ,ואף

שמתכפר בהם כל השנה כולה .והכא נמי "מצות" היינו "מצות קרבנות"

להצדדהויזכראוליהואסריסחמה,אףאםיכווןלחליצהחשיבכמתעסק

דלאדםישמעלהשהואמקריבכלהקרבנות,ולכךהחמירהבוהתורהלענין

ואינה פוסלת את היבמה .ולכך פירש ,דהטומטום עשה בה מאמר וחשיב

מומים .מהשאין כן בהמהאףשהיא קריבה בעצמה ,ולכמהסוגי קרבנות,

ראוילייבםמשוםשאםיקרעויתבררשהואזכריוכללייבמה.ועייןבמנחת

כלקרבןאיןלושייכותעםשארהקרבנות.

אברהם)עמודקנט(.

ז(רש"י ד"ה גרב דמאיס ,מילפת דקשה הוא כחרס ומשקע בבשר ועושה
חריצין .וברבינו גרשום כתב ,דילפת יבשה ולכך אינה מאוסה ,וגרב מאיס
משוםשהואלח.ובראב"ד)בתורתכהניםאמורח'פרשתאז'אותיג(פירש,

פרקמומיןאלו


שהגרבהואשחיןגדולורחבכדינריזהבולכךמאוסיותרמילפת.

ב(מתני' ,מומין אלו בין קבועין בין עוברים פוסלים באדם .כתב השיטה

ח(רש"יד"הקלוטוחוטיןוכו',בתוה"ד ,ואיןנוהגיןבומומיחוטיןדאדםיש

מקובצת)אותא'(בשםתוס'חיצוניות,דמומיןעובריםפוסליםבאדם,משום

לושינייםואיןנראיןהחוטין.אבלרבינוגרשוםלעיל)לה(.כתב,דחוטיןהם

דילפינןבזבחים )עז(:לעניןבהמהמ"מוםבם")ויקראפכ"בפכ"ה(.דמוםבם

השינייםהחיצוניותשבולטותלפניהפה.וכןכתבהרמב"םבפירושהמשניות

הואדלאירצה,האעברמומןירצה,וכיוןדבאדםנמינאמר"מוםבם")שם

)פ"ומ"ד(.והקשהעליהםהראב"ד)בתורתכהניםאמורפרשתאזאותיב(,

פכ"א פכ"ג( איכא נמי למדרש הכי .והקשה בחידושי הגרי"ז ,דבשלמא

מההבדלביןאדםלבהמההאאףלאדםיששיניים.ועייןשםמהשפירש

בבהמה בעינן למילף דבעבר מומן ירצו ,דלא נימא דחשיב דחוי ונפסל

באופןאחר.

לעולם,כדאמרינןביומא)סד,(.אבלבאדםליכאלמימרהכיהלכךלאבעינן

ט(גמ',בכורמקדשיםלאאתישכןקדושתומרובה .הקשהבחידושיהגרי"ז,

קרא.ועייןבמהרי"טאלגאזי)נב(]ו[(.

היאך עבדינן צריכותא מקדשים לבכור ,הא בכור הוא בכלל קדשים ,וככל

ג(מתני' ,שקוט .פירש רש"י לקמן )בעמוד ב'( ד"ה שקוט ,דראשו משופע

הקדשים שלא פירט הכתוב בכל קרבן שמום פוסל ,אלא שנכללו כולם

מלפניובאלכסון.וברע"ב )פ"זמ"א(פירש,דראשובולטהרבהמלפניו.ועוד

בפרשתמומיבהמה.

פירש ,דראשו אינו בולט כלל מאחוריו ונראה כאילו נחתך ממנו חתיכה.
וברמב"ם בפירוש המשניות )פ"ז מ"א( פירש ,דראשו נראה כאילו הניח ידו

דףמגע"ב

עליו ונתפשט עד שבלטו צדדיו .וכן כתב בספר היד )בפ"ח מביאת מקדש

י(גמ',מומאמחילעבודהוכו'שאינושוהבזרעושלאהרןלאמחילעבודה

ה"א(.

