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בס"ד ,ה חשוון התשע"ב.

מסכת חולין דף קכט – דף ק לה


דףקכטע"א

רבאכששימשמעשהעץשימש,שינויאבעלמאהוא,ולאסמכינןעלה.

א(גמ' ,הא מני ר' מאיר היא דאמר טומאת בית הסתרים מטמא .הקשו

ז(תוס' ד"ה למה לי .תימה וכו' למה ליה לאוקמיה כר' מאיר הא מטמא

התוס' לעיל )עב (:בד"ה אלא ,היאך חלה אחר המחשבה טומאת אוכלין

טומאה חמורה אגב אביו ואין צריך לא הכשר וכו' .הרמב"ן תירץ ,דכיון

הקלה אטומאת אבר מן החי החמורה ,הא שבע ליה טומאה .ותירצו,

שאין סופו לטמא טומאה חמורה מחמת עצמו אלא אגב אביו ,צריך למגע

דטומאתאוכליןחמירטפי,משוםדראוילהצטרףעםפחותמכביצהאוכלין,

אביו.והתוס'הרא"שתירץ,דבעינןקבלתטומאהכדילטמאותאחרשתפקע

אבל קודם שחישב עליהם לא היה ראוי להצטרף .ועוד תירצו בשם רבינו

ממנו טומאה חמורה .וכן תירץ הרש"ש ,דכיון דפרחה מהבשר הטומאה

שמשון ,דבדברשהטומאהבאהמגופו,לאאמרינןשבעליהטומאה,וחייל

החמורה בפרישתו מאביו ,ממילא אזלה נמי הטומאה קלה ,דכיון דבטל

אפילוקלעלחמור.

הסיבהבטלהמסובב,אבללר'מאירקיבלהבשרטומאהממשבעודומחובר

ב(גמ',שם.כתבבחידושיהרמב"ן,דהכאלאמוקמינןנמי כדמוקמינןלעיל

באבר אף בלאהכשר ,ועל לכןאף שפרחה ממנו הטומאה חמורה ,נשארה

)עב ,(:.דאתי נמי כר' יוסי ,ובשעת פרישתן מאביהם מקבלין ממנו טומאה.

הטומאהקלהשקיבלממקוםאחר .והמהרש"אכתב,דבמאידמשניבסמוך

משום דכיון שניטל הבשר מהאבר ,נטהר האבר מלטמא ,דהא בעינן בשר

מעשהעץשימש,מיתרצאנמיהךקושיא.

גידים ועצמות ,וכדאמרינן לעיל )קכח (:וליכא .אמנם התוס' לעיל )עב(:

ח(]גמ',אמרליהכששימשמעשהעץשימש.משמעמהכא,דאילאוטעמא

בד"הבשעתפרישתןכתבו,דדוחק לומר כן.ולכךתירצו,דבעילאוקמיאף

דמעשה עץ שימש ,לא הוה בעי הכשר ,כיון דמטמא טומאה חמורה

בניתז בכלכוחו ,דאינן מקבלין טומאהבשעתפרישהממנו.ועודכתב,דיש

בתחילתו.וצריךעיוןממהשכתב רש"ילעיל)עג(:בד"הקמ"ל,דדוקאסופו

לומר,דאייריבגוונאשחותךבסכיןרחבה.

לטמא טומאה חמורה ,אבל היכא דתחילתו טמא טומאה חמורה ואין סופו

ג(גמ',שם.הקשוהתוס'לעיל)עג(.בד"החיבוריאוכלים,אמאילאמשני,

לטמא טומאה חמורה .דמשמע ,דבעינן שיהיה דוקא סופו מטמא טומאה

דלא הוי בית הסתרים ,משום דעומד לחיתוך ,וכל העומד ליחתך כמאן

חמורה ולא סגי בהא דתחילתו מטמא טומאה חמורה .וביותר קשה במה

דחתוך דמי ,דחיבורי אוכלים כמאן דמפרתי דמי ונגעי בהדדי .ותירץ ,דלא

שפירשהכאבד"ההרימטמא,דמישסופולטמאטומאהחמורהכגוןנבלת

אמרינן כמאן דמפרתי דמי ,אלא היכא דעומד ליקצץ ,כגון התם דאיירינן

עוףטהוראיןצריךהכשר,וכלשכןזהשכבר טימא.דמשמעדהיכאדטימא

בגוונאדהאבראסורוהשארמותר,אבלהכאגביאברמןהחידהכלאסור

מתחילתו,עדיףטפימהאדמטמאבסופו,ובוודאישלאגרע).נ.ו.[(.

ואיןעומדליחתך,לאאמרינןכמאןדמפרתידמו.

ט(]רש"י ד"ה כששימש ,בתוה"ד ,שאין האבר מטמא כלום על ידי אותו

ד(רש"י ד"ה רבי מאיר ,בבהמה המקשה הוציא עובר את ידו .הקשה

בשר וכו' .לכאורה נראה לבאר ,דודאי לא פליג אהה דאמר רבי לעיל

בהגהות הרד"ל ,דמהך מתניתין לא מוכח כלל דסבר ר' מאיר טומאת בית

)קכח,(:דילפינןאברמןהחימ"שרץ"דמהשרץבשר גידיםועצמותאףכל

הסתרים,וכדאמרינןלעיל)עב,(:דלאחשיבטומאתביתהסתרים,אימשום

וכו' .דהא דבעינן נמי בשר ,לאו משום דמטמא מדין בשר ,אלא דהתורה

דמקבליןטומאהבשעתפרישתןמאביהן,אומשוםדכמאןדמפרתידמי.

הקפידהשיהיההאבר מורכבמבשרגידיםועצמות,וכןמדויקבלשוןרש"י

ה(גמ' ,שני ליה לר' מאיר בין טומאה דבעיא הכשר וכו' .הקשה התוס'

דכתב,דנמנהעםהגידיןוהעצמותליעשותאבר,והןכעץ).נ.ו.[(.

הרא"ש,מאיסלקאדעתך דר'אבאברממל דאייריבלאהכשר,דמאישנא

י(תוס' ד"ה טומאתה ,תימה וכו'אמאי מותר להניחה בביתו .תירץ התוס'

מכל טומאות דבעו הכשר .ותירץ ,דר' אבא בר ממל סבר ,דכיון דמטמא

הרא"ש ,דכיון שיחדה לישיבה לא גרע מביטול בלבו דמהני לענין שלא

טומאה חמורה,אינו צריך לא הכשר מים ולא הכשרשרץ ,וכדמוכח בנדה

יעבור עליה ב"בל יראה ובל ימצא" ,וכדאמרינן בפסחים )ד ,(:דמדאורייתא

)נא.(.

בביטול בעלמא סגי .ובהגהות היעב"ץ כתב ,דיש לומר ,דקסבר דאף שלא

ו(גמ' דלמא בשהוכשר .כתב הרמב"ם )פ"ג מטומאת אוכלין ה"ה( ,דחישב

ירדלותורתכלי,כיוןשאינוראוילכליממש,מהשבטלהמתורתחמץלא

עליוואחרכךחתכו ,אינוצריךהכשרמפנישמטמאטומאהחמורהכנבלה,

תליבאםנעשיתכלי,אלאדעצם השימושלישיבההוהכחרכוקודםזמנו,

וכל המטמא טומאה חמורה כנבלה אינו צריך הכשר .והשיג עליו הראב"ד

ונפסלנמיממאכלכלב,כיוןשנתקשהכעץ.

)שם(,דודאיבעיהכשר ,משום דאיןסופולטמאטומאהחמורה,והאדהוה

יא(גמ',הריאמרותקרובתעבודתכוכביםוכו'טומאתהלאודאורייתאוכו'

מטמאטומאהחמורהעלגבי אביו ,לאהויאלאשימושמעשהעץ.והכסף

כששימש מעשה עץ שימש .כתבו התוס' לעיל )יג ,(:בד"ה תקרובת ,דהא

משנה )שם( כתב ,דיש ליישב דהרמב"ם סבר כדאמר ליה רבה בר רב חנן

דמשנינן הכא דלעולם טומאתה דאורייתא ,וכששימש מעשה עץ שימש,

לרבא ,למה לי הכשר הרי מטמא טומאה חמורה אגב אביו ,ואף דשני ליה

דיחויבעלמאהוא.עודכתבו,דישלומר,דסוגייןדהכאאליבאדר'יהודהבן
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בתירא,דסברדטומאתהמדאורייתא.

קתנימתהאדםהבשר טהור,דהיינובשרהפורשמאברמןהחי.ורש"יד"ה

יב(רש"י ד"ה מטמא טומאה חמורה ,ואנן תנן כל שסופו לטמא טומאה

מתהאדם,נמיכתב,דבשרהפורשמןהחיטהורוכרבייהושעור'נחוניאבן

חמורהאיןצריךהכשר.ביארהמהרש"א,דבהנהופירכותדלעיל,גביכיפת

הקנה מיתוקמא וכו' ,דהיינו דלא כר' אליעזר דמטמא .וכתב ,דדוחק לומר,

שאור ,ותקרובת עבודה זרה ,וחיבורי אוכלין ,יש לפרש בפשיטות ,דכיון

דרישאדמתהאדםהבשרטהור,ר'שמעוןתנילהולאתנאקמא,דאםכן,

דמתחילה אוכלין הוי ,לא הוה סופן לטמא טומאה חמורה ,וכמו בזרעים.

אמאיהדרותני בסיפא ,ר'שמעוןמטהרבבשרהפורשמאברמןהחי ,כיון

אבל הכא גבי חלב ,דמעולם לא היה אוכל ,אלא שהיה בו טומאה חמורה

דכברקתנידמטהרר'שמעוןבבשרהפורשמןהחי,כלשכןדמטהרבבשר

דנבילה אגב כוליא ,לא שייך למיפרך ביה אלא דלא ליבעי הכשר  ,וכהאי

הפורשמאברמןהחי.ועייןבלבאריהמהשכתבליישב.

גוונאפרכינןנמילעילבסוגיין,גביכזיתבשרשחתכומאברמןהחידלמהלי



הכשר,הרימטמאטומאהחמורהוכו'.

פרקהזרועוהלחיים


דףקכטע"ב

דףקלע"א

יג(גמ',ודילמאטעמאדר'שמעוןבההיאאיכדרבאאיכדרבייוחנן.הקשה

א(רש"י ד"ה הזרוע והלחיים ,משום דבעי למימר בחולין וכו' .המהרש"א,

הרמב"ן ,אמאי לא מקשינן להדיא דר' יוחנן אדר' יוחנן ,דהא רב אסי

והגרע"אבגליוןהש"ס העירו ,מהאדרש"ילקמן)קלח (:בד"הלבדמראשית

משמיהדר'יוחנןאמרה.וכתב,דישלומר,דאמוראינינהוואליבאדר'יוחנן.

הגז כתב ,דבמתנות נמי נשנית לצורך ,משום דאתי לאפוקי מדרבי אלעאי

עודתירץ,דר'יוחנןלאוטעמיהדר'שמעוןמפרשלעיל )קכז,(:אלאטעמא

דיליף מתנות מראשית הגז .ותירץ התפארת יעקב ,דכיון דלא קאמר ר'

דר'מאירמפרש.

אלעאי בהדיא נמי במתנות ,אלא דממילא ילפינן להו] ,וכמו שכתב רש"י

יד(גמ' ,אמר ליה אמציעתא וכו' ר' שמעון אומר לא הוכשרו .הקשה

)שם([ ,לאבעילמיתניבמתניתין "ביןבארץוביןבחוצהלארץ",אלאמשום

הרמב"ן,דלמאידסלקאדעתךדטעמאדר'שמעוןדאמרלאהוכשרו,משום

דבעילמיתניבחוליןולאבמוקדשין .אמנםבחידושיהרשב"א הקשהאדברי

דהויאוכלשאיאתהיכוללהאכילולאחרים,אמאיקתנילאהוכשרו,הוה

רש"י )שם( דלא קאמר ר' אלעאי בהדיא נמי במתנות ,דאדרבה רישא

ליהלמיתניר'שמעוןמטהר.ותירץ,דאיידידקאמרתנאקמאהוכשרו,אמר

דברייתא דרבי אלעאי ,במתנות פתח ברישא .על כן פירש ,דמשום דנהוג

איהונמילאהוכשרו.

עלמאכותיהדרביאלעאיבראשיתהגזנקיטליהתנאלאפוקימיניה.

טו(גמ',אלאאבשרוכו'אמררבייוחנןמאיטעמאוכו'אוכלשאיאתהיכול

ב(רש"יד"הואםמתויפדו,בתוה"ד ,ועודאשמועינןוכו'וקסברקדשיבדק

להאכילולאחריםוכו' .הקשההרמב"ן,דהיכיקאמרר'יוחנןאבשר,דחשיב

הבית לא היו בכלל וכו' .הקשה הרש"ש ,אמאי תלי הא בהא ,הא אמרינן

אוכלשאיאתהיכוללהאכילולאחרים,האר'יוחנןגופיהיליף לעיל)קב,(:

בבכורות )טו ,(.דלר' יוחנן דאמרדלרבנן אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק

איסורבשרמןהחי,מהאדכתיב"ובשרבשדהטרפה",והאיקראלישראל

הביתהיובכללהעמדהוהערכה,אתיאמתניתין שפיר כוותייהו,דכיוןדהוי

נאמרולאלבנינח .ותירץ,דדוקאגביישראל לאמצינןלמילףבשר מןהחי,

בעלמוםמעיקרו,כוליעלמאמודודלאבעיהעמדהוהערכה,אלאהכיהוה

מהאי קרא דילפינן אבר מן החי ,משום דהך קרא ד"לא תאכל הנפש עם

ליה למימר דקסבר קדשי מזבח היו בכלל וכו' ,כי היכי דליתוקמא סיפא

הבשר" משמע לר' יוחנן דהוי דבר שהוא כנפש שאינו עושה חליפין כלל

דקתנידיקברו.אמנםרש"יבבכורות)יד(.ד"הואםמתו,פירש,דנפדיןמשום

והיינואבר,ולאבשר.וכמודפירש רש"י)שם(בד"הלאתאכל.אבלבהאי

דגרעי משאר קדשים דבעו העמדה והערכה ,ולא נקט משום דקסבר קדשי

קרא דאסר אבר מן החי לבני נח ,כתיב "אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו",

בדקהביתוכו'כדנקטהכא.

דמשמעלאתאכלהבשרכשנפשובו,ואפילובשרמןהחיבמשמע.

ג(רש"י ד"ה יקברו ,בתוה"ד ,או משום דאין פודין את הקדשים להאכילם

טז(רש"י ד"ה אלא לעולם ,בתוה"ד ,ור' שמעון מטהר וכו' וכל שכן דפליג

לכלבים.הקשההרש"ש,דהאתנאדמתניתיןעלכרחךליתליההאידרשא

ארישא כשהן מחוברין ומיהו קרא לא איצטריך וכו' .כתב המהרש"א,

ד"ואכלת" ולא לכלביך ,מהא דלא קתני בסיפא ואם נעשו טריפה יקברו,

דאמציעתא לא בעי למימר דפליג ולא איצטריך קרא .משום דבמציעתא

וכדדייקינןבבכורות)טו.(.

