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דףכאע"א

לגופיה,מהשאיןכןבעלמוםדקדישלדמי,וכדאמרינןבעבודהזרה)יג.(:

א( מתני' ,תמורת הבכור והמעשרולדן ולד ולדן עד סוף כל הדורותהרי אלו

ו( גמ',ה"נרחמנאמעטינהולאתפדהקדשהםהםקריביןואיןתמורתןקריבה.

כבכורוכו' .בתוס'זבחים)עה(:ד"הבכור,הוכיחומהאדנסתפקההגמ'התם,

וכןפסקהרמב"ם)פ"אמאסורימזבחה"ט(,וכתב,דהמטילמוםבתמורתבכור

האםתמורתבכורנמכרבאיטליז,דהאדתנינןהכאדתמורתהבכורכבכור,לא

ומעשראינולוקה.ודייקהמנחתחינוך )מצוהרפז(מדבריו,דמכלמקוםאיכא

קאי אהא דתני לאחר מכן דבכור ומעשר נמכרים באטליז ,דאי לאו הכי מאי

איסורא מדאורייתא .מיהו החזוןאיש )סימן כד סק"ד( כתב ,דדבר פשוט הוא

מספקא להו .מיהו ברש"י הכא ד"ה הרי אלו פירש,דתמורת בכור הוי כבכור

דליכא לאו ,דאי לאו הכי אמאי לא לקי ,והא דכתב הרמב"ם דלא לקי ,היינו

לענין שלא ימכר באיטליז ,וכן פירש בר"ע מברטנורא )הכא( .וכתב החק נתן

משוםדאסורמדרבנן.

)שם( ,דצריך לומר דסבירא להו דכיון דאסקו התם דתמורתו כיוצא בו ,וכל

ז( רש"יד"הואילאקידשה,בתוה"ד,תבעיליהנמיבכור.וכתברש"יבמכות

דיני בכור נאמרו אף בתמורתו ,לא חשו רש"י והר"ע מברטנורא ,לבאר דאף

)יט (.ד"ה ואי ,דספק הגמ' ,אם בכור שנשחט ונזרק דמו קודם החורבן ,נאכל.

האי דינא נאמר בתמורת בכור] .מיהו בהגהות הגר"א )אות ב( כתב ,דהא

ובהכי יישב נמי הא דהקשו התוס' כאן בד"ה ואי קסבר ,דלמאן דאמר לא

דכתב רש"י "שלא ימכרו באטליז" לא קאי אהאי דבור המתחיל ,אלא הוא

קידשה אין קדושה בירושלים יותר משאר ארצות .ובחידושי הריטב"א )שם(

ביאורלהאדנאמרבמתניתיןלאחרמיכן,דבכורומעשרלאנמכרבאיטליז[.

כתב ,דלפי זה לא גרסינן בסוף שמעתתא" ,והכא בבכור שנזרק דמו קודם

ב( מתני' ,ויאכלו במומן לבעלים .בתוס' זבחים )עה (:ד"ה בכור הוכיחו מהא

חורבן" ,דהא מעיקרא כי פרכינן נמי איירי בכהאי גוונא ,ולא נתחדש בתירוץ

דקתני דנאכלים במומן לבעלים ,דתמורת בכור אינה נאכלת לכהן .מיהו,

אלא טעמא דלא מספקינן למאן דאמר דלא קידשה לעתיד לבוא ,דמקשינן

הרמב"ם )פ"ג מתמורה ה"ב( כתב ,דתמורת מעשר נאכל במומו לבעלים,

בשרולדמו.

ותמורתבכורנאכלבמומולכהן.וכתבבהגהותהגרא"מהורוויץ)בזבחיםשם(,

ח( תוס' ד"ה ואי קסבר ,בתוה"ד ,דמייריהכא שנזרע קודם שחרבהבית .כתב

דלדידיהבעליםהנאמרבמתניתיןהיינוכהן ,דומיאדסיפא,דקתנינמידבכור

הרש"ש ,דצריךלגרוס כאן ]וכן בהמשך דבריהתוס'[ "שהופרש"קודםהבית,

בחוץלארץנאכלבמומולבעלים,והתםעלכרחךדהכוונהלכהנים].ועייןעוד

דבהכיתליחיובא,דדוחקלומרדניזילאףבהאאחרהבאתשליש,כמולענין

בחידושימרןרי"זהלוי)בכורותעמודנד(דהאריךלבארדעתתוס'[.

חדשוישן.

ג( מתני',א"רשמעוןמהטעםשהבכורוהמעשרישלהםפרנסהממקומן.כתב

ט( גמ',לעולםקסברקידשהלשעתהלאקידשה לעתידלבוא].כךגריסרש"י

הרש"ש ,דאין לומר דרבי שמעון לטעמיה דדריש טעמא דקרא ,דמסיום דברי

ד"ה לעולם[ .והקשה בחידושי הריטב"א במכות )יט ,(.היכי מסקינן הכי ,הא

הספרי )שהובאבתוס'לקמן )עמודב(ד"הממקום(מוכרח,דהאיטעמאלכולי

הכא רבי יוסי קאמר לה ,ואיהו סבירא ליה ביבמות )פב (:דקדושה ראשונה

עלמאאיצטריך.וכוונתו,דהתםדרשינןמקראד"תשאובאת"דמביאיםקדשים

קידשה לעתיד לבוא .והביא דיש שתירצו ,דהתם איירי לענין קדושת הארץ,

מחוץ לארץ ,ומהא דנאמר בסיפא דקרא "רק קדשך" מפקינן מעשר ובכור,

לענין חיוב במצוות התלויות בארץ ,והכא מיירי לענין קדושת הבית ,ואהא

והטעם דפשיטא ליה דמיעוטא לא איירי אלא בהני ,ביאר רבי שמעון ,משום

מסקינן דלא קידשה לעתיד לבוא .אך דחה ,דבשבועות )טז (.אמרינן ,דלמאן

דהנימסתבראטפילמעט,כיוןדישלהםפרנסהבמקומם.

דאמר קידשה לעתיד לבוא מקריבים אף על פי שאין בית ,ואוכלים קדשים

ד( גמ',בעיבמערבאהמטילמוםבתמורתבכורומעשרמהווכו'.והנהבסמוך

קלים אף על פי שאין חומה ,ומוכרח דלא איצטריך קדושת הבית על הצד

מבואר ,דאליבא דרבי עקיבא בכור חוץ לארץ אף דקדוש ,אינו קרב .והעיר

דאיכאקדושתהארץ.

בחידושי הגרי"ז ,אמאי לא נסתפקו נמי אליביה ,אי נאסר להטיל מום בבכור

י( תוס' ד"ה הכי גריס ,בסוה"ד,ואמר מורי דשפיר הם נאכליןוהאדאמר אין

חוץ לארץ .והוכיח מכאן ,הא דייסד בחידושי רבינו חיים הלוי )פ"א ממעשר

נאכלין בשלא היה להם הנחה לפני הבית .וכתבו תוס' במכות )יט (.ד"ה ואי,

שניהי"ד( ,דהאדאיןבכורומעשרחוץלארץקריביםאינורקאיסורהקרבה,

דלפי זה היתה הגמ' צריכה לפרוך ,דלא שייך כלל לדמות מעשר לבכורים,

אלא דקדושתם קלישה ,ולא נאמר בה דין הקרבה .ואם כן ,פשיטא דאיסור

דבכורים בעו בית כדי לקיים דיןהנחה ולא בשביל אכילה,אלאדלא חששה

הטלתמוםלאנהיגבהו,דלאנאמראלאבקדשיםהקדושיםלהקרבה.

הגמ'לפרוךכןכיוןדלאקאילמסקנא.

ה( תוס' ד"ה המטיל מום ,בתוה"ד ,משום דחזי להקרבה קודם המום וכו'.

יא( בא"ד ,והדברים מוכרחין מדפריך עליה מה לבכורים שכן טעונים הנחה.

והקשהבחידושיהגרע"א,דבפשטותישלחלק,דהכאלאקדושלאלדמיולא

ביארהחקנתן,דאיאמרתדעיקרהילפותאמבכוריםשהונחו,אםכןהפירכא
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דבכוריםבעוהנחהחשיבפירכאכלדהו,ופירכאכלדהולאפרכינןכשלמדים

פסול.ואםכן,בירושליםדנאמרדיןמחיצות,ונתקדשהמקום,פשיטאדקדשים

חדאמחדא,ומדפריךלהמוכרחלומרדהילפותאמבכוריםשלאהונחו,ולכך

נפסלים,דהרייצאוממקוםטהרה,מהשאיןכןבשילה,דאףדהיהדיןלאוכלו

חשיבפירכא].ולפיזה,אףבבכורכיפרכינןמהלבכורשכןצריךזריקתדמים,

"לפניה'"לאהיהדיןמחיצה,וסלקאדעתךדרביינאידבמעשרשנילאנאמר,

היינובבכורשלאנשחטעדיין[

דצריך להיאכל במקום קדוש ,אלא דמעשה האכילה צריך להיות לפני ה',

יב( בא"ד ,שם .והרמב"ן במכות )יט (.פליג ,וכתב דילפינן בכורים מבכור ,דכי

ואפשרלאוכלובכלהרואה,כדמצינובמשכןשילה.

היכידבכורדנשחטונזרקדמובפניהביתאינונאכלשלאבפניהבית,כמוכן

יח( גמ',לכדתניאיוםאחדמשנהזוויוםאחדמשנהזולימדעלבכורשנאכל

בכוריםשהונחולפניהבית.

לשניימים.הקשההרש"שבבכורות)כז,(:הריאףאםנאמרדאינונאכלאלא



ליום ולילה כתודה נמי מצינו דנאכל לשתי שנים ,וכגון אם נשחט ביום

דףכאע"ב

דמישלם ביה שנתו ,דבלילה נכנס בשנה שניה .ודוחק לומר ,דכיון דבקדשים

יג( גמ',אלאלמ"דבתרמלמדאזלינןמאיאיכאלמימר.פירשרש"יד"הבתר,

הלילההולךאחרהיום,עדייןנקראבלילהאותהשנה.ועוד,למאידקיימאלן

דהכאדדםהויהקדשתואיאפשרללמודמעשרמבשרהנלמדממנו,ומשמע

שם )לט ,(:דשעות פוסלות בקדשים ,משכחת לן דנאכל לב' שנים אף אם לא

דהעיקראיהמלמדהראשוןהויהקדש.אבלברבנוגרשוםכתב,דמלמדהיינו

נאכל אלא ליום ולילה ,וכגון דמישלם שנתו בחצות ונשחט קודם חצות,

בשרדממנוילפינןמעשר,ומבוארדסביראליהדאףאיהמלמדהראשוןהיה

דנמצאשנאכל חצייוםולילהבשנה שניה.ותירץ,דמסקינןבראשהשנה)י,(:

חולין ,מכל מקום כיון דנלמד ממנו קדש ,למאן דאמר דאזלינן בתר מלמד אי

דבכורתםמוניםלושנתומשעתהרצאה,וכיוןדאינוראוילהקרבהאלאמיום

אפשרלחזורוללמודממנו.

השמינידוקא,לאמשכחתליהדשנתומשתלמתאלאבבקרלשנההבאה.

יד( גמ' ,ר"ע אומר יכול יעלה אדם בכור מחוץ לארץ לארץ בזמן שבית

יט( גמ' ,ורבנן נאכל לב' ימים ולילה אחד מנא להו אמר קרא יהיה לך כחזה

המקדשקייםויקריבנווכו'.פירשרש"יד"האתהמעלה,דברייתאדלעילדלא

התנופה .בבכורות )כז (:אמרינן ,דאידך סבירא ליה דהאי "יהיה לך" איצטריך

קיבלומביתאנטיגנוס,רביעקיבאהיא,ומתניתיןרביישמעאלדלאמייתרליה

ללמדנו שאף בכור בעל מום ניתן לכהן .ואידך סבירא ליה דילפינן ליה

האיקראלהךדרשא.והקשההעולתשלמה,אמאילאנימאדאףרביישמעאל

מ"ובשרם יהיה לך" ,אחד תם ואחד בעל מום .ועוד מבואר שם ,דרב יהודה

סבר כרבי עקיבא ,דהא קיימא לן דאין היקש למחצה .ותירץ ,דמצינו ברש"י

אמררביליףמ"שנהשנה",דמנינןלבכורלשנהדידיהולאלשנותעולם.

כריתות )כב (:ד"ה וי"ו ,דהא דאין היקש למחצה אינו אלא דכיון דילפינן
ממקוםאחדבהיקשילפינןנמידיןאחר,אבללאדהיכאדילפינןממלמדאחד

פרקולדחטאת

נילף נמי מהנלמד ממנו אליו .מיהו הלחם משנה )פ"א מבכורות ה"ה( כתב,



דמוכרח מהאדפסקהרמב"ם)שם(כרביעקיבא,ומהאדהביא)בפ"בממעשר

כ( תוס' ד"ה ולד חטאת ,בתוה"ד ,ואדרבה סוגיא דשמעתין משמע דרבוי

שניה"א(דברירביישמעאל,דילפינןמבכורדאיןמעשרנאכלבירושליםבזמן

ריעותא מביאין אותה לידי רעייה דאמר רבא בגמרא אבודת לילה לא שמיה

הזה ,דסבר ,דכוונת הגמ' דדוקא רבי ישמעאל פליג עליה דרבי עקיבא ,דכיון

אבודה .כתב הברכת הזבח ,דהמדקדק בדברי רש"י יראה דלא קשה מידי,

דיכול להעמיד האי הקישא ללימוד אחר ,מסתבר דלא מקיש כדרבי עקיבא

דבאבודת לילה שאני ,דבשעת אבידה כבר היתה לה רעותא .ובצאן קדשים

מכח דרשא דספרי שהובאה בתוס' ד"ה ממקום דמפקא ליה מיניה ,אבל רבי

כתבעלדבריו,דפשפשבכלדברירש"יבסוגיין,ולאמצאשמפרשכן,ואפילו

עקיבא לא פליג ארבי ישמעאל ,משום דאין היקש למחצה .ועיין עוד שיטה

יהיה כדבריו ,מכל מקום עדיין לא מתיישב ,דכונת תוס' ,דכמו באבודתלילה

מקובצתלקמןאותח.

כיון דלא חזי להקרבה בלילה לא אמרינן דתמות ,הוא הדין היכא דנמצאת

טו( ]גמ',שם.ולכאורהצריךעיון,אמאיבבכורות)נג(.ילפינןמהיקשאחרדאף

בעלתמוםדלאחזילהיקרבהויליהלמימרדלאתמות].ולכאורהנראהלומר,

מעשר בהמה הבא מחוץ לארץ לרבי עקיבא לא קרב .ולא ילפי מהיקש

דכונתהברכתהזבח,דסביראליהדהאדאבידתלילהאינהמתהאינואלאאם

ד"העברההעברה",כדילפינןלעניןדינאדאיןתמורתםקריבה).א.ל.[(.

