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בס"ד ,כו חשוון התשע"ב.

מסכת בכורות דף ט – דף טו

דףטע"א

לאו דווקא ,דהא סגי בטלה אחד ויכול להפריש עליו פעמיים .וכן איתא

א( מתני',אושניזכריםונקבהנותןטלהאחדלכהן.כתברש"יבד"הנותן

להדיאבתוספתא)פ"אה"ו(.

טלה אחד ,דבעי להפריש טלה נוסף מספק ,אבל משיירו לעצמו .וכן כתב

ו( מתני' ,שנאמר ופטר חמור תפדה בשה .פירש רש"י בד"ה שנאמר ,דקאי

הרא"ש)סימןי(.והוסיף,דהתנאלאחשבלהלהדיא,משוםדסמךארישא

ארישא דמתניתין דפדיון פטר חמור הוי בשה .וברבינו גרשום ביאר ,דהוי

דכבראשמועינןדמספקישלולהפרישטלהלעצמו.ואףדבסיפאגביאחת

מילתא באפי נפשה ואדלקמיה קאי ,ואתי לאשמועינן דאף דכתיב "תפדה

ביכרהואחתשלאביכרהנקטהתנאדמפרישטלהלעצמוולאסמךארישא,

בשה" ,לאו דווקא שה כשבים אלא אפילו מן העיזים ובין זכר ובין נקיבה.

היינו משום דבעי לאסוקי עלה "שנאמר פטר חמור תפדה בשה" .ועיין

ועייןלעיל)אותא(.

בשו"תדברימלכיאל)ח"בסימןפח(דתמה,דאימהשאמרהתנא"שנאמר

ז( תוס'ד"המאןתנא,בסוה"ד,מכלמקוםבספקמועטטובלהחמירבדבר.

פטר חמור תפדה בשה" ארישא דמתניתין קאי ,וכדפירש רש"י בד"ה

ובשיטה מקובצת )אות כד( הוסיף ,דמדלא נקט לה תנא דמתניתין להדיא,

שנאמר ,מנלן דפדיון פטר חמור בשה .וביאר ,דהרא"ש סבר דהאי קרא

משמע דאינו צריך להפרישו מספק .אמנם העיר ,דבסיפא גבי שני זכרים

נתינת טעם הוא להא דמפריש שה והוא לעצמו ,דהא כשנצטוו על פדיון

ונקבה דבעי להפריש עוד טלה מספק ,ולא קתני לה בהדיא .ומשום הכי

פטרחמורבשה,לאנצטווליתנולכהן,דהאקודםשנתקדשוהכהניםנאמר.

ביאר ,דהוכחת רבי ירמיה מהאדלא תני במתניתין להדיא ,דאםיצאו שני

וכןביארהמשךחכמה)שמותיג,יג(בכוונתמתניתין.

ראשיהםכאחדיתןשניטלאיםלכהן.והמהרש"איישבדבריתוס',דבשלמא

ב( מתני' ,שתי נקבות וזכר אחד וכו' אין לכהן כלום .הקשה הרש"ש ,הא

בסיפאאיכאלמימרדסמךעצמואבבאקמייתא.אבלארישאליכאלמימר

איכא ספק ספיקא לכהן ,דשמא נולד הזכר לבד ,ואף אי נולדה עמו נקבה,

הכי.

שמא הוא נולד ראשון ,ובמקום ספק ספיקא שפיר מוציאין ממון ,וכדכתבו

ח( תוס' ד"ה זכר ונקבה מפריש טלה לעצמו ,ואם תאמר לרבי יוסי הגלילי

התוס' בכתובות )ט (:ד"ה אי] .ולכאורה יש לומר דכיוון שאפשר שנקבה

וכו' .הקשה המהרש"א ,הא אף לרבנן יש להקשות ,דכיון דנקבה חוצצת,

לבדהיצאהראשונהאיןכאןספקספקאכרובלצדהזכר[

ומקצתאחותונפקאבהדיה,נימאסמוךהאימיעוטאלמחצהדנקבהיצאה

ג( רש"יד"הנותןטלהאחדלכהן,בסוה"ד,מפרישטלהוהואלעצמו.משמע

תחילה ונפטור .וכתב הצאן קדשים ,דלרבנן דאי אפשר לצמצם ,איכא

מדבריודלאסגיבאותוטלהשכברנתןלכהן.וכתבהרש"ש,דלשיטתרבינו

למימר דבאמת אין חילוק בין זכר לנקבה ,והכא שאני דכיון דאי אפשר

תם בתוס' לעיל )ד (:ד"ה ופודה ,דבמפריש שה מספק ,יכול לחזור ולפדות

לצמצםעלכרחךדאינהמקיפתוכולוומשוםהכילאהויחציצהוכדכתבו

עליו עוד ספיקי פטרי חמורים ,לכאורה הוא הדין הכא דקודם שיתנו לכהן

התוס'בד"האמררבאשי.אבללרבייוסיהגלילידאפשרלצמצם,ועלכרחך

יכוללחזורולפדותעלאותודכברהפרישולכהן.אמנםכתב,דיתכןדשאני

צריךלחלקדאףדזכראינוחוצץנקבהחוצצת],כיהיכידלאתיקשיקושית

הכאדכיוןדהראשוןבוודאישלכהןאינויכוללחזורולפדותעליו.

התוס'בד"האמררבאשי[,שפירהקשונימאסמוךמיעוטאלמחצה.

ד( רש"י ד"ה שני זכרים ושתי נקבות ,בסוה"ד ,אלא מפריש עליהן שני

ט( גמ',דאירבייוסיהגליליהאאמראפשרלצמצם.כתבוהתוס'לקמן)יז(:

טלאים לאפקועי איסוריהן והן לעצמו .אמנם הרמב"ם )פי"ב מביכורים

ד"ה אפשר לצמצם ,דאף רבנן מודו דמשכחת לה שיהיה בצימצום ,אלא

הכ"א( כתב ,דאפילו לעצמו אין צריך להפריש משום דיש כאן ספיקות

סברי דאי אפשר לדקדק בדבר לראות דיצאו תרוויהו כהדדי ומספק אינו

הרבה.וכתב הרש"ש,דלשוןהמשנה"איןכאןלכהןכלום"הכריחולרמב"ם

חייב ליתנו לכהן .והקשה בחידושי הגרע"א )שם( ,הא הכא לא איירינן

לבאר כן  .ובביאור דברי הרמב"ם כתב הכסף משנה ,דאף דבשני זכרים

בגוונאדהלידההיתהבפנינו,אלאדנמצאושניזכריםבדיר,וכיהיכידלרבי

ונקבה אחת אף הרמב"ם מודה דצריך להפריש אחד לעצמו ,היינו משום

יוסיהגליליסברינןדישלחושדנפקיבהדיהדדי,הואהדיןישלחושלרבנן,

דכיון דמחויב להפריש אחד וליתנו לכהן ,אמרינן ליה דיפריש עוד טלה

ואמאיקשיאלרבייוסיהגליליטפימלרבנן.

להוציא עצמו מן הספק ,אבל בשני זכרים ושתי נקבות דאינו מחוייב

י( גמ',האמיעט רחמנאהזכרים.פירשרש"יבד"ההאמיעט,הזכריםה"א

להפריש וליתן לכהן ,אף לא נתחייב להפריש לעצמו .והחזון איש )בכורות

יתירה משמע זו ולא אחרת .וברבינו גרשום ביאר ,דכתיב "הזכרים" יתירא

סימןיזסק"א( ביארטעםהפטור,משוםאףדאםבאנולדוןעלהולדגופיה

למעט] .ולביאור רבינו גרשום יש לומר ,דרבי ירמיה דלא מיעט פטר חמור,

אית ביה חדא ספיקא ,מכל מקום אם באנו לדון על האמהות אי חייבות

משום דסבר דלהא גופא כתיב "הזכרים" יתירא למימר דבכל זכרים נאמר

בבכורה,ישבכלאחתספקספיקאדשמאלאילדהזכר,ואףאםתמצילומר

האידינא[.

דילדהזכר,שמאילדהנקבהלפניו.

יא( תוס' ד"ה אמר רב מין במינו אינו חוצץ )השייך לעמוד ב( ,בתוה"ד,

ה( בא"ד,שם.כתב הרש"ש,דמהשכתברש"ידמפריששניטלאיםלעצמו,

אמאילאאמרכלשאינובבתאחתוכו'.הקשה בחידושיהגרע"א,הארבה

מסכת בכורות דף ט
כו חשוון התשע"ב
הוא דאית ליה בקידושין )נ (:להאי כללא ,אבל אביי פריך עליה ,ומשמע

למעטו,שפיראמרינןדהיתרעבודהבאדםנלמדמקרא).ח.ו.[(.

דליתליההאיכללא,ושפיראוקיאפילוכרבייוסיהגלילי.

יט( גמ' ,בשויו לא קאמרינן .כתב רש"י בד"ה בשויו ,דלא גרע מהקדשות,

יב( רש"י ד"ה אלא משום ,בתוה"ד ,דשמעינן מינה דאפשר לצמצם .העיר

ומקורו מהגמ' לקמן )יא .(.והקשה הקובץ ביאורים )אות א( ,היכי ילפינן

בחידושי הגרי"ז ,הא עיקר טעמיה דרבי יוסי הגלילי לאו משום דאפשר

פדיוןפטרחמורמהקדשות,האבהקדשותהפדיוןמשוםדהקדושהנתפסת

לצמצם ,אלא משום דרבי קרא דבתרי פטר רחם נמי איכא בהו קדושת

בדמים,אבלפטרחמורשאיןהקדושהנתפסתבדמיםהיכימהנילפדותואי

בכורה ] .אמנם לכאורה יש לומר ,דדווקא לאביי אמרינן דטעמו דרבי יוסי

לאוחידושהתורה.

הגלילי משום דרבי קרא דמשכחת לה אף תרי פטר רחם ,ומשום הכי סבר

כ( גמ',ישלךדברשהקפידהעליותורהלאפקועיאיסוראבשהוכו'.הקשה

למעטמדכתיב"הזכרים"פטרחמור.אבלרביירמיהסברדעיקרמאידיליף

החזוןאיש)בכורותסימןיזסק"ב(,וכילאשייךלמימרדמצוותובשהאףאי

רבי יוסי הגלילי מקרא היינו דאפשר לצמצם ,וממילא אמרינן דתרווייהו

ליכאעליואיסורהנאה.וביאר,דראייתומהאדאמרהתורה"שה"ולאמהני

קדושים,ומשוםהכיסברדהואהדיןפטרחמור,דמהיכיתיתילמעטו[.

שוויושלשה,דאינימאדהוימצותנתינהלכהןכשארמתנותכהונהולא



לאפקועיאיסורא,מהלישהמהלישוויו,האהכהןיכוללקנותשהבדמים,

דףטע"ב

וכפדיון פטר רחם דאדם דמהני אפילו בשווים של חמשה סלעים .אבל אי

יג( גמ',נהידאיאפשרלצמצםחציצהמיהאאיכא.ביארהצאןקדשים,דאין

נימאדאתילאפקועיאיסורא,שפיראיכאלמימרדמהנידווקאבשה.

כוונת הגמ' לאקשויי דיפטר בוודאי ,דמהיכי תיתי דיצא עמו ,אלא כוונתה

כא( גמ',והרימעשרשהקפידהעליו תורהוכו'.הקשההחזוןאיש)בכורות

דהוי ספק ויפרישנו לעצמו .והרש"ש כתב ,דקושית הגמ' על יצאו שני

סימןיזסק"ב(מאיקשיאליה,האבמעשרנמיאיכאהפקעתאיסוראכילה

ראשיהםכאחדדברייתא.

בגבולין,ומשוםהכיהקפידהתורהבכסףצורה.וביאר,דליכאלמימרדהאי

יד( רש"י ד"ה לימא קסברי ,בתוה"ד ,הא קודם שיצא כולו .כתב הרש"ש,

פדיון מדין חילול הוא ,דהא לא אשכחן חילול אלא באיסור הנאה ,אלא

דהאי כולו לאו דווקא ,דהא סגי ביציאת ראשו או רובו כדי להתקדש

גזירת הכתוב היא דכל שמכניס שוויו של המעשר לקדושת מעשר ,הותר

בבכורה.

המעשרגופיהבאכילהבגבולין.

טו( תוס' ד"ה לאפקועי איסורא מיניה ,בסוה"ד ,כמו כן אינו עורפו מספק.

כב( גמ' ,והרי שביעית דפדיונה מותר .הקשה הרש"ש ]וכן הטורי אבן

ביארהמהרי"טאלגאזי)אותד(,דהוקשהלתוס'מאישנאמשארספקמצות

בהקדמת ספרו[ מאי ראיה ,הא שאני שביעית דאף לאחר הפדיון באיסורא

עשה ,דאם מספקא ליה אי קיימה אי לאו ,מחויב לחזור ולקיימה ,ואם כן

קיימא וככל איסורי הנאה ,מה שאין כן פטר חמור ,דעל ידי הפדיון נפיק

כיון דמספקא ליה אי חייב לעורפו ,יש לו להפריש שה לפוטרו מעריפה.

לחולין.ועייןבשיעוריהגרי"מפיינשטייןמהשהאריךלבאר.

ועלה תירצו ,דכי היכי דאינו מחויב להפסיד ממונו וליתנו לכהן משום

כג( רש"י ד"ה שביעית ,בסוה"ד ,וקסלקא דעתיה דהאי מקשה דפדיון

דספיקא דממונא לקולא ,הוא הדין אינו מחויב להפסיד ממונו ולעורפו.

שביעיתמותרלעולםולאשמיעאליההאדאחרוןאחרוןנתפס.כתבהשפת

ובמנחתחינוך)מצוהכגאותב(תמהעלדבריו ,דבשלמאבמצוההבאהעל

אמת ,דאיכא למימר דאף המקשן ידע לה ,אלא כוונתו דמצינו דהנפדה

ידינתינתממון,איכאלמימרדגזרהתורהדכלספיקאדידהישלהקל.אבל

חמור מן הפודה ,דהא פירות שביעית לעולם באיסורן קיימו ,ואילו פדיונם

מצוות עריפה דאינה נתינת ממון לחברו אלא שיפסיד ממונו ,מהיכי תיתי

מותרעלידיחילול.ועלהמתרץ,דמכלמקוםלאמצינופדיוןדמותרלגמרי

דניזללקולא.ומשוםהכיביאר,דהשתאדסברינןדפטרחמורמותרבהנאה,

באופן שאף הנפדה לא יהיה אסור .ועיין עוד חזון איש )בכורות סימן יז

סברההגמ'דעלכרחךמצוותהפדיוןהיארקכדילקייםמצותנתינהלכהן,

סק"ג(.

ומצוותהעריפההיאבגוונאשאינומקייםחיובוליתנולכהן,והכאדמספק

כד( גמ' ,ואי בעית אימא רבי יהודהורבי שמעון בהא קרא קמפליגי דתניא

אינוחייבלקייםמצותנתינה,אףמצותעריפהליכא.ועייןעודבשעריישר

וכו'.הקשההחזוןאיש)בכורותסימןיזסק"ג(,דכיוןדאיכאברייתאדבקראי

)ש"הפ"ז(.