איירי בשחיטה וחשיב אוכל שאתה יכול לאוכלו על ידי שחיטה ,דאין בהן

ד(רש"יד"הועושיןתמורה.קודםפדיונןוכו'.הקשההרש"ש,הא בבכורות

אלאמצותפרוש.וכתבהלבאריה,דהאדאמרינןלעיל,דר'אסיא"ריוחנן

)טו (:איתא להדיא בברייתא ,דאף לאחר פדיונן עושין תמורה] .ואולי יש

קאיאמציעתא ,ואףעלגבדנשחטה,משוםדרבאשיסביראליהכדאמרינן

ליישב בדוחק,דהאדנקטרש"ידוקאקודםפדיונן,משוםדלאחרפדיונן,אף

לעיל)עג ,(.דללישנאקמאדר'יוחנןכוליעלמאסביראלהודשחיטהעושה

דעושין תמורה ,מכל מקום אינה קדושה ליקרב ,אלא מתה ,וכדאיתא

ניפול ,ולהכי מיקרי אוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחרים .וכתב ,דהא

בבכורות)טז).(.נ.ו.[(.

דמסקינן השתא דקאי אסיפא ,גמ' הוא דקאמר ,ולהכי גרסינן "אלא" ,אבל

ה(גמ' ,תיתי מזכרים .הקשה התפארת יעקב ,היאך שייך למימר "תיתי

רבאסיגופיהסביראליהדקאיאמציעתא,ומשוםהכיגרסינן"אמרליה".

מזכרים",האזכריםלאומטעםפטורלית בהובכור,דהאאףבנקבותליכא

יז(מתני',האברוהבשרהמדולדליןבאדםטהורים.תמההרש"ש,אמאילא

בכולן בכור ,כגון אותן שכבר ילדו ,וכן היולדת קודם נקבה .לכך ביאר,

תנן נמי הכא ,מטמאין טומאת אוכלין במקומן ,כדקתני לעיל )קכז (.גבי

דכוונת הגמ' ,דלא שייך למימר שחייבה תורה במתנות משום שחייבה

בהמה .וכתב ,דיש לומר ,משום דלא אפשר ליה למיתני בסיפא מת האדם

בבכורה,דחיובבכורהלאהויאלא במיעוטו,ואיןלחייבמשוםכך כלהמין

הבשרצריךהכשר,כדקתנילעיל)קכז(.גביבהמה,משוםדבטלהדעתואצל

במתנות.

כלאדם,ומשוםהכילאתנילהנמיברישא.

ו(רש"י ד"ה ראשית הגז ,בתוה"ד ,ראשית הגז כל השנה כשהוא גוזז צאנו

יח(רש"י ד"ה השתא דאתית ,בתוה"ד ,דתנא קמא סבר אי כרבי אליעזר

נותן לכהן דבר מועט .ביאר המים חיים ,דכוונת רש"י ,דאי אמרת דראשית

דמטמאבבשרהפורשמאברמןהחי.הקשההמהרש"א,היאך שייךלמימר

הגזלא מיחייבאלאבתחילתגיזה,ומכאןואילךפטור,אםכן,השתאהוה
ליהלמימרתיתימזקנים.

דתנאקמאמטמאבבשרהפורשמאברמןהחיכרביאליעזר,האבמתניתין
ב
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ו חשוון התשע"ב
ז(גמ' ,מה לזקנים שכן נכנסו לדיר להתעשר .הקשה התפארת יעקב ,דהא

)מד:מדפיהרי"ף(,אםכן,מאיאיריאמזיק,אפילואיאיתנהובעינייהונמי

קדשים נמי נכנסו לדיר להתעשר כשהיו חולין .ותירץ ,דמכל מקום ,עכשיו

ליתלהו תובעין.ותירץ,דהכיקאמר,כיוןדמתנותכהונההויממוןשאיןלו

שנעשו קדשים נשתנו ולא נכנסו ,אבל זקנים איהו גופייהו נכנסו לדיר

תובעין ,ואף אי איתנייהו בעינייהו מיחייב משום מצוה ,מכל מקום ,כי

להתעשר.

ליתנהו בעינייהו ,ליכא מצוה ולא דין ממון ,ולכך פטור לגמרי .והים של

ח(תוס'ד"התיתי,הוהמצילמימרנמיתיתימכלאיםוטרפה.כתבבחידושי

שלמה תירץ ,דכי איתנייהו בעינייהו ואינו רוצה ליתן כלל ,בית דין יכפוהו

הגרע"א,דהאדנקט"וטריפה"לאודוקא ,אלאמשוםשיגראדלישנא,דהא

לקיים המצוה .עוד כתב ,דאינו יכול לומר איני נותן לך ,אלא אם כן נותן

טריפה פטור ממתנות ,כדאמרינן לקמן )קלו .(:ובחידושי החתם סופר כתב,

לכהןאחר,אולביתדיןשיתננולכהןאחר.

דאיירימארכובהולמטה,דמותרבאכילהוחייבבזרועולחיים,ולעניןמעשר

יז(גמ',שם.כתבהקהילותיעקב)סימןלו(,דישלחקורבגדרממוןשאיןלו

הוהכטרפה.

תובעים גבי מתנות כהונה ,האם המתנות כהונה כבר נעשו ממון השבט

ט(תוס' בד"ה זה אין כו' ,תימה דקאי במתנות כו' הוה ליה למעוטי מיניה

משעת ההפרשה ,ואילו בא אחד בהרשאה מכל השבט ,ודאי היה נחשב

מוקדשיןכו'.פירש המהרש"א,דהשתאקאיבמתנותוממעטמתנות .וכתב,

תובע גמור ,אלא שכל כהן בפני עצמו אינו יכול לתבוע ,כיון דאיכא טובת

דאיןלתרץדאדרבהקאיבחוליןוממעטחוליןקאיבחוליןוממעטהקדשות,

הנאהלבעלים,ומציאמראנאלכהןאחריהבינא,וכמושכתב רש"יבד"ה

דניחאטפילמדרש"זה"לחוליןולאלהקדשות,וכולהבמתנות.

ממוןשאין .או דהמתנותכהונהאינםאלאכהפקרלשבט,ומהשאישאחר

י(בא"ד ,ויש לומר דכבר אמעיטו מאותם .כתב המהר"ם ,דליכא למימר

אינו יכול לזכות בו ,משום דרחמנא אמר שצריך להינתן לכהנים .אבל

דנמעט מ"אותם" חזה ושוק ,ומ"זה" נמעט מתנות ,משום דאין במשמעות

הכהנים נמי לא נעשו עליו בעלים ,כיון דאכתי אין כאן שום כהן שיכול

הדרשלמעטחזהושוק.

לומר שלי הוא ,ולפי זה ,אפילו אם יבא אחד בהרשאה מכל הכהנים אינו

יא(גמ' ,ויהיו חולין חייבין בחזה ושוק מקל וחומר .הקשה התפארת יעקב,

יכול לתבוע ,אלא כל זמן שהמתנות כהונה קיימות ,דאכתי איכא חיוב

דכיוןדכתברחמנא"אותם"למעוטיקדשיםממתנותדלאנילףמחולין,על

נתינה ,ויכול לתבוע בשם כולם מצד חיוב המצוה ,אבל לא מצד דיני

כרחךדאיןבחוליןחזהושוק,דאיאיכאחזהושוק,אםכן,ליכאקלוחומר

ממונות,וכשאכלןאדםאוהזיקן,כברליכאמצותנתינה,אלאתביעתממון

ולאבעינן "אותם".ותירץ,דמכלמקום",אותם"בעילגופיה,דסלקאדעתך

מדיןמזיק,והאליכאתובע.

דכיוןשהכהןעושהבעבורוועובדעבודה,יוכללבקשעודבשר,חוץמהחזה

יח(תוס' ד"ה ואי בעית ,בתוה"ד ,דלהאי לישנא דאין לו תובעין נהי דאין

ושוקשזכתהלותורהמשולחןגבוה.

יכול לתובעו בדיינין בדיני שמים מיהא מיחייב .אמנם הר"ן )מד :מדפי
הרי"ף( כתב ,דכיון דליתנהו בעינייהו וליכא מצוה ,אם כן ,אף בדיני שמים

דףקלע"ב

פטור,ולאדמילהאדאמרינןבבבאקמא)קג,(.ובבבאמציעא)לז,(.גביספק

יב(תוס' ד"ה אי אגואי ,משום דכלחולין מדאורייתאאסור להביא בעזרה.

ממוןדחייבבדינישמים,דהכאכיוןדליכאמצוה,משוםמאינחייביה.וכתב

וכןכתבהרמב"ן,דאיהוהרקאיסורדרבנן,מנאלןדחוליןלאמחייביבחזה

הקהילות יעקב )סימן לו( ,דיש לומר ,דפליגי בשני הצדדים שהבאו באות

ושוקמדאורייתא.אמנםהרשב"םבבבאבתרא)פא(:בד"הדלמאלאוכתב,

הקודמת.דתוס'סברי,דאיכאחיובלשלם,אלאשאיןהתובעמבוררלפנינו,

אינמידהבאתחוליןבעזרהאסורמדרבנן,דלמאאיכאדחזיליהדנוהגבהן

ומשום הכי חייב בדיני שמים .אבל הר"ן סבר ,דהמתנות כהונה אינן אלא

מנהג חולין כדינן וסבור קדשים הן ,הואיל ואיתנייהו בעזרה ,ואתי לזלולי

כהפקר לכהנים ,ולפי זה ,אין כאן חיוב תשלומים מדין מזיק ,ומשום הכי

בקדשים.

פטוראףמדינישמים.

יג(בא"ד,ותימהדבפרקכלהתדירוכו'.ביארהמשנהלמלך)פ"במשחיטה

יט(רש"י ד"ה אלא לאו ,אלמא וכו' משום הכי ממעט חזה ושוק דכיון

ה"ג(,דהאדקשיאלהו,דוקאמשוםדהכריחודהויאיסורדאורייתא,אבלאי

דלכפרה ולרצוי בא לא שכיח דמעכב .הקשה הפורת יוסף ,אמאי הוצרך

הוהאיסורהכנסתחוליןדרבנן,לאהוהקשיאלהומידי,דאףדחכמיםאסרו

לכך ,הא הוה ליהלמימר בפשיטות דלא שכיח דמעכב ,משום דאינו נאכל

הכנסת חולין בעזרה ,מכל מקום ,לא גזרו באכילת חולין שהוא לצורך

אלא לכהנים ,מה שאין כן מתנות זרוע דמותרים לזרים .ואין לומר,

אכילתקדשים.

דהבעליםהםכהניםולכךמעכביםלעצמםאףחזהושוק,דאםכן,הריהוא

יד(בא"ד,ואמרבהקומץרבהוכו'יאכלוהשיאכלועמהחוליןותרומהוכו'.

שלהם ,דהא יכולים להקריב בכל עת ובכל שעה שירצו ,וכדאמרינן בבבא

והיינו דמכניס חולין לעזרה .אמנם רש"י בתמורה )כג (:בד"ה יאכלו כתב,

קמא)קי.(:עודכתב,דצריךעיון,עלמהמכפריםחזהושוקשלשלמים.

דאי קשיא הא אין מכניסין חולין לעזרה .הא לא קשיא ,דיאכלם מבחוץ

כ(רש"י ד"ה כמי שהורמו ,אבל חזה ושוק אינו אלא לאותו בית אב וכו'.

ואחרכךיכנסוויאכלוהמנחהכדישתאכלעםהשובעאכילההוגנת.

כתבהחכמתשלמה,דהאדלאפירשכדלעילבד"האלאלאו,דמשוםהכי

טו(בא"ד,ונראהדדוקאחזהושוקוכו'דדרךקדושהמייתילהודעבידבהו

ממעטחזהושוקוכו'דלאשכיחדמעכב.משום ,דהאידמשנינן השתא ,כגון

תנופה .אמנם הרמב"ם )פ"ב משחיטה ה"ג( כתב ,דכל חולין אסור להכניסן

דאתא לידייהו וכו' והוא חזר וחטפה מינייהו ,טפי לא שכיחא ,ואפילו הכי

לעזרהאפילובשר שחוטהאופירותופת.וכתבבחידושיהרשב"א,דדבריו

תנייה.

איןנראין,אלאאםכןכוונתואלחםדלחמיתודה,אופירותבכורים,והיינו

כא(בא"ד ,אבל חזה ושוק אינו אלא לאותו בית אב ולא מהני .והרמב"ן

כדברי התוס' ,דהא מייתי להו דרך קדושה .והמשנה למלך )פ"ב משחיטה

ביאר,דחזהושוקדהוו קדשימזבחוכהניםכיקאזכומשולחןגבוהקאזכו,

ה"ג( כתב ,דלולי דברי הרשב"א היה נראה לומר ,דהא דאמרינן דאיסור

ולאזכובהואלאלאחרהפרשהוהקרבה.

הכנסתחוליןלעזרה,דוקאהיכאדמייתילהודרךקדושה,היינולעניןאיסור

כב(גמ' ,ולכשיחזור ישלם דברי ר' אליעזר וכו' וחכמים אומרים עני היה

דאורייתא ,אבל מדרבנן ליכא לפלוגי בין מידי דמייתי דרך קדושה למידי

באותה שעה .ביאר בחידושי החתם סופר ,דלכולי עלמא הוה עני באותה

דלאמייתידרךקדושה.

שעהומותרליטול,אלאדר'אליעזרסבר,דאינועניאלאלשעה,והואצריך

טז(גמ',ואיבעיתאימאמשוםדהוהליהממוןשאיןלותובעים.תמההר"ן

להלואהולאלמתנה,ולכךלאיטולאלאבתורתהלואהולאבתורתמתנה,
ג
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ורבנן סברי ,כיון שהותר ליטול הותר לגמרי .וכתב ,דאף ר' אליעזר מודה,

לאוקמי שכהן זכה בהן ואחר כך בא אחר ונטלן ממנו ,פשיטא דמוציאין

היכאדלאהויענילפישעהבלבדאלאהוי עניבאמת,דאינוצריךלשלם,

מידו,דהכהןזכהבהן,דהאבעלהביתמחללטובתהנאהדידיה,כדילקיים

ואף אם יתעשר אחר כך ,כגון שאביו גוסס ומניח לו ריבואות .ועיין מה

מצותנתינה.

שכתבהפלתי)סימןיסעיףא(.