נאבדהאחרהלילה,מהשאיןכןבנאבדהונמצאתבעלתמוםהאדמתההיינו

טז( רש"יד"הבכלהרואה,בכלמקוםשיוכללראותוהעומדבירושלים .העיר

דוקא אם נאבדה לפני שנהית בעלת מום ,וכמו שביאר בהגהות הגר"א לקמן

הרש"ש,דבזבחים )קיב(:פירשרש"יבד"הבכלהרואה איפכא,ד"בכלהרואה"

)כב .אות ב( ,ואם כן שאני אבודת לילה דלא חשיב הא דאבדה ריעותא כיון

היינואםהאוכליכוללראותאתירושליםבמקוםשהואנמצא.

שהיה לאחר שחל פסול לילה ,מבעלת מום דשפיר חל שם אבודה כיון

יז( רש"יד"המהבכור,דקדשיםנפסליםביוצא.הקשה בחידושימרןרי"זהלוי

שנאבדה בהיותה תמימה .מיהו עדיין יקשה לפירוש רש"י ,הא דאמר דרבא

על התורה )פרשת ראה( ,הא אף בשילה הקריבו קדשים קלים ,ונאכלו בכל

לקמן )כב (.דעברה שנתה אינו אלא היכא דאבדה ,היינו נמי דנאבדה אינו

הרואה ולא היו נפסלים ביוצא ,ואף דבשילה נמי היה מחנה ישראל ,כבואר

גורםלמיתהאלאאםעברהשנתה,והתםאפילוהיכאדעברהשנתהולאחר

בזבחים )קטז (:דמצורעים נשתלחו משם ,ואם כן אמאי פשיטא בירושלים

מכן נאבדה מתה ,וחלוק מבעלת מום וכמו שביארנו שם ,ומוכרח דשייך שם

בבכור טפי ממעשר שני דנאכל לפנים מן החומה .ועוד ,מאי שנא מעשר שני

אבודהאףכשנאבדהלאחרהיותהפסולה).א.ל.[(.

דכתיב ביה "לפני ה'" ,ומכל מקום הוי אמינא דכשנאכל בכל הרואה עדיין

כא( בא"ד,ועודלרביאבאדאמר בגמראלקמן)כג(.הכלמודיםשאםנתכפר

נקראלפניה',ובבכורפשיטאליהדאםיאכלנובכלהרואהלאיקראלפניה'.

בשאינה אבודה אבודה מתה וכו' .כתב בברכת הזבח ,דכל שכן לרב הונא

והוכיח ,דשני דינים נאמרו באכילת קדשים לפנים מן החומה ,א .דמעשה

דהתם ,דאמר דהכל מודים היכא דנתכפר באחד מהם בלי להמלך דהשניה

האכילהצריךלהיותלפניה',ב .דצריךלהיותבמקוםטהור,כדאיתאבזבחים

מתה ,דהכא תמות לרבנן אף אם נמצאת תמימה .והא דהקשו מרבי אבא,

)נה,(.דקדשיםקליםנאכליםדוקאבמקוםטהור.והאידינאד"אכילהלפניה'"

ביאר )אתוס' לקמן כב :ד"ה אפילו אבודה( ,משום ,דדברי רבי אבא הוזכרו

דנאמר על מעשה האכילה ,שפיר מתקיים בכל מקום שנחשב לפני ה' ,אבל

לרבא ביומא )סה (.עיין שם ,מה שאין כן דברי רב הונא לא הוזכרו בשום

דינאד"מקוםטהור"נאמרעלהקדשיםעצמם,דכשיצאוממחיצתםגורםלהם

מקום,משמעדפשיטאדבמשךלאמודורבנן דתמות,אלאדווקאבמשךוכיפר

ב
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השניה.וכדבריומצינובתוס'מעילה)י (:ד"הולדחטאת,דכתבודלרבי שמעון

בשאינהאבודה,ואפילוהכיהסוגיאדלאכוותיה,וכלשכןדליתאלדרבהונא.
ועייןלהלן)כב(:אותיא.

דאמרינן לקמן )כג (:דאית ליה המפריש ב' חטאות לאחריות מתה ,אית ליה

כב( מתני' ,ושעברהשנתהושאבדהונמצאתבעלתמוםאםמשכיפרוהבעלים

נמי דעברה שנתה מתה ,ובהכי יישבו הא דאמרינן בעלמא דחמש חטאות

וכו'.פירשרש"יבמעילה)י(:ד"הולדחטאת,דהנךג'ראשונותמתותביןלפני

מתות ,ולכאורה לריש לקיש לית ליה אלא ד' .וכוונתם ,דהוקשה להם ,הא

כפרה בין לאחר כפרה ,משום ,דולד חטאת לא היה ראוי כלל לכפרה ,דלא

דתני לעיל )טז ,(.חמש חטאות מתות ,ויישב דלרבי שמעון ודאי דאף עברה

הופרשמתחילהלכך,ותמורתחטאתבאהבעבירה,וחטאתשמתובעליה,לא

שנתה לחוד מתה ,והתם רבי שמעון הוא דתני לה] .ולפי זה לא יקשה לריש

שייךשיתכפרדאיןכפרהלמתים.

לקיש מדלעיל )שם( ,דתני בהדיא עברה שנתה ,וליכא  למימר כדמסיק רבא,

כג( מתני' ,ואינו עושה תמורה .פירש רש"י במעילה )י (:ד"ה ואינו עושה

דעברהשנתההיינו אםאבדה,דהתם לאתניכללאבדה,אלא כיפרובעליה

תמורה ,דאף דקיימא לן בבכורות )טו ,(:דפסולי המוקדשין עושין תמורה,

סתם .ולדבריהם ניחא ,דכיון דהתם רבי שמעון קתני לה ,ולדידיה אף לריש

ובעברהשנתהואבדהנמינפסלומהקרבה,שאניהני,דכיוןדנתכפרובאחרת,

לקישעברהשנתהלחודמתה).א.ל.[(.ועייןבמרומישדה.

ולאאחשביה להולאלקדושת דמיםולא לקדושת מזבח לאאלימא למיתפס

ו( גמ' שם .עיין אות הקודמת ,ובאור החמה ביאר ,דאף דה' חטאות המתות

אחריםבתמורה.

היינומהלכהלמשהמסיני,מכלמקוםסבראישבהם.דהיינודכלחטאתשאין
להבעליםידועיםלאשייכאלקרבנותאלאתמות,דכיוןשחלעליהשםחטא,

דףכבע"א

אי אפשר לתקנה באופן אחר .ועלה קאמר ריש לקיש ,דבעברה שנתה לא

א( מתני' ,לאנהנין .פירש רש"י ד"ה לא ,דאינו אלא מדרבנן .והעיר בחידושי

מיקריניתוקשםהבעליםמהקרבן,דהאדאיאפשרלהקריבהמחמתשעברה

הגרי"ז מדברי הגמ' בבכורות )טז ,(.דדרשינן מקרא דאיכא לאו על אכילת

השנה אינו אלא מצד המניעה בכהנים שאין רשאים להקריבה כמשל דבית

חטאותהמתות,ובפשיטותכוללנמיאיסורהנאה,דלאנאמרבחטאותהמתות

הקברות,ואידךאמוראינמימודולהאיסברא.ומהאיסבראנמיאבידתלילה

איסור אכילה יותר מאיסור הנאה] .והנה לעיל )טז (:מבואר דאחת מאותן

לאמיקריאבידה,דלאמיקריניתוקהבעלים,כיוןדממילאלאהויזמןהקרבה,

חטאות אין דינה למות ,וגזרו על כל החמש למות משום דלא ידעו מי היא,

ואיןקשרביןהבהמהלבעלים,ולאניכרניתוקהקשר.

ולכאורהיקשה,אמאילאנימאדאסורליהנותמדאורייתאמספק).א.ג[(.ועיין

ז( גמ',אלאאמררבאהכיקתניעברהשנתהואבדה.עיין רש"יד"התנןחטאת

במקדשדוד)סימןיטאותט(.

שעיברה שגרס או שאבדה וכו' .וכתב בהגהות הגר"א )אות ב( לבאר גירסת

ב( מתני' ,ולא מועלין .כתב בשיטה מקובצת )אות יד( ,דאין מועלין

הגמ',דדוקאשנהאבדהבאמצע,לאשמועינןדבעברהשנתהמייריאפילואם

מדאורייתא,ומשמע דמדרבנן מועלין.והקשה בחידושיהגרי"ז ,מהא דמבואר

עברה קודם שנאבדה ,מה שאין כן בבעל מום ,דאיירי דהוממה לאחר

במעילה )ג ,(.דדוקא בקדשים שמתו מועלים מדרבנן ,אבל לא בחטאות

שנאבדה.וביאר בחידושיהגרי"ז ,דהטעםשבעברהשנתהדינהלמותאףאם

המתות.ועייןבתוס'מעילה)יב(:ד"הודמיה החילוקביןאיכאמעילהמדרבנן

אבדה לאחר שעברה שנתה ,מה שאין כן בבעלת מום דלא מתה אלא אם

לליכא.

נעשית בעלת מום לאחר שנאבדה .דבעל מום דמהני ביה פדיון ,וראויים

ג( מתני' ,ואם עד שלא כיפרו הבעלים תרעה עד שתיסתאב ותמכר ויביא

הדמים לכפרה ,מיד כשהוממה הוה כהפריש מעות לפדיונה ושוב נאבדה,

בדמיהאחרת .עייןרש"יד"הואם.הקשהבתפארתישראל)יכיןאות ט( ,איך

דאינה מתה ,ודוקא היכא דהיתה תמימה בשעת אבידה והיתה ראויה

תיקנו בחטאת שעברה שנתה דיכול להמתין עד שיפול בה מום ,הא קמאחר

להקרבה ,חל עליה שם נאבד .מיהו מדברי הרמב"ם )פ"ד מפסוה"מ ה"ח( לא

חטאתו .וסיים ,דבודאי צריך לומר דיכול לרעותה עד הרגל הבא ,דעדיין לא

משמע דנחית להאי חילוקא ,דלא כתב אלא דהיכא שנמצאת לאחר כפרה

קעבר בבל תאחר .וכתב במלאכת חושב דהכי נמי יש ליישב קושיית הקרבן

אפילואםנמצאתשעברהשנתהאובעלתמוםמתה,ולאהוסיףאףאםעברה

העדה שהובאה לעיל)ח .אות ג,ד,ה( עיין שם ,דתרעה עד קודם שיעבור בבל

שנתהקודםשנאבדה].ועייןאותהבאה[.

תאחר ולא יותר .ותירץ קושיית התפארת ישראל ,על פי דברי התפארת

ח( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,הקשה המים קדושים ,דאם חלוק דין עברה

ירושלים),יבמות פי"א מ"ה,ובתוס' הגרע"א אות צ( ,דכיון דאיסור בל תאחר

שנתה מדין בעלת מום ,דעברהשנתה מתה אם נאבדה אפילו לאחר שעברה

אינו בקום ועשה אלא בשב ועל תעשה ,נדחה האיסור במקום היזק ממון,

שנתה ,ובעלת מום דוקא היכא דהיתה תמימה בשעת אבידה ,אמאי בעינן

שצריך להוציא ממון לקנות קרבן ,ועדיף לו שיפול בבהמה שאבדה מום

למיעבד צריכותא בסמוך ,אהא דבעי למיתני אבודה בין בעברה שנתה בין

וימכרנה,ויביאמדמיהקרבנו.ועייןשםמהשתירץעוד.

בבעלת מום .וביותר ,לפי מה שכתבו תוס' ד"ה ומי אמר ,דכל מה דאקשינן

ד( ]גמ',מאיטעמאלאתנילהוגביהדדירישאפסיקאליהוסיפאלאפסיקא

מהא דאבודת לילה ,אינו אלא על הא דחידש רבא דמהני אבודה אף לאחר

ליה .לכאורה נראה לבאר ,דכוונת הגמ' דהיה צורך לאשמועינן דחטאת

שנפסלה ,נימא דאשמועינן מתניתין להאי חילוקא .ולכך כתב ,דנראה דכל

שעברהשנתהאינהכשארחטאות,דהוהאמינאדכיוןדלאמצינושם חטאת

דברי התוס' אינם אלא להוהאמינא,אבל למסקנא אין כלל חילוק בין בעלת

עליותר מבן שנה ,תמות ,קא משמע לן ,דכיון דעדיין חייב חטאת ,לא תמות

מוםלעברהשנתה.ולכךגרסכגירסתרש"יד"התנןחטאתשעברה.וכןהוכיח

עד שתידחה עלידי הקרבת חבירתה ,דאין ההלכה דכל שאיןלה שם חטאת

וביארבדברירש"יבספרתורתמאיר.ודלאכדבריהגהותהגר"אהמובאבאות

מתה ,אלא דוקא היכא דאידחי מחטאת ולא שייכא הבהמה בחיוב חטאתו,

הקודמת.ועייןעודבצאןקדשיםוקדשידוד.

וכמושכתבנובמתני'לעיל)כא:אותכג(בשםרש"יבמעילה[.

ט( ]רש"י ד"ה והאמר רבא ,בתוה"ד ,ולרבי דאמר אפילו נמצאת קודם כפרה

ה( גמ' ,אמר ריש לקיש חטאת שעברה שנתה רואין אותה כאילו היא בבית

מתה ,האי אינה מתה וכו' .ולכאורה צריך ביאור ,דלקמן )עמוד ב( מסקינן

הקברות.כתבבשיטהמקובצת)אותג( בשם תוס',דהא דלאקאמררועהותו

דדברי רבא אפילו אליבא דרבנן ,וכגון דנמצאת לאחר כפרה ,ואמאי פירש

לא ,היינו לאורויי דאפילו היכאדנתכפר באחרת רועה ,דכיוןדהמתין לה עד

רש"ידברירבאלרבי).א.ל.[(.

שילדה דמיא למפריש שתי חטאות לאחריות ,דרועה אפילו לאחר כפרת

י( תוס' ד"ה אמר ,בסוה"ד ,לכך נראה לר"י לפרש כי היכי דאיצטריך לשנויי

ג
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אמתניתין דבעי תרתי אבודה ובעלת מום וכו' .ותמה בברכת הזבח ,הא

חשיבעיקראבידתהביום,ואזלאלמיתה.