קמפליגי ,אמאי קאמר עולא דבסברא פליגי .וביאר ,דהאי תניא גבי איסור

טז( גמ',דתניאפטרחמוראסורבהנאה.כתבהרא"ש)סימןיא(,דלאילפינן

גיזהועבודהקאי,ושפיראיכאלמימרדאףאינימאדאיכאביהאיסורגיזה

להאיאיסוראמ"לאתגוז"דכתיבגביבכורבהמהטהורה,משוםדליתביה

ועבודה ,מכל מקום מותר בהנאה ,דומיא דשור פסולי המוקדשין שנפדה,

אלא קדושת דמים ,ואדרבה גרע משאר קדושת דמים ,אלא איסור הנאה

דאף דמותר בהנאה מכל מקום אסור בגיזה ועבודה .ומאידך איכא למימר

בעלמא הוא .אמנם הריב"ן במכות )כא (:ד"ה והן מוקדשין כתב ,דאליבא

נמידאףאישריבגיזהועבודה,אכתילאשריהנאתדמיו.

דרבי יהודה דאסרו בהנאה ,הלאו דלא תעבוד ולא תגוז נאמר אף בפטר

כה( ]גמ',אמררבהמודהרבישמעוןלאחרעריפהשהואאסור .בעיןמשפט

חמור.

)אותה(צייןלדבריהרמב"ם)פי"במבכוריםה"ד(.והרמב"םפסק)שם(כרבי

יז( גמ' ,והרי בכור אדם דצריך פדיה ומותר .הקשה הראשית ביכורים ,מאי

יהודה דאסר פטר חמור מחיים ,ולדידיה פשיטא דאף לאחר עריפה אסור,

ראיה ,הא כהנים בקדושתן עומדים ולא מהני להו פדיון ,ואפילו הכי שרי

ולכאורה צריך עיון אמאי הוצרך העין משפט לציין פסק הרמב"ם באיסור

ליהנותמהם,והיינומשוםדבאדםלאשייךאיסורהנאה.ותירץ,דמכהנים

הנאהלאחרעריפה.ונראהלומר,דסברדאףלרבייהודהישחידושבאיסור

אינהראיה,דהאקדושתןעליהםרקבזמןשבגדיהםעליהם,ומשוםהכישרו

ההנאה דלאחר עריפה ,וכדאמרינן לקמן )י (:דאי לאו קרא הוי אמינא

בהנאה ,אבל בכור דקדושתו מרחם ולא תליא בבגדים שפיר איכא למימר

דעריפהכפדיהולאחרעריפהישלהתירו)ח.ו.(.ועודישלומר,דאיכאנפקא

דאסור.

מינהביןאיסורוקודםפדייתולאיסורולאחרעריפתו,דקודםפדייתואכתי

יח( ]רש"י ד"ה בכור אדם ,בסוה"ד ,דהא לא אשכחן דאסור .לכאורה יש

איתביההרווחדביןשוויהחמורלשוויהשה,אבללאחרעריפתו,ליתליה

להעיר,דלהלןמסקינןדהיתרעבודהבבכוראדםנלמדמדכתיב"לאתעבוד

ביהכלל,כמבוארשםבסוגיא[.

בבכור שורך" .וצריך לומר ,דהכא דסברה הגמ'  דבעינן ראיהלדבריו דרבי

כו( רש"י ד"ה ופטר חמור ,ששחטו .העיר השפת אמת ,דלרבי יהודה דאסר

יהודה דאוסרו בהנאה ,דבלאו הכי איכא למימר מסברא דשרי ,אי נימא

פטרחמורבהנאהניחא.אבללרבישמעוןדהתירבהנאתומחיים,אמאיעל

דאיכא ילפותא להתיר עבודה בבכור אדם ,אמאי לא נילף מהא גופא

ידי השחיטה יאסר ,הא רק בעריפתו נאסר .ורצהלתרץ ,דכי היכי דבעגלה

דדווקא בכור אדם שרי ,אבל פטר חמור דלא כתיב ביה היתרא ,באיסורו

ערופה ירידתה לנחל איתן אוסרתה ,הוא הדין בפטר חמור הכנתו לעריפה

קאי .אבל להלן דאמרינן דטעמו דרבי יהודה הוא משום דלא אשכחן קרא

אוסרתו ,ואם שחטו לאחר מיכן אינו מטמא טומאת אוכלין אליבא דרבי

ב

מסכת בכורות דף ט – דף י
כו חשוון – כז חשוון התשע"ב
רבנן דסברי דאף גמל במעי פרה שרי ,ולדידהו מוכרח דאין הסימן גופיה

שמעון.אמנםבסוףדבריודחהדבריו,עייןשם.


סבתההיתר,אלאהויסימןלהיתר,וכדכתבהמהרי"ט)ח"אסימןנא(.ועיין

דףיע"א

עודבשו"תחזוןנחום)סימןנזאותה(.

א( רש"י ד"ה לדידיה נמי ,בסוה"ד ,דבהמה בחייה בחזקת איסור היא



עומדת .העיר הרש"ש ,דאף אי היתה מותרת מחיים ,מכל מקום לא חשיב

דףיע"ב

שעתהכושרהואילואיןחימקבלטומאה.

ט( גמ' כגון ששחטו להתלמד בו .עיין בחכמת שלמה לשולחן ערוך )יור"ד

ב( גמ',ואםאיתאדלאחרעריפהשריוכו'.הקשההחקנתן,דלמאי דפירש

סימןג(דכתב,דמוכחמסוגייןכדבריהיםשלשלמה)פ"בחוליןסי"ג(,דאף

רש"י לעיל )ט (:ד"ה ופטר חמור ,דאיירי כששחטו ,הא שפיר איכא למימר

למאידקיימאלןדלאבעינןכוונהלשחיטה,מכלמקוםכלשמתכווןלהדיא

דאףרבישמעוןמודהדלאחרעריפתושריבהנאהמשום"דנעשיתמצוותו",

לאלשםשחיטה,לאהוישחיטה.

והכא אסור בהנאה כיון ששחטו .ותירץ ,דכיוון דמחיים התירו בהנאה ,אי

י( גמ' ,אלא לאו איסורו חישובו איכא בינייהו .כתב רש"י בד"ה אלא לאו,

נימא דאף לאחר עריפה הותר בהנאה ,מהיכי תיתי שעל ידי שחיטה יאסר

דאיסורו חישובו בהדי שחיטה כהאי גוונא איכא בינייהו .מבואר מדבריו

בהנאה.אבלאינימאדלאחרעריפהאסורבהנאה,שפיראיכאלמימרדאף

דלא סגי בהא דשחטו להתלמד ,אלא בעינן נמי הא דאיסורו חישובו ,אלא

על ידי שחיטה אסור .עוד כתב ,דאיכא למימר דרבי שמעון סבר דאף אם

דאיסורו חישובו גרידא לא מהני ,וכדכתב רש"י לעיל )עמוד א( ד"ה אלא

שוחטו יצא ידי חובת עריפה ,כי היכי דכתבו התוס' במנחות )קא (:ד"ה

אמר רבא .אמנם רבינו גרשום כתב ,דהאי איסורו חישובו לא הוי כדלעיל,

ועגלהערופהגבישחיטתעגלהערופה.

דהא דחינן דכולי עלמא לא אמרינן איסורו חישובו .אלא איסורו דאמרינן

ג( גמ' ,אי דחשיב עליה הכי נמי וכו' .כתב הרש"ש )לעיל ט :על רש"י ד"ה

הכאהיינושחיטהשאינהעשויהלאכילהאלאלהתלמד,דבהאפליגירבנן

ושור הנסקל( ,דאי חשיב עליה ,צריך לומר דאיירי בשוחטו לעובד כוכבים,

ורביאליעזראיחשיבאמחשבהאולאו.

וכפירוש הראשון ברש"י לעיל )ט (:ד"ה ושור הנסקל .אבל אי איירי בדלא

יא( גמ',ממאידלמאטעמאדרביאליעזרהתםדשאניעורבוכו'.העירהאור

חשיב ,צריך לומר דאיירי בעורפו וכפירוש השני ברש"י שם ,ונפקא מינה

שמח)פ"ימטומאתאוכליןה"ג(,דלכאורהנראהדמאידקאמררביאליעזר

לעניןפחותמכביצה.

דם שחיטה לעולם מכשיר ,אהכשר דעלמא קאי ,וכשיטתו במכשירין )פ"ו

ד( גמ' ,הואיל ואיסורו חישובו .כתב האור שמח )פ"ב ממאכלות אסורות

מ"ז( דדם בהמה חיה ועופות אפילו טמאים מכשירים ,ולא כנראה מסוגיין

ה"ג( ,דרבי שמעון דלא סבר איסורו חישובו לטעמיה אזיל דאית ליה "כל

דרביאליעזרונימוסאגופיהדעורבקאי.וכתב,דמסתבראדטעותסופרנפלה

שהוא"למלקות,ואפילושלאכדרךהנאתןאסור,וכדכתבוהתוס'בשבועות

בספרים,וצריךלגרוס"דלמאטעמאדנימוסהתםדשאניעורב",וכוונתהגמ'

)כג (:ד"ה דמוקי ,ואם כן מהא דאסרה תורה ליכא ראיה דאית ליה שם

דנימוסורביאליעזרלאובהכשרעורבגופיהאיירי,אלאבהאדדמומכשיר

אוכל .אבל רבנן דסברי דבעינן שיעור כדי לחייבו ,שפיר איכא למימר

לעלמא ,דנימוס סבר דווקא דמו דעורב מכשיר הואיל ויש לו סימני טהרה.

דמדאסרהתורהפטרחמור,עלכרחךדאיתביהשםאכילה.

ואף מאי דאמרינן בסוף סוגיין דנקט שחטו להתלמד משום נימוס ,צריך

ה( רש"יד"הצריכהמחשבה,לטמאטומאתאוכליןאםנגעבהןשרץ.הקשה

לגרוסדמשוםרביאליעזרנקטה,דלשיטתודווקאהיכאדשחטולכלהפחות

בחידושי הגרע"א ,הא מוכח בנדה )נא (.דכל שסופו לטמא טומאה חמורה,

כדילהתלמדחשיבדםשחיטה,ומכשיר.

איןצריךלאהכשרמיםולאהכשרשרץ.וכןכתברש"יבזבחים)קה(.ד"ה

יב( ]גמ,מאיטעםהואילוישבוסימניטהרהוכו'.לכאורהצריךעיון,מהא

אמריבמערבא.ותירץ,דכוונתהסוגיאבנדהדלאמשכחתלהדהכשרשרץ

דגבי נבלת עוף טהור גופיה אמרינן לעיל )עמוד א( דאינה מטמאה בלא

לאבעינןוהכשרמיםבעינן,אבלוודאיאיכאלמימרדהכשרמיםלאבעינן

מחשבה ,והכא אמרינן דלהאי טעמא אפילו שחטו במתעסק דהוי כנבלה

אבל הכשר שרץ בעינן .והכי משמע פשטות הסוגיא בחולין )קכא .(.ומה

איתביהטומאה.ושמאאףהכאאיירידווקאבשווקים).ח.ו.[(.

שכתברש"יבזבחים)קה(.ד"ה אמריבמערבא,היינולפימשמעותהסוגיא

יג( תוס'ד"המאיאיריאלהתלמד,בתוה"ד,וכנחרודמיואףעלגבדאזלא

שם,דמשמעדסביראלהדלאבעינןאףהכשרשרץ.

היהמכשיר.העירבחידושיהגרי"ז,דמתעסקנמישחיטההיא,דהאבחולין

ו( גמ' ,ונבלת עוף טהור והחלב בכפרים צריכים מחשבה .עיין ברש"י ד"ה

לא בעי כוונה לשחיטה ,ובוודאי דדמו מכשיר .ומאי דאמרינן הכא "מאי

בחלב נבלה הא לא מטמא טומאה
והחלב" ,דאי ֵ
בכפרים ,דלא גרסינן " ֵ

איריא להתלמד אפילו מתעסק נמי" היינו משום דאיירי במחשבת אוכלין,

חמורה ופשיטא דבעי הכשר ,ואי בשחוטה דכבר הוכשר אגב הבהמה ,הא

ועלה אמרינן דאף בדליכא מחשבה כלל יש לטמאו משום סימני טהרה

לחלב .והמלאכת שלמה
ֵ
מסקינן בחולין )קכח (.דאין השחיטה מכשרת

דידיה.

ואייריבחלבשלנבלתחיהדסופו
ֵ
)עוקציןפ"גמ"ג(כתב,דשפירגרסינןלה,

יד( גמ' ,לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ .עיין בשו"ת דאינו רוצהשבט הלוי

לטמא טומאה חמורה וכדאמרינן בזבחים )ע (:יצאה חיה שחלבה ובשרה

)חלקב סימןקעד(,דדןהאםחיובעריפההוארקהיכאדאיןרוצהלפדותו,

מותר.ועייןבאותהבאה.

אואףהיכאדאיןלובמהלפדותו.

והחלב לא גרסינן וכו' .כתב הערוך לנר
ז( רש"י ד"ה בכפרים ,בתוה"דֵ  ,

טו( גמ' ,רישא בהנאת דמיו .כתב רש"י בד"ה בהנאת דמיו ,אם השכירה

)כריתותכא,(.דלפימהשפירשרש"יבד"הוחלב,דבשומןשלנבלהטהורה

לאחרים .והרמב"ם )פי"ב מביכורים ה"ד( כתב ,דאם מכרו דמיו אסורין.

חלב דאסור באכילה אפילו בשחוטה טהורה נאמר בו
איירי ,ניחא .דדווקא ֵ

והראב"ד השיג עליו ,הא פדיון פטר חמור לאו מן האיסורין שתופסין את

"יעשהלכלמלאכה".אבלשומןדבטהורהשחוטההותרבאכילה,הריהוי

דמיהם הם .ובתשובות הגרע"א )ח"א סימן קס( כתב ,דאיסורי הנאה אינם

כחלבחיהדמרבינןלהבזבחים)ע(:מדכתיב"ואכללאתאכלוהו"יצאהחיה
ֵ

תופסין את דמיהם משום דאין בכוחם להפקיע האיסור הנאה .אבל פדיון

שחלבה ובשרה מותר ,והוא הדין נימא יצא שומן שמותר באכילה ושפיר

פטרחמורשמפקיעהאיסורעלידיפדיון,שפיראיכאלמימרדכיוןשהפטר

איתביהמשוםטומאהחמורה.

חמור אסור בהנאה ,אף תופס את דמיו ואסורים בהנאה .והמחנה אפרים

ח( גמ',ואמררבישמעוןמהטעםהואילוישבהןסימניטהרה.כתבבשו"ת

)בהגהותיולרמב"ם(כתב,דרקלמוכרעצמואסרומשוםקנסכיהיכידאסור

דובבמישרים)חלקאסימןפט(,דרבישמעוןלשיטתולעיל)ו(:דגמלבמעי

בשאראיסוריהנאהלמחליףעצמו.והרא"ש)סימןיא(כתב,דשרילכתחילה

פרה אסור ,דלדידיה איכא למימר דהסימנים גופייהו הם הגורמים היתר

למוכרו לדמים דבין שה לחמור ,והאי הנאת דמיו דאמרינן ,היינו למוכרו

ואיסור,ומשוםהכיאמרינןדכלשישבוסימןטהרהבכללאוכלהוא.אבל

כנגדכולולאותושאינויודעשהואפטרחמור.

ג

מסכת בכורות דף י – דף יא
כז חשוון – כח חשוון התשע"ב
טז( גמ',סיפאבהנאתגופו.כתבהרא"ש)סימןיא(,דהנאתגופוהיינושעובד

דאמרברגיאמדרבנןקאמר,היינודכיוןדמדרבנןתיקנוברגיא,לאהויליה

בו או גוזז שערו כדי ליהנות הימנו .אבל סתם גזיזה שריא ,דלא נאמר בו

לרבנחמןלמסתםשיעוריהכדאורייתא.ועייןבאותהבאה.

האיסורדלאתגוז.ועייןלעיל)ט(:אותטז.

