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בס"ד ,ד כסלו התשע"ב.

מסכת בכורות דף ט ז – דף כב





דףטזע"א
א( רש"יד"הואליבאדרביעקיבא,בתוה"ד,והשחורשבושהואעגולוכו'.

קדושת בכור .עוד כתב ,דלבית שמאי דסברי דבכור בעל מום נאכל דוקא

הצאן קדשים הביא דבזוהר איתא ,שהשחור שבעין הוא דוגמת לשכות

לכהנים,הואהדיןתמורתבכורכיוןדכלקדושתבכורעליו.

ועזרות ,ובת עין שחור היוצא ממנו הוא נגד בית קדשי הקדשים ,שמשם

ו( רש"יד"הלתמורתאשם ,דאשםלאקרבנדבההלכךתמורתולאקרבה.

יוצאהאורהלעולם.

הקשה בחידושי הגרי"ז ,הא לרבי אליעזר דאשם קרב נדבה נמי אית ליה

ב( תוס' ד"ה ותמורה שלאחר פדיונה מתה ,בתוה"ד ,ויש לומר דולדות אין

דרועה,ולכאורהמוכחדאיןמהשרועהתלויבהאדלאקרבנדבה.

בהןקדושהאלאמכחאמןוכו'.ביארבחידושיהגרי"ז ,דקדושתולדותהוי

ז( תוס'ד"הכלשבחטאת ,אומררבינותםדרעייהמדרבנןהיאוכו'.הקשה

מכחאמן,ואיןבכחקדושהזודאחרפדיונן,לחולעלהולדות,ומהשישנה

בשיטה מקובצת )אות ה'( בשם תוס' חיצוניות) ,וכן הקשה הרש"ש( ,דלפי

באמן,היינומשוםשלאחלהמחדשאלאנשארהמהקדושההקודמת.אבל

זה היאך סלקא דעתין דקראאתי לתמורת אשם ,הא לא קרינן ביה "טמא

תמורה כיון דיש בה קדושה לענין גיזה ועבודה וקרינן בה "והיה הוא

הוא"דהאמדאורייתאכשר.ותירץבתירוץקמאבשםר"ת,ד"טמא"משמע

ותמורתו יהיה קודש" ,חלה הקדושה מדין תמורה ,ולא משום פסולי

שאינה קרבה כמשפטה אלא לרעייה אזלא ,או למיתה .וכתב שכעין זה

המוקדשין ,ומשום הכי מתה .וביאר שלכך כיוון השיטה מקובצת )אות ד(

פירש רש"י ד"ה לתמורת אשם ,בתוה"ד ,והא טמא דקרא הכי קאמר

אור"י שיש לחלק בין תמורה לולד ,דכיון דחלה עליו תמורה לאחר פדיון

הניחוהו עד שיהא טמא כלומרשיפול בו מום .ועיין מה שרצהלתרץ עוד

חלה עליו קדושה דחויה ומתה אבל ולד שנולד לאחר פדיון הוי חולין

ודחה] .אמנם לכאורה צריך עיון כיון דלר"ת מדאורייתא תמורת אשם

גמורין שלא מצינו שום קדושה שחלה עליו .אמנם הקשה ,דמצינו דחלה

קרבה מה תירץ[ והשפת אמת כתב ,דלרבינו תם צריך לפרש ,שקושיית

קדושהלגיזהועבודהבבכורבעלמוםמעיקרו.ותירץ,עלפיהמבוארבתוס'

הגמ' "תמורת אשם נמי הלכתא היא" דהלכתא היא שקרבה ,ולא שייך

זבחים)עה(:ד"ההפדו,דקדושתבכוראינהמקדושתפסוליהמוקדשיןאלא

למעטיה מקרא ד"טמא הוא" ,אבל העיר ,דלשון הגמ' לא משמע כן אלא

קדושה אחרת ומיוחדת .ועיין שם עוד מה שהביא בשם הגר"ח .ועיין עוד

דהלכתאהיאדאזלאלרעייה.ועייןמהשתירץהמיםקדושים.

בספרראשיתבכורים,שהאריךלבארטעםהחילוקביןולדותלתמורה.

ח( גמ' ,ואיצטריך קרא ואיצטריך הלכתא .כתבו תוס' בזבחים )ה ,(:ד"ה

ג( גמ',ותיתכילבמומהלבעלים.הקשהבחידושיהגרי"ז,אמאימצריךמום,

הגההניתקאין,דמהכאמוכחדאיןלחושאיקאיקראאהלכתא.

הרי היתר האכילה אינו דוקא ביש מום ,תדע ,דבהיה בה מום קבוע

ט( גמ',ואימהלכתאהוהאמינאהיכאדעברוכו'איסוראאיכאלאוליכא.

ונתרפא ,נמי מותר לאכלו ,ואם כן הכא כיון דרצה לומר דתמורת פסולי

כתבהר"ןבשבת )דףעג(.לעניןמעבירד'אמותברשותהרביםדאיןלוקין

המוקדשיןהוהכדיןתמורתבכורבעלמום,תאכלאףבלאמום.

עלהלכהלמשהמסיני.וכןמבוארבתוס'שבועות )טז (.ד"המנאהנימילי.

ד( רש"יד"הויאכלובמומן,בתוה"ד ,אלמאכיוןדלאמציקרביכו'נאכלין

וכתבהשמןרוקח,דראיהלדבריהםמגמ'דידן,וצייןלירושלמי )פ"טדנזיר

במומןלבעליםוכו'.הקשהבחידושיהגרי"ז,האאיןהטעםדנאכליןמשום

ה"א( ,וגמ' דנזיר )כה] .(.ולכאורה צריך עיון דמהאיבעית אימא דלהלן

דלאקרבי,אלאשהםשנידיניםדלאשייכיאהדדי,חדאדלאמציליקרב,

משמע ,דבחטאות המתות אין צריך קרא ,וסגי בהלכתא אף ללאו ,ודלא

ועודדנאכלתבמומה.

כהר"ן ותוס') .א.ב (.ויש ליישב ,דאף לאיבעית אימא ילקה משום הלאו,

ה( גמ',תמורתבכורומעשרוכו'ויאכלובמומןלבעלים.כתברבינוגרשום,

אלאדנפיקמיניהנמילהאיהיקישא[.

דהאי "לבעלים" לאו חד בעלים קאמר ,אלא כל חד וחד כדאיתיה ,בכור

י( גמ' ,איסורא איכא לאו ליכא קמשמע לן דאיכא לאו .כתב בחידושי

לבעלים דידיה שהוא כהן ,ומעשר לבעלים דידיה ,שהוא הישראל .וביאר

הגרי"ז ,דיש להסתפק באיסור האכילה דחטאות המתות ,אם הוא איסור

בחידושי הגרי"ז ,דסבירא ליה דתמורת בכור לכהן ,ומפרש דהכהן נקרא

מחמתהקודששבו,אואיסורמיוחדבמתות .

הבעלים,וכןדעתהרמב"ם )פ"גמתמורהה"ב(.ובזהסרדיוקהתוס'זבחים

יא( גמ' ,ואיבעית אימא לאקשוי דבר הבא ממעלי גרה וכו' .כתב הרש"ש,

)עה(:ד"הבכור,דתמורתבכורהוילבעליםואיןבזהדיןמתנותכהונהאלא

דמהכאקשיאאהאדמשמעברש"ישבת)דףקלב(.ד"העקיבא,שאיןדנין
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נדבת  בנושיחי ' ידידנו מר  משה אליוף  שיחי '

מסכת בכורות דף טז
ד כסלו התשע"ב
מהלכה על ידי שום מדה ,דהכא ילפינן בהקישא מחטאות המתות דהוו

שהכל משועבד "מחמת קרן" ,ואחר כך כתבו ,מכח "שיעבוד" שיש לו,

הלכה .אמנם לשיטת תוס' חולין )כג (:ד"ה פרה ,דמאי דאיתא בנזיר )נז,(.

דהיינומחמתשעבודהגוף.ועייןשםשהביאדוגמאלכךמדבריהאגליטל

דאיןלמדיןקלוחומרמהלכה,אינוכללעלכלהמידות,אלאעלקלוחומר

)מלאכת דש סקל"ז אות ג' בהגה"ה( שכתב ,דכל חוזר וניעור לא חשיב

ובניןאב,אתישפיר].ואוליישליישב,דהכאהלימודמהיקששבאמחמת

חלותחדשה,אףשנתבטלבאמצע,והכאנמיגביקניןהנכריבבהמה.

ייתורואינובגדרמדה,ועייןרש"יסוכה)לא(.ד"הלאמקשינן,ומהשכתבו

יט( בא"ד ,ויש לומר התם עיקר בהמה של ישראל מתחלה וכו' .כתב

התוס'ד"הר"יסבר[.

המהרי"טאלגזי)סקי"ח(,דעלפידבריתוס'אלופסקובשו"תמהרא"י)סימן

יב( מתני' ,המקבל צאן ברזל .כתב התפארת ישראל )בועז אות א( ,הא

קט( ובשו"ת מהר"י וייל )סימן קעד( ,דשעבוד עכו"ם בבהמת ישראל לא

דתנא ליה הכא ולא בפרק קמא גבי פטר חמור ,היינו משום דאורחא

חשיב יד עכו"ם באמצע .וכתב ,דלפי זה אף אם נתן נכרי מעות לישראל

דמילתאדמקבליןצאןולאחמורים,דצאןעומדלשבחהיוצאממנודהיינו

לקנות לו בהמה וקנה הישראל עבור עצמו ,תהא חייבת בבכורה ,דכיון

לגיזותוולדות,אבלחמורעומדבעיקרלהשתמשבגופולרכיבהומשא.

שאין שליחות לנכרי הרי היא של ישראל ,ונהי דמשועבדת לנכרי ,הא

יג( רש"יד"ההמקבלצאןברזל,בתוה"ד,ואותןולדותשיהיולהןוכו'.כתב

שעבודלאמשויידעכו"םבאמצע.ותמהעלהצמחצדק )סימןסד(דפסק

הלחם משנה )פ"ד מבכורות ה"ד( ,דלרש"י משמע דבעינן שיהיהלגוי חלק

דבהאי גונא פטורה מן הבכורה .ובראשית בכורים כתב ,דאינה השגה כל

בולדותכדילפוטרםמןהבכורה.אבלדעתהרמב"ם )שם(,דאפילואיןלגוי

כך ,כיון דאפשר דבהאי גוונא אף התוס' יודו דחשיב יד עכו"ם באמצע,

חלק בולדות ,אלא שהישראל נותן לו חלקו בדמים ,סגי בהכי לפטור

דכיוןדבתחילתקנינושלהישראלהיהמעורבכחהעכו"ם,לאאליםקנינו

הולדותמבכורה.אךעייןמהרי"טאלגזי)סקי"ח(,דדייקמרש"יבבאמציעא

שלהישראל,לבטלכוחושלעכו"םלגמרי,וכמושנולדבתערובותלאבטל,

)ע(:ד"הוולדותפטורין,דלאפליגעלהרמב"םבהא.

ושאני מבהמת ארנונא דקודם שנולדו הולדות היו של ישראל לגמרי,



דהמלךאינונוטלבעוברין,ולכךכשנולדולאאליםכחהנכרילהפסידאת

דףטזע"ב

ישראל.

יד( רש"יד"הוולדיולדותחייבין,בתוה"ד,כשיהיולהןולדותבכורותינתנו

כ( גמ' ,אמר אביי לא קשיא הא דקביל עליה אונסא וזולא .ביאר השיטה

לכהןוכו'.הקשהבחידושיהגרי"ז,מאישנאדנקטדוקאגונאדנתינהלכהן,

מקובצת )אות ה( בשם הר"מ ,דאף שקיבל אונסא וזולא מכל מקום אם

ולאגונאדהקרבהלמזבח.

יפשע הישראל יגבה הגוי מהולדות ,ולכך הוי יד הגוי באמצע .ועיין עוד

טו( מתני' ,ואם יש בו מקצת סימנין חייב .לעיל )ה (:איתא ,דמקור הדין

חזוןאיש)בכורותסימןיטסק"ה(.

מדרשאד"אך בכורשורוגו'",מ"אךחילק".ובתוס' )שם(ד"התלמודלומר

כא( ]גמ',ועודמאיפסקא.ישלציין,דבבבאמציעא)ע,(:ליכאלהאיקושיא

הקשו,לתנאדמתניתיןשם,דליתליההךדרשא,מנאליהדמקצתסימנין

אלאלהנךתרתידפרכינןהכא[.

חייב.וכתבו,דלאמסתברדפליגאמתניתין,ושובכתבודאילאפליגתקשי

כב( גמ' ,אלא אמר רבא וכו' אילו אתי עובד כוכבים בעי זוזי וכו' .הקשה

קושיא אחריתא ,עיין שם .ועיין שם בשפת אמת ,ובחזון איש )סימן טז

בשו"ת זכר יצחק )חלק ב' סימן כד( ,כיון שהנכרי הקנה לו את הבהמה,

סק"ה(דתירצוקושיתתוס',ונקטודלכוליעלמאאיתלהודינאדמתניתין.

הטעםשהנכרייכוללקחתהאםלאימצאזוזי,מועילכתנאישאםלאיבא

טז( גמ' ,למימרא דכיון דלא נקט מרא זוזי ברשותא דמרא קיימא .הקשה

לידיגביהתיבטלהמכירה,ואםכןבגוונאששילםלונתבררלמפרעשהיה

בחידושי הגרי"ז מאי פריך ,הא פטרינן אף הולדות שנפלו בחלק הישראל

שלישראלמשעתהמכירה,והיאךפטורמןהבכורה.ותירץ,דבבכורבעינן

לאחר חלוקה ,ועל כרחך אין הפטור משום שעדיין שייכים לנכרי ,אלא

שיהא בירור בשעת לידה שהוא חייב ,כי היכי דאשכחן לקמן )נז ,(.גבי

משוםשעבודהנכרי.וכמושפירשרש"יבמשנהד"הולדותיהן.