במשנה פירשו תוס' ד"ה ושאבדה ,דהא דקתני תרתי היינו לרבותא ,ובאמת

יז( רש"י ד"ה אליבא דמאן דאמר ,בסוה"ד ,השתא כי אבד הוי ליה תרתי

מתה אפילו באבדה בלחודא ,ואם כן אכתי תקשה ,אמאי בעברה שנתה בעי

לרעותא כחטאת שעברה שנתה ואבדה והזבח גופיה פסול .אבל בשיטה

נמי אבדה כדי שתמות .ותירץ בדוחק ,דכוונתם ,דכשם שאבודה ונמצאת

מקובצת )אות כה( וכן בהגהות הגר"א )אות ד( כתבו ,דאין סברא שהקרבן

בעלת מום היינו לרבותא ,וכל שכן באבודה עצמה שתמות ,הוא הדין עברה

יפסל משום שאחד מהכוסות אבד ונדחה ,אלא לכולי עלמא החטאת כשרה,

שנתה ואבודה ,שתמות משום אבודה אף שעברה שנתה ,אבל עברה שנתה

ולא מיבעיא ליה אלא על הכוס האבוד .וכתב החזון איש )סימן לה סק"ה(,

לחוד תרעה ,אלא דתוס' קיצרו בלשונם ,וכוונתם ,דאי תאמר דבעי דוקא

דרש"י סבר ,דכיון דאי אפשר בקרבן אחד שמקצתו חטאת כשרה ומקצתו

אבודה ובעלת מום אם כן בעינן נמי עברה שנתה ואבודה ,ועל כרחך דדחוי

מחטאות המתות ,נפסל הקרבן .והוסיף ,דלפירוש תוס' לעיל )כא (:ד"ה ולד

לחוד ואבודה לחוד ,ואי נימא דלרבותא נקט בעלת מום ,הוא הדין לרבותא

חטאת,דרבוירעותותמעליותאהיא,נראהדהכינמיאידחויהויאיןכאןדין

נקט עברה שנתה ,ועיקר מיתה הוא משום דאבודה .ובצאן קדשים כתב ,דיש

תמות ,ואי שירים הוי יש כאן דין תמות ,וצריך לומר נמי דאי דינו דתמות

להקשות ,אמאי אמרינן דאבודה לחוד אינה מתה ,הא קיימא לן לקמן )עמוד

הקרבן פסול,וכמושפירשרש"י,דאם לא כןמאינפקאמינהאידחויהויאו

ב'(,דאבודהלחודמתה.אלאעלכרחךבעינןלפרש,דרבאהכימשני,כיהיכי

ישבודיןתמות.

דלא אמרינן לריש לקיש דסבירא ליה דעיברה שנתה לחוד רועה ,וטעמיה

יח( מתני' ,ר"א בר"ש אומר אם קרבה שניה עד שלא נשחטה תמות .וביאר

משוםדחזיהלהקרבהבשארקרבנות,הואהדיןדאבודהלחודנמיאינהמתה

בחידושי הגרי"ז דבריו ,דאף דסבירא ליה דחייל דינא דחטאות המתות אף

מהאיטעמא,דדילמאמשתכחיוחזילהקרבה,ועלכרחךדאיצטריךלחלקבין

בפסוליהמוקדשים,מכלמקוםלאחרשחיטהפקעהקדושתפסוליהמוקדשים

אבודהלדחויה,והכינמינתרץדחויהלחודועיברהשנתהלחוד.

מיניה,ותולאשייךלהחילדיניחטאתעליה,וכןכתבבחידושימרןרי"זהלוי
)הלכות בכורות עמוד נה( בשם אחיו הגר"מ לדייק כן מדברי הרמב"ם )פ"א

דףכבע"ב

מהלכותמעילהה"ט(דכתב"והריהיאבאיסורהעדשתישחט",הרידאיסורה

יא( גמ' ,אלימא אליבא דרבנן מאי איריא אבודה דלילה אפ' אבודה דיום.

תלויבשחיטתה,ומסיקשםדתליבתרילישניבבכורות)טו,(.האםהאדנאסר

הקשההרש"ש,לשיטתרש"יבמתניתיןד"התמות,דמודורבנןהיכאדנמצאת

גיזה ועבודה בפסולי המוקדשים הוא מדדרשינן "תזבח ולא גיזה בשר ולא

בעלתמום,לוקמיהלמילתאדרבאבכהאיגוונא.

חלב" ,או מדכתיב "תזבח ואכלת אין לך היתר אלא משעת זביחה והילך",

יב( תוס'ד"האפי'אבודה,ואםתאמרלימאדלרביאבאאיצטריךדאמרלקמן

דללישנא קמא הפדייה מפקיעה קדושתה ,אלא דאיתרבי מקרא דאיכא עלה

)כג(.הכלמודיםבנתכפרבשאינהאבודהאבודהמתה.עייןמהשכתבנולעיל

עוד דיני קודש ,וללישנא בתרא ילפינן דאין המתיר הפדיון אלא השחיטה,

)כא:אותכב(עלמהשכתבהברכתהזבחעלדבריתוס'כאן.

ומקמישחיטהבאיסוריקיימי.

יג( גמ' ,איבעית אימא לעולם אליבא דרבנן וכו' אבל היכא דעיקר אבידתה
בלילה לא .נסתפקהחזון איש )סימן לה סק"ד(,האם להאי לישנא ,דוקאאם

דףכגע"א

הפרישבלילהאינהמתה,ולאחזרבואלאבמאידסברדאםנמשכהאבידתה

א( גמ' ,גופא אמר רב הונא אמר רב הכל מודים שאם משך אחת והקריבה

ביום לא נקראת אבודה כלל ,אבל אם הפריש האחרת ביום ,שפיר חשיבא

שהשניהמתה.וכןפסקהרמב"ם)פ"דמפסוה"מה"ג(,והקשההשפתאמת,הא

אבודה.או,דכמודממעטינןגנובהוגזולה,ממעטינןאבודתלילהאףשנמשכת

לעיל )כב (:מיבעי לן האם אליבא דרבנן היכא דנאבדה בכוס מתה ,דהיינו

האבדה ביום והפריש ביום ,וסיים ,דכך נראה מסתימת דברי הרמב"ם )פ"ד

היכא דנאבדהונמצאת לאחר קבלה ,ואי נימא כדברי רבהונא דאפילו לרבנן

מפסוליהמקדשיםה"ט(.

מתה כשנמצאת לפני כפרה והפריש אחרת ,אם כן בכהאי גוונא שנמצאת

יד( גמ' ,נקטינן אבודה ולא גנובה וכו' .נסתפק בחידושי הגרי"ז ,האם הכונה

לאחרזריקהבודאימתה,והרמב"םעצמופסקלהאיאיבעיאשם)ה"א(.וכתב,

דממעטינןגנובהאףשאינויודעהיכןהיא ,ומכלמקוםכיון דהאיבודהיהעל

דדוחקלומרדכיוןדהופרשהקודםשנמצאתהאבודהלאגורםלחברתהדחוי.

ידיגניבהוגזילהאינהאבודה,אודילמאבכהאיגוונאודאימקריאבודה,ולא

ב( גמ' ,ורבנן סברי עשו תקנה בקדשים ואמרינן לך התכפר באבודה ושאינה

ממעטינןאלאהיכאדיודע שהיאאצלהגנב ,דהוהאמינא דמקריאבודה כיון

אבודה תרעה .כתב בהערות הגרי"ש אלישיב ,דצריך לומר דלרב הונא ,אף

דאינויכולליקחהממנו.

רבנןסברידמפרישלאיבודכאיבודדמי,דאילאוהכיאמאיבמשךאחתמהם

טו( גמ',ואפילואחתבאחת.ופירש רש"יד"הואפילואחת,דנאבדהאחתשל

מתההשניה,אלאדסביראלהושביתדיןיכוליםלתקןאתההפרשההשניה,

חטאת בשל חולין .ובשיטה מקובצת )אות ג( הקשה ,דבהאי גוונא אית ליה

ולהפוךאותהכהפרשהלאחריות,ומשוםהכיבכהאיגונאהשניהתרעה,ועיין

תקנהעלידישימכרושניהןלצורךאותוהמין,וכלאחדיקרבלצורךמישהוא.

לקמןאותח.

ולכך פירש ,דאיירי בנתערבה ברובע ונרבע וכדומה ,או דאחת באחת היינו

ג( גמ',שם.כתבהחזוןאיש)סימןלהסק"ב(,דלכאורהלדברירבידסביראליה

שנתערבו שתי חטאות על שתי עברות ,וקיימא לן בכריתות )כז ,(:דאי אפשר

דלא עשו תקנה בקדשים ,אפילו כיפר באבודה על פי בית דין ,אינה אבודה

לשנותה לחטא אחר .וכתב בחידושי הגרי"ז ,דצריך לומר דרש"י סבר ,דאף

מתה ,דכיון דלא קפדינן לעשות תקנה בקדשים ,הוי ליה כמשך אחת מהם,

היכאדישלועצה,כיוןדהשתאאינויכוללהקריבוכמותשהוא,נקראאבוד,

דלכוליעלמאלרבהונאמתההשניה.ותמהאדבריהתוס'בזבחים)קיב(.ד"ה

ולפי זה ,אף מעות שהפריש לחטאתו ונתערבו בחולין ,יקרא אבוד ,אף דיכול

הא מני ,דכתבו ,דמודה רבי היכא דבא לימלך וקרב האבודה ,שאינה אבודה

לפדותןבאחרים.

רועה].ועייןעודמהשכתבנולקמןאותו[.

טז( גמ',וכ"שאבודהמרועהולאאבודהממנו.הקשההשפתאמת ,כיוןדאינה

ד( תוס' ד"ה דרבי סבר ,בתוה"ד ,ותירץ כגון שיש ריוח בדבר כגון דאבודה

אבודה ממנו איך יתכן שהבעלים נתכפרו באחרת .ותירץ ,דאיירי באבדה

כחושה וכו' .הקשה החק נתן ,אם כן מאי מותיב רב משרשיא מהברייתא,

בלילה מהרועה וביום אבדה אף ממנו ,וכיון שבלילה לא היתה אבודה ממנו

ומסקינן דלא אתיא כרבי ,הא התם ליכא רווחא להקדש אם לא יעשה כן,

ד
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כשר,אףלרבירועה.ותירץ,דצריךלומרדסביראלגמ'דהואממוצע ביןדחוי

ולכך מודה רבי .ותירץ ,דכיון דמקרא יליף דעשו תקנה בקדשים ,אין סברא
לחלקמדעתינוביןאיכאריוחבדברלליכאריוח,כיוןדקראלאגלי.

ובין עברהשנתו,ולרבי דלאבעינן אבוד דוקא,אלאסגי לדיןמיתהשהופרש

ה( תוס' ד"ה אוכלין ,בתוה"ד ,ועי"ל דאין איסור להכניס חולין בעזרה אלא

בסיבת אבידה ,הכי נמי אם הופרש בסיבת ההגרלה ,נמי דינו למיתה דהוי

כשעושה שום עבודה .הקשה במשנה למלך )פ"ב משחיטה ה"ג( ,דלכאורה

כהופרש בסיבת אבידה קצת ,ולא חשיב אחריות כיון דמצותו בראשון ,אבל

מבואר כן בהדיא בזבחים )צ ,(:דאמרינן התם דנותנים תבלי חולין בקדשים,

לרבנן דלא נאמרה ההלכה למיתה אלא באבוד דוקא ,השני לא מקרי אבוד,

וקשהלדברירש"יד"היאכלו עימו,דלאסברכתוס'הכא.ותירץ,דרש"יסבר

ולהכירועה.

דהתם לא איירי אלא בקדשים קלים שנאכלים בכל העיר ,אבל אין הכי נמי

י( ]גמ',האמאחדיוליכםליםהמלחוכו'תיובתאדתרוייהו.וביארורש"יותוס'

דבקדשי קדשים שאינם נאכליםאלא בעזרה,אסורליתן תבלי חולין .והוסיף,

ד"ה הא ,דהכא סברה הגמ' דהאי סיפא איירא אפילו אליבא דרבנן .וצריך

דהאדלאפירשכןנמיהכא,ואיצטריךלבארדקאכילליהלחוליןבחוץ,משום

ביאור ,דבסיפא תני בהדיא דלרבנן אם נמצאת לפני כפרה אינה מתה ,ואיך

דהאי קרא דמייתי מיניה דאוכלים עמה חולין ,איירי בשיירי מנחה ,ואינה

אפשר לומר דהאי בבא דקתני דאם מתכפר באחד מהם השניה תמות

נאכלתאלאבעזרה.עודתירץ,דתבליםשמתערביםומתבטליםבתוךהמאכל,

אליבייהו .וצריך לומר דאית לה לגמ' ,דרבנן דסיפא הכי קאמרי ,דהיכא

לכוליעלמאאפשרלהכניסלעזרה].ועייןבמנחות)כא(:תוס'ד"האוכלין,דלא

דשתיהןקיימותשתיהןירעו,וכמושביארו תוס'לעילד"הוטעמא,אבלהיכא

פליגי התם על דברי רש"י ,ומכל מקום מייתי ההיא דתבלי חולין ,וקמפרש

דנתכפרבאחתמהןהשניהתמות).ח.ו[(.

דמכניסיםאותםלעזרה,ולכאורהעלכרחךדסביראלהוכהאיתרוצא[.

יא( גמ' ,והיה כתוב עליהם תקלין חדתין וכו' .כתב התוס' יו"ט בשקלים )פ"ו

ו( גמ',מאילאואפילורבילארבנן.ותמההחזוןאיש)סימןלהסק"ב(,וכירבי

מ"ד( ,דטעמא דכתבו בלשון ארמית משום שרוב העם לא היו מבינים לשון

לאיחושלהביאקדשיםלידינותר.ועוד,דקיימאלןאיןמביאיםקדשיםלבית

הקודש ,וידעו היכן יטילנו ,ואף דלגבי חותמות שהיו נותנים פליגי בשקלים

הפסול .ותירץ ,דכוונת הגמ' ,דהא דיליפינן הכא מקרא ד"ואכלוה" ,היינו,

)פ"ה מ"ג( בין עזאיוחכמיםאםהיו כתובים בלשון הקודש ,שאני התם דהיה

שמצד קדושתה חייבין על תקנתה ,נוסף על חובת ההשתדלות לקיים את כל

מוטלעלהממונה,ולאחשוחז"לשיטעה.

המצות ,ואם כן לרבי ליתא ,דאף דמודה שאסור להביא קדשים לידי נותר,

יב( רש"י ד"ה גוזלי עולה ,בתוה"ד ,והמתנדב בני יונה לנדבת עולת העוף.

מכלמקוםלאנתיחדחובהעלתקנתקדשים,דסביראלגמ'דמהשבבאלימלך

ובהגהותהגר"א )אותד(כתב,דלאודווקא.וכוונתו,דבשקלים)יח(.פליגירבי

אמרינןליהלהקריבשאינהאבודהכדישלאתמותהאבודה,אינואלאמשום

יהודה וחכמים האם באותה דקינים היו נותנים מעות תורים ,ובאותה דגוזלי

חובת ההצלה ,דהכא אפשרות ההצלה תלויה דוקא בחובת ההצלה ,וחובת

עולה היו מביאים מעות בני יונה ,או באותה דקינים היו נותנים מעות קיני

ההצלה נמי אינה תלויה אלא באפשרות ההצלה ,דשניהם באים בבת אחת,

חובה ,ובאותה דגוזלי עולה מעות נדבת עולת העוף .ואם כן ,רש"י דביאר

וכמושביאר]לעילאותג[,דטעמאדרבידלאאמרינןליהלהקריבאתהאבוד

בדיבור הקודם בד"ה קינין כחכמים דההיא דקינים היה לצורך קיני חובה,

דכיוןדאיןחיובהצלה,הויכמשךכבראחתמהם.