ו( גמ' ,אמר רבא הלכתא ברגיא .הקשה המהרי"ט אלגאזי )אות ו( ,כיון

יז( רש"י ד"ה לפיכך יופסד ממונו .יכפוהו בית דין לעורפו לאחר שלושים

דאמר רבי טרפון דאיכא שיעורא דעין יפה ,עין רעה ועין בינונית ,מהיכי

כדמפרש לקמן )יג .(.כתב המנחת חינוך )מצוה כג אות ו( ,דמשמע דעל

תיתי לרבא דליכא להני שיעורין ולעולם שיעורו ברגיא .וכתב ,דמדברי

כורחו יכפוהו לעורפו .ותמה ,אמאי אם רוצה עתה לפדותה כתיקונה לא

הרמב"ן)בהלכותיו(וכןמדבריהרא"ש)סימןיב(נראהדלאגרסיכלללהאי

נניח לו .והוסיף ,דמדברי הרמב"ם והפוסקים נראה ,דוודאי דיכול לפדותו,

דרבא.ומאידמקשינןהלכתאאהלכתא,היינואמאידפסקרביטרפוןדאיכא

אלאדאםלארצהלאלערוףולאלפדות,כופיןאותולעורפו.

שיעוראלעיןיפהועיןרעהועיןבינונית.

יח( גמ' ,לעולם רבי יהודה וכגון שאינו שוה אלא שקל .כתב החזון איש

ז( גמ' ,קשיא הלכתא אהלכתא לא קשיא כאן בבא לימלך וכו' .כתב רש"י

)בכורותסימןיזסק"ה(,דלרבישמעוןאףדליתליהרווחאדביניביני,מכל

בד"ה בא לימלך ,דכשבא לימלך אמרינן ליה דיתן לכהן שה ברגיא דהוא

מקוםכיוןדמותרבהנאהאיתביהשוהפרוטה,דהאיכוללעבודבו.אמנם

תלתא זוזי ,אבל בעושה מעצמו ונתן שה בת דנקא ,לא כייפינן ליה ליתן

הוסיף,דלאחרשלושיםיום,איןלולעבודבוולהחמיץהמצוה.

יותר .וברמב"ם )פי"ב מביכורים הי"א י"ב( לא חילק ,אלא כתב ,דהני מילי

יט( גמ' ,תפדה מיד .הקשה המהרי"ט אלגאזי )אות יד( ,היכי קתני דפודין

כשהיודמיהחמורמשלשהזוזיםומעלה,אבלבשוהפחותאיןפודיןאותו

אותו מיד ,הא עד שלא עברו עליו שמונה ימים אכתי בכלל ספק נפל הוא

אלאבשהאובשלשהזוזין.וכתבהכסףמשנה,דשמאגירסאאחרתהיתה

ולאו בר פדיון הוא .ואי נימא דהקרא איירי בידוע דכלו חודשיו ,הוא הדין

לו.ועייןבביאורהגר"א )יורהדעהסימןשכאסקי"א(,דהרמב"םגרס"כאן

נימאדהקראד"ופדויומבןחודשתפדה"בכלולוחודשיואיירי,והיכאיליף

בשה כאן בשוויו" .וביאר ,דבשה יכול לפדות אפילו בפטרוזא ,אבל בבא

מינה רבן שמעון בן גמליאל בשבת )קלה (:דכל ששהה באדם שלושים יום

לפדותבשוויו,אינויכוללפדותבפחותמרגיא.

אינונפל.ובערוךהשולחן)יורהדעהסימןשכאס"ד(כתב,דהתורהסמכה

ח( רש"י ד"ה בעושה מעצמו ,ונותן בר דנקא לא כייפינן ליה טפי .העיר

אהאדרובוולדותבניקיימאנינהו.

בחידושיהגרי"ז,מהשייךלכפותוליתןיותר,האכברנפדה.

כ( גמ',תפדהמידתפדהכלשהואפשיטא.כתבהחזוןאיש)בכורותסימןיז

ט( גמ',אמררישלקישמישישלופטרחמורואיןלושהלפדותווכו'.כתב

סק"ה(,דאיןכוונתהגמ'להקשותדפשיטאדהכיהוא,דהאדעתרביאלעזר

הביתיוסף)יורהדעהסימןשכא(,דמשמעדדוקאבאיןלושהיכוללפדותו

לקמן )יב (:דאינו פדוי מיד ,וכן דעת רבי יוסי בר יהודה דאינו נפדה בכל

בשארמילי.אמנםהטור)שם(כתב,דכשםשפודהובשהכןפודהובכלמה

שהוא.אלאכוונתהלאקשויימאיסלקאדעתיןלמימרדאינופודהמידואינו

שירצה ,ומשמע דלכתחילה נמי יכול לפדותו בכל מילי .ובדברי חמודות

פודהבכלשהוא.

)סימן יב אות כו( כתב ,דלישנא דגמ' אינו מוכח ,דפשיטא דאם יש לו שה



יפדהו בשה ,דאטו בשופטני עסקינן דיש לו שה שיכול לפדותו בכל שהוא,

דףיאע"א

ויפדנובשארמיליבשוויו.

א( גמ',ההואבהשגידכתיב.כתברבינוגרשום ,דאםאיןלנודרליתןשקל,

י( גמ',ואםאיןלושהלפדותופודהובשויו.כתבהאורשמח)פי"במביכורים

פטור.וכתבבחידושיהגרי"ז,דמדברירש"יבד"הבהשגידנראה,דדיןהוא

הי"א( ,דאף דלענין פדיון פטר רחם יכול הכהן לומר לדידי שויא לי,

ב"ערך" דאינו בפחות משקל ,אבל וודאי דאף אם לו השג יד דשקל ,אינו

וכדאיתאבקידושין)ח.(.היינומשוםדהואזכותממוןדזיכתההתורהלכהן.

נפטרמחיובו,ואםיתנולושקלמחויבליתנולכהן.

אבלפדיוןפטרחמורדאתילהפקיעומידיאיסורהנאה]למאידמסיקדכרבי

ב( גמ',אפילופטרוזאבתדנקא.הרמב"ם)פי"במביכוריםהי"א(כתב,אפילו

יהודהאתיא[,לאמשכחתלהאלאבאופןדאמרהתורה.ובסוףדבריוכתב

בשהבתדינר.וכתבבביאורהגר"א)יורהדעהסימןשכאסק"י(,דדינרלאו

עוד,דאףלרבישמעוןדשריבהנאהקודםפדיונו,מכלמקוםמהאדאםנתן

דווקא דהא אמרינן בסוגיין דאפילו בדנקא .ועיין בדרך אמונה )פי"ב

הפטר חמור עצמו לכהן אמרינן לקמן )יב (.דמחויב הכהן לפדותו ,חזינן

מביכורים הי"א( שכתב בשם ספר יפה תואר ,דאף דנקא לאו דוקא .אמנם

דאיכאמצוהבפדיוןגופיהואינורקזכותממוןלכהן,ומשוםהכיאיןלפדותו

בראשית ביכורים נסתפק בדבר .וכן נסתפק אי נימא דדנקא לאו דווקא ,אי

אלאכאופןהמבוארבתורה.

מהניאפילובפחותמשוהפרוטה.ועייןעודבמנחתחינוך)מצוהכב(.

יא( גמ',לאיהאחמורמןההקדש.הקשההטוריאבן)מגילהכג:ד"האדם

ג( גמ' ,רבי יהודה נשיאה הוי ליה פטר חמור שדריה לקמיה דרבי טרפון.

מיקדיש(,האעלכרחךחמורכחפדיוןפטרחמורמןההקדש,דהאבהקדש

העירבהגהותהיעב"ץ,דרבייהודהנשיאהמעולםלאראהלרביטרפוןדהוי

קיימא לן בקידושין )יא ,(:דהקדש שוה מנה שחיללו על פרוטה מחולל.

קשישמיניהטובא.וכתב,דצריךלומרדתרירביטרפוןהוי.ובהגהותהגרי"א

ובפטרחמורכלדאינופודהובשוויואינופדוי.ותירץ,דמאידמהניבהקדש

חברכתב,דהיהרבייהודהנשיאהקדמוןבזמנושלרביטרפון.

לפדותובפחותמשוויו,היינודווקאהיכאדהמקדישגופיהפודהו,וכדכתבו

ד( גמ' ,שדריה לקמיה דרבי טרפון .כתב בביאור הגר"א )יורה דעה סימן

התוס'בתמורה)כז(:ד"הלאאמרו].ולכאורהישלהעירעלדבריהםמלקמן

שכא סקי"א( דמדברי הרמב"ם )פי"ב מביכורים הי"א( נראה דפירש הגמ'

)כה (.דמבואר דאף גבי פדיון פרה אדומה דעביד גזבר שייכא הא דאמר

כפשוטה ,דרבי יהודה נשיאה שלח הפטר חמור גופיה לרבי טרפון ,משום

שמואל).ח.ו .[(.והיינוטעמאדכיוןדהקדושהחלהעלפיוקילאהיאלגביו.

שרצהלפדותובשוויו,ועליהקאמרדעיןיפהבסלעועיןרעהבשקלובינונית

אבלפטרחמורדקדושתומרחם,איןפדיונוחלבפחותמשוויו.והאורשמח

ברגיא ,דהיינו דבעין יפה יש לפדותו בשוויו רק אי שוה לכל הפחות סלע,

)פי"ב מביכורים הי"א( כתב ,דמאי דבהקדש מהני לפדותו בפחות משוויו

אבלאישוהפחותמסלעלאיפדנובשוויואלאבשה.ועייןבאותז].אמנם

היינומשוםדליכאדיןאונאהלהקדש,אבלפטרחמורדהואממונושלכהן,

בפשוטו צריך לומר דשדר לשאלתו קמיה דרבי טרפון ,כמה יהיה שוה

האאיתביהאונאהואינויכוללפדותופחותמשוויו.ועייןבאותהקודמת.

השה[.

והמנחתחינוך)מצוהכבאותד(כתב,דאףגביפטרחמוראיפדהובפחות

ה( גמ' ,אמר ליה הרי אמרו עין יפה וכו' .כתב המהרי"ט אלגאזי )אות ו(,

משוויו,בדיעבדהויפדיוןכדאמרינןבהקדש.

דרביטרפוןסברכרבנןדדרשינןמ"תפדה"דאפילוכלשהוא,אלאדמדרבנן

יב( גמ' ,שם .הקשה בקובץ ביאורים )אות א( ,היכי ילפינן פדיון פטר חמור

תיקנו עין יפה עין רעה ועין בינונית .ומאי דמקשינן "קשיא הלכתא

מהקדש ,הא בהקדש חלה הקדושה על פדיונו וההקדש נפק לחולין ,אבל

אהלכתא",ולאאמרינןדרבנחמןדאמרבכלשהואמדאורייתאאיירי,ורבא

בפטר חמור דלא חלה כלל קדושה על הפדיון ,מהיכי תיתי דיהני ,ודווקא

ד

מסכת בכורות דף יא
כח חשוון התשע"ב
בשהיהנימגזירתהתורה.

ביןערךהחמורלפדיון[.

יג( גמ',שם.הקשההחזוןאיש)סימןיזסק"ב(,דבשלמאלרבייהודהדפטר

כ( גמ',ואףעלפישאיןלועכשיוישלולאחרמכאן.כתבהשעריישר)ש"א

חמור אסור בהנאה ,שפיר ילפינן מהקדש דמהני פדיון בשוויו ,אבל לרבי

פ"ט( ,דאף דלענין קונמות כתב הרשב"א )הביאו הר"ן בנדרים )פה (.ד"ה

שמעוןדליכאאיסורהנאהאלאמצותנתינהלכהןגרידא,מנלןדמהניפדיון

מהאשמעינן(דהאוסרפירותיובקונםיכולכלאדםליטלוהימנוולאמהני

בשוויו ,הא לא שייך ביה לא יהיה חמור מן ההקדש .וכתב ,דאפילו הכי

מהשיכוללהישאלעליהם,פטרחמורשאנימשוםדאףעתהבאיסורונתנה

קיימאלןדלאשייךשפדיוןפטרחמוריהיהחמורמןההקדש.

התורה אופן ליהנות ממנו דרך היתר .אבל קונמות הרי כל עוד שהוא

יד( גמ',הפודהפטרחמורשלחבירופדיונופדוי.כתבוהתוס'בד"ההפודה,

באיסורואיןלושוםאופןליהנות.

דהיינו כיון דלא כתיב ביה בעלים ,ולא דמי לתרומה דאיבעיא לן בנדרים

כא( גמ' ,ותו לא מידי .עיין רש"י בסוכה )לו (:ד"ה ותו לא מידי דפירש,

)לו (:אי בעי דעת בעלים .וכתב המחנה אפרים )הלכות זכיה סימן ז(,

דהיינו למימר דתו אין לדון בדבר זה.אמנם מרבינו גרשום )בסוגיין( נראה,

דכוונתם,דאיןמצוותפדיוןהפטרחמורמוטלתעלהבעלים,ומשוםהכיאין

דהאי"ותולאמידי"היינוסיוםהראיה,דהאפטרחמורכהקדשדמי,וישלם

צריך לדעתן .וכתב החזון איש )סימן יז סק"ח( ,דמכל מקום "מצוה דידיה"

קרןותולאמידי.

היא ויכול לעכב עליו .והמהרי"ט אלגאזי )אות ז( כתב ,דבשיטה מקובצת

כב( גמ',אלאבישראלשהיולועשרהספקפטריחמורים.כתבהתוס'בד"ה

)מכתב יד( גרס בתוס' "דהתם כתיב אתם גם אתם לרבות שלוחכם שהם

שהיולו,דמאידנקטעשרהלרבותאהוא.והמהרי"טאלגאזי)אותח(כתב,

כמו הבעלים ולכך בעינן מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם ,אבל

דלשיטת הרמב"ם )פ"ב מבכורות ה"ו( דתקפו כהן לספק בכור אין מוציאין

הכאלאאיתרבישליחמכללבעלים".ומבואר,דאיןכוונתהתוס'דהמצווה

מידו,בדווקאנקטועשרה,דאיבאחדהאאינויכוללפטורעצמובממונושל

אינה מוטלת על הבעלים ,אלא דאף דמוטלת עליהם ,מכל מקום יכול כל

כהן ,אבל השתא דאיירי בעשרה ספק פטרי חמורים דחייבים במעשר בפני

אחד לפדותו מדין שליחות וזכיה .והוסיף ,דכן מבואר מדברי הריטב"א

עצמן,שפיריכוללעשרןמיניהוביה.

בקידושין )כג (:דכתב ,דלרב הונא דאמר הכא דפדיונו פדוי ,הוא הדין

כג( גמ' ,דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ישראל שהיו לו וכו' .הקשו

דפשיטא ליה דאף בתרומה לא בעינן דעת בעלים .ואי נימא דשאני פדיון

התוס'בבבאמציעא )ז(.ד"המפרישעליהם,מאיקמשמעלןרב נחמן,הא

פטר חמור דלאו בבעלים תליא ,מאי פשיטותא איכא לתרומה] .וכן כתב

קתני להדיא דאף הספיקות נכנסים לדיר להתעשר .וליכא למימר דאתי

המשנהלמלך)פ"דמתרומהה"ב(בדעתהרמב"ם[ועייןבאותהבאה.