ד(תוס'ד"הדאתולידיה,ומשעתהרמהואילךהיינומכיאתולידיהאפילו

כג(]רש"י ד"ה ועוד ,בסוה"ד ,אלא אם חסיד הוא צריך לשלם לצאת ידי

בטבלייהו.אמנםהתוס'הרא"שפירשכפשוטו,ד"משעתהרמה"היינוהרמה

שמים .לכאורה נראה לבאר ,דדברי רש"י מבוארים היטב לפי מה דכתב

ממש ,וקודםהרמהפטור אףעלגבדאתולידיה,דגזירתהכתובהוא ,דאין

לעיל בד"ה וכשיחזור ,דהפירכא אינה אלא ללישנא דהוי ממון שאין לו

לו בהן אלא משעת הרמה ואילך ,דהיינו עד שהוברר חלק הכהן ,ולאחר

תובעים .וכמו שכתבו התוס' בד"ה ואי בעית אימא ,דלהך לישנא צריך

ההרמה אהני הא דאתו לידיה ,משום שזכה בהן הכהן וממונו הוא .וכתב

לשלםכדילצאתידישמים,מהשאיןכןללישנאקמא,דאףבדינישמיםלא

התפארת יעקב ,דאף דכתבו התוס' דאי היינו הרמה ממש וחייב רק לאחר

מחייב) .נ.ו([ .אמנם הר"ן)מד:מדפיהרי"ף()עייןלעילבאותיח(ביאר,דאף

הרמה ,הא דדייקינן הא משעת הרמה ואילך משלם לא הוי חידוש כלל,

דלתריהלישנותלאמחייבאףבדינישמים,מכלמקום,אםחסידהוא,ראוי

דהא פשיטא דמשלם ,כיון דהורמו ואתו ליד כהן .מכל מקום יש לומר,

לושישלם].דהיינודמידתחסידותלאהויכדילצאתידישמים[.

דעיקרהברייתאאתיאלאשמועינןדקודםהרמהפטוראפילואתולידיה.

כד(בסוה"ד ,ומפרש רבינו תם וכו' דעל מידת חסידות לא הוי פליגי רבנן.

ה(גמ' ,תא שמע הרי שאנסו בית המלך גרנו אם בחובו חייב לעשר וכו'.

]דהיינו אף בעני דבהא איירי ר' אליעזר[ .והקשה המהרש"א ,הרי לפי

הקשההלבאריה,האהכאאייריקודםהרמה,ואםכן,אףאםמזיקמתנות

האמת,כיוןדמשנינןדהאדמחייבירבנןבעשיר,הוימידתחסידות,אםכן,

כהונה חייב ,מכל מקום הכא ליפטר דהא אין לכהנים זכות בהם קודם

בעניסביראלהודאףמידתחסידותליכא.ותירץ,דמכלמקום,אילאאיירי

הרמה.וכתבליישבעלפימהשכתבהר"ן)מד:מדפיהרי"ף,ועייןלקמןאות

ר'אליעזראלאבמידתחסידות ,לאהוהלהורבנןלמיפלגעליה,דאיןדרך

י( ,דאם נתכוין ליקח המתנות לעצמו ושינה בהם או אכלן ומכרן אינו

תנאיםלפלוגבחסידותבעלמא.

משלם,אףדמשתרשיליה,שהריהפקיעמצותווחיובממוןאיןבהם,אבל



אנסו את גרנו בחובו ,כיון דלא הפקיע מצותו ומשתרשי ליה ,אכתי מצותו

דףקלאע"א

עליו ,ואם כן ,אף דאכתי לא הורמו ,מכל מקום ראוי להתחייב ,ד"מתנות

א(רש"י ד"ה כמי שהורמו ,זכה בהם מן ההפקר וכו' ל"א שמסר לו את

שלא הורמו כמי שהורמו דמי" .ולא דמי להא דלעיל )קל ,(:גבי בעל הבית

הטבל לזכות בתרומה שבו .כתב הפרי חדש )יורה דעה סימן סא אות מז(,

אוכל טבלים ,דלא אמרינן "כמי שהורמו" כשהן בידו ,דהתם כיון דאכל,

דהני תרי לישני פליגי אי "טובת הנאה ממון אי לאו" ,דלישנא דאף על פי

הפקיעבידיםאתהמצוהמעיקרא שלאיבאלעולםלידיהרמה,דלאשייך

שלאבאהטבללידואלאבתורתפקדון,מכלמקוםזכהבמתנותמןההפקר,

למימרד"כהורמודמי",ופטורמשוםדדעתוהיהלהפקיעאתהמצוהשלא

סבר ד"טובתהנאהאינהממון".ולישנאדכתב,דבעי מסירהעלמנתלזכות

יבא לעולם לידי הרמה ,דהוכיח סופו שאכל אותם טבלים ,אבל גבי אנס

בתרומה שבו ,סבר ,ד"טובת הנאה ממון" ,ואם קדם וזכה אינו כלום ,כיון

המלך את גרנו בעל כרחו ,אי נימא דמזיק מתנות כהונה חייב ,אף דלא

שאינומדעתהבעלים.

הורמוראוילהתחייבעליו,כיוןשהיועומדיםאצלולהרמה.

ב(בא"ד ,שם .כתב הטעם המלך )בהגהותיו לשער המלך אישות פ"ה ה"י

ו(גמ' ,שם .כתב החזון איש )שביעית סימן ד אות כב( ,דמשמע שמעשר

ד"הודאתאן(,רצהלומרדטעמאדלעיל)קל,(:דמוקמינןנמיבהאיאוקימתא

עליהןאחרשכברהןבידהמלךבחובו.והקשה,אםכן,היכיחיילעליהןשם

דאתו לידיה בטבלייהו ,פירש רש"י )שם( בד"ה ופריך ,דזכה במתנות מן

מעשרכיוןשהטבלכבראינושלוובידהפטור.וכתב,דאפשרלפרש,דמעשר

ההפקר .ולא נקט נמי ללישנא אחרינא דנקט הכא דמסר לו הטבל לזכות

קודם שנותן להם .וביאר ,דהא דפרכינן דליהוי כמזיק ,היינו אמאי לא יהא

בתרומה שבו .משום ,דהאי לישנא סבירא ליה ,ד"טובת הנאה ממון" ,ואי

רשאילהניחלהןליטול,וכמודמזיקפטורלאחרההיזק,הכאנמייהארשאי

אפשרלזכותמןההפקר,וכמושכתבהפריחדש).עייןבאותהקודמת( .ואם

להניחלהן,ומשנינןדמשתרשי,ולכךאינורשאילהניח,כיוןדפורעחובו.

כן ,דוקא בברייתא דאוכל טבלים ,דמיירא בתרומת מעשר דאיכא טובת

ז(גמ',שאניהתםדקאמשתרשיליה.כתבהקהלותיעקב)סימןלזאותג(,

הנאהוהויממון,בעינןלאוקמהשמסרלולזכות,כיוןדאי אפשרלולזכות

דלכאורה מבואר כאן יסוד חדש ,דאף היכא דאין לחייבו מדין מזיק ,מכל

מןההפקר.אבלהברייתאדר'יהודהבןבתיראדאייראלעניןמתנותכהונה,

מקוםאימשתרשיליהגוביןממנוהפסדושלזה.וכתב,דלכאורהישלומר,

דליכאבהוטובתהנאה,דהאאסורליקחדינרלתתהמתנהלבןבתוכהן,

דפליגיבהא רש"יותוס',דהא רש"יבד"השאניהתםפירש,דלאולהוצאה

יכוללזכותמההפקר.ודחה ,דהאאסורליקחדינרהיינומדרבנן דלמאאתי

בדיינין תנן בה ,דהיינו דהא דמשנינן דמשתרשי ליה ,לא קאי כלל אחלקו

לזילזולי .ועוד ,דמוכח להדיא בפסחים )מו ,(.דר' יהודה בן בתירא סבר

של כהן ,אלא על כל הכרי ,דמשום דמשתרשי ליה בכרי שהחוב פרוע בו,

ד"טובתהנאהממון".ועייןבאותהבאה.

חייבלהפרישעליותרומותומעשרות).ועייןבאותהבאה(.אבלהתוס'בד"ה

ג(שם ,עייןבאותהקודמתמהשהבאנומהטעםהמלך,ועלכןפירש,דהא

שאני התם דהקשו ,דאף במתנות כהונה שאכלם משתרשי ליה .משמע,

דאמרינן דאם "טובת הנאה ממון" אין לכהן זכות בו ,ואם לקחן מוציאין

דסברי,דבמשתרשיגוביןעלפיביתדין,אףדהווממוןשאיןלותובעין.דהא

אותומידו,היינודוקאכנגדהבעלהביתעצמו,דאומרלכהןלארציתילתת

לדברי רש"י לא קשיא מידי ,דבמשתרשי נמי אין מחייבין אותו בדיינים

לך,אלא לכהן אחר,וישליבוזכות,וממוןהוא,אבלכנגדאחרשאינובעל

במתנותכהונה,דהויממוןשאיןלותובעים.

הבית,לאאמרינןכן.והשתאאתישפיר,דדוקאגביבעלהביתאוכלטבלים,

ח(רש"י ד"ה ואם באנפרות ,בתוה"ד ,קתני מיהת אם בחובו חייב לעשר

אי הוי "טובת הנאה ממון" ,אין הבעל הבית חייב לשלם ,דהא סוף מעשיו

אלמאישלותובעיםדאילאודינאהואשישלםלועלכרחומאיחיובמצוה

שאכל את הטבלים ,מוכיח דלא רצה לקיים מצות נתינה ,ולכך לא זכה

איכאהאלאפשגבימידי.ובשנויאדגמ' פירשבד"השאניהתם,התםלאו

הכהן ,והפקר נמי לא הוי ,דהא "טובת הנאה ממון" ,אבל לעיל )קל,(:

בהוצאה בדיינין תנן בה אלא חיובא בעלמא כשאר מעשרות וחיובא ודאי

בברייתא דר' יהודה בן בתירא ,דלא מוכח דאיירי בבעל הבית ,ואיכא

איכאעליהדהאמשתרשיליה וכו'.וביארהקהלותיעקב)סימןלזאותג(,
ד

מסכת חולין דף קלא



ז חשוון התשע"ב
דהמקשןהיהסבור,דאיןכאןחיובמצדמצותהפרשהכדילתקןאתהטבל,

אבל פשיטא דאם תפס לוי מתנות מישראל ,דמוציאין מידו ,דבקרא כתיב

דהא לא פש גביה מידי ,שהרי המלך נוטלן ,אלא דמחייבינן ליה רק מצד

"וזה יהיה משפט הכהנים" ולוים לאו כהנים איקרו .וביאר הפרי מגדים

פורעחובובחלקושלכהן ,ומשוםדהויממוןשישלותובעים .ואההמשני,

)בשפתי דעת שם סקי"ב( ,דמה שכתב הש"ך שכן משמע בש"ס ופוסקים,

דלעולםהאדקתניחייבלעשר ,לאומשוםפורעחובובחלקושלכהן,דהא

היינו מדאמרה הגמ' אי לא איקרי עם רחמנא פטריה ,וכפירש"י דמה

הויממוןשאיןלותובעין,אלאדחייבלעשרמשוםהמצוהד"עשרתעשר",

טיבותא דלא שקלינן מינייהו ,ולא פריך ליתיב להו ,ומהא דאמר רב לא

דחייב להפריש תרומות ומעשרות ולתקן את הכרי ,ואף דלא פש גביה

מיסתייה וכו' ולא מצינו שהוציא מידו ,אין ראיה דאין מוציאין ממנו ,דיש

מידיה,דהאכיוןדמשתרשיליה,הוהכמשתמשבהןלצרכו.

לומר דהוציא מידו  .אמנם הב"ח )שם( כתב דהיינו לכתחילה ,משום דלא

ט(תוס'ד"השאניהתם,בסוה"ד,אפשרדלאמשתרשיליהשהיהמתענה.

מצי למימר קים לי כהאי תנא דלוי לא איקרי עם,אבל אםתפס אין צריך

אמנם הר"ן )מד :מדפי הרי"ף( כתב ,דאפילו לא היה אפשר לו להתענות,

להחזירם,משוםדמצילמימרקיםליכהאיתנאדלוילאאיקריעם.

פטור,דהאאיתאלקמן)קלה,(.דלאהספיקליתנולועדשצבעופטורמשום

טז(רש"י ד"ה חטיף מתנתא ,כשהיו התינוקות מוליכין הזרוע והלחיים

דקנייה בשינוי ,והוה כמזיק מתנות כהונה או שאכלן ,והא התם ודאי

והקיבה לכהן וכו' .ביאר בחידושי החתם סופר ,דהא דנקט בהאי גוונא,

משתרשי ליה ,אלא דכל שנתכוין ליקח מתנות כהונה לעצמו ושינה אותן

משוםדאישלחוהבעליםהמתנותלכהןבידגדול,כברזכהלו,והוהכאילו

בצביעהאואכלן,שובאינומשלם אףדמשתרשיליה,שהריהפקיעמצותו,

חטף מהכהן ,ואי חטפו מיד הבעלים עצמן ,ועדיין לא זכה הכהן ,הרי גזל

וחיובממוןאיןבהן,אבלאנסוביתהמלךאתגרנובחובו,כיוןשלאהפקיע

הטובת הנאה מהבעלים .אמנםאי איירי שהבעלים מסרו ליד קטן להוליכו

מצותו ,ומשתרשי ליה ,עדיין מצותו עליו ,דמה לי הן מה לי דמיהם.

לכהן ,ליכא לא זכיהלכהן ,ואיןלבעלים טובת הנאה .ועוד ,דאבדה מדעת

והתפארתיעקבכתב,דסבראדמשתרשילאמהניאלאבגוונאשיכוללקיים

היאכדאיתאבבבאבתרא )פז .(:ומטעםהקטןעצמו ,איןבואלאגזלדרבנן

המצוה ,כגון במעשר ,שיכול להפריש המעשר ממקום אחר ,אבל היכא

ובטובתהנאהלאגזרו.

דהזיקואכל,דלאנשארמצוהאלאתשלומיןגרידא ,פטוראפילובמשתרשי

יז(גמ',ולאמלויללוי.הקשההתפארתיעקב,דפשיטאדאיןמוציאיןללוי,

ליה,דהויממוןשאיןלותובעים.

דמה עניןללוילמתנותכהונה,האכתיב"וזהיהיהמשפטהכהנים".ותירץ,

י(בא"ד,שם.כתבהתורתחיים,דלדבריהםצריךלומר,דהאדנקטרבחסדא

דודאיידעהמקשהדלאובזרועולחייםבלבדמיירי,אלאאףלענין מעשר,

"או שאכלן" היינו בדוקא ,ומשום דלא משתרשי ליה ,כיון דהיה יכול

דאההקאי"ולאמלויללוי".

להתענות .אבל מכרן חייב ,כיון דקא משתרשי ליה .אמנם הרמב"ם )פ"ט

יח(תוס'ד"הישבוטובת,בתוה"ד,ומיהואםלאלקחוובאעניושאלוממנו

מבכוריםהי"ד(,וכןהשולחןערוך)יורהדעהסימןסאסעיףלא(כתבו,דעבר

אם ירצה לא יתן לו .אמנם הרמב"ם )פ"א ממתנות עניים ה"ח( כתב,

ואכלן או הזיקן או מכרן אינו חייב לשלם ,מפני שאיןלו תובע ידוע .וכתב

דהעניים באין ונוטלין אותן על כרחן של בעלים .וביאר המהר"י קורקוס

הקצותהחושן)סימןקזסק"ו( ,דצריךלומר,דסברי כהר"ן)הובאלעיל אות

)שם(,דאיןכוונתהרמב"םשיכוללהוציאובדין,דהאלאחשיבתובע,אלא

ט(.והקהלותיעקב)סימןלזאותד(כתב,דלפימהשביאר)עייןלעילאותו(,

שיכולליטולבכחזרוע ולאנעכבאותו,ומשוםהכילאנקטד"מוצאין",כיון

דלדעתרש"ילאמהנימשתרשילחייבובדברשאיןלחייבומדיןמזיק,דהיינו

דלאהויבדין.