מעשר של שותפין ,דאמרינן "ואי אשמועינן גבי מעשר בהמה הוה אמינא

יז( תוס'ד"האיןמקבליןצאןברזל,בתוה"ד ,וקשהלפירושהקונטרסמאי

מהבנךבברור לךאףצאנךובקרךבברורלך",והתםאינואלאצריכותא,

פריךהכאואיסלקאדעתךוכו'.ובתוס'בבאמציעא )ע(:ד"האיןמקבלין,

אבל גבי בכור כן הוא אליבא דאמת .וביאר ,דדין תורה לא יחול בתנאי,

הקשו עוד לפירוש רש"י ,מאי פריך רבא לאביי בסוגיין" ,לפלוג וליתני

ולכך בעינן שהחיוב יהיה מבורר בשעת חלות החיוב .ולפי זה ייצא ,דאם

בדידה",האעיקרמתניתיןלאאתאאלאלאשמועינןדמןהעכו"םמקבלין,

לקחבהמהמגויעלתנאיולאנתקייםעדאחרהלידה,אינוקדושבבכורה.

ורישאאינהאלאאגבסיפא.

כג( גמ' ,שם .המהרי"ט אלגזי )סוף סקי"ז( הוכיח בשם הצמח צדק )סימן

יח( בא"ד ,ואילאמתניתיןדרביתלאהוהקשיאליהמתניתיןדהכאוכו'.

סב(,מחולין )לט,(:דאפילובגוונאדהויאליםולוקחשלאברשותפוטרמן

ביארהמיםקדושים,דכוונתם,דהאנמיאתישפירלפירושרבינותם.וביאר

הבכורה,ופליגעליה,וסברדדוקאאםנוטלבדיןעיין שם.ועייןגםבשו"ת

הראשית בכורים כוונתם ,דאי לאו מתניתין דרבית היינו אומרים דמה

חתםסופר)יור"דשטו(,דדחהראייתהצמחצדק.

שהבהמה משועבדת לו בשביל המעות אינו מחמת שעבוד הגוף ,אלא

כד( מתני ,ולדי ולדותיהן חייבין .פירש רבינו גרשום ,דכולי האי לא תפיס

דמתחילהחלהשעבודעלהבהמה,דשיירלעצמובהמעיקראאותהזכות,

הגוי.אבלהרמב"ם)פ"דמבכורותה"ד(כתב,שהרישלישראלהןואיןלגוי

עלמנתלהפרעממנהחובובהגיעהזמן,אלאשאםהמקבלמסלקובמעות

עליהםרשות].ואפשרדפליגיבנידוןהמובאבאותהקודמת[.

אין לו עליו כלום ,אבל השתא דחזינן דהוי רבית דאורייתא ,מוכח שהיא

כה( גמ' ,דאילו אתי עובד כוכבים בעי זוזי ולא יהיב ליה וכו' .ולשון

קנויה לגמרי למקבל בלא שום שיור ,דאי לאו הכי אינה ריבית של תורה,

הרמב"ם )פ"ד מבכורות ה"ד( ,דכיון דלא משכח הנכרי ממה לגבות יתפוס

]וציין לתוס' בבא מציעא )סד (:ד"ה ולא ישכיר ,ולחידושיו שם[ ,ואם כן

הצאן .והעיר בחידושי הגרי"ז ,דאינו משום דלא משכח מה לגבות ,אלא

קשה אמאי נחשב יד עכו"ם באמצע .והשיב רבא ,דלעולם הבהמה קנויה

משוםדמשועבדלכך.ועייןגליוןמהרש"א.

לישראל לגמרי ,ומכל מקום חשיב יד עכו"ם באמצע מחמת שיעבוד הגוף

כו( תוס' ד"ה טעמא דהעמיד ,תימה דלקמן וכו' .תירץ המהרי"ט אלגזי

שיש לו עליו ,והאפותיקי הוא רק דבאם לא ישלם ,יתפוס הבהמה בחובו

)סקי"ט( ,דהרי יש לתמוה אמאי הקדימה הסוגיא לפרוך מסיפא קודם

חליפישעבודהגוף,וכיוןשהבהמההיתהשלותחילה,סגיבמהשנשארלו

לרישא,אלא,דצריךלומרדאיהוהמקשימרישאומשניכדמסיק"אימאהן

שעבוד זה למיהוי ידו באמצע .ודייק כן בלשון התוס' ,דבתחילה כתבו,

וולדותיהן"תולאהוהקשיאמסיפא,ולכךנתחכמולפרוךמסיפאולשנויי

ב 

מסכת בכורות דף טז – דף יז
ד כסלו – ה כסלו התשע"ב
דהעמידלאודוקא,והדרמקשימרישא,דאורחאדגמ'להגדילתורה.ועיין

מבכורות ה"ו( ,השמיט לגווני דב' אוקימתות אלו .וכתב הבית יוסף )יור"ד

שםמהשביאר.

שטוסק"ה(,דנראהטעמודפסקכר'אשידלאאיפלגורבימאירורבנןבהנך

כז( בא"ד ,וישלומרדלכךפירשבקונטרסבמתניתיןהעמידלאוממשוכו'.

גווני ,ומפשטא דמתניתין דלא קתני אלא רחל שילדה כמין עז ועז שילדה

הקשההרש"ש,דמכלמקוםקשה,דכמושמפרשברישאוולדותיהןפטורין

כמיןרחל,משמענמידדוקאבהאיגוונאפטרה,אבלבכלאינךגווניחייבת.

דהיינו "של וולדותיהן" ,כן נפרש בסיפא וולדי וולדותיהן נמי "של

והקשהעליוהלחםמשנה)פ"במבכורותה"ו(,דמכלמקוםהיהלולרמב"ם

וולדותיהן" .ותירץ ,דדוקא ברישא דנקיט בכינוי ,יש לפרש דקאי על

להזכירם לחיוב ,דאין הדבר פשוט .והשפת אמת )מובא בחידושי הרי"ם

הוולדות ,אבל סיפא דנקיט בלא כינוי על כרחך לא קאי אלא על הצאן

יור"דשטו(הקשהעודדמסתימתהרמב"םמשמעבכולהולפטור.ובלקוטי

עצמן,ועייןשםעוד.

הלכות)הכאבהערהבשוליהעמוד(הקשהעוד,דעלכלפניםהוהלרמב"ם
להזכירם לענין שעיר ראש חודש ושל רגלים ,דאפילו רבי מאיר מודה

דףיזע"א

דבעינןשיהאממשפחתעיזיםמששתימיבראשית,וכןגבידינאדר'אחא

א( גמ' ,תא שמע המקבל צאן ברזל וכו' .עיין תוס' לעיל )טז (:ד"ה טעמא,

בר יעקב דאין לוקין על צמרו משום כלאים ,הוה ליה לאשמועינן דבהני

דפירשו דהאי תא שמע הוא ממתניתין דלעיל )טז .(.אבל בשיטה מקובצת

גווני ילקה ,וכן גבי ציצית ונגעים דחשיב צמר .לכך כתב הלקוטי הלכות,

)שםאותז(הקשה,דאםכןהיתהפירכאזוצריכהלהיותהראשונה.ולכך

דנראהלהיפך,דר'אשיסברדבהנךגוונימודוכולהודהואבכללנדמהאף

פירש,שהיאברייתאאבלממתניתיןלאקשיא,עייןשם.

לענין בכורה ,ופטור .וכן נקט החזון איש )בכורות סימן יט סק"ט( .וכתב,

ב( גמ' ,איכא דאמרי הן וולדותיהן פטורין תיובתא דרב הונא .עיין באות

דממתניתיןאיןלהכריעכלוםדמשנתנועיקרדיןנדמהקתני,וכלשרשיש

הקודמתדלשיטתתוס'לעיל)טז(:ד"הטעמא,מאידמקשולרביהודההיינו

לוספיקותשלאנתפרשובמשנה,ואםהיהדעתהרמב"םלהכשירנמיהיה

מרישא דמתניתין .וכתב החזון איש )בכורות סימן יט סק"ה( ,דמכל מקום

לו לפרש ,אלא דהרמב"ם היה מסור לקצר בכל מאי דאפשר כדי להספיק

האיכא דאמרי דפריך לר' הונא היא ודאי ברייתא .אבל בשיטה מקובצת

לכלולכלשרשיהתורהשבעלפהשהיאעבודהבלתיטבעיתבכחאנושי

)הכא אות ב( פירש בפירושקמא כתוס' )שם( ,וכתב ,דהאיכא דאמרי גרס

רקשנתןמתנהלמישזכהלכך,וכדתנןבאבות)פרקו(,בלומדתורהלשמה.

הכיבמתניתין.

ז( גמ',ברחלבתרחלבתעזמרסברזילבתראימיהוכו'.כתבבשו"תשבט

ג( גמ' ,ולית ליה הא דתנא דבי רבי ישמעאל כבשים שצמרן קשה פטורין

הלוי )חלקיקונטרסהקדשיםסימןכא(,דישלבארפלוגתתם,דמאןדאזיל

מראשית הגז .פירש רש"י ד"ה מגז כבשי ,דהך עז בת רחל צמרה קשה

בתראימיהסברדרחלבתעזרחלהיא,ולעניןקדושתקרבןובכורהפסול,

דצמר עיזים קשה הוא .אמנם בחידושי הגרי"ז הקשה ,מנא ליה להש"ס

דבעינןשיהאדומהלאמו,וכיוןדרחלהיאהריהשלישירחלבתרחלהיא.

דלא יהא צמרה רך ונימא דבהא מחייב רבי מאיר .ותירץ ,דאף דלענין

ואידך סבירא ליה דרחל בת עז עז היא ,כמסקנת הגמ' לעיל )יב ,(.ופסול

החיוב מצד "המין" כיוון דהווי מקצת שה סגי ,אבל נאמרה עוד הלכה

לעניןבכורהכיוןדאינודומהבצורה,ולכךאףהשלישיפסולדאינורחלבת

דבעינן "צמר" ,ועז שאין לה אותו צמר ,כיוון שצמרה קשה ,אפילו יהא

רחלאלאבצורה,אבלבמיןהיארחלבתעז.ועייןשםעודדרך,ועלדרךזו

הצמר רך תהיה פטורה ,כיון דאינו הצמר המחוייב .ועיין שם שהאריך

ביארנמיהאיבעיתאימאדלהלן.

להוכיחכןמהראב"ד )פ"ימבכוריםה"ז(.וכןכתבהחזוןאיש )בכורותסימן

ח( גמ',אלאלראשיתהגזוליתליההאדתנאדבירביישמעאלוכו'.הקשה

יטסק"ח(.

בחידושי הגרי"ז ,אמאי לא מקשה מרישא ,דרחל בת עז ,אמאי חייב ,הא

ד( תוס' ד"ה ולית ליה ,לא הוה מצי למיפרך וכו' .עיין לקמן אות יד מה

מינהעזופטורמראשיתהגזאףאםיהיהצמרהרך.ועייןשם)בד"ההנה

שהבאנובשםהחזוןאיש.וכתבהחזוןאיש)סימןיטסק"ח(,דמשמעבתוס',

בתוספתא(,דדןלתרץקושיאזו,דאיןהכינמיברחלבתעזיהאחייבכיון

דדבריהם אף למאי דאמרי אמוראי דכל מקום שנאמר "צמר" איתקיש

דצמרהרך.

לפשתיםופסולנדמה,ואםכןצמרנדמהפסוללשרת,דמכלמקוםלראשית

ט( רש"י ד"ה רבי מאיר מחייב ליתנן לכהן דחזרה שיות למקומן .ביאר

הגז סגי במין הראוי לשירות .ולפי זה עז בת רחל וצמרה כרחל צריכה

בחידושי הגרי"ז ,דדוקא יתנן לכהן ,אבל להקרבה אינו ראוי אף דקדוש

להיות חייבת בראשית הגז ,ואם כן הקשה מאי פסיקא ליה למקשה

קדושתהגוף,דהאלעניןקדשיםהוינדמהכדדרשינןלהלןמ"אחדהמיוחד"

דברייתאאייראבנשתנהצמרו.וכתב,דאפשרדאםלאנשתנהצמרוחשיב

וכו'].ועייןשםעודמהשהעירברש"ילעיל )ג,(:ד"ההכי[.עודכתב,דאף

מקצת סימנים דומה לאמו] ,והיינו דרבנן היו מודים דחייב בראשית הגז,

דחזרהשיותלמקומןהוינדמהלעניןקדשים,מכלמקוםבעלמוםלאהוי,

ועל כרחך דפלוגתייהו בנשתנה[ .וסיים ,דמכל מקום לשון התוס' משמע,

דהא הוי כמינו ,ולא אכפת לן שאינו דומה לאמו ,ונפקא מינה דבעי מום

דאליבא דאמת אף לענין ראשית הגז כל שפסול לשרת פטור ,אלא דלא

לשחוטעליו.

פסיקאליהלמיפרך.

י( רש"י ד"ה מודה רבי מאיר ,בתוה"ד ,סבר חזרה שיות למקומה .העיר

ה( רש"יד"החוששיןלזרעהאב,בסוה"ד,חייבהואילוזהדומהלו.וכןהוא

הרש"ש ,דמוכח מרש"י דאיירי בשעיר בן כבשה בת שעירה .ולהלן ברש"י

ברבינו גרשום .אבל תוס' ד"ה ברחל סברי ,דאפילו אין דומה לו חייב,

ד"ה הני מילי ,משמע דקאי על שעיר בן שעירה בת כבשה ,דכתב רש"י,

ולרבותא נקט דילדה מין עז .והקשה השמן רוקח לשיטת רש"י ,דבחולין

דלגביאמולאהוינדמהדדמילאמואלאלגביאםאמוהוינדמה.ובעיקר

)עט ,(.מבואר גבי כלאים דאף באין דומה לאביו כלל חיישינן לזרע האב.