לאשמועינן דמעשרן והן שלו ,דהא נמי פשיטא ,דכיון דמעשרן וודאי דשלו

טו( גמ',איבעיאלהופדיונולפודהאופדיונולבעלים.כתבוהתוס'בבאקמא

הן ,דאםהיו של כהן הרי לא היה מעשר עליהם ,וליכא למימר דהא גופא

)סח (:ד"ה הוא דאמר ,דמדאיבעיא לן אי פדיונו לפודה או לבעלים ,משמע

אתי לאשמועינן דמעשר בהמה שלו הוא ,דהא נמי מילתא דפשיטא הוא

דפודה אפילו שלא מדעת הבעלים ,דאי מדעת הבעלים פשיטא דפדיונו

דממון בעלים הוא] .אמנם עיין בחידושי הריטב"א )בבא מציעא ז (.דנקט

לבעלים.והקשומאישנאמפדיון"כרםרבעי"דאינויכוללפדותאלאמדעת

דמעשר בהמה ממון שבט הכהונה הוא .ועיין במהרי"ט אלגאזי )אות ח(

הבעלים.ותירצו,דכיוןדאסורבהנאה,הויכהקדששיכולכלאדםלפדותו,

שהאריך,ועייןמהשכתבנובחוליןקלו:אותכו[.

אלא דלא דמי לגמרי להקדש ,דהא בהקדש פשיטא דפדוי לפודה ,ואילו

כד( גמ' ,שנפלו לו מבית אבי אמו כהן ואותו אבי אמו כהן נפלו לו מבית

בפטר חמור מסקינן דפדיונו לבעלים .וכתב המהרי"ט אלגאזי )אות ז(,

אביאמוישראל.הקשהבשמןרוקח,אמאילאנקטדאותוכהןירשהמאמו

דמדבריהםמבוארלהדיאדמצוותפדיוןפטרחמורלאתליאדווקאבבעלים .הישראלית .ותירץ ,דכיון דאמו היתה פטורה ממצות פדיון ,תו לא אמרינן
טז( גמ',שם.הקשהבחידושיהגרי"ז,מהשייךלדמותולהקדש,האבהקדש

ביהדהויכמופרשבידודכהןוכברזכהבהם.

ענין הפדיון היינו "קניה מהקדש" ,ומשום הכי פדיונו לפודה) ,ועיין שם

כה( גמ' ,וצריכא דאי אשמועינן קמייתא משום דקא מפריש וקאי .פירש

שהביא כן מהגר"ח( אבל בפטר חמור דענין הפדיון הוא אפקועי איסורא,

רש"י לקמן )עמוד ב( ד"ה משום ,דהטלה מופרש מהפטר חמור דכל אחד

מהיכי תיתי שהפדיון יהיה לפדוי .וכתב ,דשמא הא גופא בעינן למימר

עומדלעצמו.והעירהרש"ש,דהאניחאהיכאדישלכהןטלה,אבלאםאין

דמהקדשילפינןלהדעניןהפדיוןהואמשוםקנין .עודהקשהדבהקדשאיכא

לו טלה מאי איכא למימר .ומשום הכי ביאר ,דהפטר חמור כבר מופרש

נתינת כסף דכתיב "ונתן הכסף וקם לו" ,אבל הכא מאי נתינת כסף איכא,

ועומד לעצמו ,ולא דמי לתרומה דכל דלא הפרישוה מעורבת היא בטבל.

הריהכלשלו.ומשארבצריךעיון.

והחזוןאיש)בכורותסימןיזסקי"א(ביאר,דחיובהנתינהבפדיוןפטרחמור

יז( גמ',אודלמאכיוןדקנילהובביניביני.הקשה השיטהמקובצת)הנדפס

אינו חל מחמת ההפרשה ,אלא דמעיקרא מוטל עליו ליתן לכהן שה בעד

במזבח כפרה( ,הא אף בהקדש משכחת לה ביני ביני ,דהא אמר שמואל

הפטר חמור ,ולא דמי לתרומה ומעשר דכל דין הנתינה מתחדש רק לאחר

דהקדש שוה מנה שחיללו על פרוטה מחולל .ותירץ ,דדווקא בעלים יכול

ההפרשה.

לחלל על שוה פרוטה ,והכא דאחר פודה פודהו דווקא בשוויו ,וליכא ביני



ביני.

דףיאע"ב

יח( ]גמ',שם.לכאורהישלהעיר,דהאלעיל)ט:י(:אמרינןדאףלרבייהודה

כו( רש"י ד"ה ואתו אבי אמו כהן ,רבותא קמשמע לן וכו' .כתב הצאן

דאסר פטר חמור בהנאה ,מכל מקום המקדש בפטר חמור מקודשת משום

קדשים ,דגבי פטר חמור לא פירש רש"י האי רבותא ,משום דדווקא גבי

דאיכא ביני ביני ,ואיך שייך למימר דלאו ממונו הוא ודמי להקדש) .ח.ו(.

תרומהדהכהןגופיהנמיחייבלהפריש,איכארבותאבהאדאינוחייבליתנו

ואוליישלומרדהאדלעילהיינודווקאלהאיגיסאדאיןקנוילפודה[.

לכהן,דסלקאדעתיןדישלוליתנולכהןכיהיכידאביאמוהיהנותנהלכהן.

יט( גמ',הגונבפטרחמורשלחבירומשלםתשלומיכפללבעלים.כתבהאבן

אבל גבי פטר חמור דהכהן גופיה אינו מחויב בפדיון ,לא הוי רבותא כולי

האזל )פ"ב מגניבה ה"ג( ,דתשלומי הכפל הם על כל החמור ולא רק על

האי.וכןכתבהרש"ש.

השווידביניוביני,דכיוןדכלהחמוריהיהשלולאחרהפדיון,חשיבבעליו.

כז( גמ' ,אלא דמרחינהו ישראל ברשות עובד כוכבים .פירש רש"י בד"ה

]ולכאורה לדבריו אף אם אינו שוה טפי מן הפדיון ,הכפל שלו[ .אמנם

דאמרחינהו,דאייריבישראלשהיהאריסבשדה דגוי.וכתבהשיטהמקובצת

המנחתחינוך)מצוהנדאותט(כתב,דדוקאבגוונאדהפטרחמורשוהטפי

)אות כד( בשם הרא"ש ,דאי לישראל לא היה חלק בה ,לא היה מירוחו

מןהפדיון,אבלאםאינושוהטפי,הרילאגנבממנוכלום,ואיןהגנבחייב

מחייב,דאכתימירוחגויחשיבלה.אמנםבחידושיהריטב"א)קידושיןמא(:

לשלםלוהכפל].ולכאורהלדבריוהגנבישלםהכפללבעליםרקעלההפרש

כתב,דמירוחישראלמחייבאפילובתבואהשלגוי.

ה

מסכת בכורות דף יא – דף יב
כח חשוון – כט חשוון התשע"ב
לה( גמ' ,קמשמע לן דמעידנא דאפרשיה ברשותיה דכהן קאי .הקשה

כח( תוס' ד"ה דמרחינהו ישראל ,בסוה"ד ,והכי קאמר מרחינהו ישראל
ברשות עובד כוכבים אחר שלקחן ישראל .עיין בשולחן ערוך )יורה דעה

המהרי"ט אלגאזי )אות ט( ,מאי אתי הא מתניתין לאשמועינן ,הא פלוגתא

סימןשלאס"ד(שכתב,דאיירידווקאבלקחןאחרשנתלשו.ובביאורהגר"א

דרביאליעזרורבנןהיאלקמן)יב(:איהפדיוןחלמידמשעהשנפדה ,אורק

)אותיא(צייןלתוס'דידן.

בשעתנתינתולכהןחלהפדיון.וליכאלמימרדאתילמיסתםכרבנןדאמרי

כט( גמ',קאתינאמכחגבראדלאמציתאישתעויידינאבהדיה.כתב השפת

דמשעת הפרשתו חל פדיונו ,דהא הוי סתם ואחר כך מחלוקת ואין הלכה

אמת ,דניחא לפירוש רש"י דבזמן המירוח היה ברשות הגוי ,דכיון דבשעת

כסתם.

חלות חיוב התרומה היתה אצל גוי דלאו ציית דינא ,כבר התייאש מהן



הכהן ותו הוי אצל הלוקח יאוש ושינוי רשות .אבל לפירוש תוס' בד"ה

דףיבע"א

דמרחינהו,דאיירידלאחרשמכרןלישראלמירחןברשותהגוי,מהיכיתיתי

א( מתני' ,ולא בכוי .פירש רש"י בד"ה כוי ,דספק חיה ספק בהמה הוא.

שיפטר מן התרומה .ועיין בחידושי רבינו חיים הלוי )פ"א מתרומות הי"א(

ובפירושרבינוגרשוםכתב,דאייריבכויהבאמןהתישוצביה.וכןכתברש"י

שכתב ,דמה שהגוי נפטר מתרומות ומעשרות אינו משום דליתי במצוות,

ביומא)מט(:ד"הולאבכוי.והעירהמהרי"טאלגאזי)אותיב(,דאיבבאמן

אלאהויהפקעהבעיקרדיןנתינהדאינהחלההיכאדהתבואהברשותהגוי,

התישוהצביה,אמאיאמרינןבמתניתיןדרביאליעזראוסרבכוימפנישהוא

ומשוםהכישפיראמרינןביהקאתינאמכחגבראדלאמציתאשתעויידינא

ספק,האאףבוודאיכיווןדכוליעלמאמודודחיישינןלזרעהאם,וישבוצד

בהדיה.

חיה ,אינו יכול לפדות בו ,דלרבי אליעזר כולושה בעינן וכדאמרינן בחולין

ל( גמ',אצלהעובדכוכביםכפירותיו.כתבהרמב"ם )בפירושהמשנהדמאי

)פ.(.ואףאינימאכדכתבוהתוס'בד"הרביאליעזר,דגרסינןבמתניתיןרבי

פ"גמ"ד(,דהריהםכפירותיוופטוריןמןהמעשר.ועייןעודבדבריהרמב"ם

אלעזר,מכלמקוםמסתבראדבהאכוליעלמאמודודלעניןפדיוןבעינןכולו

)פי"אממעשרהט"ו(שכתב,דאםהפקידןלאחרגמרמלאכהחייבלהפריש

שה.וכתב,דצריךלומרדמהשכתברבינוגרשום"תישהבאמןהצביה"לאו

שמאלאהחליפןהגוי,ואםהיוחוליןמתוקנים,אינוצריךלהפרישדהאאף

דווקאהוא,אלאאייריבצביהבאעלהתיישה,דבהאאףרביאליעזרמודה

אם הגוי החליפן ,הא תבואת גוי פטורה מן המעשר .אמנם הראב"ד )שם

דאיןפודיןמשוםשהואספק,דאיחיישינןלזרעהאבהריאיןכולושהואינו

בהשגות( כתב ,דהרי הם כפירות הגוי דחייב לעשרן מדרבנן .וכתב בתוס'

ראוילפדיון.

הגרע"א )דמאי פ"ג מ"ד( ,דמסוגיין מוכח כדברי הראב"ד ,דהא אמר רבי

ב( מתני' ,נתנו לכהן אין הכהן רשאי לקיימו עד שיפריש שה תחתיו .ביאר

אלעזרדלהפרישכוליעלמאלאפליגי,כיפליגיליתנןלכהן,דתנאקמאסבר

החזוןאיש)סימןיזסק"ו(,דמצוותפדיוןפטרחמוראינומקייםבעצםנתינת

דוודאיאחלפינהוובעיליתנןלכהן.

הפטר חמור גופיה ,ואף דיכול לפדותו בשוויו ,מכל מקום אינו יכול ליתנו

לא( גמ' ,תנא קמא סבר וודאי חלפינהו .כתב השפת אמת ,דאף דאמרינן

בעצמותמורתשוויו.אלאדיכולליתנולכהןמדעתושיפדהובעצמו,כשם

וודאי חלפינהו ,לאו למימרא דבתורת וודאי הוא ואפשר להפריש מהן על

שיכולליתנולישראלחברושיפדהו.

וודאיטבל,דהאאכתיישלומרדלאהחליף.אלאדווקאלעניןמהשמחויב

ג( מתני' ,אין רשאי לקיימו .כתב רש"י לקמן )עמוד ב( ד"ה אין לקיימו,

אףליתןלכהן.

אפילו שעה אחת .ועיין רמב"ם )פי"ב מביכורים ה"ד( שכתב ,דאסור לכהן

לב( גמ' ,מנין ללוקח טבלים ממורחין מן העובד כוכבים שהוא פטור .כתב

להשתמשבועדשיפדנו,ולאכתבדאסורלקיימו.

בחידושי רבינו חיים הלוי )פ"א מתרומות הי"א( ,דלכאורה נראה דהשתא

ד( מתני',שם.כתבהשיטהמקובצת)אותא(,דאףלרבישמעוןדאמרפטר

הדרינןממאידאמרינןקאתינאמכחמאןדלאמציתלאשתועייבהדיה,דהא

חמורמותרבהנאהאסורלקיימו,משוםדכלשעהשאינופודהועוברעליו

להאיסבראמאישנאתרומהגדולהמתרומתמעשר.והעיר,דברמב"ם)שם(

כישראל].ולכאורהצריךביאורדהאלרבישמעוןדמותרבהנאה,כלמצות

מבוארדאיתליהלתריטעמי.וביאר,דאףלמסקנאעיקרטעמאדאינונותן

הפדיון הוא לקיים דין נתינה לכהן ,ומשום הכי אמרינן לעיל )ט (:דמספק

לכהןהואמשוםדאתימכחהגוידפטור,ואתיקראלגלויי,דדווקאבתרומת

אינוצריךאפילולהפריש,ואםכןמהיכיתיתישיהיהמחויבהכהןלפדותו.

מעשר איכא מיעוטא בעיקר דין הנתינה משום הגוי ,ולהכי אין לחייב אף

ואולי יש לומר ,דאחר שכבר נתחייב בפדיון ,תו לא פקע מיניה החיוב,

לישראלהבאמכוחו,אבלתרומהגדולהאיןבעלותהגוימפקיעהבעיקרדין

ודווקא בספק דלית ביה מצות נתינה ליכא אף מצוות פדיון) .ח.ו (.ועדיין

הנתינה,ולהכיכשבאלרשותישראל,שפירהדרעליהחיובא.ואמנםבספר

צריךעיון[.

הישרלרבינותם)סימןתקעח(כתב,דלמסקנאדסוגייןנדחההטעם"דאתינא

ה( גמ' ,מה להלן פרט לכל השמות הללו אף כאן פרט לכל השמות הללו.

מכח מאן דלא מצי לאשתועיי דינא בהדיה" ,והפטור מתרומת מעשר,

כתברש"יבד"הלכלהשמות,דשהדפסחאינובאעגלוחיהדהאכתיבמן

מגזירתהכתוב.

הכבשים או מן העיזים ,וכן כלאיים אין קריבים למזבח כדדרשינן משור

לג( גמ' ,טבלים שאתה לוקח מן הגוי אי אתה מפריש מהן תרומת מעשר

וכשבפרטלכלאיים.אמנםהתוס'בחולין)עח(:ד"הזהבנהאבכתבו,דמאי

ונותנה לכהן .כתב הרמב"ם )פ"א מתרומות הי"א( ,דאף במעשר ראשון

דאמרינן אף כאן פרט לכל השמות הללו ,לאו דווקא דמהאי גזירה שוה

מפרישואינונותנוללוי.ובדרךאמונה)שם,בציוןההלכהאותרסה(ביאר

ילפינן לה ,דהא עגל וחיה ממשמעותא נפקא ]וכן כתב רש"י ביומא )מט(:

בשםהגרי"שאלישיב,דלעניןמעשרראשוןדעיקרוהואחוליןדניתןכשכר

ד"ה ולא בעגל[ .וכן כלאיים לאו מגזירה שוה נפקא אלא מבנין אב דרבא,

ללווים חלף עבודתם ,פשיטא דיכול לומר "קאתינא מכח מאן דלא מצי

וכדאיתאבבבאקמא)עח.(:

לאשתעויי דינא בהדיה" .ודווקא בתרומת מעשר שהיא קודש בעינן קרא

ו( גמ' ,אמר ליה רב אשי למר זוטרא מאי דעתיך דיליף מפסח וכו' .הקשה

דיכוללומרלוכן  .ועייןבפרישה)סימןשלא(דדןלעניןמעשרשניומעשר

השפת אמת ,מאי קשיא ליה אמר זוטרא ,אברייתא דבן בג בג דיליף לה

עני.