ממוןשאיןלותובעין ,ישלומר דהרמב"םסברכרש"י,ולכןאףבמכרןפטור,

יט(בא"ד,דקריליהלעילממוןשאיןלותובעין.ביארהמהרש"א,דהיינוהא

דהאמשתרשילאמהניכלללחייבובממוןשאיןלותובעין.

דפריךלעיל)קל,(:מההיאדלקטאמתנות,דקריליהממוןשאיןלותובעים,

יא(גמ' ,לקחן הימנו במשקל נותנן לכהן וכו' ואמאי ליהוי כמזיק מתנות

אף דאין בו טובת הנאה לבעלים .וכתב ,דממתנות גופייהו דקרי ליה נמי

כהונה.הקשההלבאריה,האעלכרחךאיאפשר לחייבו משוםמזיק,דהא

ממוןשאיןלותובעים ,איןראיה,משוםדיש בוטובתהנאהלבעלים.וכמו

עדיין לא הורמו ביד המוכר ולא היה לכהן זכות בו .ותירץ ,דהמקשן מוקי

שכתב הר"ן )מה .מדפי הרי"ף( ,דכיון דבמתנות כתיבה "נתינה" אית בהן

להששקלןהלוקחלעצמו,וכיוןדהמוכרלאהפקיעאתהמצוהבידים,אם

טובתהנאהלבעלים.

כן,כיוןשהיועומדיםאצלולהרמה,כמישהורמודמי).ועייןלעילאותד(.
יב(רש"יד"התשעה,בתוה"ד,וקרןוחומשדגזלהגר.אמנםהרמב"ןפירש,

דףקלאע"ב

דאייריבקרןוחומשדתרומה.

כ(רש"י ד"ה מוציאין ,אבל מעשר עני הואיל ומתחלק בתוך הבית לאחר

יג(תוס'ד"ההכיגרסינן,בפירושר"חשבעהוכו' .ביארהמהרש"א,דבהנך

שהכניס תבואתו לבית .הקשה הריטב"א ,אם כן ,מעשר ראשון נמי נימא

שבעה ,לא גרסינן קרן וחומש ולא ראשית הגז דאינן ברי אכילה ,ואינם

דמוציאיןמידו.לכךכתב,דהאדנקט"המתחלקבתוךהבית"משוםדאיכא

אסורים לזרים .וכתב החכמת שלמה ,דמתנות חשיב שניים ,דהיינו מתנות

שנידינימעשר,וכמושכתבוהתוס'לעיל)עמודא(בד"המעשרשני.

של חולין ושל קודש ,וכמו שפירש רש"י ד"ה תשעה .והרמב"ן נמי גרס,

כא(גמ' ,הא מלוי לכהן מוציאין .ביאר התורת חיים ,דדייקינן מהא דקתני

שבעה,אלאדלאחשיבמתנותוראשיתהגז.וביאר,משוםדאינומונהאלא

לאמכהןלכהןולאמלויללוי,דהוהליהלמיתניאיןמוציאיןאותולאמכהן

דבריםהמוקדשיןשהןנכסיכהן,לאפוקיבכורשנאכלבמומולכל,וראשית

ולא מלוי ,כדקתני לעיל )עמוד א( גבי עני שבישראל דמוציאין ,ולא קתני

הגזוהמתנותדהווחוליןגמורין.

מוציאין מעני לעני ,אלא דאתי לאשמועינן ,דדוקא משום שהן שווין אין

יד(רש"יד"הוס"ת ,בתוה"ד ,ולבימגמגםלמאיתנייההואילותנאדאפילו

מוציאין,אבלמלוילכהן,כיוןדקדושתכהןעדיפאמדלוימוציאין.ובתפארת

בהמהטמאהלוקחמהן.והרמב"ןכתב,דקאמשמעלן,דאפילוספרתורה

יעקב כתב ,דדיוק דוקא מהא דקתני "ולא מכהן לכהן" ,דמשמע אבל מלוי

שאין גופו ממון ,אלא לראיה שבו ,ומילי לא מיקנו בכספא ,אף על פי כן

לכהןמוציאין,דהאאיןלדייקמהאדקתני"ולאמלויללוי",דהאלאאיירי

לוקחיןאותובהן.

לעניןמתנותכהונהאלאלעניןמעשר).ועייןלעילעמודאבאותטז(.

טו(גמ',מספקאליהאיאיקרועםאילאאיקרועם.כתבהש"ך)יורהדעה

כב(גמ' ,לכהן ולא ללוי מי אמר אין לבתר דקנסינהו עזרא .כתב בחידושי
הר"ן ,דר' אלעזר בן עזריה סבירא ליה ,דמדינא מעשר ראשון אף לכהן,

סימן סא סקי"ב( ,דדוקא מליתן פטורים מהאי טעמא דשמא לא איקרו עם,
ה
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ז חשוון – ח חשוון התשע"ב
וקנסינהו עזרא ליתנה לכהן ולא ללוי ,והא דמסקינן בסמוך דלא שקלינן

רש"י דאפילו כהנת במשמע ,משום דמוכח בקידושין )ח ,(.דגבי פדיון הבן

מיניה,משוםדהוידברשאינובקדושההלכךלאקפדינן.ור'עקיבאסבירא

נמיאמרינןהכי] .ולכאורהבדבריוצרכים עיון,דנמצאדעולאפליגאתנאי,

ליה ,דמדינא מעשר ראשון ללוי דוקא ,וקנסינהו עזרא שיתנו אף לכהן.

דהיינו אתנא דבי ר' ישמעאל ור' אליעזר בן יעקב ,דלתרוייהו בעלמא לא

והרשב"ם בבבא בתרא )פא (:בד"ה מעשר ראשון כתב ,דפלוגתייהו דוקא

אמרינן דכהן ואפילו כהנת במשמע ,אלא דפליגי לענין מתנות ,ולולי דברי

בתר דקנסינהו עזרא ,אבל מדאורייתא דהיינו מקמי דקנסינהו עזרא ,לכולי

הגרע"א,משמעדעולאסביראליהכר'אליעזרבןיעקב,דדוקאלעניןמתנות

עלמא הוי ללוי ולא לכהן .והתוס' )שם( בד"ה תרומה ,הקשו עליו דמוכח

אפילוכהנתבמשמע[.

דאףמדאורייתאפליגי.וכמושכתבבחידושיהר"ן.וכןכתבהריטב"א ,דלפי

כט(]רש"יד"הלכהנת,בתוה"ד,ולאדמילתרומהוכו'.לכאורהצריךעיון,

מאי דשקלינן וטרינן בגמ' הכא משמע ,דאף קודם דקנסינהו איכא פלוגתא

דאי אמרינן דאפילו כהנת במשמע ,אמאי לא יהבינן לה נמי תרומה ,ואף

אייכולליתןנמילכהן.

דאינה אוכלת ,הא יכולה למכור לכהן אחר .ואולי יש לומר ,דמעיקר הדין

כג(תוס' ד"ה כגון זרוע ,בסוה"ד ,זרוע עצמה לא דמספקא לן כרב .כתב

בעינן שהנתינה תהיה באופן שהכהן המקבל יוכל לאכול ,אבל נתינה דאי

המהרש"א ,דלפי תירוצם דכתבו בסמוך בד"ה תא שמע ,דלא משמע

אפשרלולאכול,אינהלכבודונמצאשמחללהתרומהבמהשנותןלה[.

לתלמודא שיהא ספק לתנא .צריך לומר נמי הכא דזרוע עצמו לא ,משום
דודאילאאיקרועם.

דףקלבע"א

כד(גמ' ,ולבתר דקנסינהו עזרא .כתב בחידושי הר"ן ,דהיינו כר' אלעזר בן

א(גמ' ,אהרן ובני כתובין בפרשה .התוס' בסוטה )כג (:בד"ה כהן ,הביאו

עזריה,דהאלר'עקיבאאףלאחרהקנסיכולליתןביןלכהןוביןללוי,ואמאי

בשם הירושלמי ,דילפינן מהא דכתיב "והכהן המשיח תחתיו מבניו" את

קתנידאיןמוציאיןמידו,דמשמעדלכתחילהאיןנותניןללוי,אלאעלכרחך

שבנועומדתחתיו,יצתהזושאיןבנהעומדתחתיה.וכתבבחידושיהחתם

דהוי כר' אלעזר בן עזריה ,דלאחר קנסא נותן רק לכהן .והא דלא מוציאין,

סופר,דאילאאמרינןכר'ישמעאלדילמודסתוםמןהמפורש,אםכןאיכא

משוםדאיןבוקדושהולאקפדינןאיאיתיהבידו.

נפקאמיניהלעניןפדיוןהבן,דכתיב"אהרןובניו",ולאכתיב"תחתיומבניו".

כה(תוס' ד"ה תא שמע ,תימה מאי פריך ליה וכו' דלמא משום הכי אין

ב(דביר'ישמעאלתנאכהןולאכהנתוילמודסתוםמןהמפורש.בחידושי

מוציאין מידז משום דמספקא ליה וכו' .ובחידושי הר"ן תירץ ,דניחא ליה

החתםסופר הביא מהשביארהרמב"ןבפירוש התורה )ויקרא פ"ו,טז(,אקרא

לשנויי דבמעשר ראשון מיירי ,דכיון דקתני "וכל דבר שאינו בקדושה",

ד"וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל" ,דמשום דכל כהן מקריב קרבנו

משמעדמייריבדברדמדינאהואלכהן,אלאדכיוןדאינודברשבקדושהלא

בעצמו ,אם יקריב מנחה ויאכלנה בעצמו ,הוי כאילו לא הקריב קרבן כלל.

קפדינן אי איתיה ביד לוי ,והיינו מעשר ראשון ,דמדינא הוי לכהן לאחר

והקשהדאםכן לאשייךלומרילמודסתוםמןהמפורש,דדוקאהתםאיכא

קנסא,אלאכיוןדאיןלוקדושהלאקפדינןאיאיתיהבידלוי.אבלאינימא

טעמא רבה לחלק בין "כהן" שהוא המקריב ,לבין כהנת ,אבל בעלמא יש

דאיירי במתנות ,ומשום דמספקא לן אי איקרי עם אי לא איקרי עם ,אמאי

לומר"כהן"ואפילוכהנת.

אמר "וכל דבר שאינו בקדושה" ,דהא טעמא לאו משום קדושה ואינה

ג(]גמ',שם.לכאורהצריךעיון,דהאאיפכאמסתבראדדוקאגבימנחהלא

קדושה,אלאמשוםדמדינאאיןמוציאין,דהמוציאמחבירועליוהראיה.

הוי נמי כהנת ,משום דכתיב "אהרן ובניו" ,אבל בעלמא אפילו כהנת

כו(גמ' ,ומר סבר לא איקרו עם .כתב בחידושי הגרע"א ,דיש לפרש על פי

במשמע.וצריךלומר,כיוןדבהךפרשהכתיבנמי"כהן"סתם,והוידוקאכהן

מה שכתב רש"י בפירוש התורה )דברים פל"ג ט( ,אקרא ד"ובריתך ינצורו",

ולאכהנת,דהאכתיב"אהרןובניו",אםכן ,ילמודסתוםמןהמפורש ,דכל

דשבטלוימלובניהםבמדבר,.והריביהושע)ה,ה(כתיב",וכלהעםהילודים

היכאדכתיב"כהן",היינוכהןולאכהנת[.

במדברלאמלו",אםכן,מוכחדלוייםלאאיקרועם.

ד(תוס'דביר'ישמעאלתנא,בתוה"ד,אבללאנשאתכיוןדאכלהבתרומה

כז(גמ',הלכתאכוותיהדרב.דמספקאליהאילויםאיקרועםולא שקלינן

דחמירא כל שכן דיהבי לה מתנות .הקשה בהגהות היעב"ץ ,מה ענין מה

מינייהומתנות.כתבהר"ן)מה.מדפיהרי"ף(,דכיוןדספיקאהוא,אפילונטל

שאוכלתבתרומה,לכךשיתנולהמתנות,האודאיכלשלאנשאתלזר אין

הכהןיחזירללוי,דהאמסקינןבבבאמציעא)ו,(:גביספקבכורותדתנןבה

נותנין התרומה לה ,אלא אוכלת מלחם אביה .וכתב ,דשמא משום הכי

המוציאמחבירועליוהראיה,דאפילותקפוכהןמוציאיןאותומידו.אמנם

מסיימיומיהווכו'.

הרמב"ם )פ"ט מביכורים ה"ח( כתב ,דאם נטל הכהן לא יחזיר .ותמה עליו

ה(גמ' ,רב פפא אכל בשביל אשתו .פסק בשולחן ערוך )סימן סא סעיף ח(,

הר"ן ,דמאי שנא מספק בכור .ותירץ הכסף משנה )שם( ,דהרמב"ם סבר,

דישראלשנשאכהנתפטורמליתןמתנות.וכתבהט"ז)שםסק"י(,דילפי לה

דבתקפו כהן נמי אין מוציאין מידו .והטור )יורה דעה סימן סא( נמי פסק

מסברא ,דכיון דיהבי ליה אחריני ,כל שכן שהוא פטור מליתן .וביאר

כהרמב"ם ,דאם הכהן נטלם מידו ,אין צריך להחזירם לו ,שהוא ספק אם

בחידושי הגרע"א ,דכיון דאחרים נותנים לו בשביל אשתו ,אף דאינו כהן,

חייבין אי לאו .וביאר הב"ח )שם( ,דלא דמי  לתוקפו כהן דמוציאין מידו,

וטעמאמשוםדודאיניחאלהוהיאנותנתאותם לו,משוםהכיילפינןבקל

משום דהתם הספק הוי לכל העולם ,אבל הכא דהספק אי כהאי תנא אי

וחומר דהוא פטור מליתן ,דהוי כאילו נתנם לאשתו והיא חזרה ונתנם לו,

כהאיתנא,יכולהכהןלומרקיםליכהאיתנאדלויאיקריעם.

דאףדלאעשתהקנין,מכלמקוםלאגרעממכיריכהונה.

כח(גמ',עולאהוהיהיבמתנתאלכהנתא .פירשרש"יבד"הלכהנת,דקסבר

ו(גמ',שם .ביארהר"ן)מה.מדפיהרי"ף(,דהיינושמישהיהנותןלהם,היה

אפילו כהנת משמע .כתב בחידושי הגרע"א ,דבשאר מתנות כהונה כגון

מקיים מצוות נתינה .וכתב ,דאף שאין כהן רשאי לזכות מתנות לישראל,

פדיון הבן וכדומה לא נתפרש .וכתב ,דלכאורה תליא בהא דאמרינן "כהן"

וכלקמן)קלג,(.מכלמקום,אשתושאנידהויאכגופו,ואינוצריךהרשאה.