מהשפירשרש"ישםהקשהבחידושיהגרי"ז,דאםכןפשיטאדפסוללראש

ותירץ ,דדוקא גבי "אותו ואת בנו" דהקפידה תורה על היחוס והתולדה,

חודש דהא אינו שעיר .וציין ,דרבינו גרשום פירש לכולה בחזרה שיות

אמרינןדאםאינודומהכלללאביולאחשיבבנו,אבלגביכלאיםוכדומה

למקומה.

דהקפידהתורהעלהמין,חיישינןלזרעהאבאףבאינודומהלו.

יא( גמ',אחדהמיוחדובאמששתימיבראשית.הקשההחזוןאיש )בכורות

ו( גמ',והכאבמאיעסקינןברחלבתרחלבתעזוכו'.הרא"ש)סימןב(הביא

יט סק"ו( ,לרבנן דסבירא להו דבכל ענין חשיב נדמה ואינו קדוש בבכורה,

להאי אוקימתא ,וכן האוקימתא דרחל בת עז בת רחל ,ופסק בתרוייהו

והכינמיפסוללעניןהקרבה,אםכן"אחד"למהלי.וכתב,דאינימאדלרבי

כרבנןלפטור,וכןפסקהטור )יור"דסימןשטוסעיףה(.אבלהרמב"ם )פ"ב

מאיר בכל הקרבנות פסול להקרבה ,יש לומר דגם לרבנן דרשינן "אחד"

ג 

מסכת בכורות דף יז
ה כסלו התשע"ב
להכי,ואפליגואיילפינןקדושתבכורהמקדשים,אבללמאידמשמעברש"י

דףיזע"ב

ד"הואימהתם,ותוס'ד"הבשעירשלראשחדש ,דשארקרבנותאףלרבי

יט( תוס' ד"ה זכר ונקבה ,בתוה"ד ,ומודה רבי יוסי הגלילי הכא וכו'בטלה

מאירכשרים)עייןבאותהבאה(ליכאלמימרדרבנןמודולהךדרשאומינה

בכורתולגמריוכו'.כתבהרש"ש ,דנמצא,דלרבייוסיהגליליהוהקליותר

ילפי לקדושת בכורה ,דהא הוי דין מיוחד בשעירין לפסול .וכתב ,דאפשר

מרבנן,דלדידיההזכרחוליןגמור,כיוןדודאייצאויחדונקבהפטרתו,מה

דרבנן דרשי אחד מיוחד כדאמר ביומא )ע ,(:אבל צריך עיון מנא ליה לר'

שאין כן לרבנן דהוא ספק וירעה עד שיסתאב ,וכדפירש רש"י בד"ה זכר

יוחנןדרבימאירפליגעלייהו.

ונקבה אם תמצי לומר דכרכתו אחותו לא הוה חציצה ,או כמו שחילקו

יב( גמ',הוהאמינאהנימילילגביקרבןחובהאבלנדבהלאצריכא .כתב

תוס'לעיל)ט(.ד"האמררב.

החזון איש )בכורות סימן יט סק"ו( ,דיש לפרש דהשתא דאיכא תרי קראי

כ( בא"ד ,שם .כתב בחידושי הגרי"ז ,דמלשון התוספתא )פ"ב ה"ה(",ילדה

פסול בכל הקרבנות .אבל כתב דמלשון רש"י ד"ה ואי מהתם ,ותוס' ד"ה

זכרונקבהואינוידועאיזהמהן"משמעדלאכתוס',וכןבכמהמקומותשם

בשעיר,דכתבודלאודוקאשעירראשחודשאלאאףבכלהשעירין,משמע

דקתניזכרונקבה,קתני"אינוידוע".ומשמע,דבאינוידועדוקאאיירי,אבל

דלשאר קרבנות כשר לרבי מאיר דכי היכי דאמר דלא הוי נדמה וחזרה

לרבייוסיהגלילידידועשיצאויחד,הזכריהאחייבבבכורה.

שיות למקומן לענין בכורה הכי נמי לענין קרבן .ועיין בהערות להגרי"ש

כא( תוס' ד"ה אפשר לצמצם ,בתוה"ד ,אלא הכי קאמר אי אפשר לברר

אלישיב.

צמצום דבידי שמים] .ולרבי יוסי הגלילי אפשר למדוד ולידע[ .הקשה

יג( גמ',הכלמודיןדאיןלוקיןעלצמרומשוםכלאיםכו'הכלמודיםשצמרו

בחידושיהגרע"א,לפיזה,היאךאמרינןלעיל )ט,(.גביחמורהשלאביכרה

פסול לתכלת .נסתפק המנחת חנוך )מצוה תקח אות ו( ,מה דינו של האי

וילדה ב' זכרים דהווי דלא כרבי יוסי הגלילי ,הא התם לא ראו הלידה

צמר לגבי בגדי כהונה ,דאפשר דכיון שנקרא צמר כשר אלא דהכא פסול

כדמוכח בכולה מתניתין התם ,ובתוס' )שם( ד"ה מאן ,ואם כן היאך תלי

משוםדאיתקשלפשתן,אםכןלבגדיכהונהשפירדמי,עייןשםשדןבדבר

בפלוגתייהו.ועייןעודבראשיתבכורים.

והסיק דכשר לבגדי כהונה .ובחידושי הגרי"ז הקשה עליו ,דמאחר שאינו

כב( בא"ד ,דתיפוק לי דבלאו הכי היה אסור מספק )בפרוץ מחצה ובשחט

כלאים,עלכרחךדאינוצמרכלל.

מחצה( משום דשמא שייר רובא .הקשה המנחת חנוך )מצוה קט אות ג(,

יד( גמ' ,דאין לוקין על צמרו משום כלאים וכו' .כתב החזון איש )סימן יט

דכיון דלפי ראות עינינו אין כאן שיור רובא ,אם כן יש לדמותו לכלים

סק"ח(,דתרתישמעינןמהכא,א .דצמרשלנדמהלאהויצמר,ואףמרחל

דאמרינן "רחמנא אמר עביד" וכו' .ותירץ הקהלות יעקב )סימן יח( ,דדוקא

בתעזבתרחל.ב .דצמרלאבמהותותליאאלאבאמו,דכיוןדסתםצמר

גבי כלים דבעינן לא פחות ולא יותר ,על כרחך אמר רחמנא לפי עיני

הוא של רחלים ,הרי כשאמרה תורה "צמר" ,הוי כמו דכתיב "רחלים".

הרואה ,אבל במחיצה ושחיטה דמצי למיעבד ברווח אין הכרח דתלתה

וכתב ,דמשמע דלא מהני מקצת סימנים דומה לאמו ,ואפילו לא נשתנה

תורהבראותהעינים.

צמרולאיחשבצמר,דאידוקאבנשתנהצמרו,אםכןאיןסבראלמעטרחל

כג( בא"ד ,והרב רבי שמעון מיינבלא וכו' .ובתוס' עירובין )ה ,(:ד"ה וספק

בת עז בת רחל שהרי עכשיו לא נשתנה צמרו ,אלא על כרחך צמר של

דבריהםלהקל )בנמשךלדףו(.כתבו,דהויכעיןספקספיקא.ובשו"תבאר

נדמהאימעיטדהויכצמרגמליםושארמינין,עייןשםעוד.

יצחק)יור"דלאג(הוכיחמזה,דמהניספקספיקאמשםאחד,ודלאכתוס'

טו( גמ',שם .כתבהרמב"ם )פ"ימכלאיםה"ב(,דמכלמקוםאסורמדבריהם

כתובות)ט(.ד"הואיבעיתדכתבו,דלאמיקריספקספיקא.

משום מראית העין .וכתב הכסף משנה ,דהיינו משום דלא גרע משירים

כד( גמ' ,בידי אדם מאי .הקשה המנחת חינוך )מצוה קט( ,אם אי אפשר

וכלך דאסורים משום מראית העין .ואף דלישנא דגמ' דאין לוקין משמע

לצמצם בידי אדם היכי משכחת ללאו ד"במתכונתה לא תעשו" דקטורת

דאיכאאיסוראדאורייתא,מכלמקוםכיוןדלאאשכחןלהרמזבתורהאין

ושמן המשחה ,דבעינן מכוון כמצותו .ותירץ ,דכי היכי דאמרינן גבי מזבח

לומרכן.ועייןבביאורהגר"א)יור"דסימןרצחסק"ז(.

וכלים דרחמנא אמר עביד וכו' ,הכי נמי התם .ובקהלות יעקב )סימן יח(

טז( גמ',הכלמודיםשצמרופסוללתכלת.כתבהמעדנייו"ט )אותס(,דלאו

כתב ,דלגבי חיובא לא בעינן לסברא דרחמנא אמר עביד וכו' אלא כיון

דוקא תכלת אלא הכונה לציצית .והביא מכמה דוכתי דקרינן לתכלת

דכשרלמצוותושלאבצמצום,חשיבבמתכונתולגביחיובא.

ציצית ,ועיין עוד דברי חמודות )אות ז( .ועיין נמי בביאור הלכה )סימן ט'

כה( גמ',תאשמעחוטשלסקראוכו'דמרווחבהפורתא.הקשהבחידושי

ד"הרחלים(.

הגרי"ז,האכתיבבקרא)שמות כזה("והיתההרשתעדחציהמזבח",ואם

יז( מתני',רביעקיבאאומרמשמניןביניהןוהשניירעהעדשיסתאב.כתב

כן איך אפשר לומר דמרווח פורתא .ותירץ ,דכבר כלול בהא דאמרינן

התפארת ישראל ,דהא דקתני "השני ירעה עד שיסתאב" היינו סתמא

בסמוך"תאשמעמכליםומזבח".ועייןלקמןאותל.

דמתניתין וקאי אף לרבי טרפון .אכן הרש"ש לקמן )עמוד ב'( ברש"י ד"ה

כו( רש"יד"הדמרווח,בתוה"ד,כגוןשעשואתהחוטרחבמאחרשמדדוהו

וחייבבמתנות,דייקמהאדכתברש"יעלה דסתםמשנההיא,דהאדקתני

והתחילוהו באמצע הרחיבוהו למטה ולמעלה .מדברי רש"י שכתב

הכא "ירעה" אינו סתם משנה ,אלא דוקא לרבי עקיבא ,אבל לרבי טרפון

שהרחיבוהולמטהולמעלהמשמעכדבריהערוךהשולחן)קדשיםס"הכא(

הוא מותר בלא רעייה .וכתב ,דכן משמע בתוס' יו"ט .וביאר דקל וחומר

והעזרתכהנים )מדותפ"גמ"אד"הוחוט(,דלאוחוטממשהיה,אלאהיה

הוא ,דאם אמר רבי טרפון שמוציאין ממנו הבכור על ידי סברתו דלקמן

צבוע בסיקרא ,דק כחוט ,ועל כןנקרא חוט .וכן משמעות הלשון "חוט של

)יח,(.דמאןדבריאנפקברישא,כלשכןבאיסוראדלכוליעלמאאזלינןביה

סיקרא"דהסיקראהואהחוט.ועייןבאותהבאה.

בתררובא.ועייןעודלקמן)יח(.אותד.

כז( בא"ד ,שם.כתבהדרךחכמה)פ"במביתהבחירהה"טבביאורההלכה

יח( ]רש"י ד"ה והשני ,בתוה"ד ,אי נמי בזמן הבית מיירי ודכהן לא חזי

ד"ה וחוט של סיקרא( ,דדעת הרמב"ם דבידי אדם אי אפשר לצמצם

להקרבהוכו'.ואףדבכורקרבשלמים,לאאמרינןדיקדישולשלמיםויקרב

)והאריך בזה בנחל איתן סימן ז' ס"ג סק"א( ,וקשה למה השמיט הרמב"ם

עלתנאי,כיוןדשלמיםניתניםב'מתנותשהםד'ובכורבמתנהאחת,ועיין

)שם( דמרווח בה פורתא .והביא דהתוספות יו"ט )מידות פ"ג מ"א( כתב,

זבחים)עא,(:וברש"ישםד"הנתערבו,דבכורומעשרשנתערבובשלמיםלא

שרמזובמאידכתב"כששהטפחים".אבלהביאדבכתבידהגירסאבששה

יקרבוכיוןדחלוקיםבמתןדמם[.

טפחים .ובציון ההלכה )שם סקל"ז( כתב ,שיש לחוטין שיעורין ויש הרבה

ד 

מסכת בכורות דף יז – דף יח
ה כסלו – ו כסלו התשע"ב
חוטין עבים ,כדתנן בכלים )פרק כט( .אך הקשה ,דאם כן מאי פריך בגמ'.

חרס אי אפשר לצמצם משום הגומות .ותירץ המלא הרועים )שם( ,דתוס'

ותירץ ,דהרמב"ם לא פירש לשינויא דגמ' כרש"י ,אלא דההזאות אין מזין

לשיטתםהכאבתוס'ד"האפשר,דלכוליעלמאיכוללהיותשהואמצוצמם,

סמוך ממש בחוט הסיקרא אלא משהו למעלה ממנו או למטה ממנו ,וכיון

אלאדנחלקואםאפשרלידעולעמודעלכך,ולכןכתבודבכליחרסאףרבי

שפסק דאי אפשר לצמצם אם כן לא שייך להזות על החוט ממש ,וצריך

יוסי הגלילי מודה דאי אפשר לעמוד על זה ,אמנם אליבא דרש"י בסוגיין

מעליוקצתומתחתיוקצת,וממילאעלכרחךאינועושהשלאכדין,ולפיזה

ד"הבידיאדםצדקודבריהמהרש"א.