מפסחהויליהלאקשויי.ועודהקשה,מאימשנימרזוטרא",אםכןשהשה

לד( ]תוס' ד"ה הא חלפינהו ,בתוה"ד ,מכל מקום חייב משום גזירת בעלי

מאי אהני ליה" ,הא אהני למעט טריפה וכלאיים .וביאר ,דרב אשי הקשה

כיסין .צריך לומר דדבריהן הכא למאי דהדרו בהו בתוס' ד"ה דגנך ממאי

דכיווןדעלכרחךלאולכלמיליילפינןמפסח,מנלןדלבןפקועהילפינן.ומר

דביארו דלמאן דאית ליה גזירת בעלי כיסין ,יש לחייבו אפילו בלוקח מגוי,

זוטרא השיב לו מדברי בן בג בג דאמר "פרט לכל השמות הללו" ,דמשמע

ולא חיישינן להא "דאתי מכח מאן דלא מצי לאשתעויי דינא בהדיה".

דאתי למעט אף שחוטה מהאי גזירה שוה ,ואי בשחוטה ממש הא לא בעי

)ש.א.ג([.

ילפותאדפשיטאדלאובכללשההיא,ועלכרחךדלבןפקועהאתי].אמנם

ו

מסכת בכורות דף יב
כט חשוון התשע"ב
לא קמבעיא ליה ,דדווקא בגוונא דפודה בשה דמהני מדין התורה ,בעינן

כבר כתבוהתוס'בחולין)עח(:ד"הזהבנהאב,דהאיפרטלכלהשמותלאו
דווקאהוא[.

שלאחרהפדיוןיהיהמותרלכלדבריו,וכמושנתבארבאותהקודמת.

ז( רש"י ד"ה או דלמא ,בסוה"ד ,כי יולד פרט ליוצא דופן .אמנם התוס'



בחולין )עד (:ד"ה דגמר הקשו ,דאי הכי אמאי לרבי מאיר פודיןבו .ומשום

דףיבע"ב

הכי ביארו דמשום שחוטה פוסל בו ,ולרבי מאיר דבן פקועה טעון שחיטה,

יד( גמ' ,איבעיא להו מהו לפדות בבהמת שביעית .עיין לקמן אות טז ,אי

שפירכשרלקרבן.ועייןבחידושיהרמב"ן)חוליןעד(:שכתב,דמאידאמרינן

נתפסתהקדושתשביעיתבפטרחמוראילאו.

לרבי מאיר לא תיבעי לך ,היינו למאי דסלקא דעתין התם ,אבל למסקנת

טו( גמ' ,לאכלה קרינן ביה או דלמא וכו' .ביאר הקהילות יעקב )סימן יג(,

הסוגיאאףלרבימאיראיןפודיןבו.

דספק הגמ' האם מאי דדרשינן "לאכלה ולא לסחורה" אתי למיעוטי כל

ח( רש"יד"השהמאיאהניליה,ומסתבראלמעוטיבןפקועהדכשחוטדמי.

היכא דעושה בו סחורה ,אף היכא דליכא ביטול ל"לאכלה" .או דעיקר

עייןבמהדוראבתראלמהרש"א )חוליןעד(:דביאר,דאףדכתברש"יבד"ה

קפידת התורה הוא על ביטול ה"לאכלה" ,וכל היכא דאכתי שייך בו

או דלמא ,דבן פקועה משום יוצא דופן ממעטינן לה ,מכל מקוםכתב הכא

"לאכלה",ליכאאיסורא.

מסתבראלמעוטימשוםדכשחוטדמי,היינולהכריעאמאיעדיףטפילמעטו

טז( רש"י ד"ה ודאי לא תיבעי לך ,בסוה"ד ,ונמצא זה קונה חמור בדמי

ממיעוטאדשהולאלרבותומריבוידתפדה.

שביעית.הקשהבחידושיהגרי"ז,דלכאורהטעםהאיסורמשוםד"פורעחובו

ט( גמ',מהולפדותבנדמה.הקשוהתוס'ביומא)מט(:ד"השאניהתם,מאי

מדמישביעית",ואמאיהוצרךלפרשדהוי"כקונה"חמורבדמישביעית.עוד

קמבעיא ליה בנדמה ,הא כל מאי דממעטינן כלאיים מבנין אב הוא ולאו

הקשהעלסיוםדברירש"י"שאינוראוילאכילה",דהאאפילואיהיהראוי

מגזירהשוה]עייןלעיל אותה[.ותירצו,דכיהיכידבכלאייםאף דהויליה

לאכילה היה אסור לפדותו ,כיון דהקדושת שביעית לא נתפסת על הפטר

לרבויי מ"תפדה" ממעטינן ליה מבנין אב ,הוא הדין איכא למעוטי נדמה

חמור,ונמצאעושהסחורהבפירותשביעית.ועייןלקמןאותכא.

מגזירה שוה ,אף דיש לרבותו מ"תפדה" .ובמרומי שדה כתב ,דמדאורייתא

יז( תוס' ד"ה ודאי לא תיבעי לך ,משמע שאסור לקנות בהמה טמאה כגון

פשיטא ליה דפודין ,ומדרבנן הוא דקמבעיא ליה ,דדלמא כיון דדומה

פטר חמור בפירות שביעית .כתב הקרני ראם ,דדקדקו לכתוב "כגון פטר

לכלאיים אין פודין בו] .ולכאורה כן משמעות הגמ' דאמרינן "איזהו דמי

חמור" ,משום דבשאר בהמה טמאה מתניתין מפורשת היא בשביעית )פ"ח

לכלאיים דשוייוה רבנן ככלאים" .אמנם למסקנת הגמ' דהאי ברייתא

מ"ח( ,אבל בפטר חמור איכא רבותא ,דהא לאו קנין הוא אלא רק היתר

אמעשרקאי,דיליפינןלה"תחתתחת"מקדשים,מדאורייתאהוא).ח.ו.[(.

הנאהעלידיפדיון.

י( גמ' ,לא לעולם למעשר .כתב הרמב"ם )פי"ב מביכורים ה"ט( דאין פודין

יח( בא"ד,ובהמהלמלאכההויהנאתווביעורושוה.העירהרש"ש,האסתם

בנדמהואםפדהפדוי.וביארהמרומישדה ,דאףדבסוגייןלאאיפשיט,מכל

מלאכת החמור למשא ,ובמשא הנאתו היא רק בהגיעו למחוז חפצו ,ואילו

מקוםלאאמרינןביהדספיקאדאיסוראלחומרא,משוםדמדאורייתאוודאי

הביעורהואבכלרגעורגעשמשאועלגבו].ולכאורהישלומרדכלפסיעה

דפודין בנדמה )וכמו שנתבאר באות הקודמת( הוי ספק בדרבנן .וכן כתב

ופסיעההמקרבתאותולמחוזחפצו,איתבההנאה[.

החזוןאיש)סימןיזסקי"ב(.ובישועותמלכו)עלהרמב"םשם(כתב,דהיינו

יט( בא"ד ,שם .והשפת אמת תירץ ,דדוקא לענין הנאה מדבר הקדוש

טעמאדבדיעבדפדוימשוםדלאגרעמפודהובשוויו,כדיןהקדששוהמנה

בקדושתשביעיתאמרינןדשריאףדברשהנאתווביעורושוה,אבלבקונה

שחיללועלפרוטהדהויחילול.אמנםעייןבחזוןאיש)סימןיזסק"ה(דכתב,

דבר שאינו עומד לאכילה בעומד לאכילה ,הא איכא ביה משום סחורה

דבפדיוןפטרחמורלאאמרינןדבדיעבדחיללאףבפחותמשוויו].ועייןלעיל

וכדכתברש"יבד"הודאי.

)יא(.אותימהשהובאמדבריהאורשמח[.

כ( גמ' ,תא שמע דאמר רב חסדא .מדברי רבינו גרשום )בד"ה ואמר רב

יא( גמ' קמ"ל תחת תחת מקדשים גמר .פירש רש"י בד"ה קמשמע לן ,דכי

חסדא( נראה ,דהנך מימרות דרב חסדא ברייתות נינהו .ושפיר פשטינן

היכי דבקדשים אינו קרב למזבח דמום קבוע הוא ,במעשר נמי לא קדוש.

מיניהולספקין.

והקשההרש"ש,האאפילובעלמוםגמוררבירחמנאבמעשר.והשפתאמת

כא( גמ',אבלפודיןבואתהספק.כתבהחזוןאיש)שביעית סימןיגסקי"ג(,

כתב,דבכלהקדשיםפסולנדמהאףבגוונאדישבומקצתסימנים,דדווקא

דלכאורה הא דשרי ,היינו דווקא באומר דאינו מחלל הבהמה על הבכור,

גביבכורגלירחמנאדסגיבמקצתסימנים,ולהכיאמרינןדלעניןמעשראף

דאם יחללו על הבכור ,הבכור יתקדש בקדושת שביעית ,דהרי קיימא לן

דאיכא למידרש "העברההעברה" מבכור ,לא ילפינןלהאלא ילפינן "תחת

דפרי שני מתחלל בין דרך מקח ובין דרך חילול .אמנם כתב ,דשמא אינו

תחת" משאר קדשים] .ודבריו יתבארו על פי דברי התוס' בד"ה קא משמע

חשיב כלל בעלים לחללו ,דהא קודם החילול הבכור אינו שלו ,וכשהפטר

לן ,דביארו דעיקר מאי דכתיב בבכור מיעוטא דנדמה ,היינו לחדש הדין

חמורשלוהבהמהאינהשלו.

דדומהבמקצתסימניםלאמוקדושבבכורה[.

כב( גמ' ,פטורה מן הבכורה לאכלה אמר רחמנא ולא לשריפה .פירש רש"י

יב( גמ',כיווןדאסורבהנאהאיןאיסורחלעלאיסור.הקשהבנמוקיהגרי"ב,

בד"ה לשריפה ,דאי מחייבה בבכור הא סלקי אימורים לגבוה .והקשה

מהשייךהכא"איןאיסורחלעלאיסור",האהשהדפדיוןאינואסור,ומה

הרש"ש,האאכילתגבוהנמישמיהאכילה,וכדאמרינןבזבחים)יג.(:וביאר,

שאסורכברבגיזהועבודההיינומשוםפסוליהמוקדשין.וביאר,דבאמתלאו

דאף דמיקרי אכילה ,מכל מקום לא הוי אכילת אדם אלא אכילת מזבח,

משום "אין איסור חל על איסור" אתינן עלה ,אלא דכיון שאמרה תורה

ובקראכתיב"לכםלאכלה".

לפדות הפטר חמור דאסור בהנאה בשה ,בעינן שה שיהיה מותר לגמרי.

כג( גמ' ,שם .הקשה המהרי"ט אלגאזי )בהלכות חלה אות ב ,יג( ,דאף אי

וכעיןזהביארבאביעזרי)פי"במביכוריםה"ט(.ועייןבאותהבאה.ובראשית

נימאדלאכלההנאמרבשביעיתמצוותעשההיא,אכתימאיאולמיהעשה

ביכורים כתב ,דהגמ' סברה להאי גיסא ,דכשפודין הפטר חמור בשה חייל

דשביעיתעלעשהדבכור.ועייןבמרומישדהדכתב,דפירותשביעיתהפקר

האיסורהנאהדהחמורעלהשהומידפקע,ושפירשייךביהאיןאיסורחל

נינהו אלא דהתורה זיכתה לבעלים לאכלם ,ושפיר איכא למימר דהתורה

עלאיסור.

זיכתהלורקלאכילה,אבלהיכאדאםיזכהבויתחייבבשריפתו,התורהלא

יג( גמ' ,מה צבי ואיל אין פודין .הקשה הטורי אבן )בהקדמת ספרו( ,הא

זיכתהלו.וכןכתבבקובץשיעורים)ח"בסימןטז(.

אכתיאיכאלמיבעיאהאםיכוללפדותבשויין,דהאבצביואיילשפירפודין

כד( גמ' ,מיתיבי האוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה חייב וכו'.

בשווין.ועייןבנמוקיהגרי"בשכתב,דבשוויווודאידיכוללפדותוהאמעולם

הקשה המהרי"ט אלגאזי )הלכות חלה אות ב  ,יד( ,מאי קשיא מחלה ,הא

ז

מסכת בכורות דף יב – דף יג
כט חשוון – א כסלו התשע"ב
כיווןדמדאורייתאאיןלהשיעור,יכוללהפרישכלשהוא,דכלשאינוכזית

ליתנו לכהן ,אבל כל היכא דאינו חייב ליתנו לכהן ,בהפרשה גרידא יצא

אינו מצווה עליו ב"לאכלה ולא לסחורה"] .ועיין שם שהאריך לדון ,אי

מידי קדושתו ,וכי היכי דחזינן בכהן שירש פטר חמור מאבי אמו ישראל,

אליבאדרבייוחנןדחצישיעוראסורמןהתורה,הואהדיןלעניןמצותעשה,

דמפרישווהריהואלעצמו.

דאףבחצישיעורישלוקיוםמצוה[.

לג( גמ' ,ופדיון פטר חמור לאלתר .העיר המנחת חינוך )ריש מצוה כב(,

כה( תוס' ד"ה כיון דאילו ,ואף על גב דיכול להפריש מעיסה אחרת .העיר

לדברי המהרי"ט אלגאזי )לעיל אות ל( ,דכל שאינו בעריפה אינו בפדיון,

הרש"ש ,הא הוי מן הישן על החדש .וכתב ,דשמא אזלי לתירוץ שכתבו

היכיפדינןפטרחמורלאלתרומשמעדשריבהנאה,האשמאנפלהואואינו

התוס' במנחות )ע (.בד"ה תנא ,דבחלה אזלינן בתר העיסות ויכול להפריש

ברעריפהואףאינוברפדיון.ועייןבשמןרוקחמהשכתבבזה.

אף משני מינים דהם כלאיים זה בזה ,ונימא דהוא הדין מישן על החדש.

לד( רש"י ד"ה הערכין בשעתן,שאםהיה מבןחודש עד חמש שנים בשעה

אמנם כתב ,דטפי נראה דכוונת התוס' דיכול להפריש מעיסת חוץ לארץ

שאמר וכו' .כתב הרש"ש ,דטעות סופר נפלה בספרים ,ויש לגרוס "בשעה

דאינהחייבתבשביעית,אבלחייבתבחלהמדאורייתא.

שאמראחרעליוערכועלי",דאילוקטןאינויכוללהעריך.

כו( גמ' ,זאת אומרת נחשדו הכהנים על פטרי חמורים .פירש רש"י בד"ה

לה( גמ' ,אמר רב נחמן לומר שאם פדאו פדוי .כתב השיטה מקובצת )אות

נחשדו ,דחשדינן דעובדים בהם בלא פדיון .לכאורה דבריו הם רק אליבא

ה( ,דשפיר אתי אף לרבנן דלאהקישו פדיון פטר חמור לפדיון הבן ,דלענין

דרבייהודהדפטרחמוראסורבהנאהקודםפדיון.אמנםברבינוגרשוםכתב,

המצוה לפדותו בן שלושים יום שפיר גמרינן מפדיון הבן .וביאר המהרי"ט

דחשדינן דלא יפדו אותם] .ועיין לעיל אות ד שנתבאר דאף לרבי שמעון

אלגאזי )אותיד(,דרבנחמןסבר,דאףלרביאלעזרבדיעבדפודהואףקודם

בעינןפדיוןעלידיהכהן[.