ואפילוכהנתבמשמע,אלאדגבימנחהנתמעטהמקראד"אהרןובניו",ואם

ז(גמ',שם.כתבהידאפרים)יורהדעהסימןסאסק"ח( ,דדעתהפריחדש,

כן ,פדיון הבן דמי למתנות ,ונותנים לכהנת .וכתב ,דלר' אליעזר בן יעקב

דאם האשה גילתה דעתהדלא ניחא להשיתנו לבעלה אלא רקלידה,לא

דלקמן )קלב (.דאמר דאפילו כהנת ,משום דאין מיעוט אחר מיעוט אלא

קיים מצות נתינה במה שנתנם לבעלה .ודעת הפרי תואר ,דאפילו צווחת

לרבות ,היינו דוקא לענין מתנות דגלי קרא ,אבל בעלמא לא .ולהכי נקט

שאינה רוצה שיתנו לבעלה ,ונתנם לו ,קיים מצות נתינה ,דכיון דזכאי
ו
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ח חשוון התשע"ב
במציאתה ,בעת שזכתה ,זכה בהם בעלה ,והרי הוא לוקחם בעד מה

לזרעהאב ,דאיאיןחוששין,אמאיאיצטריךקראלחייבבכלהמתנות ,הא

שנתחייב לעשות לה .וכתב היד אפרים ,דנראה שהבעל צריך ליתנם לה,

הויכולו"שה".והר"ן )מה.מדפיהרי"ף(כתב,דלפשטאדשמעתא,האיכוי

ושובלוקחם ממנהבכחהזכות דמהשקנתהאשהקנהבעלה,אבלאםלא

דמרבינן ,היינו הבא מן הצבי ומן התיישה ,דבמקצת מתנות מחייב בודאי

הגיע לידה כלל ,לא זכתה בהם ,ולא קיים מצות נתינה .עוד כתב ,דאם

משום צד האם ,אבל באידך פלגא סבר רב הונא דפטור ,משום דמצי אמר

האשה ממכירי כהונה ,הרי הוא זוכה מיד כשנשחט .ואף שהבעלים יכולין

ליההישראללכהן ,זילאייתיראיהדאיןחוששיןלזרעהאב.ור'יוחנןסבר

לחזורבהםוליתןלאחראףבמכיריכהונה,מכלמקום,כלכמהדלאאהדרי

דלרבנן כוי חייב בכולהו מתנות ,משום דמרבינן מקרא .והקשה ,דאם כן

בהו,כמאןדמטילידייהודמי.

תפשוט דחוששין לזרע האב ,וכמו שהקשו התוס' לעיל )עט .(.ולכך פירש,

ח(תוס' ד"ה רב כהנא ,בתוה"ד ,ואחר יש שהיה כהן בפרק קמא דקידושין

דר'יוחנןדאסיקדכוילרבנןחייבבכולהומתנות,לאובצביהבאעלהתישה

רב כהנא שקל סודרא בפדיון הבן .אמנם התוס' בקידושין )ח (.בד"ה רב

מוקי לה ,אלא סבר ,דכוי בריה בפני עצמה הוא ,ורבינהו קרא לשוייה

כהנא כתבו ,דאי נמי יש לומר ,דרב כהנא אכל בשביל אשתו ,וכדאמרינן

כבהמה,ומכלמקום ,מודהלרבהונאבכויהבאמןהצביומןהתישהדאינו

בפרקהזרועוהלחיים.וביאר בחידושיהגרע"א,דהיינומשוםדסברי דטעמא

חייבאלאבחצימתנות.ובריטב"אגרס,דאמרר'יוחנןלרבנןדאמריוכו'כוי

במתנות דיהבינן אף לכהנת ,משום ד"כהן" ואפילו כהנת במשמע ,ואם כן,

בריהבפניעצמוהוא .והטור)יורהדעהסימןסא( כתב,דהאיכוידמרבינן,

הוא הדין בפדיון הבן) .ועיין לעיל קלא :באות כז( .והפני יהושע )בקידושין

היינו דוקא בצבי הבא על התיישה ,דממה נפשך יש כאן מקצת שה ,אבל

ח,(.תמהעלדברי התוס'שם .וכתב,דהיינודוקאלעניןמתנות דגליקרא,

תיישהבאעלהצביהפטור,דשמאאיןחוששיןלזרעהאב,ואיןכאןאפילו

אבלבעלמאלא.

מקצתשה].ודבריוצריכיםעיון ,וכמושהקשוהתוס'לעיל)עט,(.דאיאיירי

ט(]גמ',והלכתאכוותיהדעולא.לכאורהצריךעיון,האדעולאהיינודביר'

בהאי גוונא ,תפשוט דחוששין לזרע האב ,דאי אין חוששין אמאי איצטריך

אליעזרבןיעקב ,דגבימתנותאפילוכהנתבמשמע),ועייןלעילקלא:באות

קרא).נ.ו.[(.

כז(,ואםכן,אמאילאנקטהלכהכר'אליעזרבןיעקבדהויתנא.וישליישב,

טו(גמ' ,דאמר רבא הדין עם הטבח .הקשה בחידושי הר"ן ,דלרבנן דנפקא

דנקטעולא,משוםדעולאאתילאורייהלכה[.

להומ"זובחיהזבח"לחלק,מנאלןדהדיןעםהטבח.ותירץ,משוםדהוהליה

י(גמ' ,לויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים .ביאר הרא"ש )פ"י סימן ג(,

למימר"זובחהזבח",מאי"זובחי",שמעמינהדהדיןעםהטבח,ור'אליעזר

דהוי כמר בריה דרב יוסף ,דאמר לא שנא איעברה מישראל לא שנא

זובחילאדריש.

איעברה מעובד כוכבים ,בנה פטור מחמש סלעים ,ד"ברחם" תלה רחמנא.

טז(מתני' ,בזמן שמאה שוחטין .כתב הרש"ש ,דאם אחד קנה מכל המאה,

וכתב,דדוקאלויה,אבלכהנתשנתעברהמעובדכוכבים,בנה חייבבחמש

לכאורה תליא בפלוגתא דאדמון וחכמים בכתובות )קט ,(:גבי מי שאבדה

סלעים ,דכיון דנתחללה מביאתו ,הויא כבת ישראל שילדה מן העובד

דרך שדהו ,אי מצי למימר דאתי מכח מאן דלא מצית לאישתעי דינא

כוכבים,דבנהחייבבחמשסלעים.

בהדיה.

יא(גמ' ,ואם איתא חייב בחצי מתנות מיבעיא ליה איידי וכו' .הקשה

יז(מתני',שם.כתבהתפארתישראל)פ"יאותכג(,דהואהדיןבשייכיםכולן

הרש"ש ,ממתניתין דביכורים )פ"ב מ"י( ,דחשיב חיוב מתנות בבבא דשווה

לאדם אחד ,ולא שחטן כאחת ,דבכל שחיטה ושחיטה מצי לדחויי לכהן

לבהמה,האלאהוהליהלמיתניאלאבהךבבאדשוהלחיהולבהמה.

לומרזההבכור.

יב(רש"י ד"ה חלבו אסור ,דאזלינן לחומרא בכולהו .הקשה התורת חיים,

יח(מתני' ,פוטרים את כולן .הקשה בחידושי החתם סופר ,הא מן התורה

כיוןדרבנןאיתלהו"שהואפילומקצתשה",אםכן,לאומשוםחומראהוי,

אפילו בעלי חיים דהוי דבר חשוב ,בטל ,ואף דהכא הוי היתר באיסור,

אלאמדינאחייבבחצימתנות ,דהאאייריבצביהבאעלהתישה,ודמונמי

דסביראלהרמב"ן,דאיןדרךההיתרלהתבטל ,היינודוקאלהתבטלולהיות

חייב לכסות מדינא ,וחלבו נמי אסור מדינא ,דלא שייך שחצי חלבו יהיה

איסור,אבלכלדפרישמרובאפרישאמרינןבכלהתורהכולה,ואםכן,הכא

אסור וחציו מותר .ותמה עליו הלב אריה ,במה שכתב דדמו חייב לכסות

נמיכלבהמהדפרשה מהנימאה ,מרובאפריש ,ואינובכור ,וחייבבמתנות.

מדינא,האמוקילהבצביהבאעלהתיישה,והאלאחייבלכסות,אלארק

ותירץ ,כיון דמדרבנן מכל מקום בעלי חיים לא בטלי ,נמצא דאסורין כולם

מצדמקצתצביולאמצדמקצתשה,והאמספקאלןאיחוששיןלזרעהאב.

בגיזה ועבודה מדרבנן ,והם פטרוה ממתנות ,כדי שלא יבואו לזלזל בגיזה

ואם כן ,שפיר כתב רש"י דאזלינן לחומרא דבכסוי ודאי הוי משום חומרא.

ועבודה.ומשוםהכינקטבמתניתיןלישנאד"פוטרין"ולאנקטפטורין,משום

עוד כתב ,דלמאי דמסיק ר' יוחנן דמוקי לה בכוי שהוא בריה בפני עצמה,

דלאהוימדינא,אלאדחכמיםפטרי.

טעמאדכולהומשוםדאזלינןלחומרא,חוץממתנות.

יט(מתני',והמשתתףעמהןצריךשירשום .וביארובתוס'ד"הוצריךלרשום,

יג(]גמ' ,אם שור לרבות את הכלאים .לכאורה צריך עיון ,אמאי איצטריך

סימןעלהבשררגיליןהיולרשוםבשרשפטורמןהמתנות.אמנםהרמב"ם

קראלאתוייכלאים,האפשיטאדחייבבמתנות ,משוםדביןאביווביןאמו

)פ"טמביכוריםה"י(כתב,דהמשתתףעמהןצריךשירשוםחלקוכדישיניח

הוו שה דחייב במתנות .ולכאורה יש ליישב על פי מה שכתב הר"ן )מה.

המתנות בחלק הכהן ,שאם לא ציין חלקו חייב במתנות ,מפני שאין הכל

מדפי הרי"ף ,עיין באות הבאה(,דהא דמרבינן בסמוך כוי ,היינו בריה בפני

יודעיםשהכהןשותףלו.

עצמה ,ולפי זה ניחא נמי גבי כלאים ,שלא מתייחסים מהיכן בא ,דכיון

כ(רש"יד"הואםאחד ,ויכוללומר זההוא.וכןכתבהתפארתישראל)פ"י

דמורכב מב' מינים ,חשבינן ליה כיצירה חדשה ,ומשום הכי איצטריך

אותכו(,דאפילוהואהיותרשמן,מצילדחותולומראוליזההבכור.

רבויא[.

כא(בא"ד,שאיןקדושהחלהעלקדושה.הקשההרש"ש,האלקמן)קלד(.

יד(גמ',מהתלמודלומראםשהלרבותאתהכוי.התוס'לעיל)עט(.בד"ה

בד"ה קמה פירש ,דמתנות אין בהן קדושה .לכך פירש ,דהטעם משום

עיילליהוכיחו,דלר'יוחנןהאיכוילאמתוקםאלאבתיישהבאעלהצביה,

דאיתקש לצבי ואייל ,וכמו שפירש רש"י לעיל )קל ,(.בד"ה ומן המתנות.

ובין חוששין לזרע האב ובין אין חוששין לזרע האב ,איצטריך קרא לחייב

והט"ז)יורהדעהסימןסאסקכ"א(כתב,דצריך לומר,דכוונתרש"ילקדושת

בכל המתנות ,דאי איירי בצבי הבא על התיישה ,אם כן ,משמע דחוששין

המצוה] .ולכאורה יש ליישב לשון רש"י ,דכיון דמסקינן לקמן )עמוד ב(,
ז

מסכת חולין דף קלב



ח חשוון התשע"ב
דאייריבבאלידיכהןומכרולישראלבמומו,אםכן,כברקדושמדיןשהיה

לרבידאיתליהביבמות)סד,(:דבתריזימניהויחזקה.והאדנקטג'הוילר'

ממוןכהן,ולכןלאיכוללחולעליועודקדושתממוןכהן,דהיינומתנות[.

שמעוןבןגמליאלדאיתליה,דבתלתאזימניהויחזקה.

כב(תוס'ד"הבזמןשמאה,עלכרחךבכולןבעלימומיןאייריוכו'ומדנתערב

ל(רש"יד"הבמצותל"ת,דאיתביה מיתהאוכרתדקםליהבדרבהמיניה.

ואין מכירין בו אם כן גם האחרים בעלי מומין הם .ובתפארת ישראל )פ"י

תמה הרש"ש ,אמאי לא פירש כדלעיל )קי (:בד"ה כפתוהו ,דבמצות לא

אות כב( כתב ,דיש לפרש ,דלא נודע שנתערב עד אחר שנשחטו והופשטו.

תעשה מלקין אותו רק ארבעים כיון דכבר נעשית העבירה .ובחידושי הר"ן

והתפארתיעקבכתב,דישלומר,דאייריבתמימיםדנתערבו,דדינןירעועד

ביאר ,דמצות לא תעשה ועשה לאו דוקא ,אלא מצות לא תעשה ,היינו

שיסתאבו,וראשוןראשוןשנופלבומוםשוחטיןאותו.

שמכיןאותוואומריןלולאתעשהעודמהשעשית,וכיוןדהעבירהעשויה,

כג(תוס'ד"הוצריךלרשום,וישלומרדהתםכלשיותשבומחייבוכו'.והר"ן

תולאמלקינןליה,ואףבמצותעשה,כגוןשעברסוכותולאנטללולב,או

)מה.מדפיהרי"ף(הוסיףלבאר,דנהידאמרינן"שה"ואפילומקצתשה,הני

שלאישבבסוכה,כיוןדליתליהתולמיתבבסוכהוליטוללולב,מלקינןליה

מילי היכא דכל שיות שבו חייב ,דבהאי גונא כולו שה מיקרי ,אבל הכא

רקארבעיםחסראחת.אבלהיכאדעדייןפסח ,והיהאוכלחמץ,ולארצה

דמקצתשיותפטור,לאחייבירחמנא.

להפסיק ,מכין אותו עד שיאמר רוצה אני או עד שתצא נפשו ,ואף דהוי
מצותלאתעשה,כיוןדאכתישייךלקייםהמצוה.

דףקלבע"ב

לא(גמ' ,ואמר רב חסדא זרוע לאחד וקבה לאחד וכו' .הרמב"ם )פ"ט

כד(גמ' ,זאת אומרת הדין עם הטבח .כתב הר"ן )מה :מדפי הרי"ף( ,דאף

מבכורים הי"ז( כתב ,דהרוצה ליתן המתנות לכהן אחד נותן .וכתב הדרך

דהדין עם הטבח ,מכל מקום ,טובת ההנאה לבעלים ,דהיאך הלה עושה

אמונה )שם ס"ק קמא( ,דאף דאמרינן בעירובין )סג ,(.דכל הנותן מתנותיו

סחורה בפרתו של זה] .לכאורה נראה לבאר ,דהתורה שיעבדה את הטבח

לכהןאחדמביארעבלעולם.הנימיליכשנותןלולעולם,אבלאםאינונותן

בחיובממוני,אףדעצםהחיובמצדהבעלים[.

לולעולם,אלארקבאקראי,מותרלו.