אתי שפיר אפילו אם הוא כחוט השערה ממש ,והגמ' אזלא כמאן דאמר

לג( גמ',תאשמענמצאמכווןביןשתיעיירותוכו'לאומשוםדקסבר בידי

כנגד החוט ממש .וכתב ,דלראשונים דפסקו דאפשר לצמצם בידי אדם,

אדםאפשרלצמצם.פירשרש"יד"האפשרלצמצם,בתוה"ד,דאיאיאפשר

אפשרלנגועבחוטלמטהולמעלה.ועייןמעשהרוקח.ועייןלקמןאותל.

לצמצם ,אלא ודאיאחתקרובהמחברתהאמאי מביאות שתי עגלות וכו'.

כח( גמ' ,תא שמע ממדת כלים ממדת מזבח .פירש רש"י ד"ה תא שמע

והקשהבחידושיהגרי"ז,דכיוןדהדיןהואלידעמיהקרובהעלידימדידה,

ממדת כלים ,דאמר רחמנא "ועשית שלחן וכו'" .והעיר בחידושי הגרי"ז,

מאחרשעלפימדידהאיאפשרלצמצם,שפירחשיבדשתיהםקרובות.

מאי שנא דנקט רש"י שולחן והאי קרא ,טפי משאר כלים .ועיין ברבינו
גרשום שפירש ,דאית ביה ב' אמות וחצי ,אלמא דבעינן לצמצם כי ההוא

דףיחע"א

שיעורא .והעיר בחידושי הגרי"ז ,דמאי קשה מחצי ,יותר מאמות שלמות.

א( ]גמ',דתנאקמאסבראיאפשרלצמצם .פירשרש"יד"האיאפשר ,דכל

עוד העיר ,מאי שנא דפריך ממזבח וכלים דוקא ,ולא מהמשכן כולו דלכל

אחת אומרת אני איני קרובה .ולכאורה צריך עיון ,דכיון דמספקינן בכל

היומידות.

אחת שמא היא הקרובה ,נימא ספק דאורייתא לחומרא ותביא כל אחת

כט( גמ' ,שאני התם דרחמנא אמר עביד וכו' .כתב החזון איש )בכורות יט

מספק .ואכן רבינו גרשום כתב טעם אחר ,דכיון דאי אפשר לצמצם הויין

סק"א( ,דאף על גב דריבוע מעכב כדאיתא בזבחים )סב ,(.ואי אין מידתו

שתיהןרחוקותכדאמרינןגביתנור.ועייןמהשכתבבספרידבנימין בשם

מצומצםאיןריבועומצומצם,מכלמקוםכלשאינוניכראינופוסל.והקשה,

הגרי"שאלישיב[.

דאם כן נדרוש "הזכרים" כרבי יוסי הגלילי ,ונימא דכי מדמית דיצאו שני

ב( גמ',והכאבקרובהולאקרובותקמיפלגיוכו'.כתבבחידושיהגרנ"טבבא

ראשיהן כאחת תקדיש שניהן .ותירץ ,דנהי דלא נמנענו מלהצטוות לנו

בתרא )סימן קע"ב( ,דיש להסתפק בהא דאזלינן בתר העיר הקרובה ,אי

מדות וריבוע על פי הצמצום המדומה ,מכל מקום במקום דשרש המצוה

החיובהוימטעםודאי,דהקרובמבררלןהספק,אודילמא דאפילואיהוי

אינה צריכה צמצום ,אין סברא למידרש קרא על ספקות שארעו ולחדש

רק ספק ,מכל מקום כיון דמסתבר דההורג בא מהקרובהלכךהיא מביאה

שיוקדשאותושלאפטררחםמפניחסרוןידיעתנו.

העגלה .וכתב ,דיש לומר דבהא איפלגו תנא קמא ורבי אליעזר ,דלרבי

ל( גמ' ,דרחמנא אמר עביד ובכל היכי דמצית למיעבד ניחא ליה .כתב

אליעזר מביאין שתיהן ,אף דלא שייך למימר שההורג בא משתיהן ,מכל

הצאן קדשים ,דהא דלעיל גבי חוט של סיקרא לא משני הכי ,היינו משום

מקוםכיוןדתרוייהובספק,דיןכלאחתלהביא,ואיןאחתפוטרתחברתה,

דחוט דרשינן בזבחים )נג ,(.מדכתיב "והיתה הרשת עד חצי המזבח",

כיוןדאיאפשרלתלותבאחתיותרמבחברתה.

ומשמעדקפידרחמנאשיהאדוקאעדחציהמזבח.והרש"שכתב,דגביחוט

ג( גמ',דתנאקמאסברקרובהולאקרובות.הקשההחזוןאיש)בכורותסימן

מקשינןכיוןדמקראד"להבדיל"משמעדהיונותניםהדמיםסמוךלחוטמזה

יט)ד(סקי"א(,מאישנאמהאדאמרינןלעיל )ט,(.ביצאושניהםכאחתדאי

ומזה ,ואם אי אפשר לצמצם הוה לן להרחיק ממנו כדי לצאת מהספק.

לאדרשינן"הזכרים"אחדמיהאקדוש.ותירץ,דהתםכלאחדבאפינפשיה

ובחידושיהגרי"זכתב,דדוקאגבימידותשייךלומררחמנאאמרעבידוכו',

ראוי להיות בכור שלא קדמו ולד אחר ואיהו פטר רחם ,אלא שלא אמרה

אבל גבי חוט הסיקרא לא יהני ,דסוף סוף יש מקום שאי אפשר לצמצמו

תורה "שנים" ,אבל הכא כל עיר לא נתייחדה למירמי עלה החטא ,כיון

והוהספקאםשייךלכאןאולכאן,ולכךצריךלארווחבהפורתאשלאיתנו

דאיכאעדייןעיראחרתלספוקיבה.

שם דמים .עיין שם עוד .אבל החק נתן כתב ,דשינויא דהכא מהני אף

ד( גמ',מאיטעמאדרביטרפוןקאסברההואדבריאנפקברישא.עייןלעיל

לדלעילאלאדבלאוהכימשנישפיר.ועייןלעילאותכז.

)יז (.אות יז .ובחזון איש )בכורות סימן יט )ד( סקי"א( נקט כדעת התפארת

לא( גמ' ,הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל .כתב רש"י ד"ה הכל בכתב ,דלא

ישראל ,ד"השני ירעה" היינו נמי לרבי טרפון .והקשה ,דאי הוי רוב גמור

גרסינןליההכא.אבלבשיטהמקובצת )אותא(הביאדבספריםישנים גרסי

אמאיירעה.ותירץ,דאפשרדלאהוירובגמור,ומכלמקוםמהניהאיסברא

לה.וביארבחידושיהגרי"ז,דבהאיקראמבוארדלארקהתבניתהיהבכתב

למיהבלכהןהיפהמשום"עניורשהצדיקו"כדאמרינןבחולין )קלד(.בספק

מידה',אלאהעשייהגופאנעשתהעלידירוחהקודש,וצייןלרש"יערכין

לקט,וכיוןדהכאאיןחזקתפטורלאאמרינןהמוציאמחברועליוהראיה.

)י (:ד"ה אל יתהלל ,ולילקוט שמעוני )דברי הימים אות תתרפא( ,וביאר,

ה( תוס'ד"האדאכלתכפנייתא,בתוה"ד,אלאאומרדהכיפירושווכו'.כתב

דכונתהגמ'לומרדאיןלהוכיחדאפשרלצמצםכיוןדהעשיההיתהעלידי

הרש"ש ,דצריך להוסיף אלא אומר ר"י ,וביאר דהכוונה על דרך שאמר ר'

נבואה ,ועיין בדבריו שהאריך ,והסיק דמאי דאמרינן "היכי דמצית למעבד

אדאבראבאבבבאבתרא )כב,(.אדמגרמיתוגרמיביאבייתואכלובשרא

ניחא"היינולגביכליםוכדומה,אבלגבימזבחדהיהנביאואוריםותומים

שמינאבירבא.ובשו"תחוותיאיר )סימןקנב(כתב,דכפנייתאהםתמרים

והיהמדוקדקבעינןדוקאלשינויאדהכלבכתב.ורבינוגרשוםפירש",דלא

שלאנתבשלוכלצרכם,וקאמרליהדהיהלךלהמתיןלסיפאלהווכחדכהן

יהבמדהאלאבציוויבעלמאכדכתיבהכלבכתבוגו'",ומבוארדהואראיה

יטולכחוש,כיהיכידבתמריםצריךלחכותלגמרבישולם.

לתירוץ.וכןמשמעבשיטהמקובצתדלעיל.

ו( גמ' ,מאי טעמא דרבי מאיר .כתב רבינו גרשום ,דלרבי עקיבא לא צריך

לב( גמ',שאניכליחרסהואילוישבוגומות .כתבותוס'בחולין )יח(:ד"ה

למיבעימאיטעמאמחייב,משוםדכיוןדמצריךליהרעייה ומסתאב ,ודאי

לפי ,דאף רבי יוסי הגלילי מודה בכלי חרס דאי אפשר לצמצם ,כדקאמר

דינו שחייב במתנות הואיל ואסתאב .ועיין בגליון מה שהעיר עליו.

הכא ,דאית בו גומות .ווהקשה המהרש"א )שם( ,דאין הדבר מוכרח ,כיון

]ולכאורה יש להעיר עוד ,דמאי טעמא לאחר שנסתאב פשיטא דחייב

דאפשר דלרבי יוסי הגלילי דאפשר לצמצם בידי שמים ,אף בכלי חרס

במתנות,האלאגרעמשארפסוליהמוקדשיןדנתמעטוממתנות,דאיתקש

אפשר לצמצם ,ודוקא לרבנן דאי אפשר לצמצם בידי שמים אמרינן דכלי

לצביואיללעיל)טו,(.וכמבוארמפירושרש"יהכאד"הוזביןליה[.

ה 

מסכת בכורות דף יח
ו כסלו התשע"ב
ז( גמ',הואיל וכהןבאעליומשניצדדין .הקשהבספר חלקתיואב)קו קבא

המנוייןמדאורייתאברובאבטיל,אםכןנהידרבנןאמרודלאליבטיל,היינו

דקשייתאסימןע(,אמאיחייבבמתנות,האכששחטהבכורהוישינוי,והוה

דוקא לחומרא ,אבל לקולא לפטור ממתנות לא אמרו .ורש"י סבר ,דכיון

ליה ליפטר כמו בלא הספיק ליתנו לו עד שצבעו .ובראשית בכורים תירץ,

דהטילו עליו קדושת מעשר מדרבנן דלא לימכר באיטליז ,שוב מהני אף

דלאקשיאמידי,דהאכתבהר"ןבחולין)מז:מדפיהרי"ף(דהאדלאהספיק

לדאורייתאלהפקיעממתנות,כהךדירושלמישקלים)פ"אה"ב(.

ליתן לו עד שצבעו פטור ,היינו דוקא בנתכוין ליקח מתנות כהונה לעצמו

יג( גמ' ,הכל מודים מאן רבי מאיר פשיטא .הקשה המצפה איתן ,מאי

ולהפקיעמצותו,ואםכןהכאשאםהיהיודעשחייבלאהיהעושהכן,לא

פשיטותא,האאיכאלמאןדאמראליבאדרבימאירבחולין )קלד,(.דמחייב

קנהבשינוי.

בספקלקטלמיתבלעניים,ומפרשטעמאדקמהבחזקתחיובאקיימא,ואם

ח( רש"י ד"ה וזבין ליה ,בתוה"ד ,ובכור שמכרו כהן לישראל פטור מן

כן מחייב נמי בספק מעשר במתנות ,דבחזקת חיובא הוה קודם שנולד

המתנותדאיתקשלצביואייל.אכןרש"יבחולין)קלב(.ד"הואםאחדשוחט

הספק .וכן תקשי לר' פפא הכא דקאמר דרבי מאיר פוטר בספק מעשר.

כתב,דפטורמןהמתנותמטעםדאיןקדושהחלהעלקדושה,וכברהעירכן

]ואוליישלומר,דאףמכחהאיקושיאלאפירשרבינוגרשום כרש"י,עיין

הרש"ש)שם(.

באותהקודמת[.