שלושיםיום,דלהכיאתיריבויאד"תפדהתפדה"וכדלעיל)י.(:והחזוןאיש

כז( גמ' ,שם .הקשה הראשית ביכורים ,אמאי נחשדו ,הא השה דפדיון נמי

)סימןיזסק"ט(כתב,דאףבלאוריבויאדתפדהסברכן,משוםדשאניפדיון

דידהו ומותר בהנאה ומה הפסד יש להם בפדיון .ועיין שם שכתב לחדש

פטרחמורדלאפקועיאיסוראאתיא,ושפירשייךאףקודםשלושים.

דהכהן אינו יכול לפדותו אלא בשה ,ומשום הכי חיישינן .ועיין שם במה



שהאריך.

דףיגע"א

כח( מתני' ,שאין כאן לכהן כלום .כתב הרמב"ם )בפירוש המשנה( ,דמכל

א( גמ',רבששתאמרלומרדאינועוברעליו.כתבהשיטהמקובצת)אותא(,

מקוםנבלתהשהשייכתלכהן.

דמדאמררבששתדמצוותולאלתר,עלכרחךדלאהקישולבכוראדם,ומאי

כט( מתני',מתפטרחמוררביאליעזראומריקברומותרבהנאתושלטלה.

דאמרדלאחרשלושיםיוםעוברעליו,מדרבנןבעלמאהוא.ועייןעודבחזון

הקשה המהרי"ט אלגאזי )אות יג( ,אמאי תני לפלוגתייהו גם גבי מת פדיון

איש )סימן יז סק"ט( שהאריך בענין זה .והמהרי"ט אלגאזי )אות יד( כתב,

הפטר חמור ,וגם גבי מתהפטרחמור גופיה ,הא מתלי תלי בהדדי .ותירץ,

דרב ששת סבר דאף לרבי אליעזר דהקיש לבכור אדם ,מכל מקום כיון

דאי לאו דתני סיפא ,הוי אמינא דאף דסבירא ליה לרבי אליעזר דעד שלא

דכתיב"תפדהתפדה"לרבותאתי,דאףלכתחילהמצוותולאלתר.

בא ליד כהן לא הוי פדיון ,מכל מקום משבא ליד לכהן הוי פדיון למפרע,

ב( גמ' ,או עובר עליו מיבעיא ליה .עיין בשו"ת תרומת הדשן )סימן רסט(

ואפילו אם מת הפטר חמור .ולהכי קמשמע לן סיפא דלרבי אליעזר בשעת

שכתב,דמבוארבסוגיין,דאףגביפדיוןהבןאיןלהשהותטפימזמנו.

הפדיהלאיחולהפדיון,אלאכשיגיעלידהכהן.

ג( גמ',אלאאמררבאלאקשיאהארביאליעזרדמקשיוכו'.כתבהשיטה

ל( מתני' ,שם .הקשה המהרי"ט אלגאזי )אות יב( ,אמאי לא מהני פדיון

מקובצת)אותב(,דרבאלאסברכרבנחמןדאמרמצוהלהשהותו,דאיכרב

לאחרמיתה,האכיהיכידשהשחוטנמיחשיבשהאילאודילפינןבגזירה

נחמן האאתיאהאי ברייתא בפשיטות ,דמאי דתני מצותו כלשלושים יום

שוהמפסח,הואהדיןפטרחמורלאחרמיתהחשיבפטרחמור.ותירץ,דכיון

היינו דמצווה להשהותו עד שלושים יום ,אלא סבר דלרבנן דלא הקישו

דכתיב "ואם לא תפדה וערפתו" בעינן שיהיה ראוי לעריפה וכל דאינו

לבכוראדםפודהומיד,ולרביאליעזרדהקישולבכוראדםאיןפודהואלא

בעריפה אינו בפדיון ,ופטר חמור לאחר שמת אינו בר עריפה .וכן איתא

לאחרשלושיםיום.ועייןבאותהבאה.וכתבהמהרי"טאלגאזי)אותיד(,דכן

להדיאבמכילתא)שמותיג,יג(.

נראה דפירש הרא"ש )בסימן טז( .דהא כתב ,דהלכתא דפדיון פטר חמור

לא( גמ' ,מאי טעמא דרבי אליעזר דכתיב אך פדה תפדה .כתב הרמב"ם

לאלתרואםשההאינועוברעליו.

)בפירוש המשנה( ,דחכמים דפליגי וסברי דאינו חייב באחריותו ,סברי

ד( רש"י ד"ה אלא אמר רבא ,בתוה"ד ,ואפילו הכי כרב נחמן לא מתריצנא

דלפדיההוקשולאלדבראחר.והעירהתוס'יו"ט)שם(,דאילאהוקשלחיוב

וכו'.בשיטהמקובצת)אותב(,גרסבדברירש"י"לאכרבנחמןמתרצאאלא

אחריות ,למאי הוקש הא פדיה כתיב בה להדיא ,ודווקא אליבא דרבי

כרבששת".והעיר,אמאילאפירשכפשוטודרבאשינויאבאפינפשיהאתי

אליעזר אמרינן דלפדיה הוקש דחייב באחריותו ,ולא לדבר אחר להתירו

למימר ,דלרבנן לא מקישינן כלל לבכור אדם ,ויכול לפדותו לכתחילה

בהנאה .ומשום הכי ביאר ,דחכמים סברי דלא דרשינן להאי היקשא.

לאלתרואףלאחרשלושיםיוםאינועוברעליו,והנךברייתותדאמרינן דיש

והרש"שכתב,דאףלחכמיםבעינןהאיהיקשא,לפטורכהניםולוייםמפדיון

מצוהבשלושיםיום,כרביאליעזראתודמקישלבכוראדם.

פטרחמורוכדלעיל)ד,(.והיינודאמרינן"לפדיההקשתיו"דהוקשרקלענין

ה( מתני' ,עורפו מאחוריו וקוברו .עיין לעיל )ט :אות כה( שהתבאר דאיסור

עיקר חיוב הפדיה דמוטל רק על מי שמוטל חיוב פדיית האדם .וכן למאי

ההנאה שנאמר לאחר הפדיון אינו משום האיסור הנאה דיש לבכור קודם

דאמרינןהתם)עמודב(דהפדיוןבמדברהיהגםבשה,דילפינןמבכוראדם

הפדיון]אליבאדרבייהודה[,אלאאיסורחדשהואהנלמדמעגלהערופה.

דמה בכור אדם לא חילקת בין דורות לשעה ,כך בכור בהמה טמאה לא

ו( מתני',מצותהפדיהקודמתלמצוותעריפה.כתבהרמב"ם)פי"במביכורים

חילקת בין דורות לשעה]  .וכן איכא למימר דאתי למימר דילפינן מהאי

ה"א(,דאםאינורוצהלפדותו,מצוותעשהשיערפנו.והשיגעליוהראב"ד,

היקשאלעניןזמןהפדיון,וכדלהלן)בסוףסוגיין([.

דאף דקתני במתניתין "מצוות עריפה" ,אגב מצוות פדיה קתני ,אבל וודאי

לב( גמ',מודהרביאליעזרבישראלשישלוספקפטרחמורבתוךביתווכו'.

דהעריפה אינה מצוה אלא עבירה בידו ומזיק ממונו של כהן .וכתב החזון

הקשה המהרי"ט אלגאזי )אות יג( ,הא כיון דסבירא ליה לרבי אליעזר דעד

איש )סימן יז סק"ד( ,דוודאי אף לדברי הרמב"ם אין מצות העריפה מצוה

שלא הגיע הפדיון ליד כהן לא הוי פדיון ,מה יהני דיפריש הישראל שה

חיוביתאלאמצוהקיומיתדהרימוטבשיפדנו,אלאדאםרוצהלהפטרבלא

מספק וישאירנו בביתו ,הא כל שלא הגיע ליד כהן לא חל פדיונו .ותירץ,

פדיהמצוהעליולעורפו.והראב"דסברדאינהמצוהכלל,אלאשהואאופן

דאףלרביאליעזרדבעינןשיבואלידכהן,הנימיליהיכאדמצדהדיןמחויב

שנתנהתורהלהפטרממצותהפדיה.ועייןבדרךאמונה)בביאורהלכהשם(

ח

מסכת בכורות דף יג
א כסלו התשע"ב
שכתב ,דאף לדברי הראב"ד אם אין לו שה או אין לו שויו ,וודאי דמצוה

מבוארלהדיאדישחצרלגוי.

עליו לעורפו ,ותמיהת הראב"ד על מה שכתב הרמב"ם "דשני מצוות עשה

טו( תוס' ד"ה מיד עמיתך ,ואם תאמר דלמא הא מיד עובד כוכבים בשטר

הןאלאדהפדיהקודמתלעריפה".

ובחזקה.כתבהחקנתן,דאףדכתבוהתוס'בד"המהאחוזהדלאמסתברא

ז( מתני' ,מצות יעידה קודמת למצות פדיה .כתב הרמב"ם )ספר המצוות

שיועיל שטר בגוי ,היינו למאי דדרשינן מיד עמיתך במשיכה הא מיד גוי

עשין רלד( והסמ"ג )עשין פה( ,דמצות פדיה היא מצות עשה מן התורה.

בכסף,אבללמאידסלקאדעתיןדלאמרבינןכסףמהאידרשא,שפיראיכא

ועיין במהרי"ט אלגאזי )אות טו( שהביא מתוס' חיצוניות שכתבו דאין כלל

למימרדקאיעלשטראוחזקה.

מצוה בפדיון ,דהא נפדית בעל כורחו של אדון .ותמה עליו ,דהא וודאי



דמצות עשה היא ,דהא דרשינן בקידושין )יג (:דאף האדון מסייע בפדיונה,

דףיגע"ב

במהשמגרעשכרהשניםשעבדה,ואףדנפדיתבעלכורחו,הריהואכשאר

טז( גמ' ,ואי אתה מחזיר אונאה לנכרי .כתב הרש"ש ,דמהא דלא אמרו

מצותעשהדכופיןאותו.

דנכרי אין אתה מוזהר בהונאתו ,משמע דלכתחילה אסור להונות אף גוי,



כשםשאסורלגנובדעתווכמבוארבחולין)צד.(.ותמהעלסתימתהשולחן
פרקהלוקחעוברפרתו

ערוך)יורהדעהסימןרכזסכ"ו(דאיןאונאהלגוי.ועייןבשולחןערוךהגר"ז



)חושןמשפטהלכותאונאהסימןיא(שכתבלהדיאדאיסוראאיכאאףבגוי.

ח( גמ' ,ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמתו בדיניהם .כתב רש"י

יז( גמ' ,חד בכנעני וחד בהקדש וצריכי .כתב הלחם משנה )פי"ג ממכירה

בד"ה בדיניהם ,דבדיניהן דיינינן להו .אמנם התוס' בבא בתרא )נד (:ד"ה

ה"ז( ,דמדכתיב "עמיתך" ילפינן למעט גוי ,ומדכתיב "אחיו" ילפינן למעט

וישראללאקנהכתבו,דאייריבדאמרלולהדיאבדיניהן,אבלבלאוהכיאין

הקדשוכמבוארבבבאמציעא)נו.(.והוסיף,דהאיצריכותאדווקאאמימראי

בדעתולקנותעדשימשוך,וכדרךשקונהמישראלחבירו.

סבר לה כריש לקיש אמר לה ,אבל לרבי יוחנן דדרש מ"עמיתך" דלעמיתך

ט( רש"י ד"ה בבהמתו ,בעדרו .כתב הרש"ש ,דכוונת רש"י ,דהבהמה היתה

בכסף ולגוי במשיכה ,על כרחך דממעט אונאת גוי מדכתיב "אחיו" ,ולא

בעדרוואכתילאמשכה.

סבירא ליה האי צריכותא .והעיר על הרמב"ם )שם( דמיעט אונאת הקדש

י( תוס'ד"הקנהוחייבתבבכורה,בתוה"ד,דלאתימאקנהמספקאומדרבנן.

מדכתיב"עמיתך".

הקשה המהרי"ט אלגאזי )אות טז( ,מה שייך לומר דקנה מספק ,הא כיון

יח( גמ' ,אבל הקדש יש לו אונאה .הקשה השיטה מקובצת )אות ב( ,הא

דספיקא דדינא הוא אי מעות קונות בגוי ,וקיימא לן דאוקי ממונא בחזקת

קיימא לן דהקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל .וביאר ,דהוי

מריה ,הרי וודאי דלא קנה לוקח .וכתב ,דהתוס' סברי כשיטת הרמב"ן

אמינא דהיינו במתכוין לחללו ,אבל בטעות שפיר איכא אונאה] .ולכאורה

והרשב"א שהביא השיטה מקובצת כתובות )טו ,(:דבגוי לא אמרינן אוקי

קושייתוצריכהביאור,דשפיראיכאלמימרדהאדאמרינןדהקדששוהמנה

ממונאבחזקתמריה.ובמרומישדהכתב,דהאדאוקיממונאבחזקתמריה,

שחיללו על שוה פרוטה מחולל ,היינו דווקא לבתר דגלי קרא דאין אונאה

היינורק בגוונאדאםהמוכררוצהיכוללחזורבו,אבלאםאינורוצהלחזור

בהקדש).ח.ו.[(.

בו,שפירקנהמספק.

יט( גמ',הניחאלמאןדאמרגזילואסורוכו'.בחידושיהגרע"א)עלהשולחן

יא( בא"ד ,או מדרבנן .כתב המהרי"ט אלגאזי )אות טז( ,דמשמע מדבריהם

ערוך חו"מ סימן שנט( הקשה מהכא על שיטת הכסף משנה )פ"א מגזילה

דאילוהיהקונהרקמדרבנן,לאהוימהנילחייבובבכורה.והעיר,אמאילא

ה"ב(דגזלגויאינואסורמדאורייתא,אלאמדרבנן.

נימא דמדרבנן יהיו עליו דיני בכור ,ואף דלהקריבו אינו יכול משום חולין

כ( גמ',אלאלמאןדאמרמותראונאהלאכלשכן.העירהרש"ש,דאונאה

בעזרה,מכלמקוםקדושתבכורהשפירישליתןעליו.והקהילותיעקב)סימן

גרעאמשוםדלאידיעומחיל,וכדאמרינןבבבאמציעא)סא(.דליכאלמילף

יג( כתב ,דאיכא למימר דכיון דמדאורייתא אכתי עומדת ברשות הנכרי,

לאובגזלמלאובאונאה,משוםדלאידעומחיל].ולכאורהישלומרדהתם

חשיבכידנכריבאמצעופוטרומןהבכורה.

איירי בישראל ,אבל בגוי דאפילו בפחות משוה פרוטה לא מחיל וכדכתבו

יב( תוס'ד"המהאחוזה,בתוה"ד,אבלבעובדכוכביםלאמסתבראשיועיל

התוס'בעבודהזרה)עא(.ד"הבןנח,ליכאנפקותאביןגזללאונאה,דנימא

שטר .כתב החק נתן ,דלדבריהם צריך לומר דמאי דמקשינן בסמוך דממונו

דמשם הכי אף בגזל דידע לא מחיל .אמנם ברש"י )שם( ד"ה בןנח מבואר

נמי יקנה בשטר ובחזקה ,לאו דווקא שטר ,אלא עיקר הקושיה אמאי בעינן

דלאסביראליההאיטעמא[.