ההיאדגוזליעולההיהמשמשכלעולותנדבה,ואפילודתורים.

ז( תוס'ד"הוטעמא ,תימהאמאילאפריךבהדיאממתניתיןדקתניוחכ"אאין

יג( רש"י ד"ה וזהב לכפורת ,בתוה"ד ,ל"א וזהב לכפורת המתנדב כלי שרת

חטאת מתה אלא שנמצאת לאחר שכפרו וכו' .ותמה השפת אמת ,לפי מה

מביאונותןוכו'.כתבהצאןקדשים,דרצונולומר,דדוקאאםמתנדבכלישרת

שסיימותוס'בסוףהדיבור,דכלקושיתהגמ'אינהאלאלרביאבא,אבללרב

צריךלהביאזהבלשופר,אבלכשמתנדבזהבלצורךכלישרתהיהמביאהזהב

הונאדסברדכימשךאחתמהםשניהמתה,לאקשיאמדיומא,משוםדהתם

לגזבר ולא לשופר ,ולכך דחה לישנא קמא ,דקדשי בדק הבית לא היו באים

הוה כי משך אחת מהם בלי המלכה ,מאי פריך דלקשי מתניתין אהדדי ,הא

למקדש.ובחקנתןפירשאיפכא,וגורס"המתנדבזהבלכלישרת",ובהאגופא

לרבהונאלאקשהמידי.וכתבהחזוןאיש)סימןלהסק"ג(,דשמאטעותסופר

חלוק לישנא קמא מלישנא בתרא ,דלישנא קמא מפרש דאיירי שהתנדב

נפל בדברי התוס' ,וכשכתבו בסוף הדבור  דלרב הונא לא קשיא ,אינו ביאור

בפירוש זהבלכלישרת,ולישנאבתראמפרששהתנדב סתם ,שאמר הריעלי

דבריהסוגיא,אלאתירוץנוסףעלקושיתםהראשונה,ועייןבאותהבאה.

זהב ,וקאמר שמביא ונותן בו והוא לכלי שרת ,והא דלישנא אחרינא עיקר,

ח( בסוה"ד) ,בנמשך לעמוד ב'( ,אבל לרב הונא לא פריך מידי דאיכא למימר

משום דאי איירי בשהתנדב בפירוש לכלי שרת ,היינו לקדשי בדק הבית ,ולא

דהוי כי משך אחת מהן בלא המלכה .כתב בהערות הגרי"ש אלישיב ,דלפי

היו באים למקדש .והרמב"ם )פ"ב משקלים ה"ב( פירש ,דאיירי במקדיש זהב

דבריו בביאור דברי חכמים לרב הונא] ,עיין מה שכתבנו לעיל אות ב[,

לכפורתממש,וכלישנאקמאדרש"ילביאורהצאןקדשים.וכתבבחידושימרן

מתבארים דבריהתוס' שפיר ,והוא ,דאף דכל מעשי יוםהכיפורים נעשים על

רי"ז הלוי )פ"ד מהלכות תמורה הי"א( ,דלטעמיה אזיל ,דכתב )שם( ,דאפילו

פיביתדין,מכלמקוםנחשבכהפרישמעצמו,דכיוןדטעמאדרבנןאליבאדרב

המקדיש לבדק ההיכל לא ישנה לבדק המזבח ,ואי שינה עבר בלאו .והשיג

הונאאינואלאדנתחדששביתדיןיכוליםלתקןאתההפרשההשניה,ולהפוך

הראב"ד )שם( ,דכיון דשניהם לבדק הבית אזלי ,אין הפרש בין זה לזה ,ומאי

אותה כהפרשה לאחריות ,אם כן ,בשעירי יום כפור דאי אפשר לומר

איסור איכא .ומוכרח דסבר ,דאף בקדושת בדק הבית יש חילוק קדושות,

שהפרשתם היתה לאחריות בעלמא ,דהרי אין השעירים נקבעים בלא גורל,

ואיכאהתפסהמיוחדתלכלבדקובדק,ומשוםהכימפרש,דזהבלכפורתהיינו

מודורבנן.

לתיקון הכפורת ממש ,ושייך לחלק האי קדושה משאר קדושות ,ורש"י ד"ה
וזהב לכפורת דדחה ללישנא קמא ,משום דסבירא ליה כהראב"ד ,דאין בבדק
הבית חילוק קדושות וכולהו חדדינאאית בהו ,ואפילו אם הקדישם לכפורת

דףכגע"ב 
ט( גמ' ,מאי לאו אפי' רבנן לא רבי .הקשה החזון איש )סימן לה סק"ג(,

יכוללעשותבהםמהשירצו,ומשוםהכיהוקשהלו,מכיוןדאיןכללהתפסה

דלכאורהאינועניןלרביורבנן,דלאפליגיאלאבאבודהשנמצאתקודםכפרה,

מיוחדת לכפורת ,לא שנא משאר בדק הבית דניתן לגיזברים ,וכדביאר הצאן

אבל הכא ממה נפשך ,אם מה שמצותו בראשון עושה אתהשניכאבוד ,והוי

קדשים.

כאבודבשעתכפרהדלכוליעלמאתמות,ואילאחשיבאבודכיוןדאיהקריבו

יד( תוס' ד"הוששה ,בתוה"ד ,חזקיה אמר כנגד ששה בתי אבות שיהיה להם

ה

ãë óã – âë óã äøåîú úëñî
á"òùúä øãà åè – øãà ãé
שלום זה עם זה .כתב התפארת ישראל בשקלים )פ"ו אות לב( בשם אחיו,

הקשהלוהגר"יפיקאותהקושיא,ותירץלו,דבבכורות)שם(אמרינן,דטעמא

דאפילו דז' בתי אבות היו בכל שבוע ,מכל מקום לא הניחו כנגד בית אב

דביתשמאידאסריבכורבעלמוםלזרים,ולאיליפילהתירמקלוחומרדנאכל

דשבת,דמעותמוקצהנינהו.

לטמאים ,משום דאיכא למיפרךמה לטמאים שכןהותרו בעבודתצבור,והאי

טו( בא"ד,וכלכךלמהשלאהיורוציםלעשותממותרדמיהפראלאלפרוכו'.

פירכא לא שייכא אלא אי סבירא ליה דלא הותר בכור למי שטומאה יוצא

כונת תוס' ,דלא יקשה אזעירי מהך ברייתא דתני בהדיא דהנך שופרות היו

מגופו ,דהרי הותרו לעבודת צבור דוקא טמאים שלא יצא הטומאה מגופם.

למותרות,ומשוםהכיביארדאףלזעיריהנישופרותלצורךמותרות,וכמבואר

ואם כן מקור דברי בית שמאי במתניתיןמהא דסביראלהו בברייתא,ואם כן

בשיטהמקובצת)אותי(.אבלתמההרש"ש,דהתםמשמעדמשוםעיקרהנדר

בבכורות דמבוארעיקרטעמאדביתשמאי,הביאודבריהברייתאדהואמקור

הוא ,דאם נדר איל והביא פר לאיצא ,דמוקי לה שם כרבי דאמר קטן והביא

טעמו ,מה שאין כן הכא דלא הובא אלא אגב ,הביאו דברי בית שמאי

גדוללאיצא,אבלבהמותרמשמעדאיכאלמימרדלאאיכפתלןאפילולהביא

במתניתיןדשגורהיותרבפיכל.ובכךביארנמיהאדאמרינןהכאבסוגיין"בית

עוף.

שמאי היא דאמר בכור בקדושתיה קאי" ,מה שלא נאמר בבכורות ,עיין שם
ובאותהבאה.

דףכדע"א

ז( ]גמ'שם ,עייןבאותקודמת,מיהולכאורהלדבריהנודעביהודה עדייןיקשה

א( גמ' ,אמר ר' הושעיא המפריש שתי חטאות לאחריות .הקשו תוס' בפסחים

האדמקשההגמ'להלן,דנימאדאףהאיסורלהרגילבפסוליהמוקדשיםכבית

)צז(:ד"ההפרישבשםריב"א,כיוןדעלכרחךאיירידבשעתהפרשהאמראחת

שמאי ,ובודאי דלא היה הוה אמינא דבי שמאי אסרי כל פסולי המוקדשים

מהם תהא לחטאת והאחרת לאחריות] ,דבלאו הכי לא חל כלל קדושה

לזרים ,דהאי דינא מבואר להדיא בקרא ,ועל כרחך דכונתה אהא דאסר ליה

השניה,ואפילואייאמרבבתאחתדיהיושניהםחטאת,מכלמקוםכלשאינו

לנדות ,ובהא שפיר היה הוה אמינא דדין פסולי המוקדשים להאסר למי

בזהאחרזהאפילובבתאחתאינו[,אםכןאמאירועה,והאלאהוקדשהאלא

שטומאה יוצא מגופו ,אמנם לדברי הראשית בכורים באות ה' הדברים

לאחריות.ותירץבשםר"י,דכלכיהאיגוונאגמיראלןדרועה.

מיושבים).א.ג.[(.

ב( גמ' ,האמר ר"ש חמש חטאות מתות .והקשו תוס' בפסחים )צז(:סד"ה אלא

ח( תוס' ד"הרביאלעזר ,בסוה"ד ,אבלהכא דהופרשולאחריותונראו שניהם

בשם ר"י ,מינה לה לגמ' דלרבי שמעון חמש חטאות מתות בכל ענין .ותירץ,

להקריבישעליהקדושהיותר.דבריהםמתבאריםטפיבתוס'בכורות)לג(.ד"ה

דיש לדקדק כן מלעיל )טו (.דקתני רבי שמעון ,דחמש חטאות מתות בסתמא,

דתניא,שכתבו,דשאנימתניתיןדאייראשחילללבעלתמוםעלהתמימה,וכל

ולאמפליגבאבדהביןכיפרובעליהללאכיפרו.ועייןמהשכתבנולעיל)כב(.

קדושתה נכנסה בתמימה ,ולכך מותרת הבעלת מום לרבנן בכל ענין ולרבי

אותה.

אלעזרברבישמעוןלאחרשחיטה,מהאדהכא,דמיירישהתמימהבאהעלידי

ג( תוס' ד"ה ואידך ,בתוה"ד ,או שמא יש לפרש דס"ל הכא כרב הונא דאמר

קדושת עצמה ולא חילל הבעלת מום עליה כי אם על דמים ,וכיון דקדושת

לעיל שאינה אבודה אינה מתה לא לרבי ולא לרבנן .ביאר העולת שלמה,

התמימה באה עלידי עצמהולא מכח בעלת מום דמיא טפי לחטאת שכיפרו

דכוונתםדהוהכאילוהפרישאתהאבודהעלידיביתדין,דדוקאבהאיגוונא

בעליה ,ולכך לרבנן מתה עד שעת שחיטה ,ולרבי אלעזר ברבי שמעון אפילו

סבר רב הונא דאינה מתה ,ומכל מקום מקשינן דהוי ליה כמפריש לאחריות

לאחר שחיטה.והא דכתבוהכאדהופרשו שניהם כאחד לאחריות ,כתב החק

כיון דיכול עדיין להתכפר באחת מהן .ובהאי תרוצא לא סברי כמו שכתבו

נתן,דכוונתםדאףבהאיגוונאדמיאטפילחטאתשכיפרובאחרת .והאדכתב

לעיל)כג(:בד"הוטעמא,דבההיאדיומאלרבהונאמתה,כיוןדהוהליהכאילו

רש"י בד"ה בעלת מום ,דהפריש שניה תחת הראשונה ,משמע יותר כדכתבו

משך שלא בהוראת בית דין] .ואהא דמבואר בתוס' דאף לרבי בכהאי גוונא

תוס' שם.אבל ברש"י בכורות)לג (.ד"ה שתי חטאות פירש ,דאיירי דמתחילה

דהקריבהאבודהעלפיביתדיןאינהמתה,עייןמהשכתבנולעיל)כג(.אותג,

הפריש שתיהםלאחריות ,כתוס'כאן.והקשה שם בשיטהמקובצת על דבריו,

בשםהחזוןאיש[.

דליתתנאדסביראליהדבהאיגוונאמתהאלארבישמעון,ולכךביארכרש"י

ד( גמ',אמררבחסדאביתשמאיהיאדאמרבכורבקדושתיהקאיוכו' .הקשה

בסוגיין] .ולכאורה לא קשה מידי ,דלעיל בסמוך אמרינן דרבי אלעזר ברבי

השפת אמת בבכורות )לג ,(.אמאי לא נוקי נמי כרבנן ,דהא אינהו נמי מודו

שמעוןסביראליהכאבוה,דחטאתשהופרשהלאחריותמתה).א.ל.[(.

דבכורבעלמוםלאנמכרבאיטליזואינונשקלבליטרא,וכדתנןבבכורות)לא.(.

ט( גמ' ,דילמא כי אמר ר"א ברבי שמעון בפסולי המוקדשין דאלימי למיתפס

ותירץ ,שהרגלה אינו בזוי הקדש כל כך כמכירה באיטליז ,ואין לאוסרה אלא

פדיונן וכו' .הקשה הראשית בכורים בבכורות )לג ,(:מה נשתנו הנך פסולי

אםישבבכורקדושתקרבןממש.

המוקדשים לאחר פדיונם דתו לית בהו פדיון ,מבכור שאין בו פדיון .ותירץ,

ה( גמ' ,דתנן ב"ש אומר לא ימנה ישראל הכהן עם ישראל על הבכור .וציין

דכיון דפסוליהמוקדשיןישבקדושתןתורתפדיון,עלכרחךאף לאחרשנפדו

הגר"י פיק במסורת הש"ס דהכי איתא בבכורות )לג ,(.וסיים דצע"ג ,וכוונתו

אלימי קדושתייהו לאסרן אפילו לאחר שחיטה ,דאף לאחר פדיונן נשאר

דהתם הביא רב חסדא דברי בית שמאי בברייתא ,דבכור בעל מום אין

מקדושתם,מהשאיןכןבבכורדמידכשנפלבומוםאיןבופדיון,לאאליםכל

מאכיליםאותולנדות,ומאישנאמדהכאדהביאו דבריביתשמאי במתניתין.

כך קדושתו לאחר שחיטה ,דמצינו דהמום מפקיע קדושתו יותר מפסולי

ותירץ בראשית בכורים )בבכורות שם( ,לפי מה שכתב הרמב"ם בפירוש

המוקדשין.

המשניות)שםפ"המ"ב(,דטעמאדביתשמאידאינונאכללזרים,משוםשהוא

י( גמ',שם.ותמההחזוןאיש)סימןכבסק"ו(,דהטעםדאיןהבכורצריךפדיון

מתנותכהונה,ומבוארדאינומשוםקדושתבכורשבו,ולהכימייתיהתםמהא

אינומשוםדלאאליםקדושתיה,אלאדכיוןדגזרהתורהדניתרבמומו,ומהיכן

דקאסר לאוכלו לנדות ,דהתם על כרחך טעמא משום קדושה דאיתא בבכור

פשיטאדאיאיצטריךליהפדיוןלאהיהמהניביהפדיון.וכתב,דצריךלדחוק

קאסר] .מיהו אינו מיישב אמאי בסוגיין הביאו דברי בית שמאי במתניתין

בכוונת הגמ' ,דבכור קיל במה דניתר בלי שיצטרך פדיון ,דלא כפסולי

דבכורות[.ועייןבאותהבאה.