וכו' איכא בינייהו עשה .ופירש רש"י ד"ה עשה ,מי שאינו שוה בזרעו של

ד(תוס'ד"ההאאיכאיבלת ,ה"נהוימצילמיפרךמחרוץדלאכתיבבאדם

אהרןעוברבעשהאםעבדוכו' ולאוהבאמכללעשהעשה .ולעיל בעמוד

וכו'ואע"גדשייךבבהמהלמאןדמפרשלקמןששדרתועקומהולאמוקילה

א' ד"ה איש השווה ,כתב ,הוא דבעי מומא הא אין שוה בזרעו של אהרן

בגביניעיניו.כתב החקנתןדהרמב"ם )פ"חמביאתמקדשה"י(פליג,ודייק,

בלא מומא נמי מיפסיל] .דהיינו דאף דמפסיל מכל מקום אינו לוקה[  אבל

מהאדלאמנהמוםדשדרהעקומהלעניןמומיבהמהאלאבמומיאדם.וכן

הרמב"ם )פ"ומביאתמקדשה"ו(כתב,דמישישבו אחדהמומיםהמיוחדים

כתב הליקוטי הלכות )בעין משפט אות ה'( ,אך הקשה אמאי לא ילפינן

לאדם ועובד עבודה לוקה ,אף שאינו מחלל עבודה .וכבר תמה המשנה

מאדםלבהמה,כמושכתבוהתוס'ד"הלמהלי,דמוםהפוסלבבהמהפוסל

למלך דדבריו אינם כסוגיין ודלא כפירוש רש"י .וכתב החזון איש )סימן כו

אףבאדם.והחזוןאיש)סימןכוסק"ה(כתב,דתוס'מייריאליבאדרביחנינא

אות ג'( ,דמקור דברי הרמב"ם הם מהתורת כהנים )אמור פרשתא ב' אות

בןאנטיגנוס)בעמודב'(,דכיוןדשדרהעקומההוימוםדגיבןהאמורבתורה,

א'(.

פוסל עבודתו .ומה שכתב הרמב"ם דאינו מחלל עבודה ,היינו משום דנקט

יא(גמ' שם .כתב החזון איש )סימן כו סק"ג( ,דאיתא בשבת )קלב (:דעשה

הלכתא כתנא קמא )שם( דשדרה עקומה פוסלת באדם משום שאינו שוה

דעבודהאיןדוחהלאודקציצתבהרתאףשהיאנגעטהור,כיוןדעשהדוחה

בזרעושלאהרן.

לא תעשה דוקא בגונא דבעידנא שעובר על הלאו מקיים העשה ,ובעת

ה(בא"ד ,דאין לחלק בין אדם לבהמה משום דבהמה יש לה שני כיסין

קציצתהבהרתאינומקייםלעשהדעבודה,דהריאינויכוללעבוד.והקשה

וחשיבמוםטפיוכו'.ביארהרש"ש ,דבהמהשישלהב'כיסיםוביצהאחת,

מהא דלקמן )מה (:חישבה המשנה נגעים טהורים בכלל יתר עליהן באדם,

נשארכיסאחדריקן,והוימוםטפימאדםדאיתליהכיסאחדוביצהאחת.

דהיינושפוסליםמדין"אינושוהבזרעושלאהרן".ואםכןאמאיאיןהכהן

ודחוהתוס',דאףבאופןשאיןלוביציםממעטינןליהמ"מרוחאשך".אמנם

יכול לעבוד בעת קציצת הבהרת ,יבא עשה דעבודה וידחה לאיסור "אינו

הרמב"ם )פ"זמביאתמקדשה"ח(כתב,דאיןלוביציםבאדםהיינושאיןלו

שוה בזרעו של אהרן" ,וממילא ידחה נמי ללאו דקציצת הבהרת ,וכיון

ב'ביציםבב'כיסיםאלאבכיסאחד.

שנאסרהקציצתהבהרתהיינומשוםשהיאחמורהוליתאלקלוחומרדשבת

יא

מסכת בכורות דף מג
א טבת התשע"ב
חמירה.ותירץ,דפסול"אינושוהבזרעושלאהרן"הוקשל"בעלמום",וכל

הקשה הרש"ש,אמאינקטהמתניתיןמישאיןלוגבינין,האבסיפאמבואר

עבודההפסולהב"בעלמום"פסולהנמיבמי"שאינושוהבזרעושלאהרן",

דאף בדאיכא גבין אחד הוי מום ,וכל שכן כשאין לו גבינין כלל .ותירץ,

ועלכןאינויכוללעבוד,ואינומשוםשהנגעחמור,אלאמשוםמניעתהיותו

דאיכא למימר דכשיש גבין אחד יותר מאוס מכשאין גבינין כלל ,דהא דמי

כבעלמום.ועייןבמנחתאברהם)עמודקס(.

לשרוע.אמנםהרמב"ם )פ"חמביאתמקדשה"ד(כתב,דגיבןהאמורבתורה

יב(גמ',שם .כתברבינוגרשום דהפסוליםדאינםשויןבזרעושלאהרןאינם

היינושאיןלושיערבגביניו,ואילומישאיןלואלאגביןאחדפסול.והקשה

פסוליםמדאורייתא.והקשההראשיתביכורים,אמאיהוצרךלכתובכן.ועוד

החזון איש )סימן כו סק"ה( ,דבמתניתין משמע דאף מי שאין לו אלא גבין

דקדק,מאיבעיבגמ'מאינפקאמינהביןמומיןד"מראיתהעין"ל"אינושוה

אחדקרויגיבן.