דוקאמשיכהולאסגיאףבחזקה.

כא( גמ',כגוןשקיבלעליולדוןבדיניישראל.כתבהקצותהחושן)סימןקצח

יג( גמ' ,אלא אמר אביי בדיניהם שפסקה להם תורה .כתב בשו"ת הרשב"א

סק"ג( ,דמסוגיין מוכח כדפסק הרמ"א )שם ס"ה( ,דאם התנו ביניהם שיקנו

)במיוחסותלרמב"ןסימןרכה(,דאףדאמרינן"בדיניהם דפסקהלהםתורה",

בכסףשפירמהני,דהאחזינןהכאדיכוללהתנותלדוןבדיניישראל.אמנם

לאו למימרא דלא אזלינן בתר מנהג דנהגו הן ,דוודאי דלפי מנהגם דיינינן

הש"ך)שםסק"י(הביאמדבריהריטב"א)קידושיןכה(:דלאמהנילהתנות.

להו ,וסוגיין איירא היכא דאין מנהג ידוע .אמנם המגן אברהם )אורח חיים

וכתב החזון איש )סימן יח סק"ה( ,דמאי דמהני הכא היינו משום דמוחל

סימן תמח סק"ד( כתב ,דהמוכר לגוי מהני דווקא בדיניהם שפסקה להם

זכותוכלהיכאדבדיניהישראלהריהואשייךלישראל.ועייןשםשהאריך.

תורה,ותמהעלהמשאתבנימיןדלאכתבכן.וכבר העירבחזוןנחום)חלק

כב( תוס'ד"ההכיקאמר,בתוה"ד,והאאיכאמישפרע.כתבהמיםקדושים,

אסימןצו(עלדבריהמגןאברהםמדבריהרשב"אדלעיל.

דלאקשיאמידי,דאימשוםמישפרעהריאםהגוימתרצהבביטולהמקח,

יד( גמ',ואימאמידעובדכוכביםכללוכלללא.כתברש"יבד"הכלל,דהגוי

שפיריכולהישראללחזורבו,ואינוצריךלהוליכוליםהמלח.אבלהשתא

לא יקנה עד שיגיע לידו .והקשה המהרי"ט אלגאזי )אות יז( ,דאי כשהגיע

דקנהובמשיכההאכברדידיהנינהוודינוכעבודהזרהבידישראלשצריך

לידומהניקנינו,מאימקשינןדקלוחומרהוא,דאםגופוקונהממונולאכל

להוליכהליםהמלח.ועייןחידושיהגרי"ז.

שכן,האמעולםלאסלקאדעתיןדלאיועיללוקניןכלל.ועודהקשה,הא

כג( גמ' ,אמר אביי רישא משום דאיכא מקח טעות .כתב הרש"ש ,דהשתא

בסיפאגביגוישקנהמןהישראלדמקשינןנמידאימאכללוכלללא,התם

הדר ממאי דקאמר מעיקרא "הכי קאמר אף על פי שנתן מעות" ,ובאמת

לכאורה ליכא לפרש דעד שלא יגיע לרשותו לא יקנה ,דבשלמא הישראל

איכא למימר דבעינן תרווייהו .והא דלא קאמר "אלא אמר אביי" ,היינו

קונה בחצר ,אבל הגוי מהיכי תיתי שיקנה בחצר ,הרי חצר משום שליחות

משוםדלאנזכרבהשםאמורא,וכדכתבוהתוס'בכמהדוכתי.

איתרבאיואיןשליחותלגוי.אמנםסיים,דבדבריהרא"ש)פרקקמאסימןב(

כד( גמ' ,ורישא הכי קאמר אם לא נתן ולא משך .העיר החק נתן ,הא כיון

ט

מסכת בכורות דף יג – דף יד
א כסלו – ב כסלו התשע"ב
אמאי דמשני ,דמתניתין בקדושת דמים למזבח איירי ,דלכאורה נראה

דלהגיההברייתאאתי,אמאילאאמרבהדיא"תניולאמשך".
כה( גמ' ,שם .ביאר המים קדושים )על רש"י ד"ה רבינא( ,דאם נתן מעות,

דכוונתהגמ'דבקדושתבדקהביתשריבגיזהועבודהבלאפדיון,והאליתא.

איכא איסורא לכתחילה לחזור בו משום מי שפרע ,אבל השתא דלא יהיב

ועייןבאותהבאה.

זוזי ולא משך והוי דברים בעלמא ,אף משום מחוסרי אמנה ליכא ,משום

ט( גמ',קדשיבדקהביתאסוריםבגיזהועבודה.הקשההשיטהמקובצת)אות

דאףאינהולאקיימיבדיבורייהו.

ג(,פשיטאדאסורבגיזהועבודהדהאאסורליהנותמןההקדש.ותירץ,דאתי

כו( תוס' ד"ה רב אשי ,בתוה"ד ,וגם רבינא מקשה התם לרב אשי מדרבי

לאשמועינן דאפילו קנאה מן ההקדש אסורה .אי נמי ,איירי בפחות משוה

יוחנן.כתבהמים קדושים,דכוונתתוס'להוכיחדאףמעיקראסבררבאשי

פרוטה ,דאי משום איסור הנאה ליכא .ועיין בחידושי הרשב"א )גיטין יב(:

כרבייוחנןדדברתורהמעותקונות,אמנםסברדלאאתילמעוטיגוימכסף,

שכתב ,דמכל מקום איסורא דרבנן איכא אף בפחות משוה פרוטה .ועיין

ומאידכתיב"עמיתך"למעוטימאונאהאתי,ולבסוףהדרביהוסברכאמימר

בחידושיביתמאיר )בסוגיין(דהקשה,אמאילאנאסורמדאורייתאככלחצי

דדווקאישראלקונהבמעות,אבלגויאינוקונהאלאבמשיכה.

שיעור דקיימא לן דאסור מן התורה .ובשיעורי הגר"ש רוזובסקי )גיטין יב(:



כתב ,דבאיסור מעילה לא שייך לומר חצי שיעור אסור מן התורה ,משום

דףידע"א

דמעילהמדיןגזלועייןשם.

א( מתני',כלהקדשיםשקדםמוםקבועלהקדישןוכו'.כתבהחזוןאיש)סימן

י( גמ' ,אלא דאיעבר לפני פדיונן ואיתיליד לאחר פדיונן .כתב הקרית ספר

יח סק"ו( ,דאיירי היכא דאמר להדיא שמקדישו לדמי ,או דאמר דמקדישו

)פ"א מאיסורי מזבח מצוה קיו( ,דהיינו טעמא דמהני פדיון לעובר ,משום

לעולה ומפרשים דבריו דנתכוון לדמי עולה .אבל אם אמר הרי זה עולה,

דעוברירךאמוומהניפדייתאמו.

פיליגיבהרבימאירורבנןבתמורה)כז(:איאדםמוציאדבריולבטלה.



ב( מתני' ,ואם מתו יפדו .פירש רש"י בד"ה ואם מתו ,דקמשמע לן מתניתין

דףידע"ב

דהני קדשים גריעי משאר קדשים ולא בעינן בהו העמדה והערכה .ועיין

יא( גמ' ,שאין קדושה חלה עליהן שלא יהיה טפל חמור מן העיקר .ביאר

בחולין)קל(.שפירשבד"הואםמתויפדו,דהאיתנאסברדקדשיבדקהבית

החזון איש )סימן יח סקט"ז( ,דהכא לא אמרינן מיגו דנחית עליה קדושת

לאהיובכללהעמדהוהערכה.ועייןלקמןבאותיח.

דמים נחית עליה קדושת הגוף כדאמרינן בכריתות )י .(.דהכא כיון דהיתה

ג( מתני' ,ועושין תמורה .כתב הקובץ הערות )סימן נד סק"ד( בשם הגר"ח,

שעהאחתשלאיכוללחולעליהקדושתהגוף,דהאכשהיהבמעיאמולא

דהיינוטעמאדקדשיםשהוממועושיןתמורה,משוםדאכתימצדעצמןיש

מיתחזילקדושתהגוף,תולאחיילעליהקדושתהגוף.

בהןקדושתהגוף,אלאאיכאבהודיןהפקעהמקדושתהגוףכלעודשראויין

יב( גמ',טעמאשלאיהיהטפלחמורמןהעיקראבלהקדישזכרלדמיווכו'.

לפדיון,אבלאםלאיהיהאפשרותלפדותןכגוןלאחרשחיטה,תואיכאבהו

העיר השפת אמת ,דמשמע דאי לאו האי טעמא דלא יהיה טפל חמור מן

קדושתהגוף,ושפירמהניבהותמורה.

העיקר,הויאמינאדקרבבעצמוכיהיכידהמקדישזכרלדמיוקרבבעצמו,

ד( גמ' ,קסבר קדושת דמים מדחה מן הבכורה ומן המתנות .פירש רש"י

ואםכן,הוילהלגמ'למבעיאבולדבעלמוםאימקרבקרב),כיוןדולדבעל

בחולין )קל (.ד"ה כל הקדשים ,דהיינו טעמא משום דאין קדושה חלה על

מוםמרבינןליקרבכדאיתאבתמורהי"ז(:ואמאימבעיאליהדווקאאפדיונו.

קדושה.

יג( תוס'ד"ההקדישזכרלדמיו,בתוה"ד,ומיהונראהלרביאליעזרנמיוכו'.

ה( רש"י ד"ה קדושת דמים ,כקדושת הגוף דמפרש לקמן מקראי וכו' .העיר

ביארהחזוןאיש)סימןיחסקי"א(,דכוונתהתוס',דרבאדאמרדהקדישזכר

השפתאמת,דלאאשכחןלקמןדילפינןלהמקרא.ועייןרש"יבחולין)קל(.

לדמיו קדוש קדושת הגוף וקרב עולה ,אתי שפיר נמי אליבא דרבי אליעזר

ד"הבכוראינונוהגדילפינןלהמדכתיב"בקרךוצאנך"ולאשלהקדש.אי

דאמרזכריםימכרולצורךעולותונקבותלצורכיזבחישלמים,משוםדרבא

נמי,מדכתיב"תקדיש"ולאשכברקדוש.

איירי היכא דאמר בהדיא "לדמי עולה" ,אבל בסתם נקבות ימכרו לצורך

ו( תוס' ד"ה קדושת דמים ,בתוה"ד ,וקשה לפירושו דהתם פטרינן בפסולי

זבחי שלמים .וכן נמי מאי דאמר רבא מעיקרא בתמורה )יט (:דהקדיש זכר

המוקדשיןאףעלפישנפדו.הקשהבחידושיהגרי"ז,מהאכפתלןבהאדאף

לדמיו אינו קדוש קדושת הגוף ,אתי נמי כרבי יהושע ,משום דרבא איירי

לאחר פדיונם לא חיילו עליה ,סוף סוף שמעינן מינה דבכור ומתנות לא

היכאדאמרלהדיאלדמיעולה.וכוונתתוס',דאםכןלאאתישפיראמאי

חיילועלקדושה.וביאר,דכיוןדחזינןדאיכאפטורבפסוליהמוקדשיןשנפדו,

נקטרבאדווקאזכר.עייןשם.

איכא למימר דלאו משום הקדושה שבו לא חיילו ,אלא דין מיוחד הוא

יד( גמ',רביאלעזרמתניחייבומוקילהבבמתיחיד.העירהשפתאמת,הא

בפסוליהמוקדשיןדהשוולצביואייל,כיהיכידישבהואיסורכלאיים.ועוד

אף דסבירא ליה לרבי אלעזר דהזובח בהמה בעלת מום בבמת יחיד לוקה,

ביאר,דמהאדחזינן דאףלאחרשנפדופטורים,עלכרחךדאיןטעםהפטור

הכא דקדם מומו להקדשו והוי כדקלא בעלמא איכא רבותא טפי למימר

משום דרשות הקדש פוטרת ,אלא משום קדושת הגוף דידיה ,ומאי ראיה

דחייבעליהמשוםבעלמום,והאירבותאלכאורהלאשייכאדווקאאבמת

לקדושתדמים.

יחיד ,ואמאי לא תני לה אזובח בפנים .ועיין בחזון איש )סימן יח סק"ו(

ז( בא"ד,אלאהיינוטעמאבקדושתדמיםוכו'.הקשההשפתאמת,דבסוגיין

דביאר ,דמתניתין אתי לאשמועינן דאף בזמן היתר במות איכא להאי דינא

מבוארדהיינוטעמאמשוםדקדושתדמיםמדחה,ואינימאדמטעםדבעינן

דקדם מומו להקדשו לא נחתה עליה קדושת הגוף ,דאי נימא דבעל מום

שיהיהשלו ,הוי לגמ'למימר הכי להדיא .ומשוםהכי ביאר ,דדווקא פסולי

מותרבבמה,האשפירנחתהעליהקדושתהגוף,ואיפדאו]דהאאףדהותר

המוקדשיןילפינןמדכתיב"כצביוכאייל",אבלקדשיםשלאנפסלולאאיקרו

בעל מום ,מכל מקום יכול לפדותו כדי להביאו תם ,או כדי להקריבו

צביואייל,אלאנתמעטומקראאחרדאיןבכורהחלהעלקדשים,וכדכתב

במקדש[,פטורמןהבכורהומןהמתנותכדיןפסוליהמוקדשין.

רש"י בחולין )קל (.ד"ה בכור אינו נוהג ,ואמרינן דכי היכי דקדושת הגוף

טו( גמ',שם.כתבהחזוןאיש)סימןיחסק"ו(,דישלהסתפקהאםבסיפאגבי

מדחהמןהבכורה,הכינמיקדושתדמים.

קדם הקדשו למומו דתני השוחט בחוץ חייב ,אם רבי אלעזר מפרש לה

ח( גמ' ,טעמא דנפדו הא לא נפדו אסורים בגיזה ועבודה וכו' .הקשה

בדוקין שבעין ואליבא דרבי עקיבא ,או דאף סיפא בבמה איירי  ,ואתי

בחידושי בית מאיר ,מאי אתי לאשמועינן בהאי דיוקא ,פשיטא דכל שלא

לאשמועינןדהחיובבבעלימומיםבבמה,גםהיכאדנולדולאחרההקדש.

נפדו אסור ליהנות מן ההקדש .ועוד הקשה ,מאי אתי רבי אליעזר

טז( גמ' ,דאמר רבי אלעזר מנין לזובח בהמה בעלת מום .הקשה השיטה

לאשמועינן בהא דקדשי בדק הבית אסורים בגיזה ועבודה .ועוד הקשה

מקובצת)אותב(,מאיראיה,דלמאאיירידווקאבקדםהקדשולמומו,אבל

י

מסכת בכורות דף יד – דף טו
ב כסלו – ג כסלו התשע"ב
נמי ,מדכתיב "תקדיש" ולא שכבר קדוש .אמנם העיר ,דמדברי תוס' לעיל

היכאדקדםמומולהקדשודהויכדקלאבעלמאמניןדמחייב .ותירץ,דוודאי
דאף בבעלי מומין מעיקרא חייל עליה קדושה ,דהא המקדיש בעלי מומים

)יד .ד"ה קדושת דמים נראה ,דדווקא בקדושת דמים ממעטינן משום דאינו

עובר משום חמשה שמות וכדאמרינן בתמורה )ז ,(.ובחולין בעלמא אינו

שלו.

עובר.