ט( גמ',עשושאינוזוכהכזוכה .כתברש"יבגיטין )ל(.ד"העשואתשאינו

יד( גמ' ,משל דרבי טרפון וכו' שמניח רועה ביניהם וכו' .כתב רש"י ד"ה

זוכה ,דאף כאן מצד התקנה עשו כן .והקשה הראשית בכורים ,מה טעם

שמניח רועה ,דמתניתין נמי דקאמר רבי טרפון יחלוקו כגון שאותו ספק

תקנו שיפטר ,הא ממה נפשך חייב ליתן המתנות .ותירץ ,דעשו כן כדי

בכור החי נמסר לרועה וכו' .והקשה המהרי"ט אלגזי )סקכ"ב( ,כיון

שיקייםמצותנתינה,דאףשמחמתספקנותןבכוראחדלכהןואיןכאןגזל

דלבעלים ישטובת הנאה,אמאי לא קאי ברשות בעלים,הרי הרועה חייב

השבט,מכלמקוםאינומקייםמצותנתינהבודאי,דשמאאותושנתןאינו

להחזיר להם והם יתנו למי שירצו ,ומה שייכות יש לכהן דעלמא לבוא

הבכור ,ועל כן עשו את שאינו זוכה כזוכה ,וכשנוטל אחד מחליף בו את

לרועה שיתן לו הבכור ,עיין שם שהאריך בזה .ותירץ הראשית בכורים,

הבכור אם האמת שאינו בכור ,ונמצא דקיים מצות נתינה .אבל הקשה,

דרש"י אזיל למאן דאמר טובת הנאה אינה ממון לענין ירושה ,והכי נמי

היאךמהניאההחלפה,האאםלאקיבלהכהןאתהבכורלאעשהבוקנין,

לענין שומרים ,וממילא כשהפקיד בכור שלו אצל הרועה לא נחשב שהוא

והיאך יצא הישראל ידי הנתינה .ואין לומר דמהני מדין "הפקר בית דין",

המפקיד ואין המקום נקנה לו ,דהא גוף הבכור אינו שלו ,ובכך איבדו את

דמה הועלנו ,הרי אין הוא הנותן אלא הבית דין .אלא תירץ ,דכיון דנודע

הטובתהנאהשלהם.עודכתב,דאכןברמב"ם)פ"המבכורותה"ה(מבואר

שהוא רצונו האמיתי אין צריך קנין ,וכדרך שכתבו תוס' לקמן )עמוד ב'(

דפירש הסוגיא בגוונא דלית ליה טובת הנאה ,כגון דהפקיד שניהם אצל

ד"ה אקנויי .עוד כתב דלדבריו יש לבאר כונת תוס' ד"ה עשו ,דכתבו

הרועהונתןלורשותליתןאחדלכהן,אושהראהלוהכהןשהבטיחליתן

דטעמאדרבייוסיבבבאמציעא )יב(.אינוכדהכא,דהתםהואמשוםהפקר

לו.

בית דין ,מה שאין כן כאן ,ועיין שם עוד .אבל השמן רוקח כתב ,דטעמא

טו( תוס' ד"ה שמניח רועה ,בתוה"ד ,ואם רוצה לומר מסתלק וכל דאלים

דרבי יוסי משום דקסבר דאי מחייבת ליה אתי לידי גיזה ועבודה ,והא

גבר וכו' .יש לפרש ,דתוס' נסתפקו הוא בסברא דכל דאלים גבר ,דלדעת

דמפקינןלהבגמ'מהאיטעמא,היינוכיוןדלאאמרכןאלאהיכאדחליפיו

הרא"ש בבבא מציעא )פרק ראשון סימן א( ,דמי שטוען אמת ימסור נפשו

בידכהןדשייךלומרדכאילוזכהבו,אבללעולםהיינוטעמי.

עלהחפץיותר,לאשייךהכא,דהאהטועניםנמיאינןיודעיםהאמת,אבל

י( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת בשם הראשית בכורים ,דדן אם יש לבאר

לטעםדדברשאיןביתדיןיכוליםלהכריעמניחיםהדברכמותשהוא,הכא

דמועיל מדין "הפקר בית דין" .אמנם עיין בדבר אברהם )סימן א ענף ה(,

נמיכן.ועייןבט"ז )חו"מרישסימןקלט(,שהוכיחדגםלדעתהרא"שאיכא

שהביאפלוגתאאיביתדיןמצואףלאקנויי,אורקלהפקיר.ועייןעודשדנו

דוכתידתיקנוכלדאליםגברבגדרתקנה,אףדלאשייךהאיטעמא.ועיין

בכךבשו"תהגרע"א)סימןרכא(ובמחנהאפרים)זכיהפרקד(.

תוס' לקמן )מח (.סוד"ה דאמר ר' אסי .ועיין עוד בחידושי הגרע"א הכא

יא( תוס' ד"ה עשו את שאינו זוכה ,בתוה"ד ,והשתא למאי דפרישית לא

שביארספקהתוס'.

קשה מידי וכו' .אבל תוס' בגיטין )יג (.ד"ה והא ,וכן בתוס' שם )ל (.ד"ה

טז( גמ' ,רבי טרפון סבר אקנויי קא מקני ליה בחצירו וכו' .עיין רש"י ד"ה

כיחידאה,כתבו,דאףדפסקשמואלכרבייוסי,מכלמקוםמסתברלאוקמי

אקנויי אקני ליה ,וד"ה דניחא ליה .וכתב החזון איש )בכורות סימן יט

מתניתיןאפילוכרבנן.

סקי"ג(,דמבוארמדבריו,דבעינןתרתי,א .שיקנההבעלהביתחצירולכהן
כדי שיוכל לזכות בבכור מיד כשיולד .ב .שיקנה לרועה זכות השתמשות

דףיחע"ב

לרעות בכורו בחצר ,וטעמא ,כיון דאם היה מקנה לו רק עד אחר לידת

יב( גמ',הכלמודיםבספקמעשרשפטורמןהמתנות.פירשרש"יד"הבספק

הבכור ,אם כן כשמת אחד מהן ונולד הספק על החי ,הרי עומד ברשות

מעשר )נדפסבעמודא'(,כגוןשקפץאחדמןהמעושריןלתוכם.אבלרבינו

בעליםומציאמרליהלאובעלדבריםדידיאת.ואםלאישאיללולקנות

גרשום פירש,כגוןקראלתשיעיעשיריולעשיריתשיעיולאחדעשרעשירי

הבכורים ,אף דישאיל לו לגדלם ,מכל מקום כיון דלא זכה בהו הרועה,

וכו'דהתשיעינאכלבמומווהואהספקמעשר,עייןשם].וישבדבריוטעות

כשימות אחד מהן אין דין בעל הבית עם הרועה אלא עם השבט ,ולכך

סופר שכתוב "קרב במומו" וצריך להיות "נאכל במומו"[ .וכתב הראשית

בעינןתרתי.וכתבהמהרי"טאלגזי )סקכ"ב(,דמדברירש"ימבוארדהמצוה

בכורים,דלפירושרבינוגרשום,האדקריליהספקמעשר,היינו,כיוןדישבו

דניחאליההיינומצותגידולבכורשלכהן.אבלבחידושיהריטב"אהישנים

צדמעשרואינומעשרגמור.עודביאר,דניידמפירושרש"י,משוםדקשיא

בבבאמציעא )לז(:מבואר,דהמצוההיאמצותנתינתהבכורלכהן,דמקנה

ליה,דנהידבעליחייםלאבטלי,אבללעניןמתנותאנודניםאחרששחטו,

לו מקום בחצרו וזוכה בבכור מדין חצר .וכתב ,דמכל מקום שניהם שוים

ואם כן יתבטל המעשר ברוב ויהיו חייבים כולם במתנות .וכתב ,דבדעת

דעיקר הקנאת החצר הוא כי היכי דליקני הכהן מדין חצר .אבל כתב,

רש"יישלומר,דאיןבשרשחוטמתבטלבבעליחיים,כיוןדהוידברהניכר,

דברבינוגרשום מבואר,דההקנאהאינהכיהיכידליקניהכהןמדיןחצר,כי

או דסבירא ליה דחיוב מתנות לא חייל אלא בראוי לחול בשעת שחיטה.

אם העיקר הוא המצוה דנותן לו רשת לגדל בכורו שם .ואם כן אין צריך

עודכתבלפרשפלוגתייהובאופןאחר,דרבינוגרשוםסברדבקפץאחדמן

הקנאה אלא נתינת רשות ,ומכל מקום כיון דההקנאה היא בדרך שאלה

ו 

מסכת בכורות דף יח – דף יט
ו כסלו – ז כסלו התשע"ב
חשיבכמשאיללוגוףהחצר.ועייןעודבראשיתביכורים.

דףיטע"א

יז( גמ' ,שם .הקשה המהרי"ט אלגזי )סוף סקכ"ב( ,היאך קונה הכהן את

א( מתני',יוצאדופןוכו'שניהםירעועדשיסתאבו.הקשההלחםמשנה על

הבכורבחצר,האקיימאלןבבבאבתרא)פד,(:דחצרהשותפיםאיןקוניןזה

הרמב"ם שכתב )פ"ד מתמורה ה"ח( ,דולד קדשים שיצאו מדופן יפדו,

מזה.וכתב,דליכאלמימרשמקנהלוכלהחצרכדישיקנה,דאםכןאמאי

ומשמעבלאמום,האהכאבעינןשיסתאבו,וביאר,שאיןלךמוםגדולמזה.

יחלוקו הא אינו ברשות שניהם אלא ברשות הכהן בלבד .ותירץ ,דלעולם

]והאדהכאלרביטרפוןבעישיסתאבו,היינומשוםדאיהומספקאליהאי

מקנהלוכלהחצר,ומכלמקוםכיוןדגוףהחצרשלבעלהבית,דלאהקנה

יוצא דופן קדוש ,אבל לרבי עקיבא דפסול הכי נמי דלא בעי מום ,וכבר

לו אלא בדרך שאלה בעלמא לקנות פירות ,חשיב כאילו עומד ברשות

כתבו התוס' בחולין )לח (.ד"ה כי יולד ,שהמקור דיוצא דופן פסול למזבח

שניהם ,וסייע לכך מדברי הרמב"ם )פ"ו משכירות ה"ה( ,דחצירו של אדם

נלמדמבכור[.

קונהשלאמדעתו,אףשהיאשכורהבידאחרים.אבלהחזוןאיש )סימןיט

ב( גמ',רביטרפוןמספקאליהבכורלדבראחרוכו' .ישלהקשות ,דבתוס'

סקי"ג( תירץ ,דבתחילה מקנה לו כל החצר כדי שיוכל לזכות בבכור בקנין

חולין )קלא (:ד"ה תא שמע כתבו ,דלא משמעשיהא ספק לתנא.וכן כתב

חצר ,ולאחר שזכה בבכור מקנה לו רק לענין השתמשות בחצר יחד עמו.

היד רמה בסנהדרין )מג ,(.דבתנאים ראשונים לא אמרינן דמספקא להו,

]ויש להעיר דמלשון הריטב"א בבבא מציעא )המובא באות הקודמת(

אלאדוקאבאמוראיםאובתנאיבתראי].אמנםעייןבידמלאכי)אותתקו(,

משמע ,דמתחילה יד בעלים ויד כהן שווה בחצר ,ואתי שפיר לדברי

דמייתי מברכות )לו ,(.דבית שמאי מספקא להו[ .והראשית בכורים כתב,

המהרי"טאלגזי[.

דלרבי טרפון אינו ספק ,אלא יש בו מקצת בכור ומקצת פשוט ,והוה ליה

יח( גמ' ,אקנויי קא מקני ליה בחצירו .החזון איש )בכורות סימן יט סקי"ג(

קדושהקלושה,ועלכןאיאפשרלשוחטולאבפניםולאבחוץ.והוכיחכן

דייק בדברי רש"י ד"ה אקנויי וכו' שכתב ,שבעל הבית מקנה לכהן מקום

מהא דכתב הרמב"ן בהלכותיו דהלכה כרבי עקיבא כיון דהלכה כמותו

בחצירו כדי שיזכה כהן בבכורות כשיוולדו מיד .דכוונתו שמקנה לו את

מחבירו ,ואם איתא דרבי טרפון מספקא ליה ,הא כלל לא שייך למפסק

חצרוכדישיזכהבבכורות,אבללאסגיבכך,משוםדאםיקנהלורקלשעת

כווותיה,כמבוארבחולין)לו.(.והרא"ש)סימןה(כתב,דהלכהכרביעקיבא

לידתהבכור,ולאחרמיכןתשובהחצרלבעלים,אםמתאחדמהםהבעלים

כיון דהוי סתם משנה .וכתב המעדני יו"ט )סק"נ( ,דכתב כן לרווחא

הםהמוחזקיםבנשאר.ועלכןפירשבד"הדניחאליה,שיגדלובכורותיושל

דמילתא,דהאבלאוהכיהלכהכרביעקיבאמחבירו.ועייןעודמהשכתב

כהן בחצירווהוהליהחצרשלשניהםוכו'הילכךחולקיןדברשותשניהם

בראשיתביכוריםבדבריהרא"ש.

עומד.ובהאנמילאסגיףדאםמקנהלורקלגדלףהריאיןלבעליםדיןאלא

ג( תוס' ד"ה כיצד קדש לי ,בתוה"ד ,ור"י מפרש דלאביי בכור פטר רחם.

עם השבט ולא עם הרועה .עוד כתב ,דנראה דבשעה שמקנה לו הקנין

המהרש"אבחולין )פח(:פירשבכוונתר"י,דנראהלודחוקלדעתאביי,כיון

הראשון לזכות בבכור ,צריך להקנות לו את כל החצר ,דאם מקנה לו רק

דאיתליהבכורלדבראחדלאהויבכור,אמאיחשיבלתיבת"בכור"כלל

שישתמשעםבעלהבית,הוויכחצרהשותפיןשאיןקוניםזהמזה,כדאיתא

טפימתיבתפטררחם,האכמודמפטררחםאימעיטכלמיליחוץממלתא

בבבא בתרא )פד (:וכמו שביאר הקצות החושן )סי' קעו סק"א( ולא יוכל

חדתא דהיינו יוצא דרך רחם אחר יוצא דופן ,הכי נמי מבכור אימעיט כל

הרעה לקנות את הבכור .אמנם הקנין לגדל דאינו אלא לבטל מוחזקות

מילי חוץ ממלתא חדא דהיינו יוצא דופן גופיה .ולכך פירש בדעת אביי,

הבעלים ,אין צריך שיקנה לכהן החצר ,אלא סגי במה שאינו מקפיד עליו,

דתרוייהו הוו כלל ותרוייהו הוו פרט ,דבכור לא משמע טפי כללא מפטר

ונותןלורשותלגדלשםהבכורות,וכדאמרינןבבבאמציעא )קטז,(:שותפין

רחם,ועייןעודמהשפירשוהחזוןאיש)סימןיטסקי"ד(והמיםקדושים.