המוקדשיןדבעופדיוןכדילהתירן,וישלומרדכיוןשהקילהבותורהבתחילתו

ו( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .בשו"ת נודע ביהודה )יו"ד תנינא סימן קצד(

הקילהבונמיבסופו.

ו

äë óã – ãë óã äøåîú úëñî
á"òùúä øãà æè – øãà åè
יא( גמ' ,במערבא משמיה דרבינא אמרי מפני שנראה כעובד עבודה בקדשים

מוםמדאורייתא,דכלדלאיצארובוולאנתקדשאלאחציו,לאאסרהתורה.

וכו' .פירש בהגהות הגר"א )אות ג( ,דהאי שינויא ושינויא דרבי יוסי בר אבין

טז( גמ',סיפאאתיאלבהמהדהקדש.הקשהבתוס'יו"ט )פ"המ"א(,היכישרי

אדלעיל קאי ,וכוונתם דלכולי עלמא אסור להרגיל ולא כדרב חסדא דרבי

להקדישהעוברבשלמיםהאקאנחיתמקדושתו,ולעילבסמוךאמרינןדמשום

אלעזר ברבי שמעון היא ,וכן כתב רש"י בבכורות )לג (:ד"ה במערבא .מיהו

הכילאשרילהתפיסקדושתשלמיםעלעוברבכור.ותירץ,דהכאדביןכךלא

הרמב"ם )פ"א מבכורות הי"ט( פסק ,דמותר להרגיל בבכורות ובפסולי

יקרב עובר זה ,דהרי איירי בחטאת ,וולד חטאת מתה ,מותר להתפיסה אף

המוקדשין.וכתב בכסףמשנה)שם( ,דסביראליהדהאדמערבאורבייוסי בר

בדבר שקדושתוקלה .אמנם הרש"ש העיר ,דשפיר כתבלשיטת רש"י שפירש

אבין דוקא אליבא דרבי אלעזר ברבי שמעון קאי ,ואתו לבאר החילוק בין

בגמ' שאותה "בהמת הקדש" היינו דחטאת ,אבל לפירוש הרמב"ם במתניתין,

האיסור להפשיט וההיתר למוכרו באיטליז ,דמשום הני טעמי גזרו אפילו

וכן משמעות תוס' ,וכפשטות לשון הגמ' "בהמה דהקדש" איירינן בכל

במקום הפסדהקדש.וכתבבחזוןאיש)סימןלהסק"ז(,דדבריודחוקים ,דכיון

הקרבנות ,יקשה  ,וכתב דלפי מה שביאר לעיל )עיין אות יג( ,דהא דאסור

דהיה ראוי להתיר משום רווחאדהקדשומכל מקום אסרינן משום הני טעמי,

להורידומקדושתוהיינולהקדישולשלמיםכשאפשרלהקדישולעולה,אםכן

מנא לן דרבנן לא אסרי משום הני טעמי ,ולפרש דהני אמוראי נמי מוקי ליה

בנקבהדאינויכוללהקדישלעולה,שפיריכוללהקדישולשלמים.

כרביאלעזרברבישמעון.ולכךכתב,דיותרנראהדהרמב"םפסק כרבחסדא,

יז( גמ' ,סיפא אתאן לבהמת חולין .ובברכת הזבח כתב )אתוס' ד"ה כיצד(,

לקולאבדבריסופרים.

דהאיסיפאלאקאיאכיצדמערימין.וביאר הרש"ש,דאיאייריבמבכרתאמאי
אמרינן ילדה ב' נקבות ,הא לא צריך להקדיש הנקבות ,ועל כרחך דאיירי
בסתם מקדיש ולד בהמה .ותמה על הצאן קדשים ,דכתב דסיפא דמתניתין

פרקכיצדמערימין

אייראנמיבמבכרת.


דףכדע"ב
יב( מתני' ,אומר מה שבמעיה של זואם זכר עולה וכו' .הקשה בקצות החושן

דףכהע"א

)סימן רט סק"א( ,לשיטת הטור והשולחן ערוך )שם ס"ד( ,דאי אפשר להקנות

א( תוס' ד"ה קסבר רשב"ג) ,המתחיל בדף כד ,(:בתוה"ד ,אבל בטומטום ד"ה

עובר לאחר דהוי ליה דבר שלא בא לעולם ,היאך יכול להקדיש עובר.

ספיקאוקדושהמספיקאוישחטנוולאחרשחיטהתבדקאםזכרהואאונקבה.

ובנתיבות המשפט )שם סק"ב( תירץ ,דאף לשיטתם אינו אלא כשמתכוין

כתב הרש"ש ,דעל כרחך דבריהם אזלי אהך דהכא ,וכונתם ,דהיכא דהתנה

להקנותדוקאלאחרשבאלעולם,דאמרינןדכיוןדשמאלאיבואלאקנה,אבל

דאם יולד זכר עולה אם נקבה שלמים ונמצא טומטום ,יוכל לשחטו בפנים

היכאדרוצהלהקנותאולהקדישבהיותועובר,לכוליעלמאאיןחסרוןדדבר

ולבדוקלאחרמכןאםהיהנקבהאוזכר,אבללאקאיאהךדבכור,דהתםאין

שלאבאלעולם,דהוהכהקנהאחדמאבריה,דודאיקנה.

יכוללשוחטובפנים,שמאנקבההואומקריבחוליןבפנים,ולאבחוץשמאזכר

יג( תוס' ד"ה אם זכר ,בתוה"ד ,אבל שלמים לא דנחתא מקדושתייהו .הקשה

הוא ועבר אשחיטת בכור בחוץ .ובעולת שלמה כתב ,דדוחק לפרש כן ,ויש

הרש"ש ,מדאמרינן בזבחים )ב ,(.דלרבי אליעזר דשחטן לשם גבוה מהם

לפרש דשפיר אזלי אבכור ,וכונתם ,דימתין עד שיומם וישחטנו בחוץ ,ולאחר

כשרים,אם שחטבכורלשםשלמיםכשר,דקדשיטפימבכור,וכדפירש רש"י

מכןיבדקנו,ואםימצאזכריתננולכהןואםנקבהיאכלנו.

)שם( ד"ה לשם ,דבכור אינו טעון אלא מתנה אחת ושלמים טעונין ארבע

ב( בא"ד ,וה"נ קשה מפ' בתרא דזבחים הרובע והנרבע וכו' אלמא משמע

מתנות .וכתב ,דנראה מדברי רש"י בגמ' ד"ה עולה דביאר ,דהא דאמרו דאי

דשפירהןראויןוכו'.הקשההעולתשלמה,האאףאיקדשיקדושתהגוף,מכל

אפשרלהקדישהעוברבשלמיםמשוםדקדושתןפחותהמעולה,ודלאכתוס'.

מקום אינם ראוין להקרבה ,ואמאי בעי למעטינהו מ"לפני משכן ה'" .ותירץ,

יד( רש"יד"הילדהשניזכרים,עלשניהםחלהקדושתעולהוכו'.כתבהבית

דתוס'סברי,דלרבןשמעוןבןגמליאלאיןקדושיםכללאףקדושתדמים,ולכך

מאיר ,דעל כרחך כוונת רש"י ,דכיון דאיירי דלא ידע הי מנייהו נולד קודם

הקשו מהתם דמוכח דלכל הפחות קדשי קדושת דמים ,דאף לקדושת דמים

ואחדמהםקדוש,דלא קידשאלאמישיצאראשון,שניהםקדושיםמספק.וכן

מצינודאיצטריךקראלפוטרןמשחוטיחוץבזבחים)קיד.(.

כתב הרש"ש ,והוסיף ,דיקרבו ב' הבהמות ביחד ,ויקרבו לשם מי שהוא ,דלא

ג( רש"יד"ההאתפסתינהו,משעתהתחלתיצירתהכלפורתאופורתאקדיש.

יכול למכוראחד מהם סתם ,דדילמא הוא שיצא ראשוןוכבר קידשה בעולה,

בחידושי הגרי"ז )לעיל יא ,(.הקשה לדברי רש"י דטעמא דטומטום ואדרגינוס

אלאדכתבדמלשוןרש"ילאמשמעכן.

קדשי למאן דאמר במעי אמן קדושים ,משום דנתקדשו לפני שנהיו אסורים

טו( תוס' ד"ה אמר רב יהודה ,בסוה"ד ,ויש לחלק בין מטיל מום למכירה

למזבח,איךתתבארסוגיאדהתם,דמבוארדלרביאליעזרדסברדולדיקדשים

דבמכירה יש לטעות יותר שמאימכור אחריציאת רובו.ובמסורת הש"ס ציין

במעי אמן הן קדושים ,מצינו דכלאים קדשי קדושת הגוף בולדי קדשים ,הרי

לדבריהברכתהזבח דתמהעלדבריהם,דבהדיאמבוארבחולין)סט,(:דטעמא

כלאים דבפסולן משעת יצירתו,אף למאן דסבירא ליה במעיאמן הןקדושים

דרבהונאאינומשוםגזרה,אלאמשוםדסביראליהדבכורלמפרעהואקדוש,

לאיחולעליהקדושתהגוף.וכתב,דלולידברירש"יהיהמקוםלבאר,דלמאן

ועלכןגרסבצאןקדשיםגירסאאחרת,והיסבכונתם לתירוץ התוס'בבכורות

דאמרבמעיאמןהןקדושים,קדושיםממילא,ומשוםהכיחלההקדושהאפילו

)לה .(.ובמהרי"ט אלגזי בבכורות )פ"ג סימן לג אות ה( כתב ליישב ,דתוס'

אהני דלא חזו להקרבה ,מה שאין כן למאן דסבירא ליה בהוייתן הן קדושים

דהכאסברי,דאפילולרבהונאדמתקדשלמפרעאינואלאחציהבכור,דהיינו

נהי דקדושים על ידי אמן ,מכל מקום הוי חלות הקדש חיובית ,ולכך לא חל

דכיוןדאיןהבכורמתקדשאלאביציאתרובו,אףדמתקדשבמהשיצאמיעוטו,

אהניהאסוריםבהקרבה.

מכלמקוםאינואלאעדחציו.ואםכן,עלכרחךהאדקאמרדאפילואםמכרו

ד( גמ',אילונאמרבכורלאיקדישהייתיאומרבכורלאיקדישהקדשות.כתבו

לגוי קדוש ,אינו אלא מדרבנן ,דהרי אף דלא חלה מכירה על חציו הראשון

הראב"ד והר"ש משאנץ בביאורם לתורת כהנים )בחוקתי פ"ח( ,דאף דבסיפא

דכבר נתקדש ,עדיין חלה על חציו השני ,וכיון דנעשה גוי שותף בה נפטר

דקראכתיב"אםשוראםשה",ובהכרחדאיירינמיבדינאדבכורבהמה.מכל

מבכורה .ומשום הכי סברי התוס' ,דביציאת מיעוטו ליכא נמי איסור הטלת

מקום,אילאו"אותו"ו"בבהמה"הוויאמינאדאיידידרישאדקראאייראבדיני

ז
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בכוראדם,אייראנמיסיפאדקראבדיניבכורבהמה.

ואחר כך אמו הוי כמפריש לאחריות ,דומיא דמתניתין דקאמר "ולדה עולה"

ה( גמ' ,אבעיא להו אמר על הבכור עם יציאת רובו עולה .הקשו בתוס' לעיל

ואחרכך"והיאשלמים"דדבריוקיימיםלדברי הכל.מיהו,יעוייןשםבס"קי'

)י (.ד"הואזדא ,היכיחלהקדושהעלעוברין,והאאסורלהקדישמחוסר זמן,

דחזר בו ,ונקט דלמאן דאמר שיירו אינו משוייר ,כשמקדיש הולד והאם בחד

ובסוגיין מבואר דאפשר להקדיש עובר במעי אמו לכתחילה .ותירצו ,דאינו

קדושהאמרינןדבטלקדושתהולד,ולאנשאראלאבקדושתואגבאמו,דכיון

אסוראלא לאחר שנולד .וכעין זה תירץ השיטה מקובצת בזבחים)יב ,(.וביאר

ששניהם קדושה אחת ,ושיירו אינו משוייר ,כי הקדיש לולדואחר כך הקדיש

דהיינו משום דאין האיסור אלא על בהמה שראויה להקרבה .והקשה בחיי

אמובטלשיורו.ובזהיישבקושיתהשיטהמקובצתבמנחות)כא,(.עייןשם.

אריה לעיל )יט ,(.דהכא מחיל עליה קדושה לאחר שנולדה ,ואם כן איך יכול

י( גמ' ,ואי סלקא דעתך אם שיירו משוייר הרי זה ולד שלמים הרי זו שלמים

להחילעליהקדושתעולה].ולכאורהלשיטתתוס')שם(דאינואלאאיסור,יש

בעי מיתנא .הקשה השפת אמת ,מאי מקשינן ,דילמא דוקא בחטאת דולד

לומרדאףדעבראלאו,מכלמקוםשייךלהסתפק איזהקדושהתחול תחילה.

חטאתמתהקאמררבייוחנןדכיוןדיכוללשיירולהקדישובפניעצמו,מסתמא

מיהו לרש"י בזבחים)שם(ד"הלילה,דסברדלאחיילעלהקדושהכלל,עדיין

נתכווןלהפרישהעוברלאחריות,אבלבשלמיםדאףמצדהאםכשרלהקריבו,

יקשהמאיאיבעיאלההכא,האלאחלקדושהכלל,וצריךעיון.ואמנם בתוס'

למה נימא דנתכוון לשני קדושות .ותירץ ,דסבירא ליה לרבי אלעזר ,דלרבי

זבחים )שם( ד"ה לילה סברי נמי כרש"י דלא חל קדושה כלל ,ומקשו נמי

יוחנן דעובר לאו ירך אמו לא חלה קדושה אגב אמו כלל ,ומאי דקאמר ואם

מסוגיין,ולאמתרציכדלעיל).א.ל.[(.

שיירו משויר ,אין הכוונה דוקא דכשאמר ולדה חולין אינו קדוש ,אלא שכל

ו( תוס' ד"ה אמר ,ודוקא אם יציאת רובו אבל אמר עם יציאת מעוטו וכו'.

שאינומקדישהולדבפניעצמו,לאחלהקדושהאגבהאםכלל,דבהמהבפני

בתוס'חולין)סט(:ד"הלמפרע,הוכיחו,דסוגייןכמאןדאמרבכורמכאןולהבא

עצמההיאולאוירךאמו,ודוקאבנתעברהאחרההקדשרביקראדולדקדוש.