ה( גמ' ,רק את דמו לא תאכל מאי דמו אילימא דמו ממש לא יהיה אלא

יז( גמ',מתקיףלהרבזיראאימאתנהועניןלולדותקדשים.הקשההראשית

כצביוכאייל.רש"יבפירושהתורה )דבריםטו,כג( פירש,דאילאוקראהוי

ביכורים ,מאי אולמא דולדות דקדשי אגב אימו ,וכי עדיף מהקדישו בעצמו

אמינא כיון דהוי היתר הבא מכלל איסור ,דהרי קדוש היה ונשחט בחוץ

ונולדבומוםדאינוכשר.ועייןשםשהאריךלבאר.

ונאכלבלאפדיון,דלמאאףדמושרי.ולהכיקמשמעלוקראדדמואסור.

יח( גמ',אמררבייהודהאמררבזודברירבישמעוןוכו'.עייןרש"יבחולין

ו( גמ' ,תזבח ולא גיזה בשר ולא חלב .כתבו התוס' לקמן )כה (.בד"ה שער,

)קל (.ד"ה ואם מתו דכתב ,דקסבר תנא דמתניתין דקדושת בדק הבית לא

דמאי דדרשינן "תזבח ולא גיזה" היינו לאסור את מעשה הגיזה ,דהא

בעי העמדה והערכה .והעיר הרש"ש )שם( ,דבסוגיין מבואר דמתניתין רבי

מ"תזבח"ילפינןלה,והגיזהגופהאינהנאסרת.אבלמאידדרשינן"בשרולא

שמעון היא דיליף מקרא דבעל מום מעיקרו לאו בכלל העמדה והערכה.

חלב" ,לאסור את החלב באכילה אתי ,דהא מ"ואכלת" ילפינן לה .ועיין

אמנםעייןברבינוגרשום)בסוגיין(דכתב,דקסבררבישמעוןדכיוןדהויבעל

בתוס' מעילה )יב (:ד"ה חלב ,שהביאו יש מפרשים ,דפעולת החליבה גופה

מוםמעיקרולאחלעליהקדושתמזבחאלאקדושתדמים,ודינוכקדשיבדק

נאסרה ,אבל החלב שרי .ובמהרי"ט אלגאזי )פרק ג אות מב( כתב בדעת

הבית דלא היו בכלל העמדה והערכה] .וצריך לומר דהיינו דווקא אליבא

רש"יבתמורה)לא(.ד"האיכאדאמרי,דאףהגיזהאסורה.

דרבישמעון,אבללרבנןדאמרינןלהלןבסוגייןדסברידבעלמוםמעיקרונמי

ז( גמ' ,שם .כתב השיטה מקובצת )אות ב( ,דאיסור עבודה נמי ממעטינן

לאבעיהעמדהוהערכה,ליכאלמימרדמשוםקדושתבדקהביתהוא,דהא

מהאיקרא,משוםדשניהםשוים.ובשילמוראכתב,דלעניןעבודהלאבעינן

סביראלהודקדשיבדקהביתהיובכללהעמדהוהערכה).ח.ו.[(.

להאי קרא ,דהא בלאו הכי אסור בעבודה משום כלאיים ,וכמבואר לקמן

יט( גמ' ,וכן תנא דבי לוי במתניתיה אפילו חיה ואפילו עוף .כתב השיטה

)לג .(.והעיר השמן רוקח ,דלפי מה שכתב המשנה למלך )פ"ט מכלאיים

מקובצת )אות ו( ,דליכאלמימרבחיה ועוף שהקדישן למזבח ,דהא לעופות

הי"א(דלאחרהפדיוןאינואסורמשוםכלאיים,ליכאלמימרדעבודהאסורה

ליכא פדיון ואפילו מחוסר אבר ,וכדאמרינן במנחות )ק .(:אלא איירי

משוםכלאיים.

בהקדישן לבדק הבית .ועיין רש"י בתמורה )לג (.ד"ה ואפילו חיה ,דאיירי

ח( גמ',ואכלתולאלכלביך.כתבוהתוס'בזבחים)עא(:ד"הובטריפה,דהאי

באווזין ותרנגולים דלא ראויין כלל לגבי מזבח ,ומשום הכי איתלהו פדיון.

דממעטינן מ"ואכלת ולא לכלביך" ,לאו למימרא דאיכא איסור להאכיל

]ועיין שם בתוס' ד"ה אפילו חיה שכתבו ,דהתפיס תרנגולין לבדק הבית.

לכלבו,אלאאתילמימרדאםאינוראויאלאלכלבים,ליתביהפדיון.אבל

וכברהעירשםהרש"ש,דאיבתרנגוליןלאבעילהתפיסןלבדקהבית,דהרי

אם ראוי אף לו ,שפיר נפדה ויכול להאכילו אף לכלבים .אמנם הרשב"א

אינןראויןלמזבח[.

)חוליןסט(:כתב,דאסורלהאכילולכלבים.





דףטוע"א

דףטוע"ב

א( גמ' ,דלמא משום דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים הוא .כתבו

ט( גמ' ,אין לך בהם היתר אכילה אלא משעת זביחה ואילך .כתב בחידושי

התוס'בפסחים)כט(:ד"הרבאשיאמר,דלמאןדאמראיןפודיןאתהקדשים

הגרי"ז ,דמעשה הזביחה הוא המתיר את איסור הגיזה ועבודה מפסולי

להאכילן לכלבים ,הוא הדין כל הנאות אסירי ,דאי לא תימא הכי ,אמאי

המוקדשין .והיינו דכתב הרמב"ם )פ"א ממעילה ה"ט( ,דבהמת הקדשים

יקברו,האאכתיראוילהסיקותחתתבשילו .אמנםהתוס'בבבאקמא)נג(:

שנפלבהמוםאינהמותרתבגיזהועבודהעדשתשחט.עייןשם.

ד"ה לענין כלים כתבו ,דלדעת רב אשי בפסחים )כט (:המיעוט הוא דווקא

י( גמ',אמאיולדצביואילנינהו.כתבוהתוס'לקמן)טז(.ד"הותמורה,דכיון

ואכלת ולא לכלביך ,אבל שאר הנאות הותרו ,אבל לרב יוסף התם ,הוא

שנפדיתתואיןבהןקדושהכלל,ואףדאסורהבגיזהועבודה,מכלמקוםאין

הדיןדממעטינןשארהנאות.וכתבהחזוןאיש)סימןיחסקי"ב(,דלדבריהם

כח לאיסור מועט זה שיחיל על הולד קדושה .ועיין בראשית ביכורים

צריך לומר ,דמאי דקתני במתניתין "יקברו" לאו לאפוקי שאר הנאות אתי,

)בסוגיין(שכתבדישלבארטעםהדברבשניאופנים,אודנימאדמאידפסולי

אלאלאפוקינתינהלכלב.אינמי,סוגייןכרביוסףאתיאדאףשארהנאות

המוקדשיןשנפדואסוריןבגיזהועבודהלאומשוםקדושההוא,אלאשהוא

אסורות.

איסור חדש מגזירת הכתוב ,ואותו איסור לא מהני לאסור את הולד .או

ב( גמ' ,שם .והא דבקדם מומו להקדישו לא חיישינן להא דאין פודין את

דנימא,דאיסורהגיזהוהעבודהמשוםקדושההוא,אלאדקדושהקלההיא

הקדשים להאכילן לכלבים ,פירש רש"י בחולין )קל (.ד"ה ואם מתו ,דהני

ואינהיכולהלאסוראתהולד.

כדיקלאבעלמאדמוולאחיילעליהקדושתהגוף.וכןביארבשיטהמקובצת

יא( גמ',זכרלרבותאתהולדות.עייןבתמורה)יז,(:דמקשינן,והלאדיןהוא,

)לעילעמודא,אותא(ףאמנםהקשה,דבפסחים)כט(.מבוארדאףבקדושת

דמהתמורהשאינהגדוליהקדשקרבה,ולדדהואגדוליהקדשלאכלשכן,

דמיםאיןפודיןלהאכילןלכלבים.ותירץ,דהתםנאסרמדרבנן.

ומשנינןדשאניתמורהדמשכחתלהבכלהקדשים,וליכאלמילףמינהלולד

ג( גמ' ,אי מה צבי ואייל חלבן מותר וכו' .הקשה בחידושי הגרע"א ,דאי

שאינו בכל הקדשים ,ומשום הכי בעינן קרא .וכתב השפת אמת )שם(,

כוונת התורה לדמותו בכל מילי לחיה ,אמאי לא סגי לכתוב "צבי" ,ושפיר

דמדמקשינן דנילף לה קל וחומר מתמורה ,נראה דפשיטא דחייל עליה

אמרינןדבכלמילידמילצבי,אבלמדכתבהנמי"כאייל"שמעינןדרקלתרי

קדושה ,ומאי דבעינן קרא היינו להתירו בהקרבה ,דאי נימא דבעינן למילף

מילי דימוהו לחיה ,ומסתברא טפי דאיירי אבכורה ומתנות דלא שייכי

מקראהאגופאדחיילעליהקדושה,מאיקלחומראיכאמתמורה,האשאני

בקדשים.

תמורה דחייל עליה הקדש .ועיין עוד רש"י תמורה )לא (:ד"ה גידולין,

ד( גמ',למאימדמיתליהאילחוליןוכו'.כתבהשפתאמת,דמבוארבסוגיין

דמבוארדולדותקדשיםהיינוגדוליהקדשהראוייםלמזבח.

דקרא ד"כצבי וכאייל" אתי רק לדמותו או לחולין או לקדשים .ועל כרחך

יב( גמ' ,ואיכא למאן דאמר קדשי לרעיה .ביאר רבינו גרשום ,דלא קדשי

צריך לומר דמאי דילפינן מצבי ואייל לפוטרו מבכורה ,היינו משום דכבר

ליקרבכדישלאיהיהטפלחמורמןהעיקר.

ידעינן מקרא אחרינא דקדשים פטירי מן הבכורה .והיינו דיליף לה רש"י

יג( גמ',שם.הקשההשיטהמקובצת)אותב(,האניחאלמאןדאמרדולדות

בחולין )קל (.ד"ה בכור אינו נוהג ,דילפינן לה מדכתיב "בקרך וצאנך" ,אי

קדשים בהווייתן הם קדושים ,אבל למאן דאמר ממעי אמן הם קדושים,

יא

מסכת בכורות דף טו
ג כסלו התשע"ב
אמאי אינם קדושים ליקרב .ותירץ ,דהני מילי באם תמימה ,אבל הכא

הי"א( מבואר ,דבהאי גוונא אף יכול להקריבם לשם אותו הזבח .והוסיף,

שהאמא בעלת מום ועומדת להפדות ,לא מהניא לולדות להקדישם במעי

דשמארש"יפירשכןרקלמאןדאמרדוולדותבעלימומיםקדשירקלרעיה.

אימן.

יח( גמ' ,אמר ליה גמר בשעריך בשעריך מבכור .כתב החזון איש )סימן יח

יד( גמ' ,אותן ולדות שלאחר פדיונם מה תהא עליהם .הקשה השיטה

אותח(,דלמאןדאמרולדותקדשיםממעיאמןהםקדושים,פשיטאדאינו

מקובצת )בסוף אות ד( ,למאן דאמר ולדות קדשים בהווייתן הם קדושים,

יכול לשנותו לזבח אחר ,דלא עדיף מולד תמימה דאמרינן בתמורה )כד(:

אמאילאיהיוכולדצביואיל,האלאחרשנולדוכברפקעהמאמןהקדושה.

דלהאימאןדאמראיאפשרלשנותו.אבללמאןדאמרבהוויתןהםקדושים,

ותירץ,דאףלאחרפדיונןאיכאקצתקדושהדהאאסורהבגיזהועבודה,ואף

דלדידיה אף בולד תמימה מבואר דיכול לשנותו לזבח אחר ,צריך לומר

דאםנתעברולאחרפדיוןליתבהוכללקדושה,הכאדנתעברוקודםהפדיון,

דשאניקדושהקלישתאהבאהמכחפסוליהמוקדשין,דילפינןלהמקראדאי

ואף כשנולדו איכא קצת קדושה ,שפיר קדשי ואיכא למבעיא מה תהא

אפשר לשנותה .ועיין באחיעזר )ח"ב סימן לב( שביאר ,דולד תמימים יכול

עליהם.ועייןבחידושיהגר"חעלהש"ס)עמודרא(שביאר,דאףלמאןדאמר

לשנותולזבחאחר,משוםדקרבנוהואוחשיבבעליו,ומהשאיןיכוללשנותו

בהווייתןהםקדושים,שםולדקדשיםאיתלהומידבמעיאמן,אלאדחלות

לאחרלידתוהואמגזירתהכתוב,אבלבעלימומיםדכלאחדיכוללפדותם,

הקדושה אינה חלה אלא עד שעת הלידה ,וכיון דבשעת העיבור בהמת

הריאיןהמקדישםדווקאחשיבבעליו,ומשוםהכיאינויכוללשנותו.

קדשיםהוי,חלעליהשםולדקדשיםואינויוצאלחולין.

יט( רש"י ד"ה אמר רבי לוי ,בתוה"ד ,אבל כי מפסדינן ליה לולדות ממהר

טו( גמ' ,היכי ליעבד לקרבינהו מכח קדושה דחויה קאתי .פירש רש"י ד"ה

לפדות האם .הקשה החק נתן ,מה הועילו חכמים בתקנתם ,הא אכתי אם

קדושה דחויה ,דאית ביה תרתי לריעותא .כתב החק נתן ,דכוונת רש"י

נתעברוקודםפדיונםישההאותםעדשיולדו,דהשתאהולדותקדשיליקרב

ליישב מאי דאמרינן דמכח קדושה דחויה קאתי ולהכי אינה קרבה ,הא

אוקדשילרעיהואינומפסידם.ועייןשםמהשתירץ.והחזוןאיש)סימןיח

נולדה קודם פדיונה נמי מכח קדושה דחויה היא ,ואפילו הכי איכא למאן

סק"י(כתב,דכיוןדהולדיהיהאסור,ממהרלפדותהקודםשתתעבר.

דאמר דקדשה ליקרב ,ולהכי כתב ,דשאני לאחר פדיונה דאיכא תרתי

כ( בא"ד,אבללעילגביקדםמומןלהקדישןלאגזרינןמשוםדמילתאדלא

לריעתא.

שכיחא היא .הקשה הרש"ש ,דהא קדם מומן להקדישן מדינא שרי בגיזה

טז( בא"ד ,חדא דאמותן בעלי מום שנראו ונדחו .הקשה בחידושי הגרי"ז,

ועבודה ,ולהך לישנא דמאי דחיישינן הוא משום גיזה ועבודה פשיטא דאין

דהא ניחא היכא דנתעברו לאחר מומן ,אבל היכא דנתעברו קודם מומן,

לחוש בקדם מומן .והחזון איש )סימן יח סק"י( כתב ,דדברי רש"י הדרי

אמאי נדחו מכח אימן .ועל כרחך דעיקר טעמא הוא משום דנולדו לאחר

לפירושקמאדחיישינןשמאלאימהרלפדותם.

הפדיוןוהויקדושהדחויה.

כא( רש"יד"הואיןסופגאתהארבעים,בתוה"ד,ואיסוראמיהאאיכאכשאר

יז( גמ',אלאאימאסמוךלפדיוןאימןמתפיסןלאותוהזבח.כתברש"יבד"ה

נהנה מן ההקדש .הקשה הרש"ש ,אי איכא איסורא ,אמאי אינו סופג את

סמוךלפדיון,דהשתאלאפקעהקדושתןעלידיפדיוןאמן,וממתיןלהםעד

הארבעים .ועוד ,הא לעיל )יד (.אמרינן דאינו אסור אלא מדרבנן משום
דמיחלפא

שיוממו ופריק להו .וכתב החק נתן ,דמדברי הרמב"ם )פ"א מאיסורי מזבח


יב

בקדושת

הגוף

למזבח.