כי האי גוונא לא קפדי אהדדי .אמנם הביא ,דבקצות החושן )סימן קפט

ד( בא"ד,ורבינותםמפרשוכו'.ביאר החזוןאיש )בכורותסימןיטסקי"ד(,

סק"א( פירש ההיא דבבא מציעא ,דמקנה לו המקום לתשמיש ,אבל כתב,

דלאניחאליהלחלקביןכללופרטדהכאלשארכללופרט,משוםדלעולם

דבפשוטומשמעדאיןצריךקנין.ועייןמהשכתבוהתוס'ד"האקנויי,ומה

ה"כלל"צריךל"פרט"כדילצמצםאתהכלל.ולכךפירש,דרקהפרטצריך

שכתבנובאותהבאה.

לכלל הוא ענין מחודש ,דהכלל מצמצם את הפרט ,דבלא הכלל ד"בכור"

יט( תוס' ד"ה אקנויי קא מקני ,ואפילו בלא קנין וכו' .עיין באות הקודמת.

היההבאאחריוצאדופןקדושבמשמעותושלפרט.והיינוביןלאבייובין

כתבהמנחתחינוך)בסוףמצוהשלו(שתוס'למדולחדששמכחמצוהיועיל

לרבינא,אלאדלרבינאאינוממשמעות"בכור"אלאמיתורא.

בלא קנין מהא דאיתא בקידושין )ט" ,(:כמה אתה נותן לבנך" וכו' דהוה

ה( רש"י ד"ה כל בכור ,כלל אפילו נקבות תלמוד לומר זכר אשר יולד וכו'

מהדברים הנקנים באמירה ,וכל שכן דמקנה מחמת חיבוב המצוה .והחזון

זהו כלל ופרט השנוי במדה ראשונה וכו' .הקשה בהגהות יעב"ץ ,דקשה

איש )סימן יט סקי"ג( ,הביא מהנודע ביהודה )חו"מ כח( ,דדעתו ד"גמר

לפרש כן ברייתא דרבי ישמעאל ,דהא כבר פירש התם למדה ראשונה

ומשעבד"מהנימתקנתחכמיםולאמןהדין,דלאמצינוהקנאהבלאקנין.

ותרתי למה לי .ועוד ,דהוה כלל ופרט המרוחקים זה מזה ,דאפילו למאן

וציין לשו"ת הגרע"א )סימן לז( .וסיים ,דאין אנו בקיאין לדמות מילתא

דאמרדדניןאותםבכללופרט,הנימיליבחדענינאכדאיתאבפסחים )ו,(:

למילתא בסברת "גמר ומשעבד" ,ולכך אין לנו אלא מאי דאיתא בגמ'

והכאתריפרשיותמרוחקותמאודועניניםשונים,דהכללהואבשמות )יג,

להדיא.ועייןברש"ששציין,דמצינוסבראדגמרומקנהבכמהדוכתיבש"ס.

ב( ,והפרטהוא בדברים )טו ,יט( .ולכך כתב ,דאף הרישאהוה כלל הצריך

כ( בא"ד ,אינמיכמהפעמיםהרועהפותחונועלוכו'.הקשההרש"ש,מה

לפרט ,דאמרינן לה אפילו בתרי עניני ,כיון דסוף סוף צריך הוא לפרט

הועילבכךהרילאמתכויןלקנות,ובלאכוונהלאקניכדמוכחבבבאבתרא

שיפרשו.

)נג.(:ותירץבתירוץשני,דתוס'סבריכשיטתהראב"ד המובאבנמוקייוסף

ו( ]רש"יד"התלמודלומרפטררחם,בסוה"ד,שחיקתאבניםוהגירוהזרניך.

)בבבא בתרא כב .מדפי הרי"ף( ,דבדעת אחרת מקנה מהני אף בלא דעת

בחולין )שםפח(:מצינועודדבריםדחשיביכעפרולאנקטםרש"י,ומאידך,

הזוכה.ועייןשםמהשכתבבתירוץקמא.

גירליתאהתםלפנינו,וגםהזרניךהוארקלישאומריםשם[.

כא( גמ' ,כיון דאית ליה פסידא לא מקני ליה מידעם .כתב החזון איש

ז( גמ' ,ורישא הכי קאמר אי זכר אפילו יוצא דופן תלמוד לומר פטר רחם.

בכורות )סימן יט סקי"ג( ,דלכאורה פסידא דידיה הוא דוקא להקנות ספק

הקשההמהרי"טאלגזי)סקכ"ד(,אמאיהוצרךאביילדחוקדרישאדברייתא

בכור,אבלבבכוריםודאיםמודהרביעקיבאדמקנהלוהחצר.

ממעט יוצא דופן מקרא ד"פטר רחם" ,הא בברייתא לא הוזכר כלל יוצא

ז 

מסכת בכורות דף יט – דף כ
ז כסלו – ח כסלו התשע"ב
דופן ,והוה ליהלמימר דאתילמעט יצאה נקבה לפניו ,ואי תקשה דתיפוק

חלב פוטר )בנמשך לדף כא ,(.דהוה מצי למיפרך מההיא דמכות )ז ,(.אלא

ליהמטעםדבכורלדבראחדלאהויבכור,ישלומרדמייריביצאושניהם

דלארצהלהאריך.

בבתאחת,וסביראליהכרבייוסיהגלילילעיל )יז(.דאפשרלצמצם,וכבר

יד( גמ' ,כי אזלי בתר רובא ברובא דאיתיה קמן וכו' .עיין בשב שמעתתא

כתבותוס'לעיל)יז(:ד"הזכר,דמודהרבייוסיהגליליבכיהאיגוונאדהזכר

)ש"ופ"ז(דכתב,דאףדרובאדאיתאקמןעדיףמרובאדליתאקמןכמבואר

אינוקדוש,כיוןדלאפטראתהרחםלבדו.

הכא,מכלמקוםעדאחדנאמןנגדרובאדאיתאקמן,ואינונאמןנגדרובא

ח( גמ',שם.כתב החזוןאישבכורות )סימןיט סקי"ד(,דאינומגיההברייתא

דליתא קמן ,עיין שם סברתו .ועיין בשחיטת חולין )חולין יא ,(:שהאריך

אלא מפנישסופנו למעט יוצא דופן מפטר רחם ,ובכלל זה אימעיט קדמתו

בעניןזה.

נקבה,לפיכךקיצרהתנא,ומיעטיצתהנקבהלפניומפטררחם,דיתמעטעל

טו( תוס' ד"ה ברובא דאיתיה ,הוה מצי למימר וליטעמיך וכו' .אבל תוס'

ידיזהאףיוצאדופן.עודכתב,דמשמעדמבכוראיאפשרלמעטיוצאדופן

ביבמות )קיט (.ד"ה כגון תירצו ,דשמא לאו דוקא נקט תשע חנויות

אף שאינו בכור גמור ,דהרי לרחמים יהיה הבא אחריו בכור ,וטעמא כיון

וסנהדרין,אלאכגוןמיעוטאדפליגיבחולין)יא,(.ובעבודהזרה)מ.(:והערוך

דמכלמקוםבשעהשנולדלאקדמואחר.

לנר )שם( הקשה ,דהתם לא נחלקו אלא בדליתיה קמן .ועיין שם שתירץ
באופןאחרקושייתהתוס'.

פרקהלוקחבהמה

טז( גמ',אישכתובבפרשה.כתבוהתוס'ביבמות)קד(:ד"הוהאאמרי,דהא



דאיצטריךמיעוטאבקטןהיינובגדולעומדעלגביו,דאףעלפישאיןחסרון

דףיטע"ב

דעתמכלמקוםאישבעינן.אבלשיטתהרמב"ם )פ"דמיבוםהי"גועייןבית

ט( מתני' ,פרה וחמור בנות שלש ודאי לכהן .כתבו תוס' ד"ה פרה וחמור,

שמואל סימן קסט סקמ"ד( ,דלא מהני גדול עומד על גביו .והעיר בחידושי

דמבוארבעבודהזרה )כד,(:דתוךשתיםלאילדהכלל.והקשותוס' )שם(,

הגרי"ז דצריךביאורמהשכתבהרמב"ם)שם(גביחרשתד"אינהחליצה",

ד"הפרהוחמור,דהאמעשהבכליוםשפרהבתשתישניםיולדת.ותירצו,

ואילו לגבי קטנה כתב )בהט"ז( ד"החליצה פסולה" ,הא לשיטתו דהחסרון

דודאי עתה נשתנה העת מכמו שהיה בדורות הראשונים כמו בעינוניתא

בקטנה הוא משום דאינה בת דעת ,אינה חליצה .ועיין תוס' יבמות )קה(:

דורדאבחולין )מז.(.אכןבתוס'חולין )מז(.ד"הכלהני כתבו,דישלדחות

ד"הקטנה.

דלעולם יולדת בשנה שניה ,אלא שתשש כוחה ושוב לא תלד עד שנה

יז( תוס' ד"ה איש כתב רחמנא ,בתוה"ד ,לכן נראה דגרסי' כשרה כמו

רביעית.וכברתמה הרש"שבעבודהזרה )שם(,דלדבריהםקשהמהפרכה

בירושלמי,הקצותהחושן )סימןרעהסק"ד(הביאבשםשו"תחכםצבי ס"א

הגמ' בעבודה זרה .ועל דבריהם בעבודה זרה העיר בהגהות היעב"ץ

שנסתפקאיהכוונהדבעינןבחליצה,היינומטעםדמצוההיאכיוןדמצוות

)בעבודהזרה(שהואחידושדהשינוילמעליותא,היפךממהשמצינובאדם

צריכות כוונה ,או מדין כוונה דקנינים ,דבעינן דעת מקנה וקונה ,כדאיתא

שנשתנה לגריעותא שדורות ראשונים היו מולידין בני שמנה כדאיתא

לעניןהעודרבנכסיהגרוכסבורשלו,דלאקנהמשוםדלאמכויןלמיקניכו'.

בסנהדרין)סט.(:ועייןלקמןאותיא.

והכריע דהכונה מטעםהקנאה .ולפי זה קטנה חולצת אף דאינהבת דעה,

י( תוס'ד"הפרהוחמור,בתוה"ד,כעניןשפירשרש''יבגמראגביגדייהוכו'.

משום שהיא זוכה לעצמה מן התורה היכא דדעת אחרת ]דהבעל[ מקנה

כתבהמיםקדושיםלקמן )כא(.בתוס'ד"התנאקמא,דבפירושרש"ילפנינו

אותה ,וכמו שכתבו התוס' בסנהדרין )סח (:ד"ה קטן .אמנם הקצות דחה

שםבסוגיאליתא,אבלהואמוכחמפירושרש"ישלנוסחתהגמראשהובא

דבריו ,דאי משום דעת אחרת מקנה ,אין המקבל צריך כוונה לקנין ]וכמו

בשיטהמקובצת)שםאותז(,ועייןתוס')שם(ד"הלימא.

שכתבבסימןרמ"גסק"ה[,ואםכןהיאךאיתאביבמות )קו"(.עדשיתכוונו

יא( בסוה"ד ,תוך שתים לא ילדה כלל .כתב החזון איש בכורות )סימן כ

שניהם"האלאבעינןדעתהאשהלהקנאה,כיוןדדעתאחרתמקנה.

ורחל ,דהתם ודאי ילדה תוך שנה כדאמרינן רוב מתעברות ויולדות תוך

דףכע"א

סק"ו(,דכוונתןעדשלש,ורצולומרדפרהדתנןבמתניתיןאינודומיאדעז
שנתן ,אלא דאי אפשר לעז למיהדר ולאולודי תוך שנה ורחל תוך שתים,

א( תוס' ד"ה מחוורתא ,ומטעם סמוך וכו' אין לחושבו ודאי בכור דלא הוי

אבלפרהוחמוראינןיולדותשוםולדתוךשלש,וכוונתמתניתיןדאםלקח

אלא פלגא ופלגא וכו' .הקשה המלאכת יו"ט ,דעל כל פנים מהאי טעמא

ריקנית בת שלש ונתעברה ברשות ישראל וילדה ,הוה ודאי לכהן .אבל

מצי למימר דרבי ישמעאל כרבנן סבירא ליה .ותירץ ,דאמרינן העמד וולד

בחזון איש פרה )סימן א סק"ט( והמים קדושים )כאן( פירשו בדבריהם,

בחזקת שאינו קדוש בבכורה ,וכמו שכתבו תוס' לקמן )עמוד ב'( ד"ה חלב

דיכולה להתעבר משעברו שנתיים ללידתה ,דהא תנן במתניתין דמשלש

פוטר.

ואילך ספק ,דהיינו דיש ספק שבכרה כבר ,היינו בתוך שנה שלישית.

ב( גמ' ,אבל רובא דתלי במעשה לא .כתב הרשב"א בחולין )יב ,(.דהיינו

ופירשו,דהאדפריךבעבודהזרה )כד",(:פחותהמבתג'שניםמיקאילדה"

דוקאכשהרובעלידימעשהוהמיעוטממילא,וכגוןהכא דהעיבורעלידי

היינופחותהמהתחלתמניןהשנההג',דהיינופחותהמשנתיים.

מעשה ,ושלא תתעבר הוא ממילא ,אבל אם שניהם על ידי מעשה אזלינן

יב( תוס'ד"הובגסהשליא,בתוה"ד,דמשוםדשפיראינוסימןוולדבבהמה.

בתררובא].וביאורו,דמהשהואממילאשכיחטפימדברשעלידימעשה[.

אבלהרמב"ןבהלכותיופסקעלפיהגמ'בנדה )כה(.דהנימילישפירצלול,

ג( גמ' ,שם .כתב החזון איש )שביעית סימן כ סק"ד( ,דדוקא הכא חשיב

אבל עכור בבהמה הוי ספק .ועיין במהרי"ט אלגזי )שם אות כז( ,שהקשה

רובאדתליבמעשהולאאזלינןבתריה,כיוןדהאדרובבהמותנבעלותאינו

עליומסוגיאדהתם.