הואקדוש,ודלאכרבהונאדאיתליה)שם(דלמפרעהואקדוש,דלדבריוהיה

יא( גמ',איאמרתבשלמאאםשיירואינומשויירועוברירךאמומש"הזכתה

מקום להסתפק אף היכא דאמר ביציאת מעוטו הוא קדוש ]ובסוף דבריהם

לו דהוה ליה כמשחרר חצי עבדו .הקשו תוס' בגיטין )כג (:ד"ה ונעשה ,מכל

כתבו דשמא יש לחלק בין היכא דמכרה מעוטה להיכא דהקדיש מעוטה[.

מקוםאיךהאםמקנהלעובר,האכיוןדלארצהלשחררהאם,עדייןידהכיד

וכתב העולת שלמה ,דלכאורה יש לדחות לפי דברי המהרש"א בחולין )שם(,

האדון ,והוי ליה כמשחרר עבדו ומשייר היד לעצמו ,דאי אפשר לומר דגיטה

דאפילו אי נימא דלמפרע הוא קדוש ,מכל מקום מה שהיה בפנים בשעת

וידהבאיםכאחד.ובחידושירבינוחייםהלוי)פ"זמהלכותעבדיםה"ה(תירץ,

יציאת מעוטה לא אמרינן דמתקדש למפרע בשעת יציאת רובה .ואם כן ,אי

דכיון דעובר ירך אמו ,ויד האם נחשב נמי ליד העובר ,על כן שפיר משתחרר

יקדישכולהביציאתמעוטה,אףדביציאתרובהיתבררלמפרעדהמיעוטשיצא

בקבלת אמו .וביותר ביאור כתב החזון איש )סימן לג סק"ד( דכיון דאין חיות

כבר התקדש בבכורה ,מכל מקום על הרוב שבפנים יחול קדושת עולה ,וכיון

לעובר אלא מכח אמו ,ומציאותו על ידה ,יד האם כיד העובר ,וכל האם
משתחררתלעניןזכותהולד,ועודעייןאותהבאה.

דיהיהמקצתהעולהתפטרמןהבכורה,כבהמהשישבהשותפותלעכו"ם.
ז( גמ' ,ואמר אביי מאי תבעי ליה דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים
ה"נ דברי מי שומעים .פירש רש"י ד"ה ואמר ,דהיכא דבאים שניהם כאחד,

דףכהע"ב

וחדא מדחי שניה מלחול ודאי דברי הרב קודמים .דהיינו ,דבאמת שפיר היה

יב( גמ',אלאאיאמרתשיירומשויירועוברלאוירךאמואמאיזכתהלווכו'.

יכול לחולההפקרוההקדש,אלאדסבראד"דבריהרב"אלימאומונעתאותם

הקשה בחידושי רבינו חיים הלוי )הובא באות הקודמת( ,דבלאו הכי נמי

מלחול.מיהוהרמב"ם)פ"דממתנותענייםהי"ד(כתב,המפקיראתהלקטעם

תקשה ,דאי עובר לאו ירך אמו ,היכימצי אמו לזכות בשבילו ,הרי איןזכייה

נפילתרובואינוהפקר,דמאחרשנשררובואיןלורשותבו.ודייקבחידושימרן

ושליחות לעובר ,דקיימא לןהמזכה לעובר לאקנה.והוכיחמכאן ,דאףלמאן

רי"ז הלוי )סוף הלכות תמורה( דמשמע מדבריו ,דההפקר לא חייל משום

דאמר עובר לאו ירך אמו ,עיקר שחרורו אינו אלא אגב אמו ,שמשחרר באם

דבאותה שעה כבר נפקעה ממנו הבעלות .והקשה ,דלכאורה בסוגיין מבואר,

את העובר ,ומשום הכי לא נחשב למזכה לעובר ,דשניהם אחד הם בקבלת

דלולי האי סברא ד"דברי הרב" שפיר יכל להפקיר .וביאר ,דהרמב"ם סבר,

הגטשחרור.והאדמקשינןדנחשבלעבדהמקבלעבורחבירו,אינואלאמשום

דיסוד דין "דברי הרב" גורם חלות דין ביטול על מעשיו ,וכמו שאם הפקיר

דאמרינןבגיטין)עז,(:דכלזכייתהעבדבשטראינואלאמשוםדגיטווידובאים

לאחרלקיטתרובו,הריהואבכללמפקירדברשאינושלו,חידשאביי,דמאחר

כאחד,ואינימאדידהאםלאחשיבאכידהעובר,לאשייךלמימרדהאדקיבל

דרחמנאאמרדלהוילקטושלעניים,אינויכוללהפקיעדבריהרב,אףדעדיין

גיטו ושחרורו באים כאחד ,כיון דהשפחה גופה דקיבלה הגט לא השתחררה,

שלוהואבשעתלקיטתרובו,מכלמקוםכברהוהעליהשםלקט,ומפקיעמידי

]וכמו שכתבנו באות הקודמת[ ,ומהאי טעמא גופא קיימא לן ,דאין עבד יכול

רשותו.

לקבלגטמידרבולעבדאחר.

ח( מתני' ,האומר ולדה של זו עולה והיא שלמים דבריו קיימים .התפארת

יג( גמ' ,מאי לאו בהא קמיפלגי דרבי יוסי סבר אי שיירו משוייר ורבנן סברי

ישראל)אותט(רצהלהוכיחממתניתין,דאףאיאמרינן "עוברירךאמו"ודינו

משויירוכו'.הקשהבחידושיהגרע"א,היכיסלקאדעתאדבהאפליגי,האכבר

דולד כאם ,מכל מקום לא אמרינן דהאם כולד ,דאי לאו הכי נימא דהיכא

ביאררבאדטעמאדרבייוסימקראד"האשהוילדיה",ועלכרחךדמסבראלא

דאמר דהולד יהיה שלמים ,אף האם תהיה כמותו ,ותו לא יוכל לעשותה

הויהדיןכן,אףאםנסבורדעוברירךאמו,ואםכןנימאדרבנןנמיסביראלהו

עולה.מיהוכתבדישלדחות,דמתניתיןאייראבגונאדקאמרהכיבשעתלידה,

דעובר ירך אמו ,וטעמייהו משום דלא דלית להו להאי דרשא .ועוד הקשה,

ובהאי גוונא לכולי עלמא לא אמרינן עובר ירך אמו ,וכדאמרינן בערכין )ז(.

דאם כן אמאי איצטריך ליה לרבי יוסי למילף מקרא .ותירץ ,דהוה אמינא

"דכיוןדעקרהגופהאחריניהוא".

דקראאיצטריךדלאנימאדלהויכמשחררחציעבדו,דפליגיביהרביוחכמים

ט( גמ',א"ריוחנןהפרישחטאתמעוברתרצהבהמתכפררצהבולדהמתכפר.

אם קנה חציו או לא קנה כלל,ואם כן ממה נפשך לאיהיההעובר משוחרר.

כתב החזון איש )סימן לג סק"ג( ,דלכאורה אפילו למאי דפליג ארבי יוחנן

וסלקא דעתא דדוקא אי עובר ירך אמו הולד נגרר אחריה ,ומסקינן דאף אי

וסבירא ליה דשיירו אינו משוייר ,מכל מקום אם יאמר בפירוש שמקדיש ולד

נימא דולד לאו ירך אמו ,מכל מקום נחלקו רבי יוסי ורבנן אם אפשר לומר

ח
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דדרשינןמקראהכי,ועייןאותהבאה.

הש"ך)חו"מסימןקנהסק"ה( אהאדכתב הרמב"םבפירוש המשניות,דטעמא

יד( גמ',אמרלךר'יוחנןדכוליעלמאשיירומשויירוהכאהיינוטעמאדאמר

דלא אמרינן הכא ד"תוך כדי דיבור כדיבור דמי" ,משום דבמקדיש ומימר

קראהאשהולדיה.בגליוןהש"סלהגרע"אצייןלדבריהתוס'בבבאקמא)מז(.

קיימאלןדתוךכדידיבורלאוכדיבורדמי,וכןפסקבידהחזקה)פט"וממעשה

ד"ה מאי ,דהקשו ,איך אסקינן לעיל דברי רבי יוחנן בתיובתא ,לאחר דמסייע

הקרבנות ה"א( ,מהא דבבא קמא )שם( דמבואר בהדיא דאף במקדיש אמרינן

ליה מהך ברייתא ,ואף אי נימא דתנאי היא ,מכל מקום על כרחך רבנן סברי

"תוך כדי דיבור כדיבור דמי" ,והיינו כדי שאלת תלמיד לרב ,וכדברי התוס'.

דעובר לאו ירך אמו .ותירצו ,שכן דרך הגמ' דכשאין הדבר עיקר ,אסקינן

ועיין נמי בהגהות הב"ח )אות ב( דהקשה אדברי רש"י ד"ה בתוך כדי דיבור,

בתיובתא אף דיכול למצוא תנאי המסייע ליה .ובחידושיו כתב ,דלדבריו

דכתב דהוי או כדי שאלת תלמיד לרב ,או כדי שאלת רב לתלמיד .ובמשנה

]שהובאובאותהקודמת[לאקשיאמידי,דישלומר,דהאדאמרינןדרבייוחנן

למלך )שם( תירץ ,דהרמב"ם דחה סוגיא דבבבא קמא מכח סוגיא דידן,

יכוללומרדלכוליעלמאעוברלאוירךאמו,אינואלאלהויאמינא,אבללאחר

דאמרינן דהסלקא דעתך היתה דעיוני קא מעיין במילתיה ,והיינו על כרחך

שהוכרח מברייתא דלעיל דלכולי עלמא עובר ירך אמו ,אדרבא צריך לומר

משום דמסקינן דלא אמרינן במקדיש דתוך כדי דיבור כדיבור דמי ,מיהו

דלכולי עלמאעוברירךאמו,ונחלקובדרשאדהאיקרא,וליכאסייעתאלרבי

בהגהותהגר"א)אותב(כתב,דלאגרסינןלה.ועייןבאותהבאה.

יוחנן .ועיין שם דיישב בדרך זו נמי מה שהביאו מהשוחט את החטאת ,ועיין

כא( גמ',והאיעיונאהואדקאמעייןקמ"ל.כתבוהתוס'מנחות)ל(.ד"האמר,

באותהבאה.

דלמאי דמסקינן בבבא קמא )עג ,(:דאף בהקדש מהני חזרה תוך כדי דיבור,

טו( גמ' ,שם .הרמב"ם )פ"ז מעבדיםה"ה( כחכמים דדבריו קיימים ,וכבר תמה

אלאדאינואלאכשאלתרב לתלמידולא כשאלתתלמידלרב,יתפרשודברי

שםבהשגות הראב"ד,דבאותההלכהפסקכברייתאדלעיל,דהאומרלשפחתו

רבייוסיהכא],וכןבמתניתיןדבסמוך,דקתנידאםמשאמרתמורתעולה אמר

הרי את שפחה וולדך בן חורין העובר משוחרר ,ועל כרחך דסבר דעובר ירך

הרי זו תמורת שלמים[ ,דאם אמר בתוך כדי דיבור קטן ,דומה דנתכוון

אמו ,וכמו שהוכיחו בסוגיין ,ואם כן איך פסק כחכמים ,שהעמידו דבריהם

מתחילה לכך ,ואפילו עומד וצווח שלא נתכוון ,כיון דלא יכול היה להוציא

כמאן דאמר עובר לאו ירך אמו .ולפי דברי הגרע"א שהבאנו באות הקודמת

שניהםכאחתדבריוקיימין.ונמלך,היינושחזרבולאחרתוךכדידיבורגדול,

אתי שפיר ,דאף אי נימא עוברירך אמו ,אכתי שפיר לפסוק כחכמים ,דהיכא

ובהאיגוונאאפילואייאמרשכךהיהדעתובתחילהלאאמרכלום.והרמב"ם

דאמרולדךעבדואתבת חוריןלא אמרכלום,דהויליהכמשחררחציעבדו.

לשיטתו ]עיין אות הקודמת[ ,דלא מהני חזרה תוך כדי דיבור במימר ,ביאר

מיהו בלחם משנה )שם( הקשה מדברי הרמב"ם )בפ"ד מפסוה"מ ה"ו( דפסק

בפירוש המשניות וכן ביד החזקה )פ"ב מתמורה ה"ד( מתניתין כפשוטה ,דאי

כרבייוחנן,ועלכרחךדסברדעוברלאוירךאמו,עייןשם,ובשארנושאיכלי

אומר דכוונתו היתה להוציא שניהם כאחד דבריו קיימין ,אבל בלאו הכי אין
יכוללחזור,אפילואיחזרבתוךכדידיבור.

הרמב"םשהאריכובביאורשיטתו.
טז( תוס' ד"ה דתנא קמא ,בתוה"ד,ותירץ דצ"ל דקדושת האם מוקילה בהכי
דלא מצי לאקדושי בקדושה אחרת אלא מיד שיולד תחול עליו קדושת האם

דףכוע"א

מיהוחוליןהואעדשיולד.כתבהחזוןאיש)פרהסימןבסק"ב(,דנראהבביאור

א( גמ',דר'מאירסברמדהויליהלמימרתמורתעולהושלמיםהויאלהכאומר

דבריהם ,דאף אם הולד עדיין חולין ,מכל מקום אינו בעלים להקדישו כיון

תחולזוואחרכךתחולזו.כןאיתאנמיבזבחים)ל,(:אלאדהתםאמרינןדלרבי

דכבר הקדישו להשאירו בקדושת האם ,אבל כשנתעברה אחר כך ,קים להו

מאירמדלאקאמרתמורתעולהושלמים,מיהדרקהדרביה.ופירשרש"י)שם(

לחכמיםדאףדאיןהקרבןשלו,מכלמקוםהולדשלולהקדישוקדושהאחרת.

בד"המיהדר,דמשוםהכילאהויאלאתמורתעולה,משוםדלחזוראיאפשר,

יז( גמ',דלמאהיינוטעמאדר'יוחנןדאדםמתכפרבשבחהקדש.הקשההחזון

ולפיזה אםיחזורבתוךכדידיבור ]למאןדאמרדמהניחזרהאףבמימר,עיין

איש )סימן לג סק"ו( ,אי היינו טעמא דרבי יוחנן ,אמאי איירי בהפריש חטאת

אות הקודמת[ ,יהיה תמורת שלמים .אבל בשיטה מקובצת בשם רבנו פרץ

מעוברת ,אפילו הפרישה ריקנית ונתעברה נמי ,דרבי יוחנן גופיה קאמר

כתב,דהתםנמיהכונה,דכיוןדנמלךהויכאמרתחולזוואחרכךתחולזוולא

במנחות )עט (:דולד תודה בכל גווני לפני כפרה טעון לחם ,ומשום דולד לאו

חיילא ,וכדאמרינן בסוגיין ,ומשום הכי אף דבעלמא קיימא לן דאפשר לחזור

ירך אמו ואדם מתכפר בשבח הקדש] ,דלגבי תודה סבר רבי יוחנן דאדם

בתוךכדידיבור,הכאלרבימאירלאיהני.

מתכפרבשבחהקדש,וכדהוכיחותוס'ד"הואתאמרת[,ועייןעודשפתאמת.