כה(רש"י ד"ה זאת אומרת ,דינו של כהן לתבוע מתנותיו מן הטבח .ביאר

לב(רש"י ד"ה גרמא גרמא ,כל עצם ועצם היה מחלק לשנים .וברש"י על

הריטב"א ,דכוונתו דאף שהבהמה של ישראל ,כל מאן דהוי מתנות

הרי"ף )מה :מדפי הרי"ף( בד"ה גרמא כתב ,דב' עצמות יש בה דזרוע הוא

ברשותיה,מיניהתבעאיאתיניהובעיניהו,וכגוןדישלדברתובעיםבמכירי

מארכובה עד הכף של יד ,ויש בה שתי עצמות ,והיו נותנין אותו לשני

כהונה,ולאמציאמרליהלאובעלדבריםדידיאת,זילאצלבעלים.וכתב,

כהנים .דהיינו דהזרוע היה מחלק לשני עצמות ,אבל העצם עצמו לא היה

דדוקאבעודןברשותו,אבלאםנתנםטבחלבעלים,אומכרן ,איןלכהןעל

מחלקלשנים.

הטבחכלום.

לג(גמ' ,האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבל .הקשה

כו(גמ' ,דרש רבא מאת העם ולא מאת הכהנים .כתב בחידושי הגרע"א

הקובץ שיעורים )בבבא בתרא אות שעא( ,דמאי לא הורמו שייך הכא ,הא

)עמודא(,דהאדאיצטריךקראלמיפטרכהניםמליתן,אףדלכאורהפשיטא,

מופרשין ועומדין הן ,וקריאת שם נמי לא שייכא בהו ,דעל ידי קריאת שם

דאייהבינןלהוודאילאשקלינןמיניהו.משום דאינה סבראשיהיופטורים

לאיתקדשו.

כיון דיהבינן להו .וכדמוכח לענין מעשר עני ,דאף דנותנים לו ,מכל מקום

לד(גמ' ,ולית הלכתא כוותיה .כתב הרי"ף )מה :מדפי הרי"ף( ,משום

מוציאין ממנו ,וכדלעיל )קלא .(.והקשה המרחשת ,דמאי שנא מהך דאיתא

דמתנותאיןבהןקדושה ,אלאחובתטבחהן,ואידלאיהיבלהו,איהוקאי

בבבא קמא )קט ,(:דאם בשל אחרים הוא זוכה ,לעצמו לא כל שכן .ולכך

באיסורא ,אבל בשרא שרי .והרמב"ם )פ"ט מביכורים הי"ד( כתב ,דמותר

ביאר,עלפימהשכתבוהתוס'לעיל)עמודא( בד"הוצריך,דהכאכיוןדלא

לאכול ממנה ,שאינה דומה לטבל ,שהרי מתנות כהונה מובדלין ,והמתנות

מיחייבכלשיותשבולכךפטור לגמרי,דהאיסבראשייךלמימרדוקא אם

עצמן אסור לאכלן אלא ברשות כהן] .והתוס' בבבא בתרא )קכג (:בד"ה

הכהןפטורלגמרי,דפוטראפילוחלקו שלישראל,אבלאםהכהןפטוררק

וקסבר,נמיכתבולסברת הרמב"ם,דגבימתנותדזרועולחייםשהןניכרות,

מצד שזוכה לעצמו ,בהאי גוונא לא פטר בכל השאר דשייך לישראל,

לכוליעלמאהויכמישהורמו.ולפיזה,לכאורהצריךעיון,אהךדכתבולעיל

והישראל מחויב ליתן מתנות כהונה ,ומשום הכי איצטריך קרא לפטור את

)קלא(.בד"ההכיגרסינן,דאיסוראמיהאאיכא).נ.ו.[(.

הכהן,כדישלאיחולחיובמתנותכהונהכלל.

לה(]תוס' ד"ה כאילו אוכל טבלים ,ממש דמתנות ילפינן נתינה נתינה

כז(רש"י ד"ה ולא מאת ,קא סלקא דעתך דכהנים לא איקרו עם .כתב

מתרומה.דהיינודהויטבלמדאורייתא.ולפיזהאתי שפירהאדהקשו לעיל

הרש"ש ,דצריך למחוק תיבת "קס"ד" ,דהרי האמת היא דכהנים לא איקרי

)לז (:בד"ה שלא הורמו ,לר' יוחנן דאמר דהוי כאילו אוכל טבל ,דאף

עם .ובחידושי החתם סופר כתב ,דיש לומר דכוונת רש"י ,דסלקא דעתך

דיחזקאלכהןהיה,כהןעצמוצריךלהפרישתרומותומעשרותואסורלאכול

ד"עם"אזובחיהזבחנמיקאי,דזובחיהזבחיהיועםולאכהנים,קאמשמע

טבל ,והיינו משום דהוי טבל דאורייתא .וכן אתי שפיר הא דכתבו לעיל

לן,ד"מאת"הפסיקהענין,ובתרבעליםאזלינןאףאםהטבחכהן.

)קלא (.בד"ה הכי גרסינן ,דאף דלית הלכתא הכי ,היינו דלא הוי כאוכל

כח(תוס' ד"ה כשהוא אומר ,בתוה"ד ,ולא כפי' הקונטרס דפירש דחייב

טבלים,אבלמכלמקוםאיסוראאיכאלאכולמבהמהשלאהורמומתנותיה,

מהתורה וכו' דאם כן שניים או שלשה שבתות אמאי פטור וכו' .כתב

והיינו מדרבנן .אמנם מדברי רש"י לעיל )לז (:בד"ה מתנותיה דכתב ,דהוי

הרשב"א,דישליישבפירושרש"י,דעדשתייםושלשהשבתותפטור,משום

רבותיה דאף שהיה כהן ובלא הרמה יכול לאוכלה .והיינו משום דהא

דלא מוכחא מילתא שהוא שוחט לאחרים ,דשמא שוחט הוא לעצמו ,ואם

דאמרינן דהוי כאוכל טבלים ,לא הוי טבל גמור מדאורייתא ,אלא מדרבנן,

ירצואחריםלקנות,ימכורלהםממהששחטלעצמו,אבלאיקבעמסחתא,

והיינו חומרא בעלמא ,וכן מדויק לישנא דגמ' כאילו אוכל טבלים .ולפי

מוכחאמילתאוחייבמיד.

דבריו,כיאמרינןדליתהלכתא,היינודאפילומדרבנןליכאאיסורא[.

כט(גמ',שתייםושלששבתותפטור.ביארהמעדנייו"ט)סימןיאותפ(,דהא

לו(גמ',אמררבחסדאמתנותכהונהאיןנאכלותאלא צליוכו'אמרקרא

דנקט שתיים ושלש ,משום דהכל לפי מקומו ושעתו ולפי ראות עיני הדיין.

למשחהלגדולה.הרמב"ם)פ"טמביכוריםה"כ(כתב,דאםרצההכהןלמכור
המתנות או ליתנן במתנה אפילו לעובד כוכבים או להאכילן לכלבים,

אמנם התוס' בשבת )ס (:בד"ה השתא חמש כתבו ,דהא דנקט שתיים היינו
ח
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ח חשוון – ט חשוון התשע"ב
מאכילם שאין בהן קדושה כלל.והקשה האבי עזרי )פ"ט מביכורים הכ"ב(,

ג(גמ' ,מי אמרינן חיבובי מצוה קא מחבב .כתב הר"ן )מה :מדפי הרי"ף(,

דמאחרדחזינןדליתבהודיןאכילה,אםכן,מהשייךלומרדאםהכהןאוכל

דהאדמבעיאליה,דוקאכשיתנולוהבעליםברצוןלאחרמיכן,דאילאוהכי

ישדין"למשחה" לאכולכדרךהמלכים.וכןהקשהעלהרדב"ז)שםהכ"ב(

לאמספקאלהומידי,דהאישבהןטובתהנאהלבעלים.

דכתב,דדוקאבזמןשהכהניםעצמןאוכליןהמתנותאבלאםנתנןאומכרן

ד(גמ' ,שם .כתב התפארת יעקב ,דהא דלא קאמר דתליא בדעת הכהן אי

לישראל,הישראלאוכלאותםכמושירצה.וכתבדהיםשלשלמה)סימןיא(

מכווןלחבבאולהנאתו,משוםדישלומר,דאףדמכווןלחבבהמצוה,מכל

כתב ,דמאחר שיש דין אכילה למשחה ,על כרחך הא דשרינן להאכילן

מקום ,בעיני הרואים הוי זלזול ,דהא אביי פשיטא דהיה בדעתו לחבב

לכלבים ,היינו דוקא כשהסריחו ,דאין ראויים לאכילת כהן .ומהאי טעמא,

המצוה.

אין לו להאכיל אף לישראל ,כיון דאצל הישראל לא שייך למשחה .וכתב,

ה(גמ',ונתןולאשיטולמעצמו.כתברש"יבשבת)נו(.בד"המתנות,דהוא

דאמנםברמב"םלאמשמעלחלק].ולכאורהישליישבדבריהרמב"ם,דהא

הדיןלכלמתנותכהונהולויה.

יש לחקור בדין "למשחה" ,איהוי דין בבשר ,או בצורת אכילתהכהן .ואם

ו(רש"י ד"ה דחטיף מתנתא ,מתינוקות שנושאין אותן לכהנים .עיין לעיל

כן ,יש לומר ,דהרמב"ם סבר דדין "למשחה" לא הוי בבשר ,אלא הוי דין

)קלא .באות טו ,(.במה שביאר בחידושי החתם סופר ,אמאי נקט דוקא

בצורת אכילת הכהן .ולכן דוקא כשהכהן אוכלו צריך למשחה .והים של

תינוקות].ולכאורהישלבארעוד,עלפימהשכתבהר"ן)מה:מדפיהרי"ף(,

שלמהדכתב ,דכלשהןראוייםלאכילהאיתבהודיןלמשחה,סברדהוידין

דמיבעיא ליה ,דוקא בגוונא שיתנו לו הבעלים ברצון ,והא דחטיף היינו

בבשר .ואיכא בינייהו נמי ,בגוונא שאין הכהן יושב ואוכל ,אלא שאוכל

משוםחיבובהמצוה,ומשוםהכיכשחוטףמהתינוקות,שכבריצאמהבעלים

בדרךהליכה,דבצורתהבשראיכאלמשחה,אבלבצורתהאכילהליכא[.

והריהןמיועדיןאליו,סלקאדעתין דישלחבבולחטוףקודםשהםיתנולו,

לז(תוס'ד"האיןנאכלין,וא"ת דבפ'כלהתדיראמרינןוכו'.וברמב"ןכתב,

דאי הוי מיירי בגדולים הא כבר חשיב ביד כהן ,דהגדול זיכה לו ,ומאי קא

דהא דאמר צלי וחרדל לאו דוקא ,אלא אתי למימר דנאכלות על השובע

מבעיאליה[.

ובלפתןכדרךשהמלכיםאוכלין.

ז(גמ' ,כיון דשמענא להא דתניא הצנועים מושכין .כתב הלב אריה ,דאף

לח(רש"י ד"ה שאינו מודה בעבודה ,שאמר בלבו דברי הבל הן ולא צוה

דהא דצנועים מושכים ידיהם ,היינו משום שנשתלח מארה בלחם הפנים,

המקוםלהקריב לוקרבנותוכו'.הקשההריטב"א,אםכן,אמאיאמרההגמ'

וכמושכתברש"יבד"ההצנועים.ולאהיהמגיעלכלאחדאלאדברמועט.

דאיןלוחלק,הא חייב מיתה,שכופרבתורתמשה.לכךפירש,שאינומודה

אבלהכאבמתנות לאשייךהאיטעמא,דאףשהיוכהניםרבים,הא לאותו

במקצת עבודות ,שאומר שאינן צריכות ואינם חובה ,ואף על פי שמשה

כהן שהיו נותנים היו צריכין ליתן דבר חשוב ,וכדאמרינן לעיל )קלב,(:

אמרם מפי הגבורה] .ולכאורה יש ליישב דברי רש"י ,מהא דדקדק בלשונו

דבעינן כדי נתינה .מכל מקום מייתי שפיר מצנועים ,דהא אף שהיה מגיע

וכתב ,שאמר בלבו דברי הבל הן ,ואנן חשדינן ביה על פי הנהגותיו .ואינו

להםמועטמלחםהפנים,היהלהםלהסתפקבאותומועטולאלדחותקדשי

חייבמיתה,דביתדיןאינןיכוליןלדונו,כיוןדלאשמעושכפר[.

ה' ,וחזינן דאף על פי כן היו הצנועין מושכין ידיהם כדי שיהיה מספיק

לט(]תוס' ד"ה ולאו מילתא ,הוה מצי למימר וכו' המחזיקין בתורת ה' יש

לגרגרנים,ומשוםהכימנענמיאבייליטול,כדישיגיעטפילמישצריךיותר.

להםמנתמשמעמחזיקאפילושאיןבקי.ולכאורהצריךעיון,מהאדכתבו

ח(גמ' ,משקל נמי לא שקילנא .הרמב"ם )פ"ט מבכורים הכ"ב( כתב ,דאם

במנחות)יח(:בד"המודהבעבודה,דכיממעטינן"אינומודהבעבודה"משמע

יתנםלודרךכבודיטלם .וביארהדבריחמודות)סימןזאותיד(,דעלכרחך

אפילו תלמיד חכם אלא שהוא רשע ,וכי ממעטינן מ"מחזיקין""אינו מחזיק

צריךלומרהכי,דהאאםלאיטלםכלל,יהיהנראהכמבזההמתנות.

בתורת ה'" ,היינו עם הארץ דאינו יודע את ההלכות ,ואם כן ,אמאי כתבו

ט(רש"י ד"ה אנסיה ליה עידניה ,עתים שקבע לתלמידיו היו טורדים אותו

דהוהמצילאקשוייממחזיקין,האהיאגופאקאמר ר'חסדא דמישאינובקי

לישאוכו'.והרא"ש)סימןז(פירש,דהוהחולהמעייםולאהיהיכוללשהות

בהלכות מתנות כהונה אין נותנין לו .אמנם לפי מה שכתב רש"י בד"ה

נקביו .וכתב המעדני יו"ט )שם אות א( ,דדוחק הוא לומר דכל ימיו היה

שאינו בקי ,דאינו בקי היאך דין מתנה היאך נאכלין בגדולה ,ניחא ,דר'

חולה במעיים ,וטפי מסתבר לפרש כרש"י ,ומשום דלימד תורה לרבים לא

חסדאאמרשאינובקידוקאבהךדינאדנאכלבגדולה,אבלבשארההלכות

רצהלבטלולהפסיקכדילפרושאתכפיו.

בקי,ואםכן,הוהמצילאקשויינמימ"המחזיקיןבתורתה'"[.

י(גמ',ליזכיליהמתנתאאףעלגבדלאאתילידיה.הקשההתפארתיעקב,



דמאינפקאמינהלצורבאמרבנןבזיכוידקודםדאתילידיה,האיכוללקבלם

דףקלגע"א

עבור הכהן בשליחותו ,והכהן יתנם לו במתנה .וכתב ,דיש לומר ,דכיון

א(תוס'ד"הקבלות,וישלומרדהכאכיוןדכתיבהמקריבאתדםהשלמים

שזיכהלוהמתנות,אףשעדייןלאקיבלםיכוללמכוראותםבמעות.וכתב,

ואת החלב ובחלב לא שייך קבלה דם נמי לא שייך קבלה .הקשה המצפה

דודאי לא מהני הך זיכוי אלא לאחר שחיטה ,שכבר יש לכהן מתנות כיון

איתן ,הא איתא בזבחים )ד ,(:דהאי קרא בקבלה איירי ,ויליף מיניה לאסור

דהוימכיריכהונה,אבלקודםשנשחטה,פשיטאדאינויכוללזכות.