מחמת סיבה טבעית אלא מקרה וקיבוץ מקרים ,ומשום הכי הרוב דאינן

יג( גמ',לימארביישמעאלכר'מאירסביראליה.וכןאסיקרבא,מחוורתא

חולבותאלאאםכןיולדותחשיברוב,עלאףשאיןלידהאלאאםכןקדמה

רביישמעאלכרבימאירסביראליה.וכתב הרש"ש ,דארביעקיבאנמימצי

מעשה ,והיינו כיון שהוא עדות על טבע קיים ,ועיין שם עוד.והשפת אמת

למידקהכי,דהאמשמעדלאפליגעלרביישמעאלב"מכאןואילך".וכתב,

ביאר,דכיוןדדיןרובילפינןמסנהדריןשהםלפנינו,ונהידילפינןנמילרובא

דלפיזהלקמן )כ(:דבעילמימר דרביעקיבאלאחיישלמיעוטא,הוהמצי

דליתאקמן,מכלמקוםהיינומשוםשישרובשאינםסריסיםבעולם,ואפשר

למיפרך מדרבא ,אלא דלא רצה להאריך ,וכמו שכתבו התוס' )שם( ד"ה

לתלות שהוא מן הרוב ,ודמי לסנהדרין ,אבל רובא דתלי במעשה,

ח 
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שהמעשים אינם כלל בעולם ,לא דמי לסנהדרין .ועיין בית הלוי )חלק ב

ניקבהושטחזקתאיסור.

סימן כב אות ב( שכתב ,דאין מחדשין מעשה מכח חזקה ורוב ,כדמצינו

י( בא"ד,דאףעלגבדאיןרובמעשיהןמקולקליןוכו'.כתבבגליון",עייןשם

ברוב התלוי במעשה .ועיין בראש יוסף )חולין יא( שכתב ,דנגד מיעוטא

בגמרא וצריך עיון" .וכוונתו ,דבחולין שם )פו ,(:אמרינן דרוב מעשיהן

דמיעוטאאזלינןשפירבתררובהתלויבמעשה.

מקולקלין.אבל הרש"שיישב,דכונתתוס'למאידאמרינןשם"מאיאיריא

ד( תוס'ד"הורבייהושע,בתוה"ד,דהיכאדאיכארובאוחזקההויהמיעוט

רובאפילומיעוטנמי"לפימאידסלקאדעתךלהשוותספקאיסוראלספק

מיעוט דמיעוטא .הקשה הערוך לנר ביבמות )קיט .אתוס' שם ד"ה

טומאה.

מחוורתא(,דדבריהםאילואינםכסברתםלקמן)עמודב'(,בד"החלבפוטר,
דישלוולדחזקתחולין.

דףכע"ב

ה( בא"ד ,ואפילו לרב דאזיל בממונא אחר הרוב וכו' והיינו משום דאמר

יא( תוס'ד"החלבפוטר,בתוה"ד,משמעדאיןהלכהכרבימאירוכו'מכל

קיםליבנפשאישאנימןהרוב.משמעמדבריהםדאםהלוקחקונהלחרישה

מקום היכא דחזקה מסייעתו חיישינן וכו' .הקשה המהרש"א ,אמאי לא

מהניאףבגונאשהמוכרלאידע,דאילוהיהצריךלידע,לאהיהמוסיףהא

נימא בההיא ד"היכי אכלינן בשרא" ,דאיכא חזקה ד"בהמה בחזקת איסור

"דקים לי בנפשאי" .אמנם מהרשב"ם בבבא בתרא )צב ,(.ד"ה הכי גרסינן

עומדת עד שלא נשחטה" דמסייעתו .ותירץ ,דהך דשמא במקוםנקב שחט

וליחזי,משמעדדוקאהיכאדמכיריםזהאתזה,והמוכריודעשהלוקחקונה

אינוגורםדליהויבחזקתאיסורשלאנשחטה,דהאאםנשחטהבמקוםנקב

לחרישה מהני .והקשה בחידושי הגרע"א )הכא( לתוס' מאי מקשינן )שם

הוה טרפה שנשחטה ומטהרה מידי נבלה .ובשו"ת הגרע"א )מהדו"ת סימן

צג,(.משורשנגחאתהפרהלרב,האהתםליכאברי.ועייןבמחנהאפרים

קג אות ג( עמד על דבריו ,דביורה דעה )סימן לד( קיימא לן דהוה נבילה.

)שומרים סימן כו( .ועוד הקשה בתוס' הגרע"א )בבא קמא פרק ג אות א(,

ועייןעודבשו"תחתםסופר )יור"דסימןכד(.ובשו"תהגרע"א )שםאותד'(

דלדבריהם דבשמא ושמא לא מהני רוב להוציא ,כל שכן דלא יהני בברי

בסתירתהמהרש"אלדבריובחולין)יא.(:

ובריכדמוכחבבבאמציעא )ק,(.ואםכןמאיפריךבבבאבתרא)צב(:לרב,

יב( בא"ד ,וגוסס נמי לא אזלינן וכו' וגם באתרא דרובא מסבלי וכו' .ביאר

מהאשה שנתארמלה או נתגרשה וכו' ,הא התם הוי ברי וברי ,כדאמרינן

המהרש"א ,דקאי אדלעיל דסמכינן מיעוט לחזקה להחמיר .אבל הקשה,

בכתובות)טז,(.והניחבצריךעיוןגדול.

דמה שהוסיפו "וגם באתרא דרובא מסבלי" וכו' ,לא רק שאינו ראיה

ו( בא"ד ,ונראהלתרץדלהכיחיישינןלמיעוטדמטנפותמשוםדרובבהמות

אדלעיל,אלאאדרבהסתרלה].דהיינו,דלעילאמרודדוקאבדאיכאחזקה

מתעברותוכו'.תמההחקנתן ,דלאתירצובכךלתמיהתםואדרבהתיקשי

המסייעת למיעוט חיישינן למיעוט להחמיר ,אבל היכא דיש רוב וחזקה

טפי,כיוןדרובבהמותמתעברותכשמגיעותלזמןוכו',אםכןאמאילענין

להיתר לא[ .ותירץ ,דכונתם דאין לדמות המיעוטין ,דיש מיעוט דשכיח

ללקותבגיזהועבודהוליקרבלמזבחחשיבודאיבכור.אבלהמהרי"טאלגזי

דחיישינן ליה להחמיר אפילו לגבי רובא וחזקה .אבל הצאן קדשים פירש,

)סקכ"ה(כתב,דכונתםלומר,דלעולםלרבייהושעאפילולעניןאיסורחייש

דדבריתוס'קאיאדלעילגבימיםשאיןלהםסוף,דהחמירולכתחילהמשום

למיעוטדמטנפות,ושאניהכאדרובמסייעלמיעוטמטנפות].ולפיזהאינו

חומראדאשתאיש,וכתבודגםבאתראדרובאמסבליוכו',גזרומשוםהאי

בכורגםלעניןגיזהועבודהוליקרבלמזבח[.וכתב,דאכתיקשה,כיוןדרבי

טעמא.

יהושע לא חייש למיעוטא ,אם כן נפלוג ארישא דמתניתין דקאמר רבי

יג( בא"ד ,ועוד קשיא בסוף אין מעמידין משמע דר' יוחנן סבר כרבי מאיר

ישמעאלמכאןואילךספק,דלרבייהושעצריךלהיותודאיאינובכור),ועיין

וכו' .ביאר המהרש"א דכונתם ,דרבי יוחנן אית ליה בעלמא הלכה כסתם

שם שהאריך( .עוד הקשה אתוס' ,דבשלמא לרבא דסבירא ליה דהאי

משנה .אבל הקשה ,דהוה להו לאקשויי בפשיטות מהא דאכל רבי יוחנן

דמתעברות ויולדות הוה רוב גמור אתי שפיר ,אבל לרבינא דאמר דרובא

משחיטת כותי אף דאיכא חזקה בהדה ,ומאידך מתניתין דיבמות )קיט(.

דתלי במעשה לא אזלינן בתריה ,אי אפשר לפרש כן בדעת רבי יהושע.

הרישא דלא תנשא וכו' הוה סתם מתניתין דלא פליג רבי יהושע עליה,

וכתב ,דצריך לומר בדוחק בדעת התוס' ,דרוב התלוי במעשה אהני מיהא

וחייש התם למיעוטא מטעם דאיכא חזקה בהדה .והצאן קדשים פירש,

לסייע לחוש למיעוט ,ועיין שם שהוכיח כן אף בדעת הרא"ש )סימן א(,

דהוכחת תוס' מעבודה זרה ,מהא דאמרינן שם לר' יוחנן דסתמא כרבי

והרמב"ם)פ"דמבכורותה"י(.ועייןגםבחזוןאיש)סימןכסק"ג(,ועייןבאות

מאיר ,ומשמע דסבירא ליה כותיה .ותמה עליו במים קדושים ,דנהי דלר'

הבאה.

יוחנןסתםמתניתיןדהתםכרבימאיר,אכתימההראיהדרבייוחנןגופיה

ז( בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת ,אבל הרמב"ן בהלכותיו כתב ,דהלכתא

פסקכן.ועוד,דאםצדקודבריו,מהתירצותוס'דאשכחןסתמאטובאדלא

כרבי יהושע כגמריה דמטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה ,ולאו למימרא

כרבי מאיר ,הא מכל מקום התם מוכח דרוצה לפסוק כרבי מאיר .אבל

דחוששין לטינוף ,דהא רק מיעוט בהמות מפילות ,ואין חוששין למיעוט,

לפירושהמהרש"אאתישפיר.

אלאדאיטניף,ואמררועהחכםדטינוףולדהוא,וחזרהוילדהבתוךשנתה,

יד( בא"ד,ועודקשהדבפרקעשרהיוחסיןגבירובתינוקותמטפחיםמשמע

אמרינןדנפטרהמןהבכורהמשוםטינוףקמאעלפירועה.וביארהמהרי"ט

דרבייוחנןכרבנןוכו'.הקשההרש"ש ,דלמאדוקאלחומראחיישלמיעוטא

אלגזי )סקכ"ה( ,דהרמב"ן פליג על התוס' והרא"ש והרמב"ם ,וסבירא ליה,

כמו גבי חלב דאינו פוטר ,אבל לקולא כגון גבי תינוק לא חייש ,וכמו

דכיון דהלכה כרבינא דרוב דתלי במעשה לא אזלינן בתריה ,תו לא מהני

שחילקוהתוס'לעיל)עמודא'(בד"הואיבעיתאימא.

לסייעלמיעוטכלל.עייןשםעודשהאריך.

טו( בא"ד ,ונפקא מינה היכא דחזינן דהוה לה חלב וכו' .הקשה הראשית

ח( תוס'ד"הלקולאלאחייש ,ואפילולכהןינתןכיוןדקרבלמזבח.הקשה

בכורים)לקמןמב:ד"הכתב(מהאדאמרינןהתם,דאפילולרבנןדלאחיישי

הרש"ש ,דהיא גופא קשיא ,אמאי לא חייש לחומרא דלא ליקרב חולין

למיעוטא,מכלמקוםאמרינןהואילואישתניאישתני,ואםכןהכינמינימא

בעזרה.

דכיון שנשתנה טבעה להיות חולבת קודם שילדה ,נשתנה נמי להיות

ט( תוס' ד"ה ואיבעית אימא ,בתוה"ד ,ולא קאמר בשר תאוה מאי איכא

דהתםשניהשנוייםהוומיעוטא,אבלהכא
ִ
מרחמתאףשלאילדה.ותירץ,

למימר וכו' .כתב בהגהות רבי יצחק אייזיק חבר ,דמקושית תוס' מוכח

שינויא קמא הווי מיעוטא ,אבל לומר שמרחמת אף שלא ילדה מיעוטא

דסבירא להו דניקב הושט אינו נבילה אלא טריפה ,ולא שייך לומר בספק

דמיעוטאהוא,ובהאלאאמרינןהואילואישתניאישתני.

ט 
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טז( גמ' ,מאי טעמא דרבי יהושע קסבר רוב מעוברות יולדות וכו' .הקשה

ז( רש"י ד"ה גדייה שלש בנות ,בתוה"ד ,להכי נקט שלש לשון נקבה וכו'.

המצפה איתן ,אמאי מייתי מדיוקא ולא מייתי מדאמר רבי יהושע בהדיא

העירהצאןקדשים ,דלפירוששנידכתברש"ילעילבד"התנאקמא,דתנא

במסכת ידים )פרק ד משנה ד( ,ומייתי לה בברכות )כח ,(.גבי גר עמוני

קמאנמימיירישעישרהבתוךשנתהשנולדה,והגדייהגופאמתעשרתעם

דמותר לבא בקהל ,משום דכל דפריש מרובא פריש ,וכבר עלה סנחריב

בנותיה,קשהאמאינקטושלשלשוןנקבה,האאפילואםהיוזכריםוהווג'

ובלבלאתכלהאומות,ואםכןשמעינןלהדיאדלאחיישלמיעוטא.ותירץ,

בכורות ,נמי פיישי עשר עם הגדייה .ותירץ ,דאיידי דנקט גבי גדייה שלש

עלפימהשכתבבשערהמלך )פי"זמהלכותאיסוריביאההכ"א(,אההיא

לשוןנקבה,דלאסגיבלאוהכי,תנינמיבכולהושלשלשוןנקבה.

דברכות,דהתםגביפסוליקהלאפילובפלגאופלגאמותרמןהתורה,אלא

ח( רש"יד"הלימאקסברמטנפתאינהחוזרתויולדתבתוךשנתה,בתוה"ד,

דמדרבנןצריךרובלהתיר,ולפיזהאתישפיר,דליכאראיהמהתםלשאר

ולהכי נקט מטנפת וכו' ובעי למיפשט נמי מינה וכו' .תמה הרש"ש ,היאך

איסוריתורה.