ב( רש"יד"הור'יוסי,בסוה"ד,והתניאבניחותאדפלוגתייהובהכי.וכתבוהחק

יח( תוס' ד"ה ואת אמרת,תימה דהכא משמע דאיתליה לרבייוחנן אין אדם

נתן וברכת הזבח ,דלרש"י היתה גירסא אחרת ,אבל לגירסא דידן ליתא כלל

מתכפרבשבחהקדש.הקשההחזוןאיש)סימןלדסק"ב(,היכאמשמעלהוכן

סייעתא מברייתא לדברי רבי יצחק ברבי יוסי] .וכן יש לבאר דברי הגהות

מסוגיין ,הא שפיר יש לומר דהיכא דהקדישה ואחר כך נתעברה ,יסבור רבי

הגר"א )אותב( .ולכאורהישלתמוהעלהגהותהב"ח)אותב(,דכתבדלרש"י

יוחנןדדיןהולדלהיותכשבחהקדש,ואםיתכפרבותרעההאםכדיןהמפריש

יש לגרוס "והתניא" ,לפני ברייתא דהאומר בהמה זו חציה ,דהרי התם לא

שניחטאותלאחריות,וכלדברירבייוחנןהכאאינואלאכשמקדישהמעוברת,

מבוארכללדינאדרבייצחק[.

דכיון דסבר עובר לאו ירך אמו וקדושה חלה על העוברין ,הוי כמפרישו בפני

ג( תוס' ד"ה האומר ,בא"ד ,וצריך ביאור בפ"ב דזבחים גבי כזית וכזית .ביאר

עצמו.

הצאןקדשים,דהוקשהלהםהאדאמרינןהתםדכוליעלמאסבירא להודהוי

יט( בסוה"ד,וצריךלחלקביןשבחהקדשדתודהלשבחהקדשדחטאת.ובתוס'

עירוב מחשבות ,ואף דאינו סותר דבורו ,אפשר לומר דכונתו היה דתחול זו

במנחות)פ (.ד"ה מאי קמ"ל ביארו דבריהם יותר ,דבהלכהדולדחטאת מתה

ואחרכךזובליהוכחה,ואםכןאמאילאנימאדרבימאיריסבורדתפוסלשון

נאמר,דכיוןדדיןהולדלמותאיןהולדנחשבלשבחהקדש,ומשוםהכיבתודה

ראשון.

דלאנאמרהאותאהלכהשפיראפשרלהתכפרבולדמהאיטעמא.

ד( גמ' ,תניא אידך בהמה חציה עולה וחציה חטאת תיקרב עולה וכו' .וביאר

כ( תוס'ד"הלאנצרכה,פי'כדישאלתשלוםתלמידלרבוכו'.ובמסורתהש"ס

ברש"יד"התמות,דאייריהיכאדלאהיהמחוייבחטאת.ובתוס'ד"הרבייוסי

ציין דדבריהם סוגיא ארוכה בבבא קמא )עג .(:ובברכת הזבח הביא תמיהת

הקשו ,דאי לא היה מחוייב חטאת לא חייל עליה שם קרבן ,ובמאי פליגי רבי

ט
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יוסי ורבי מאיר ,ולכך ביארו דאיירי דאמר חציה תמורת חטאת .ואמנם

מהם קרבן ,דקדשי קדושת דמים להמכר ולהביא בדמיהם קרבן .ותירץ,

הרמב"ם)פט"וממעשההקרבנותה"ג(כתב,דאייריכגוןשהיהמחוייבחטאת

דכוונתם דדומה למפריש נקבה לעולה ,דלכולי עלמא תרעה עד שתסתאב,

והפריש בהמה חציה לעולה וחציה לחטאתו .וכתב הכסף משנה דביאר כן

ובעופותדאיןלהםפדיוןלאקדשיכלל.

משום דהוקשה לו קושית התוס' .ובלחם משנה )שם( הוסיף ,דיש לומר דהא

יא( בא"ד ,י"ל דהתם ה"פ ש"מ יש דחוי אפילו בדבר דלית ביה קדושת הגוף

דלא פירשו תוס' כן וכפשטא ,משום דהווי קשיא להו דאי איירי דמחוייב

וה"האפילוקדושתדמיםאיןבה.ותמהוהשפתאמתוהעולתשלמה,דאםכן

חטאת,אמאילאאמרינןתרעה,כמוכלחטאתשנולדהבהפסול,ואינהבכלל

מאי שייך דחוי ,הרי אין בו קדושה כלל .ובחידושי הגרי"ז בזבחים )יב (.כתב,

חטאות המתות .ובחידושי הגרי"ז כתב ,דהרמב"ם הוכיח מדברי הגמ' לעיל

דלפי מה שביאר בגדר קדושת דמים דהכא ]עיין לעיל אות ט[ ,אתי שפיר,

)כב ,(.דכל היכא דקדוש מכח קדושה דחויה ,מתה .ובברכת הזבח והחק נתן

דכמודאמרינןהכאדכלדברדליתבהודיןהקרבהעושהדחויאףדאיתביה

הקשו עוד ,דלדברי הרמב"ם ,אמאי אי אמר חציה חטאת בתחילה מודו כולי

קדושת הגוף ,הוא הדין לעופות ,אף דלית בהו פדיון ולא שייך בהו קדושת

עלמא דתמות ,נימא דקדושת החטאת פשטה בכולה ויוכל להקריבו ,ועיין

דמים להפדות ,מכל מקוםקדושאלא דלית ביה דין הקרבה,ושפיר תלוי אם

באותהבאה.

ישדיןקדושהבדמיםאילאו.

ה( גמ' ,אלא היינו טעמא חטאת מעורבת קריבה .הקשה בחידושי הגרי"ז,

יב( בא"ד,וי"לדאשכחנאשפירדחוימעיקראואע"גשקדושקדושתהגוףוכו'.

לדברי הרמב"ם ]הובא באות הקודמת[ דהכא מאיירי במחוייב חטאת ,היאך

ובחידושי הרשב"א בקדושין )ז (:כתב ,דהוא הדין דמצינו דחוי בדמים בלא

הויאמינא דהיינוטעמאדרבי מאיר,הא עדייןלאהיהמתבארהיאךיצאידי

דחוימעיקרו,וכגוןבמפרישדמים לחטאתווהמירדתווחזרבו,דנדחוהדמים,

חובתו בבהמה שחציה עולה וחציה חטאת .ותירץ ,דאפשר לומר דקריבה

ומתחילתןלאהיודחוים.ובחידושיהריטב"א)שם(כתב,דמשכחתליהלדחוי

דקאמר היינו שתעשה מותר כדין מותר חטאת דקריבה עולה ,ולהאי הוה

בלי קדושת דמים בדחוי במצוות ,כגון בבכורים שבצרן ושגרן ביד שליח ,או

אמינא,רבייוסידפליג,סברדהויאקדושהדחויהולאנעשיתמותר].ולכאורה

אשרהשנטעהלעבודהזרהוחזרגויוביטלה,דנדחהלולבוממצוה.

לפי זה נתיישבה נמי קושיית הברכת הזבח אדברי רש"י ,שכתב דטעמא דרבי

יג( בא"ד ,שם .ובתוס' הרא"ש בקדושין )ז (:כתב ,דמצינו נמי דחוי מעיקרו

יוסימשום שאינומחוייבחטאת,דלכאורהאףאםמחוייבחטאת,מכלמקום

שאינו דחוי בדמים במטמא מקדש עני שנשתמד ,והפריש קן ועשה תשובה,

לאיכולליקרבחציהלעולתווחציולחטאתו,ועייןשםמהשתירץבדוחק.

דבכהאיגוונאלאהויאלאדחוימעיקרוולאבדמים,דהריאיןלעופותפדיון.

ו( תוס'ד"המהודתימא,בתוה"ד,אלאאואדעתאשתהאכולהתמורהתחת

ובחידושי הרמב"ן והרשב"א )שם( כתבו עוד ,דמצינו דחוי מעיקרו אף דהוי

חציה של עולה או תחת חציה של שלמים .ובשיטה מקובצת )אות כ( מחק

קדושת הגוף ,כגון שהפריש בהמה חציה עולה וחציה שלמים ,ועל כרחך

ל"או" קמא .ונראה כוונתו כמו שכתב העולת שלמה ,דבודאי אי אפשר לומר

מדעבדאתמורהדקדשהקדושתהגוף,דקדושתדמיםלאעבידתמורה].לעיל

דאף המימר לא ידע במאי מיתפיס ,דבהאי גוונא ודאי לא היה הוה אמינא

אותט,הבאנודבריהגרי"זדהוכיחדהאדקריליהבסוגייןקדושתדמים,אינו

דקרבה .ועל כרחך דכוונת התוס' ,דהוי אמינא דכונת המימר על אחת מהם,

אלא משום דאינה קדושה להקרבה ,ולפי זה צריך ביאור ,אמאי מקדיש חציו

ובשעתהקרבהמתבררלמפרעדבאותוקרבןהמירמעיקרא.

לשלמיםוחציולעולהלאיקראנמיקדושתדמים,ולכאורהמוכרחמדבריהם

ז( בסוה"ד ,קמ"ל דלא קריבה כיון דמכח קדושה דחויה קאתו .הקשה העולת

דלא כדבריו ,ועדיין צריך ביאור אמאי בגוונא דידן נקרא קדושת דמים ,ולא

שלמה ,מאי שנא מתמורת בעלת מום ,דקיימא לן לעיל )יז (:דקרבה .ותירץ,

התם[.

דבעלת מום היתה ראויה להקרבה לפני שהוממה ,מה שאין כן הכא דלא

יד( גמ',אמראבייהכלמודיםהיכאדאמרחציהעולהוחציהמעשרדבריהכל

היתה ראויה מאז שהוקדשה ,ואף דהתם מדמינן להו ,ואמרינן דלמאן דאמר

עולה קריבה וכו' .פירש רש"י ד"ה חציה עולה ,דאיירי כגון דרוצה להקדישה

דמפריש נקבה לעולתו וילדה ירעה ,אף ולד בעל מום נמי ,מכל מקום הכא

בקדושת מעשר אף דבאמת אינה מעשר ,וכן בתמורה ,ומשום הכי לא חלה

דגליקראשפירמחלקינן.

קדושתמעשרותמורהבמקוםקדושת עולה.וכדבריומתבארבדברי הרמב"ם

ח( גמ' ,וחזר ולקח חציה והקדישה .הקשו התוס' בגיטין )מג (:ד"ה גמרו ,מאי

)פ"ג מתמורה ה"ג( ,דכתב שם דלאו דווקא אם קדם ואמר חציה עולה אלא

שנא הכא דאי לא קדשה אחרי שלקחה לא אמרינן דפשטה קדושה בכולה,

אפילו אם קדם ואמר חציה מעשר ]או תמורה[ .וביאר בלחם משנה ,דטעמא

מהיכא דהקדיש חצי שפחה וחצי בת חורין דאמרינן דלאחר שהשתחררה

משוםדביארכרש"י.ועייןבחידושימרןרי"זהלוי)שם(.

פשטו קידושין בכולה .ותירצו ,דהכא שאני ,כיון דאפשר שתרעה ויהיו חצי

טו( תוס' ד"ה אמר אביי ,בסוה"ד ,וא"ת אמאי לא אמר דברי הרב ודברי

דמיה הקדש וחציים חולין ,אבל התם דאי אפשר שתהא חציה מקודשת,

התלמידוכו'ותחולמעשרולאעולה.כתבהחזוןאיש)בכורתסימןכזסקי"ב(,

מסתברלמימראוגמריאופקעי.

דלכאורה היה מקום לומר דשאני מעשר מבכור ,דגבי מעשר בהאי גוונא לא
מבטל המצוה ,דלא גורם אלא שינוי במנין ,שהרי אם זה עולה הי"א עשירי,

דףכוע"ב

ודוקאאםאיןבהמותחוץמעשרהאלוהוימעשרכבכור.ובחידושימרןרי"ז

ט( גמ' ,ש"מ קדושת דמים נדחה .ותמה בחידושי מרן רי"ז הלוי )עמוד עח(,

הלוי )סוף הלכות תמורה( כתב ,דלפי מה שייסד דהא דדברי הרב ודברי

מאי שנא הכא דאמרינן דבהקדישה חציה לא מחיל אלא קדושת דמים,

התלמיד גורם דעצם מעשיו בטלים] ,עיין מה שכתבנו דף כה .אות ה[ ,יש

מדאמרינןלעיל)יא(:דאףהמקדישחדאברנתקדשבקדושתהגוף.ולכךביאר,

לומרדלאשייכאהאיסבראבמעשר,דעצםהחפצאשלהבהמהאיןבומשום

דבאמת נתקדשה הבהמה קדושת הגוף וצריכה מום כדי לפדותה ,והא דקרי

חלותדיןמלבדחלותקדושתהגוףלהקרבה,ומשוםהכיאיןדברשמונע שלא

ליה קדושת דמים ,משום דחסר בעצם הקדושה דין הקרבה ,וקדושתה אינה

תחולקדושהאחרת,עייןשם.

אלאשתרעהותימכר,ועייןעודאותיאויג.

טז( רש"י ד"ה זו תחת זו ,בתה"ד ,שקדשי ב"ה נפדין אפילו תמימים .ותמה

י( תוס' בד"ה שמע מינה ,בתוה"ד ,וא"ת מ"מ אינו מתורץ התם דלא שייכא

השפתאמת,האקיימאלןדהמתפיסתמימיםלבדקהביתאיןפודיןאותןאלא

קדושת דמים בעופות .הקשה הרש"ש ,וכי גרע ממקדיש עצים ואבנים לקנות

למזבח,וכדאיתאלקמן)לג,(:וצריכיםלהימכרלצורךקרבן,ואיךהכאמחללו

י
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ומוציאו לחולין .ועל כן כתב ,דהיה נראה לפרש דאיירי בבעלת מום ,והכי

ליה דשתים לאתפוסי ,הא מצינן למימר דחד לאתפוסי ושתים לאחולי,

מסתברא דסתמא הכי הוא ,דאין אדם מקדיש תמימים לבדק הבית ,דעובר

דפשיטאדמצילחללשניםבאחדכמודממיריןשניםבאחד.

בלאו .ובעולת שלמה תירץ ,לפי דברי תוס' בבבא מציעא )סז (.ד"ה וראיתי,

ז( גמ',בעירבאשיהיולפניוארבעבהמותוכו'.והרמב"ם)פ"במתמורהה"ג(

דאףתמימיםיוצאיןלחוליןבפדיה,אלאשחייבלהקדישןמחדש.

כתב ,דביןאםהיולפניושלשבהמותואחתמהם בעלתמום ,לאילקהאלא



על שנים ,דאמרינן דההיא בעלת מום לא נתכוון אלא לחלל ,בין אם היה לו

דףכזע"א

עשר בהמות ואחת בעלת מום נמי אינו לוקה אלא תשע ,ומהאי טעמא.