שינוי קודש בקבלה .ותירץ ,דמכל מקום" ,בני אהרן" לא קאי אהקרבה

יא(גמ' ,במכיריכהונה.ברש"יבגיטין)ל(.ד"הבמכירי ביאר,דכיוןדמילתא

דהיינוקבלה,ד"את החלב"הפסיקהענין,לומרדבעינןדוקאהקרבהממש

דפשיטאהיאדלדידהויהיבלהו,אסחילהושארכהנידעתייהווהוהכמאן

לגביבניאהרן,דומיאדחלבדאייריבהקטרהולאבקבלה.

דמטו לידייהו דהני .ובחידושי הריטב"א )שם( כתב ,דהוי תקנת חכמים

ב(גמ',איבטויאמידבדייביואילקדרהאידמיחתךלהוומלחוכו'.הקשה

דנחשבכאילוזכהבה.

הריטב"א)לעילצג,(.דמהאדלאהזכירחתיכהאלאבקדירה,משמעדבצלי

יב(רש"י ד"ה ירע שריד באהלו ,למי שירע שריד באהלו תלמיד רע .כתב

לאבעילמיחתך,והאלעיל)צג,(.משמעמהאדקתניואפילולקדרה,דבצלי

המהרש"א )חידושי אגדות( ,דמשמע מלשון רש"י ,ד"שריד" מיירי באותו

נמי בעי למחתך .ותירץ ,דהא דנקט התם ואפילו לקדירה ,לא דק .אמנם

תלמיד רע ,וכתב ,דלא משמע הכי ,מדקאמר ואיןשריד אלא תלמיד חכם.

התוס' לעיל )צג (.בד"ה חתכיה ,כתבו ,דאף בצלי בעי למיחתך] .אמנם

לכך כתב ,דהמקרא מסורס ,אשלא נופח בשריד ,עלאשר ירע באהלו ,על
שהניחהתלמידהרעבאהלושלתורה.

לדבריהםקושיתהריטב"אבמקומהעומדת[.
ט
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ט חשוון – י חשוון התשע"ב
דףקלגע"ב

כתבו בשנויאקמא ,דמיירידהתנווכו'ואםלאיתןלולאיהיההמקחבטל.

יג(רש"י ד"ה אבע"א ,לעולם כדאוקימנא מעיקרא דיתיב עובד כוכבים

דהיינודישבוכחלהתנות,והכאאיןהמקחבטלמשוםדכךהתנו.ובחידושי

אמסחתא וכו' דסתם עובד כוכבים מפעא פעי תדיר הוא צועק אל תתנם

בריטב"א כתב נמי דתנאי מותר ,אלא דבעינן דרמי עליה תנאה ,דהיינו

בכךוכו'והכליודעיןשישלוחלקבה.וברמב"ם)פ"טמביכוריםה"י(כתב,

דיאמר"עלמנתשתתןליהמתנות" ,דהכימהניתנאה,אבלהשתאדאמר

דהמשתתף עם הנכרי אינו צריך לרשום ,שסתם גוי מרבה דברים ומודיע

"עלמנתשהםשלי",לאותנאההוא ,ופטומימיליבעלמאהוא.וכתב,דיש

לכלשהואשותף,ואףעלפישאינועמובשעתמכירה.

שפירשו ,דבדין הוא דהוי תנאי ,אלא דקנסוהו רבנן ,משום "חלקם שאלו

יד(גמ' ,שותף בראש פטור מן הלחי .הקשה האפיקי ים )ח"ב סימן יא

בפיהם".

בהגה"ה( ,על פי מה שכתבו התוס' לעיל )קלב (.בד"ה וצריך לרשום ,דכיון

ב(תוס'ד"החוץשיורא,אי נמיהויכמתנהעלמהשכתובבתורה .הקשה

דלאמחייבכלשיותשבופטורלגמרי .והאהכאכיוןששותףבראש,ליפטר

בחידושיביתמאיר)עלהש"ךסקי"ח(,מהאדקיימאלןדבדברשבממוןתנאו

נמימןהקיבהכיוןדאיןכלשיותשבומחייב.ותירץ,דחיובאדמתנותלאו

קיים .והביא בשם תשובת הרא"ש )כלל ק"ח סימן ט"ו( ,דהני מילי לפטור

בגופו דשה תלי ,אלא במתנות עצמן ,והא דאמרינן במתנות לר' אליעזר

ולהחזיק מה שבידו ,כגון הרי את מקודשת וכו' .אבל אם התנה לעבור על

"שה" ולא מקצת שה ,קאי אעיקר מתנות ,דרק מקצת שה איכא במתנות,

דבריתורה,התנאיבטל.

דהפטורוהחיובתליבמתנות,ואםכן ,לאשייךלמיפטרכלהשהממתנות,

ג(גמ' ,מר סבר על מנת שיורא הוא .ביאר הנתיבות המשפט )סימן ריב

כשישלכהןחלקבראש,אלאפטוררקמלחייםדגביוהוימקצתופטור,ואם

סק"ד( ,דמר סבר שיורא הוא ,היינו דמשייר בגוף המכר שלא מכר לו

ישלכהןחלקבכלהבהמהואפילואחדממאה,פטורמכלהמתנות,משום

המתנותכלל,וממילאלאהוימתנהעלמהשכתובבתורה,דכיוןדהלוקח

דבכולהמתנהפתיךחלקהכהן.

לאלקחהמתנות,לאנתחייבבמתנות .ומרסברתנאההוי,דהיינודמכרלו

טו(]רש"יד"האפילואחד,בתוה"ד,ובכהןאועובדכוכביםשמכרו בהמה

הכל ,אלא דשייר לעצמו זכות בנתינת המתנות שלא יזכה הלוקח במה

לטבחישראלקאמר.נראהלבאר,דהאדנקטרש"ידוקאהאיגוונאדהכהן

שזיכתהלורחמנא,והוימתנהעלמהשכתובבתורה,כיוןדהתורהזיכתה

או העכו"ם מכרו ושיירי גבייהו ,משום דאתי לאשמועינן דחשיב שותפות

נתינתהמתנותללוקח.

אפילו באחד ממאה ,דאי הוה איירי דהישראל מכר לכהן או לעכו"ם אחד

ד(רש"י ד"ה אבל שקלן ,בתוה"ד ,והכי מפרש לה בהגוזל בבבא קמא דאף

ממאהבראש,לאאהניהמכירה,דהאליכאקניןבפחותמשווהפרוטה[.

עםהטבחקאמרר'יהודה.המהרש"אגרס,קאמררב.והקשה,דאיןלהוכיח

טז(תוס' ד"ה ועורות קדשים ,תימה וכו' והוה ליה למימניה עם עשר

מהתם,דהאלאקאמרהתםאףעםהטבח,אלאלמאידמסיקהתםדטעמא

שבמקדש .וברש"י בבבא קמא )קי (:בד"ה ועורות קדשים כתב ,דלא חשיב

דרב,משוםדמתנותכהונהנגזלותוכדמסיקנמיהכא,אבלמעיקראהוהבעי

בהדי הנך דמקדש אלא הנהו דאי נפקי חוץ לקלעים מפסלי ביוצא .והתוס'

למימרהתם,דרבליתליהדרבחסדא,והאדקאמר"עםהטבח"דוקאקאמר

הרא"ש תירץ,דהאדחשיב להועם מתנות בירושלים ,משום דהכהנים היו

רב,וכמושפירשוהתוס'בד"הדמראית.

חולקיםאותםבירושלים.והמהרש"אכתב,דקושיתהתוס'אינהמובנתכלל,

ה(גמ' ,ושלאחר הקוצרים העליונים לעניים וכו' .הקשה המרדכי )סימן

דהבכורומורםמאילנזירומןהתודה,נמילאהיויכוליןלהוציאןחוץלעזרה

תשלז( ,דאמאי לא אזלינן בתר רובא ,ורובא דקמה הוי דבעל הבית .וכתב,

בשעתהפשטה,ואפילוהכיחשיבלהומהנךשהיובירושלים,דמכלמקום,

דליכאלמימרדר'מאירלטעמיהדחיישלמיעוטא ,משוםדהכאהוימיעוטא

אחר הפשטה היו יכולין להוציאן חוץ לעזרה לירושלים ,והכי נמי אית לן

דמיעוטא .עוד כתב ,דליכא למימר נמי משום דחלק ענייםקרוב לחור ,כיון

למימר לענין עורות ,דאחר הפשטה היו יכולין להוציאן חוץ לעזרה .וכתב,

דהוי אחורי הקוצרים ,דהא רוב וקרוב הלך אחר הרוב .ותירץ ,דהא נמי

דאףדלאחרההפשטההיויכוליןלהוציאןאףלגבולין,מכלמקוםלאחשיב

כדמסקינן טעמא ,דכתיב "עני ורש הצדיקו" צדק משלך ותן לו .עוד תירץ,

להובהדיהנךדגבולין,משוםדמעיקראבאולכללקדושתעזרה,מהשאין

דהויקבועוכלקבועכמחצהעלמחצהדמי.

כןבכלהנךי'דגבולין,דמעיקראלאבאולכללקדושתעזרה.

ו(תוס' ד"ה ורמינהי ,מרבנן נמי פריך דלא פליגי רבנן אלא משום דסברי

יז(גמ',דתניאעשריםוארבעמתנותוכו'הואסברמדקאחשיבלהולמתנות

דתחתוניםודאינמליםכנסום.כתבהמהרש"א,דתוס'לאניחאלהובפירוש

בחדאוכו'.כתבהמהרש"א,דהואהדיןדהוהמצילאתויימברייתאדלעיל

רש"יבד"השספקלקט ,דרבנןפליגיאספקלקט,ואסתםמתניתיןרבימאיר

)קלא,(.דקתניט'נכסיכהןוכו'וקחשיבלהולמתנותבחדא,אלאדניחאליה

היאפריך,דאםכן מאיפריךבסמוך,והאטעמא קאמרוכו',האלרבנןעל

לאתויי הך ברייתא ,משום דמיניה נמי אדחי טעותיה ,מדקחשיב בה נמי

כרחךליתלהוהאיטעמא.

מורםמןהתודהואילנזירבחדא.

ז(גמ' ,הכא פרה בחזקת פטורה קיימא קמה בחזקת חיובא .כתב הר"ן

יח(]גמ' הוא סבר מדקא חשיב להו למתנות בחדא וכו' .ברש"י ד"ה מדקא

בנדרים )ז (.בד"ה לענין הלכה ,דמכאן משמע ,דספק ממון עניים לקולא,

חשיבפירש,דחשיבהאיתנאלכולהוזרועלחייםוקבהכחדאמתנהשלא

מדאיצטריך טעמא דקמה בחזקת חיוב קיימא ,הא לאו הכי פטור .והקשה

אמר עשרים ושש .ולפי זה אתי שפיר ,הא דמותבינן ממורם מתודה ואיל

הטורי אבן )בשילהי ראש השנה( דהכי נמי אפשר למידק איפכא ,מהא

נזיר ,דקאחשיבלהוכחדא,דהנךנמי מנהאותםכאחד,ואףדודאילאהוו

דאיצטריךטעמאדפרהבחזקתפטוראקיימא.

חדא.ולכאורהצריךעיון,דדלמאהאדסברחייאבררבדזרועלחייםוקיבה

ח(גמ',קמהבחזקתחיובא.הקשההקובץשיעורים)אותסב(,מהשייךלשון

הוה חדא ,מהא דקתני בברייתא "מתנות" ולא נחת לפירושי ,ואהה ליכא

"קמהבחזקתחיוב",הריאיןהספקעלהקמה אםחייבת בלקט,אלאהספק

למידחיממורם ,דהתםאףדמנאןכאחד,מכלמקוםנחתלפירושי,מורםמן

על הנמצא בחורי הנמלים מהיכן לקחו אם משל לקט או משל בעל הבית.

התודה,ומורםמאילנזיר,כיוןדלאהוהחדא).נ.ו.[(.

לכךפירש,דאיןהכינמילאומדיןחזקההואדאתינן,אלאמשום דישראל



שעיקרוחייבספיקוחייב,וגוישעיקרופטורספיקופטור.

דףקלדע"א

ט(גמ',ספקאיסוראלחומרא.הקשההרש"ש,האבכלהתורהכולהאזלינן
בתרחזקהאףבאיסורא.וכתבדישליישב,דמדרבנןבעלמאהוא,דהוהכמו

א(רש"י ד"ה על מנת ,בסוה"ד ,והוא אין בו כח להתנות .ובתוס' ד"ה חוץ
י

מסכת חולין דף קלד– דף קלה



י חשוון – יא חשוון התשע"ב
דברשישלומתירין,דיפרישהחלהוימכרנהלכהן.

הראש כתב ,דמרבינן לקמן מקרא יתירא שאף הצמר שבראש כבשים וכו'
וכל שכן העור .הקשה הלב אריה ,מנא לן לרבויי תרוייהו ,דלמא לא אתי

דףקלדע"ב

לרבויי אלא הא דמסתבר טפי דהיינו העור ולא צמר .וכתב ,דיש לומר,

י(גמ',ופדיוןפטרחמורלפטור.הקשההתוס'הרא"ש,דהוהליהלמיתנינמי

דאיכא שני רבויים גבי "והלחיים" ,דהיינו הוי"ו והה"י .וכתב ,דצריך לומר,

בכור בהמה טהורה לפטור ,דירעה עד שיסתאב ויאכל במומו לבעלים ,וכן

דוי"ו ד"והקבה" אינו מיותר ,דכן דרך הכתוב לכתוב ,ורק וי"ו ד"והלחיים"

לגבי חלה .ותירץ ,דלא תני לפטור ,אלא היכא שהדבר בעצמו כמו שהוא

מיותר.

בלי שינוי מותר ליהנות ממנו .והרש"ש כתב ,דיש לומר ,דהא דנקט פטר

יח(רש"י ד"ה הפרק ,עד פיקה של גרגרת עד שיפוי כובע וכו' .ובתוס' ד"ה

חמור ,משום שהוא חולין גמור,אבל בכור בהמה טהורה צריך להמתין עד

פיקה כתבו ,דהיא טבעת גדולה שעשויה עגולה כפיקה .כתב הלב אריה,

שיפול בו מום ,ואסור בגיזה ועבודה ,ואינו נמכר ונשחט באיטליז .וכן גבי

דלפירושרש"יצריךלומרדפיקההיינוכובע,ואםכן,האדקאמר"עדפיקה"

חלה נמי ,הא אסורה לו לאכלה ,וצריך למוכרה לכהן ,ואינה נאכלת

היינועדועדבכלל.אבללפירושהתוס' ,דפיקההיינוטבעתהגדולה,צריך

בטומאה.והלבאריהכתב,דחלהלאחשיבלפטור,כיוןדאיןמחזיקלעצמו.

לומר ,דעד ולא עד בכלל ,דהא טבעת הגדולה הוי מקום שחיטה לכולי

ובכור בהמה טהורה נמי ,אף דמחזיק לעצמו ואוכלו במומו ,לא חשיב ליה

עלמא,ואינושייךלכהן,וכדמוכחבגמ'.