בזרעו של אהרן" ,הא איכא נפקותא טובא ד"מראית העין" נאסר מדרבנן,

טז(רש"יד"הזהומדרשוכו' ,והכיקאמרזהוגבןהאמורבתורהורבידוסא

ו"אינושוהבזרעושלאהרן"מדאורייתא.וכתבדישלהסתפקבכהןשישלו

פליג עליה ולא דריש או .הקשה השורש ישי ,מה הכריח לרש"י לפרש כן,

מוםד"אינושוהבזרעושלאהרן",שעברועבד,האםישפגםבעבודתואף

האיתכןדרבידוסאלאדרישמ"אוגבן"גביניושוכבים.וכתב,דאוליצריך

שאינה מחוללת ,או דלמא אין פגם אלא עובר בעשה .ונפקא מינה לענין

לגרוס ברש"י "ורבי חנינא פליג ולא דריש או" ,דהיינו דרבי חנינא בן

השובר עצם בפסח פסול דאינו לוקה ,כדאיתא בפסחים )פד (:דהיינו אף

אנטיגנוסלמדדמשמעותלשון"גיבן"היינוגב,ולכךביארדמייריבמוםשל

בפסחהבאבטומאה,דאףשעלהלחובה,מכלמקוםפסחפסולמקרי,והכי

ב'גביןולאגבינין.

נמיהכא,דאיאמרינןדהוויפסולבקרבן,בשוברבועצםפטור,מהשאיןכן

יז(רש"י ד"ה אסור באכילה ,כנבילה דנפל הוא וכמת דמי ולא מהניא ליה

אי הווי רק איסור אגברא .ולכך כוונה הגמ' לומר ,דהכא ליכא נפקא מינה

שחיטה.הקשההאביעזרי)פ"אממאכלותאסורותה"ו(בסו"ד,האסבירא

אלא עשה ,דהיינו שהכהן עובר בעשה ,אבל הקרבן כשר לגמרי.ולכך כיוון

ליהלרבדאשהשילדהולדכזהאינהטמאהלידה,כיוןדאיןנחשבולדאלא

רבינו גרשון ,דאין פסול מדאורייתא בעבודה ,אבל בוודאי שנאסר

חתיכתבשרבעלמא,ואםכןאףלאתחשבנבילה,דהאדוקאבשרשהיה

מדאורייתא.

שייךלבהמהשלמההוינבילה,אבלהכאאינהחלקמגוףהאםומתחילתה

יג(רש"יד"הלגדגלידאדליפתא ,לראשהלפתשראשהרחבוהולכתוכלה

הויאחתיכתכפרשבעלמא.

למטה.ולפיזההמשךדבריהגמ',צוארועומדבאמצעראשוהואמוםנוסף.

יח(גמ' ,ר' יוסי אומר אין חרום אלא הכוחל שתי עיניו כאחת אמרו לו

וכן כתב השיטה מקובצת )אות ג'( בשם הגליון .אבל רבינו גרשום כתב,

הפלגת אע"פ שאינו וכו' .הרמב"ם )פ"ח מביאת מקדש ה"ז( פסק כרבנן,

שהואהמוםשלליפתא,דהיינושראשורחבלמעלהוהולךוכלהלמטהוגם

דחרום הוי אף היכא שאינו כוחל שתי עיניו כאחת .והקשה הכסף משנה,

ראשובולטלאחוריוכלפניו.

אמאי לא פסק כסתם משנה וכרבי יוסי .וכתב ,דאפשר משום דקתני

יד(גמ' ,מאן האי תנא רבי יהודה היא דתניא רבי יהודה אומר הכהנים

בברייתאהכא,דאמרולוחכמים"הפלגת",ומשמעדאיןדלאמסתברכלל

לרבותהקרחנין.הקשההשילמורא ,לפימהשמבוארבט"ז )יורהדעהסימן

כדבריו,ומהאיטעמאנמיהביאההגמ'להאיברייתאלהודיענודלאקיימא

קיזסק"א(,דרבנןלאגזרולאיסורבדברהמפורשבתורהלהיתר.היאךגזר

לן כסתמא דמתניתין .והחזון איש )בכורות כו ,ח( כתב ,דאין המשנה באה

רבי יהודה לאסור קרחנין משום מראית העין ,הא בתורה מפורש להיתר.

לסתום כרבי יוסי ,אלא כוונת המשנה לפרש ענינו של חרום שהוא חוטמו

ותירץ,דכיוןדאיןמפורשבתורהלהדיאדקרחניןמותרים,ואפשרלמידרש

ואחרשלאבאהתנא
שקוע,ונקטקצההמוםדהיינוכוחלשתיעיניוכאחתַ ,

מ"הכהנים"דרשאאחריתי,לאחשיבגזירהנגדדברהמפורשבתורה.

להורות פרטי הלכות חרום ,אלא לתרגם חרום שבתורה נקט באופן היותר

טו(מתני' ,אין לו גבינין או אין לו אלא גבין אחד זהו גבן האמור בתורה.

ניכר.

יב