א( גמ' ,אמר רבא אפילו בקדשימזבח זמניןמשכחת לה לישנא דאחולי וכגון

והקשה הלחם משנה )שם( ,אמאי הוצרך לכתוב הנהו תרי גוני ,הא לאחר

שהיה הקדש בעל מום .וכתב ברבנו גרשום ,דלדברי רבא ,הא דקתני בסיפא

שכתבדאףבדאיכאעשרבהמותוהוחזקבמלקויותהרבה,מכלמקוםאמרינן

דמתניתיןדאםהיההקדשבעלמוםיוצאלחולין,קאינמיאלשוןתחת.והעיר

דלאשביקהתיראועבידאיסורא,כלשכןהיכאדלאהיהלואלאשלש,דלא

בקדשי דוד ,דמלשון מתניתין משמע דקאי דוקא אלישנא דתהא מחוללת.

ילקה אבעלת מום ,וכל מה שנסתפקו בגמ' היכא דהיה לו ארבע ,אינו אלא

ותירץ,דכיוןדעיקרמתניתיןאתילאשמועינןבאיזהלשוןממירין,אלא,דאגב

באם תמצי לומר דבשלש ודאי לא לקי על הבעלת מום .ותירץ השפת אמת,

שפירשה מתניתין דבלשון חילול לא הוי תמורה ,אשמועינן דבהאי לישנא

דהרמב"ם רצה לאשמועינן דאף בג' בהמות אמרינן דמכל מקום לא יצא

אפשרלחללבעלמום,ואםכןאיןלדייקדלאנוכללחללבלשוןאחרת.

הבעלתמוםלחולין,דהוהאמינאדדוקאהיכאדהמירי'בהמותאמרינןהכי,

ב( גמ' ,א"ר אשי אפילו בבעל מום נמי משכחת לישנא דאתפוסי וכו' .כתב

אבלהיכאדלאהמיראלאב'ולאהתחזקבאיסור,נימאדנתכווןלחללהבעלת

החקנתן,דרבאנמימודהלרבאשי,והטעםשלאחילקכרבאשי,משוםדלא

מוםולאלהמירה.

מיירי אלא בבהמה דקדם מומה להקדשה ,ובהאי גוונא דלא שייך תמורה,

ח( תוס'ד"האף,ולאיצאלחוליןעדשיעשהודמים.מיהובתוס'בבבאמציעא

באמת לא שנא על איזה בהמה הניח ידו ,ודברי רב אשי אינם אלא בבהמה

)נז (.ד"היצאכתבודלאכדבריהםהכא,אלאדאפילו לריש לקיש לאיתבטל

דקדםהקדשהלמומה,דשייךבהתמורה.

הפדיון ,ולא יצא לחולין אלא כנגד שווי שחילל ,והא דצריך לעשות לו דמים

ג( גמ' ,בעי אביי היו לפניו שתי בהמות של קדש וכו'.הקשה בחיי אריה ,מה

גורםחיובלהשליםלהקדשדמישוויהבהמה,והוכיחכן,מלישנאדמתניתין,

שייך להסתפק אם התכוון להמיר או לא ,הא לא מלקינן ליה אלא על ידי

דקתני"יצאלחולין".והוסיפולבאר,דטעמאדלאאמרינןדנתבטלהחילולכמו

התראה.ותירץ,עלפידבריתוס'לעיל)יז(.ד"הגבי,שצדדודהתחדשדהמימר

בכל הונאת יותר משתות ,משום דכל מאי דאמרינן דביותר משתות מתבטל

לוקהאפילובשוגג.

המקח אינו אלא בהדיוט ,דאמדינן דאין דעתו של הקונה או המוכר לקיים

ד( תוס' ד"ה בעלת מום ,בתוה"ד ,ועוד דאדרבה משמע לעיל בפ"ק דרע ברע

אותו מקח ,אבל בהקדש דאין המהנה יכול לחזור בו ,דהקדש בטעות שמיה

תפיס פדיונו .בברכת הזבח ציין ,דאף רש"י עצמו פירש כן לעיל )ט (.בד"ה

הקדש ,ואף ההקדש אין טובתו בביטול המקח ,אדרבה כשיתקיים הפדיון

נכתוב .וכתב הצאן קדשים ,דעל כרחך צריך לומר דכוונת רש"י ,דכיון דלא

יחייבהולהשלימו,שפירמחולל.

נתפרשדינובכתוב,אףדחיילהתמורה,ישלצדדשכוונתוהיהלחילול.וסיים,
דישלדייקכןממהשכתברש"י"רעברעלאכתיבדלהויחילול".

דףכזע"ב

ה( גמ' ,מי אמר תמימה לאתפוסי בעל מום תחת בעל מום לאחולי .הקשה

ט( גמ',והאמררביירמיהאקרקעותדחוליןוכו'.כתברש"יבבבאמציעא)נז(.

המנחת חינוך )מצוה רפה ,אות ט( ,הא אף אי נימא דנתכוון לחלל בעל מום

ד"האבל,דרביירמיהסברדאיןבהקדשותדיןביטולמקח,ואףדמהאדקסבר

תחת בעל מום ולא להמיר ,מכל מקום ילקה משום מקדיש בעל מום,

דאיכא מקח טעות בקרקעות ,מוכרח דסבירא ליה דדין ביטול מקח ביותר

וכדאמרינן לעיל )ו ,(:דאף היכא דמחלל בעל מום על בעל מום אחר עובר

משתות היינו מדיני מקח טעות ולא מדיני הונאה ,מכל מקום סבר דלא שייך

באותולאו.וכתבהחזוןאיש)סימןלאסק"ג(,דלשיטתואזיל,דסבר)שםאות

מקח טעות בהקדש ,דליכא טעות כלפי שמיא .וביאר בחידושי הגרנ"ט )סימן

ח( ,דבמימר על בעלת מום אינו לוקה משום מקדיש בעלת מום ,אבל לולי

קסב( ,דרבי ירמיה ורבי יונה פליגי בביאור דין ביטול מקח באונאה יותר

דבריוהיהמקוםלומרדשפירלקיאלאוזהממהנפשך,וכיוןדאףבמימרלקי

משתות,דלדעתרביירמיההמקחמצדעצמוראוילהיותמקח,אלאדאמדינן

משום מקדיש בעל מום ,יש לומר דכל נידון הגמ' הכא אינו אלא על מלקות

דעתהמתאנה,שלאנתןהסכמתולאותומקח,ומשוםהכיבהקדשאיןלבטל

דתמורה ,והא דאמרינן דאתרווייהו לקי היינו משום לאו דתמורה ,אבל ילקה

אתהחילולמהאיטעמא,ורבייונהפליגמשוםדסבר,דהמקחמצדעצמואינו

אף מלקות שלישי משום מקדיש בעל מום .ועוד כתב דאפשר לומר ,דאיירי

ראוי להתקיים ,כי אין אותו חפץ ראוי לדמים ,ומשום הכי אף בהקדש דינא

דשגגבאיסורבעלמום.

הכי ,דאף דלא שייך טעות בקדש ,מכל מקום כיון דאין החפץ ראוי להפדות

רש"י ד"ה גברא לא איתחזק וכו' לשון ירושלמי ,בתוה"ד ,דהא איבעי ליה

בכך,איןהפדיוןחל.

לאתנוחי ידא וכו' .והיינו דמיירי דהניח ידיו על החולין ,ומדלא אתנח ידיה

י( גמ',ורבייונהאמראהקדשותתרווייהומשמיהדרבייוחנןאמריאונאהאין

אלא על תרווייהו דחולין תפסן בתמורה .וכתב העולת שלמה ,דמשמע ,דלא

להם ביטול מקח יש להם .ופירש רש"י ד"ה אונאה ,דלרבי יונה קשיא דרבי

אמרינן דכוונתו להמיר הבעלת מום אלא בצירוף אותן תרי סברות ,א.

יוחנן אדרבי יוחנן ,דהכא קאמר דאינו חייב להשלים אלא מדרבנן .והקשו

דמדנתכון לאתפוסי בחד נתכון לאתפוסי באידך ,ב .מדהניח ידיו על החולין.

התוס'בבבאמציעא)נז(.ד"הוהאמר,מנייןדמהשאמררבייונהדישבהקדש

והקשהמהאדאמרינןלעיל,דאפילובחדאבהמהאםהניחידואחוליןאמרינן

ביטולמקחהיינומדאורייתא,דילמאאינואלאמדרבנן.ותירצו,דמהאדאמר

דדעתולהמיר.ותירץ,דהכאדאייריבשתיבהמותשלחוליןאיןכלכךהוכחה

דאין להקדש אונאת שתות ,על כרחך דקאי אדינא דאורייתא ,דהרי מדרבנן

דלאתפוסינתכוןמדהניחידיואחולין,דכיוןדאחתמהןלאתפוסי,איךשיהיה

ודאימחוייבלהשליםאףבהאיגוונא.עודתירצו,דאםנפרשדברירבייונהכן,

לאהיהלולהניחידואתרווייהודחולין,ותואיןהוכחהאףלאידך.

נמצאשאףדברירביירמיהדאמרדאיןבהקדשאפילוביטולמקחהיינואפילו

ו( בא"ד,בודאימתפיסהניתרתידחולין.הקשההעולתשלמה,מהיכאפסיקא

מדרבנן ,ובודאי אינו ,דהרי רבי יוחנן עצמו קאמר דצריך להשלים מדרבנן.
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ועיין בחידושי הגרע"א )שם( שתמה על עיקר קושייתם ,דלכאורה מדקאמר

סימן כד( דאפשר לומר בתירוץ קושית התוס' ,דהתם איירי היכא דסבר

דמכלשכןדבקרקעותישלהםביטולמקח,ישלהוכיחדאינומדרבנן ,דאםכן

דאפשר לשום בתלתא וטעו בשומא ,וכהאי גוונא אמרינן דלמאן דמצריך

אינו כל שכן ,דיש לומר דבקרקעות לא חייבו חכמים להשלים המקח ,ועל

עשרהאינופדוי,כיוןשהפדיוןבטעות,והכאאייריכגוןשלאטעו,ומשוםהכי

כרחך דכוונתו דדין ביטול מקח ביותר משתות אינו בכלל דיני הונאה ,ולהכי

אפילו אי דינא להיפדות ביותר מכל מקום פדוי ,ולפי זה אין לחלק בין גזבר

הוהקלוחומרבקרקעות,ומשוםדהתםשייךטפיטעותמבהקדש,עייןשםמה

לבעלים .וכן כתב החזון איש )סימן לד סק"ג( ,ומיהו סיים ,דנראה דלכולי

שהאריךלתרץ.

עלמא אם במתכווין לא עשה הגזבר כדין ,בטל ממנו שם גזבר ,ואף אם לא

יא( גמ',דאמרשמואלהקדששוהמנהשחיללועלשוהפרוטהמחולל .ביאר

טעהבטלשליחותיה.

התוס'רי"דבבבאמציעא)נז,(.דטעמאדמילתא,דמכיאמרזהמחוללבפרוטה

יד( תוס' ד"ה מתני' דלא כרבי מאיר ,בתוה"ד ,הכי נמי הכא דעתיה אחטאת

זו ,קדשה ההיא פרוטה ,שהקודש תופס את דמיו ,ומכי נתפסה אותה פרוטה

שיש לו בבית ועוד יש מפרשים וכו' .וברבנו גרשום לא ביאר אלא כיש

בקדושה יצא הכלי לחולין ושוב אין מועלין בו ,דהא בהא תליא ,כיון דקודש

מפרשים .וכתב במלאכת חושב ,דלשיטתו אזיל ,דבמתניתין פירש דטעמא

שני נתפס בקדושה ,קודש ראשון יוצא לחולין ,דדוקא קדשי מזבח תופסין

דהיכאדאמרתחתעולהתחתחטאת סתםלאאמר כלום,היינומשוםדלית

תמורתןואיןיוצאיןלחולין.ובחידושיהגר"חעלהש"ס)סימןרסט(הוכיח,דאף

ליה אפילו בבית ,ומשמע דאי אית ליה בביתו ,אמרינן לכולי עלמא ,דדעתו

אי נימא דמאן דאמר ביטול מקח יש להן פליג אדשמואל ,ודאי מודה בהאי

להמיר אההיא דבביתו .ובדבר אברהם )ח"א מלואים לסימן טז אות ג( כתב,

דינאדההקדשנתחלל,אלאדסביראליהדכיוןדאףבהקדשאיכאבטולמקח,

דישלומרעוד,דאלושלארצולפרשכביאורהראשון,משוםדסביראלהודלא

נמנעממנולזכותבממון,ועייןעודבחידושיהגרי"זכאן.

קאמררבימאיראלאדמשוםשאיןאדםמוציאדבריולבטלהישלתקןדבריו,

יב( גמ',דאמררבחסדאאיןלהםהונאהאינןבתורתהונאה.כתבהפנייהושע

אבללאלהוסיףעליהם.

בבבאמציעא)נז ,(.דהאדכתברש"י)שם(ד"האף,דפלוגתאדרבייוחנןוריש

טו( רש"יד"הדלאכר"ש,דאמרבפ'אלוקדשיםהמפרישנקבהלאשםתמכר

לקיש הוא בביאור הא דנאמר בקרא דהקדש מתחלל )ויקרא פכ"ז פי"ב(

שלא במום .כתב העולת שלמה ,דאף דמתניתין דידן לא איירא אלא בעולה,

"בערכך" ,דלדעתרבייוחנן,משמעות אותולשוןערךכלשהוא,ולרישלקיש

מכלמקוםהוכיחוממנהשאףהמקדישנקבהלאשםחלהעליהקדושתהגוף,

משמעותהלשוןהואערךכלדמיההקדש,היינולבארהאדמסקינןהכאלריש

דאילאוהכי,הווילמתניתיןלפרשדאףהמקדישנקבהלאשםלאיחולעליה

לקיש ,דבהקדש אף באונאה פחות משתות מתבטל החילול ,ולא כעבדים

קדושתהגוף.

וקרקעותדאמרינןדהאדמעטינהוקראמאונאההיינולהקלבדינםדאףביותר

טז( בא"ד ,לישנא אחרינא קדש גופא דבעי לרעות דלא כר"ש בן יהודה וכו'.

משתות אין הונאה ,דכיון דטעמא הוא מכח האי דרשא ,ממעט כל חילול

ותמהבאבןהאזל)פט"וממעשההקרבנותה"ו(,האאףלרבישמעוןבןיהודה

שאינוכשוויו.

במקדיש נקבה לעולתו קדושה קדושת דמים ,ואם כן אין להוכיח מהא דלא

יג( תוס'ד"הלאאמרו,בתוה"ד,וצריךלומר דהכאמייריבבעלהביתהפודה

תני במתניתין האי דינא אלא בבהמה טמאה ולא במקדיש נקבה לעולה דלא

הקדש שלווכו' .מיהוהמנחת חינוך )מצוה כבאות ד(הוכיח בדעת הרמב"ם

כוותיה ,דמתניתיןאתי לאשמועינן דאף קדושת דמים לית ביה .ועיין שם מה

)פ"ז מערכין ה"ח( ,דלא סבירא ליה האי חילוקא .וכתב הדבר אברהם )ח"ב

שתירץבדוחק.
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