לפטור,כיוןדצריךלהמתיןעדשיסתאב,ולאחרשיסתאבהויכבריהאחרת



ויצאמכללבכור.

פרק"ראשיתהגז"

יא(תוס'ד"הראשיתהגז,תימהלמאןדאיתליהלעילדמתנותטבליליתני



נמימתנותלחיובוכו'כיהיכידתניבבכורבהמהטמאהלחיובולפטור.כתב

דףקלהע"א

הלב אריה דיש ליישב ,דשאני בכור בהמה טמאה ,דצריך לעשות מעשה

א(מתני' ,לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור .פירש רש"י בד"ה פטור,

ממקוםאחרדהיינולהפרישטלה,ואםלאימצאיאסרלובהנאה,ולכןשייך

דקנייהבשינוי .ובתוס'לקמן)קלז(:כתבו,דבפירושרש"יהראשוניםבמכתב

למיתני חיוב גביה ,מה שאין כן גבי מתנות דאין צריך לעשות שום מעשה

ידו פירש ,שקודם שגזז חמש צאן דהיינו כדי חיוב ,צבע מה שגזז שלא בא

ממקוםאחר,אלארקלהפרישםולהחזיקםלעצמו,לכןלאשייךביהלמיתני

לידיחיובעדשצבעו.וכןאיתאלהדיאבבבאקמא)צג,(:דגזזראשוןראשון

חיובא.

וצבעו ראשון ראשון וכו' אין מצטרף .וכתבו התוס' שם )סו (.בד"ה לא

יב(גמ',לויזרעבכישרוכו'אתאלקמיהדרבששת.הרמב"ם)פ"אממתנות

הספיק ,דאתי לאשמועינן מדאפילו צבע מקצת והניח מקצת דפטור אפילו

ענייםהי"ד(כתב,יראהלישכשםשפאהחייבבחוץלארץמדרבנןהואהדין

מהשלאצבע,דלאחלעליוחיובראשיתהגז,כיוןשאיןמצטרף.אבלהיכא

שארמתנותעניים.וכתבהכסףמשנה)שם(,דכןמוכחמהכאדאתאלקמיה

דגזזכשיעורתחילה,ונתחייבלכהן,דוקאצבעכולופטוראבלהניחמקצת,

דרבששתשהיו בבבל.אמנםהבעלהעיטור)בהלכותפרוזבולדףעז(כתב,

מהשהניחחייבאףעלפישאיןבושיעור,דכברנתחייב.

דלוימחמירעלעצמוהיה.

ב(מתני',שם.עייןבדבריהר"ן)מד:מדפיהרי"ף(דביאר,אמאילאמחייבינן

יג(גמ' ,לעני ולגר תעזוב אותם ולא לעורבים ולא לעטלפים .כתב הדבר

הכאמדיןמשתרשי,וכדאמרינןלעיל)קלא).(.עייןלעילקלא.אותח(.

אברהם)ח"אסימןיג(,דטעמאד"לאלעורביןולעטלפין"לאמהניאלאלענין

ג(גמ',האלאובניגיזהנינהו.כתבהחזוןאיש)יורהדעהסימןריד(,דליכא

שלא יחול לכתחילה מצות עזיבה בהאי גונא .דהוי תנאי בעיקר מצות

למימרדאייריבעברוגזז,דהאאינובכללגזסתמא,דאיןזהמכוונתהתורה

העזיבה שתבוא לידי עניים ,ואם לא תבוא לידם ,אין כאן מצות עזיבה

לחייבה במצות אחרי שעיקר מציאתה בעולם בעבירה .ועוד כתב ,דהא

מעיקרא .אבללאחרשכברעזב,דהיינושבשעתעזיבההיוכאןעניים,והיה

בעינןחמשצאן,והכאמהשעתידליגזזאינומצטרף,דהאאיןכאןגיזה,כיון

ראוי לבא לידם ,נעשה כבר ממונם של עניים ,ואינו יוצא מרשותם אלא

שאסורלגזוז,דבשבילשעברוגזז,לאהוכנוהשארלגזיזה.

בדרכיהקנאהוביאושוהפקר.

ד(גמ' ,הכא במקדיש בהמתו לבדק הבית חוץ מגיזותיה וכו' .ברמב"ם )פ"י

יד(גמ' ,מקום שנהגו למלוג בעגלים לא יפשיט את הזרוע וכו' .ביאר הר"ן

מבכורים ה"ב( כתב ,דאיצטריך קרא להיכא דהקדיש בהמות לבדק הבית

)מו .מדפי הרי"ף( ,דמקום שנהגו למלוג בעגלים ולהעבירם במים רותחין

וגזזןדיכוליהיהחייבלפדותוליתןלכהןוכו'תלמודלומר"צאנך".והקשה

ולאכלם עם עורם ,לא יפשיט את הזרוע ,משום דאהני מנהגא ,להרבות

המהר"יקורקוס)שם(,דהאהךאוקימתאנדחיתבגמרא,משוםדלאאתיא

במתנותכפיהמנהג,דמןהתורהאיןהעורניתןעםהזרוע,אלאכיוןשנהגו

אלאכמאןדאמרקדשיבדקהביתלאבעוהעמדהוהערכה,דלדידיהשייך

שלאלהפשיט,נותנולכהןעםעורו.ובמקוםשנהגולהפשיטאתהראשלא

פדייה בגיזה ,אבל לדידן דקיימא לן דגם קדשי בדק הבית בעי העמדה

יפשיט את הלחי ,דלא אהני מנהגא להמעיט ממתנתו ,דהא הראש הוי מן

והערכה ,וכן פסק הרמב"ם )פ"ה מערכין וחרמין הי"ב( .אי אפשר לומר

התורהוכדמרבינןמקראבסמוך.

שיפדההגיזה.וכתב,דאפשרלחלק,דעדכאןלאפסקהרמב"ם,דקדשיבדק

טו(גמ',רבאמינמילענייםזכהבהם.כתבהלבאריה,דאףדבלאוהכיהרי

הבית נמי בעי העמדה והערכה ,אלא לפדות הבהמה עצמה ,אבל לפדות

שלחולבימדרשא,מכלמקום,הוצרךרבאמילקדםולזכותבהם,כדיליתן

הגיזה אפשר ,כיון דהוי כמקדיש עצים ואבנים לבדק הבית דנפדים .ועוד

גםלענייםאחריםשאינםמבימדרשא.

כתב,דאפשרלאוקמידמייריבשהעמידהבהמהעםהגיזהוהעריך,ואחרכך

טז(מתני' ,רבי יהודה אומר שוק מן הפרק של ארכובה עד סובך של רגל.

עבר וגזז] .ודלא כדכתבו תוס' ד"ה והא בעי[ .והכס"מ )שם( כתב ,דהא יש

כתב התוספות יו"ט )פ"י מ"ד( ,דלרבי יהודה אין במתנת הזרוע ,רק עצם

להקשותנמיבהמשךדבריו,דנקטלאוקימתאדרבמנידהקדישבהמהחוץ

האמצעי לבדו ,ובהאי פליג אתנא קמא .והקשה הרש"ש ,הא מלשון רבי

מגזיתה ,והא לא מתרצא בגמרא אלא בדאמר חוץ מגיזה וכחישה ,ועוד

יהודהמשמע ,דלאפליג אלא אשוק,אבלבזרועמודהלתנאקמאשהואב'

הקשה,דאמאי השמיטלאוקימתאדרבא.לכךכתב,דצריךלומר,דהרמב"ם

עצמות.לכךכתב,דנראהלהגיהבדבריהתוס'יו"טדאיןבמתנתהשוק.

לאנחתכלללדינא,אלאאתילמימרדמשכחתלהדאיצטריךקראד"צאנך"

יז(גמ' ,והלחיים למאי אתא להביא צמר שבראש כבשים וכו .ברש"י ד"ה

למעוטי מוקדשין ,או כגונא קמא וכמאן דאמר קדשי בדק הבית לא בעו
יא

מסכת חולין דף קלה



יא חשוון התשע"ב
העמדה והערכה ,או כדאמר חוץ מגיזתה ,בענין שיועיל ,ולא חש לאתויי

טעמאנמיהוילקולא,דבחלקושלישראללאישעראלא לפיחציו,משום

אוקימתאדרבא,דכיוןדאייתיתריגונידאיצטריךקרא,סגי.

דחלקו של עובד כוכבים מעורב בו ,ואמאי אמרינן דכמאן דפליג דמי ,והא

ה(גמ',קדשימזבחנמיוכו'אפילוהכיפשטהקדושהבכולה.כתבהמצפה

בכלחטהוחטהישלישראלולעובדכוכביםחלק,דאיןברירה.

איתן,דמשמעדבקדשיבדקהביתלאאמרינןדפשטהקדושהבכולה.וכתב,

יא(רש"יד"הטבלוחולין,בתוה"ד,אבלהכאישבילהדהאבכלחטהוחטה

דהאדאיבעיאלןבתמורה)יא,(.גביהקדישחדאברלדמיואיפשטהקדושה

ישלישראלולעכו"םחלקבוכיוןדאיןברירה.הקשההלבאריה ,דהאלא

בכולה ,היינו בקדושת דמים למזבח ,כגון לדמי עולה ,דנחתי ליה קדושת

אתישפיר לפימהשכתברש"ילעילבד"הואיבעיתאימא,דישלחלק,בין

הגוף,ומהשאיןכןבקדושתדמיםלבדקהבית,דלאנחתיליהקדושתהגוף

תרומהלראשיתהגז,דגביראשיתהגזבכלבהמהישלעכו"םולישראלחלק

כלל.

בו,ומהשאיןכןבתרומהדדגןכמאןדפליגדמי,והכאנקטדבכלחטהוחטה

ו(רש"י ד"ה אפילו הכי ,דאמר חוץ מגיזתה קדשה נמי גיזתה .כתב התוס'

יש לשניהם חלק בו ,ואם כן ,הוה ליה למיפטר משום ותפות עכו"ם כמו

הרא"ש ,דלא הוה ליה לדחוק ולפרש הכי ,דהא הגיזה לא שייכא לגוף

ב"צאנך".וכתב,דאפשרלומר,דכוונתודאףדכמאןדפליגדמי,מכלמקום,

הבהמה ,כיון דדרך לגוזזה תמיד ,ולא צריך לן למימר דקדשה הגיזה ,אלא

הא לא הוברר איזה חטה של ישראל ואיזה של עכו"ם ,כיון דאין ברירה,

כיון דפשטה קדושה אף בכחש ,אם כן ,לא יוכל לשייר בכחש ,ומעתה לא

ולהכי נקט דלשניהם יש חלק בו ,דהיינו שיש להם זכות בו ,ומה שאין כן

יוכללגוזזהכיוןדמכחיש.

בחדשוישן,דמתחילההיהמסויםאיזהחדשואיזהישן.

ז(תוס'ד"הוהאבעי,וישלומרדבשעתפדייהבעינןהעמדהוהערכה.הקשו

יב(בא"ד ,וכי אפריש מיניה וביה יש במעשר מן החיוב כפי החיוב ומן

המהרש"א והמהר"ם ,דאכתי איכא לאוקמי כגון שהעמיד והעריך ופדה

הפטור כפי הפטור .וכן כתב הרמב"ם )פ"א מתרומות ה"כ( ,דטבל וחולין

ואחרכךגזז,ואףעלפיכןפטור,כיוןדגוףהצאןלאפדה,ונשארהקדושה.

מעורביןבכלקלחוקלח.אמנםהתוס'בגיטין)מז(:בד"הטבלוחוליןכתבו,

ותירצו ,דכיון שהגיזה מחוברת עדיין בבהמה ,לא מהני בה פדייה לבדה,

דלמאןדאמרדאיןברירה,איןתקנהלטבלזה,דשמאהגיעלוכלחלקושל

משום דהוה כאילו פדה אבר מבהמה שכולה קדושה ,דלא מהני .וכתב,

עובדכוכביםאוחציוולאידעינןכמה,ואימעשרמיניהוביהשמאמעשר

דליכאלמימרנמי,דאייריכשפדהכולה,דאםכן,הויאכחוליןלכלדבריה.

מחלקו והשאר חלקו של עובד כוכבים .וביאר הקהלות יעקב )בגיטין סימן

ח(גמ' ,יצא זה שמחוסר גזיזה פדייה ונתינה .כתב החזון איש )יורה דעה

לד( ,דשורש מחלוקתם רש"י ותוס' ,הוי בעיקר השותפות קודם חלוקה,

סימןריד(,דנראהדאפילואםשיירמקצתולאהקדישנמיפטור,ואףעלגב

דלרש"יהוישותפותבכלמשהושבו.ולתוס'אףקודםחלוקההוהלכלאחד

דאינו מחוסר פדייה ,דמכל מקום ,הגז שהוקדש דאינו ראוי למצות נתינה

ואחדחלקשלמחצהמסויםבאותהשדה,אלאדלאידעינןאיזהחלקהוא.

אינובחיוב,ואינומצטרףלהשליםהשיעור.

יג(גמ',בקרךוצאנךלמהלילמעוטישותפותעובדכוכבים.התוס'בבכורות

ט(גמ' ,אלא צאנך למאי אתא .הקשה המהר"ם ,דמאי פריך ,הא איצטריך

)ב (.בד"ה והמשתתף כתבו ,דהך מיעוטא הוי לשותפות באם ,דשותפות

למילף צאנך ולאשל עובד כוכבים ,כגון הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים,

בבכורגופיה,ממעטינןמ"כלבכורבישראל".

דאצאןדידיהקפידרחמנא,ולאאגזדידיה.

יד(גמ' ,ואלא ביתך למאי אתא לכדרבה וכו' .הקשה התוס' הרא"ש ,דהא
איצטריך למעוטי בית של אחרים ,כמו שוכר או שואל בית ,דפטורה מן

דףקלהע"ב

המזוזהמהתורה,וכדאמרינןבמנחות)מד.(.וכתב,דאיכאלמימרדתריביתך

י(רש"י ד"ה ואיבעית אימא ,בתוה"ד ,וחלקו של עובד כוכבים פטור שאם

כתיב.אודנפקאלןמ"בשעריך".

חזר ומכרו לישראל אינו חייב לעשר וכו' וכמאן דפליג דמי וכו' .כתב

טו(גמ',שם.התוס')קלו(.בד"הביתךהקשו,אמאילאאמרשותפותדעובד

המהרש"א ,דהניחא לר' שמעון בן גמליאל דסבירא ליה דיש ברירה ,אבל

כוכביםכדאמרבכלהנידלעיל.ותירץהתוס'הרא"ש,דהנידלעילהוומצות

לרבי צריך עיון ,אמאי חלקו של עובד כוכבים פטור לגמרי ,אם חזר ומכרו

התלויות בקרקע ,וכיון שיש לגוי חלק בקרקע מסתבר לפטור אף חלק

לישראל ,דהא חלקו של ישראל מעורב בו ,וצריך לעשר לפי חציו ,ומהאי


הישראל ,אבל מזוזה לא מסתבר לפטור חלק הישראל בשביל חלק הגוי.

יב