סלקאדעתךלומרכןולמיפשטדלאכרבייהושע,הארבייהושעעצמואמר

יז( רש"י ד"ה גדייה ,נקט משום דדרכה לילד וולדות הרבה בעיבור אחד.

"אילו בוולד בלבד וכו' היה כדבריך" וכו' הרי להדיא ,דאחר וולד מודה

כתבהרש"ש ,דישלומרבפשיטות,משוםדטלהוכלשכןפרה,אינהיולדת

דאיןחוזרתויולדתבתוךשנתה.

בתוךשנתה,כמבוארבמתניתיןלעיל)יט.(:


דףכאע"ב

דףכאע"א

ט( תוס'ד"האףמחוסרזמן ,והאדאמרבתמורהוכו'היינובמעשרבהמה

א( רש"יד"הלימאקסבר,כלומרבתוךשנתהלטנופהוכו'.ביארהחקנתן,

וכו' .אבל תוס' בתמורה )יט ,(:ד"ה אף פירשו ,דקאי אף אשאר קדשים.

דאין לפרש כאן בתוך שנתה ללידתה ,אבל אחר שנתה חוזרת ויולדת

ותירצו ,דהא דאסור להקדיש מחוסר זמן היינו לכתחילה ,מיהו אם עבר

באותה שנה ,דאם כן אכתי תיקשי ,דמשכחת לה שילדה וחזרה וילדה

והקדיש קדיש ,דילפינן לה מבכור .ועיין בחידושי הגרי"ז ,שהקשה אתוס'

באותהשנה.

דידןמסוגיאדהתם.

ב( תוס' ד"ה לימא קסבר ,בסוה"ד ,והוה ליה למימר שנולדה בכ"ה באדר.

י( רש"י ד"ה לילף מקדשים ,בתוה"ד ,כדאמרינן בתורת כהנים ומיום

בגליוןהגיהבשםמהרש"א"בכ"חבאדר",עייןשםפירושו,וכןהואבשיטה

השמיניוהלאהירצהלקרבןאשהלה'וכו'.העירהרש"ש ,דלכאורהסתרה

מקובצת )אות יט( .אבל החק נתן ביאר ,דתוס' הקשו איך כתב רש"י

דרשא זו דברי הגמ' בחולין )פא (.דאמרינן "הא כיצד לילה לקדושה ויום

דלוקמא כגון שנולדה היא בניסן וילדה באלול דליכא אלא ה' חודשי

להרצאה".

העיבור,האבעינמיל'יום,דאיןבהמהמתעברתאחרשנולדהבפחותמל'

יא( רש"י ד"ה אכילה ,בכור ומעשר נאכלין במומן וכו' אבל קדשים שנפל

יום ,והוה ליה למימר שנולדה באדר .וכתב ,דיש למחוק תיבת בכ"ה או

בהן מום נפדין .הקשה בחידושי הגרי"ז ,דמה שנאכלין במומן אינו משום

בכ"חולגרוס"שנולדההיאבאדר".וכןהגיהבשיטהמקובצתהשלם.

דאין בהן פדיון ,וכמו שהוכיח מזבחים )עה (:ותוס' )שם( ד"ה בכור .ועיין

ג( רש"יד"הפירושאחראניראיתיגדייהוכו',בתוה"ד,בתוךשנתהכלומר

לעילטז.אותד.

בתוך אותה שנה שהיא עצמה נולדה וכו' .הקשה המהרש"א ,דאם כן

יב( גמ' ,כדאמרי רעותא דצלתא אצר חיותא .פירש בהגהות יעב"ץ ,דהוא

הגדייהתתעשרעםבנותיה,ואמאיתנאקמאלאחשיבלה.וכתב,דהתוס'

מלשוןערסאדצלאבסנהדרין )יט,(.וארבעלצלאבבבאבתרא )ה,(.שהוא

ד"ה לימא הרגישו בזה וכתבו ,דבתוך שנתה לאו דוקא ממש תוך שנתה,

עורשלוק,והכינמיעורהעוברושלקועצרחיותא].אכןמרש"יד"האצר

אלאמעטאחרשנתה,ורצולומרכגוןשהיאנולדהבכ"טבאב,וסביראלהו

חיותא משמע קצת ,דצלתא הוא שם מקום ,ורועים של אותו מקום היו

דאפילוביוםראשוןשאחרשנתהאינהחוזרתויולדת.ובצאןקדשים כתב,

קוריןאותה"אצרחיותא"[.

דאיןהכינמילהאיפירושאגםהגדייהעצמהנכנסתלדירלהתעשרעמהן,

יג( גמ',בכורודאידאםאיתאדבכרהאישתבוחיהוהמישתבחליה .פירש

ועייןשביארבאורךדברירש"יותוס'בסוגיין.

רש"יד"האישתבוחי,דשבחהשאיןצריךליתןעודולדלכהן .ובתוס'ד"ה

ד( רש"יד"התנאקמאאיתליה,בתוה"ד,והשתאמצינןלמימרדתנאקמא

אשתבוחי פירשובשםרש"י,דשבחהשכברביכרהולאתסתכןבלידהעוד.

סבר וכו' .ביארו המהרש"א והצאן קדשים ,דכיון דלתנא קמא השתא הא

והרא"ש )סימן ג( הביא ב' הפירושים .והקשה המהרי"ט אלגזי )סקכ"ט(,

דלא מצי למיהדר ולאולדי אינו אלא משום זעירי דהוה ליה שלשים יום

דלפי סברת הרא"ש )סימן א( ,והתוס' לעיל )כ ,(.ד"ה ורבי יהושע ,ורוב

שלמים ,ולא נתעכב לידתה רק יום או יומיים אחר שנתה ,אם כן מצינו

הפוסקים ,דקיימא לן כרבי יהושע דחיישינן שמא טינפה בתוך שנתה,

למימרשפירדלתנאקמאיולדתוחוזרתוכו'.

ומשום הכי אפילו בתוך שנתה הוי ספק ,אם כן כל שכן דאחר שנתה

ה( בא"ד,לשוןזהאינועיקרוכו'.ביארהמהרש"א,דרש"ימקשה,כיוןדלא

חיישינן ,ואיך אמר רב דהוה בכור ודאי ,הא שמא לא ילדה אכתי לידה

בעילעיבורןדבנותשלשיםשלמיםמלידתן,הכינמילאתבעילגדייהגופה

גמורהאבלטינפה,והטינוףפוטרלכוליעלמא,והאדלאהשתבחלובכך,

שלשיםשלמיםמלידתהמשוםדזעירי,ואםכןמשכחתלהשפירדתיהדר

משום דאכתי יכולה להתסכן בלידה כיון שלא היה לה לידה גמורה .וגם

וכו' .אבל הצאן קדשים ביאר ,דכוונתו דכמו דמשכחת אצל הבנות שילדו

לטעםדהשבחהואשפטורהמןהבכורהניחושדטעהבדיןולאידעדטינוף

לאחרה'חדשיםביוםהאחרון,ולאבעינןה'חדשיםשלימים,דאםכןלא

פוטר.ובשלמאבמוכרתלמידחכםאתישפיר,אבלרבסתםדבריואפילו

היויולדותאלאעדלמחר),וכדפירשרש"ילעיל )כ(.ד"הלגמריוכו'(,הכי

בעםהארץ.וכתב,דלפירושרבינוגרשום,דהשבחהואשאומרלו"הוייודע

נמימשכחתגביהגדייהדתיהדרותלדביוםהאחרוןשהואבתוךשנתה.

שבת וולדות" היא ,אתי שפיר ,דאפילו בטינפה הוה ליה להשתבח דבת

ו( תוס' ד"ה תנא קמא ,בתוה"ד ,ותני כן הפוחתת אינה פוחתת מימות

וולדותהיאואינהעקרה.

הלבנה והמוספת אינה וכו' .ביאר הצאן קדשים ,דימות הלבנה הם שנ"ד

יד( תוס' ד"ה אשתבוחי משתבח ליה ,בתוה"ד ,ויש ללמוד מפירושו דעובד

ימים וימות החמה הם שס"ה ימים ,ובאלו הי"א ימים שבין ימות החמה

כוכבים אפילו מסיח לפי תומו אינו נאמן וכו' .הקשה המהרי"ט אלגזי

לימות הלבנה דרכה לילד ,וזאת לא הגיעה לזה המספר ועדיין אין זמנה

)סקכ"ט(,דתינחאםבאנולומר שבכרהעלפידיבורהגויאינונאמן,אבל

לילד.

הכא דלא דבר הגוי כלל ,למה לא נאמר דחזקה שלא בכרה ,דאי איתא

י 

מסכת בכורות דף כא – דף כב
ט כסלו – י כסלו התשע"ב
דבכרה הוה משבח אותה .ובשלמא לפירוש תוס' דשבחה שפטורה מן

ד( רש"י ד"ה גוש ,עפר שיעורו לטמא באהל וכו' .הקשה הרש"ש ,דתנן

הבכורה אתי שפיר ,כיון שהגוי אינו יודע זאת ,וכמו שסיים בדברי התוס'

באהלות )פרקבמשנהג(,דאינןמטמאיןבאהל.ותירץ,דמייריהכאבשדה

בשיטה מקובצת )אות לא( .אבללפירוש שכתבו תוס' בשם רש"י ,דשבחה

שאבדבהקברדמטמאבאהל,כדאיתאהתם)פרקיחמשנהג(.

שלא תסתכן עוד ,קשיא .והט"ז )יור"ד סימן שטז סק"ד( ביאר לדעת רש"י,

ה( תוס' ד"ה הנך מיעוטא ,בתוה"ד ,דלא אתמר טעם כעיקר לענין טומאה

דכיון שיודע הגוי שלא יאמינו לו אינו אומר כלל .אבל המהרי"ט הקשה,

וכו'.העירהרש"ש,דלכאורהפליגיבזהביתשמאיוביתהללבערלה )פרק

דמנין לנו לומר דהגוי יודע זאת ,וכתב דבעיניו הוא דוחק גדול .והיד דוד

ב משנה ד( .וכעין זה בטבול יום )פרק ג משנה ד( ,פלוגתת רבי יוסי ורבי

תירץ ,דאיןהכי נמי ,אם ישתוקהנכרי הוי בודאי בכור ,והא דרב לא נקט

שמעוןעםהתנאקמא.

בנכרי,משוםדהוהמשמעשאםהיהמשתבחהיהנאמןוכמובישראל,וזה

ו( תוס'ד"האבללקדירה,בתוה"ד,דהתםאיןמינונאסראלאמכחהאיסור

אינושהריאינונאמן.ועייןעודבשמןרוקח.

שנתערבוכו'.ביארהלבאריהבחולין )ק,(:דכונתם,דגביאיסוראיןצירוף

טו( בא"ד,דלהשביחמקחואומרכן.כתבהמהרי"טאלגזי)סקכ"ט(,דמשמע

ביןמיןההיתרלמיןהאיסור,ומשוםהכיה"שאינומינו"מבטלאתה"מינו",

מתוס' ,דדוקא היכא דאיכא למימר דלהשביח מקחו נתכוין אין נאמן הגוי

אבלגביטומאה,כיוןדהמינוהטהוריכוללהיטמאמחמתמינוהטמא,יש

במסיחלפיתומו,אבלבלאוהכינאמן.והביאדהקשההמהראנ"ח )חלקא

צירוף ביניהם והטמא לא בטיל .אבל הקהלות יעקב )סימן כב( נתקשה

סימן כב( ,הא בלאו טעמא דלהשביח מקחו אינו נאמן במסיח לפי תומו

בתירוץ התוס' ,דהא מה שהמים שנתוספו נטמאים ,אינו אלא לבתר

במידי דאורייתא ,אלא לעדות אשה כדאמרינן בבבא קמא )קיד ,(:וספיקא

דאמרינןשחוזריםהמיםשנתבטלוונעורים,והאעליהגופיהאנודניםלומר

דבכורפשיטאדספיקאדאוריתאהוא.והמהרי"טאלגזיהאריךלתרץ,דספק

סלק .ותירץ ,דנראה דהתוס' סברי דגם אם תאמר סלק ,והמים הטמאים

בכורה דהכא הוא ספק דרבנן ,ועיין בדבריו .והט"ז )יור"ד סימן צח סק"ב(

בביטולם הם עומדים לענין לטבל פתו ,מכל מקום הם מטמאיםשפיר את

תירץ ,דהא דגוי אינו נאמן במסיח לפי תומו במידי דאורייתא ,היינו דוקא

המים הנוספים ,דכיון דכמאן דאיתיה דמי ,ואותן מים שנתבטלו ראויין

במידידבעיעדות,מהשאיןכןבאיסורוהיתרדלאבעינןעדותשפירנאמן.

לטמא במשא ,ממילא מטמאים את המים שנתערבו בהם דדמי למשא,

ועייןבחוותדעת)שם(בביאורדבריו.

דממהנפשךנגעואלובאלו,וכלנגיעהבמשהוא מיםטמאיםמטמא,ואין

טז( מתני',רביאליעזרבן יעקבאומרבהמהגסהששפעהחררתדםהריזו

צריךלצרףשתינגיעות,כיוןדאיןשיעורלמשקיןלעניןטומאה.ועייןשם.

תקבר.כתבותוס'לקמן)לב(:ד"הפסק,דמהאדתנןיקבר,מוכחדבכורבעל

ועייןגםמהשביארדבריהתוס'בשו"תאבנינזר)אבןהעזרסימןיחסק"ה(.

מום אסור לגוי .והקשה בחידושי הגרי"ז ,הא הכא אין מום ,אלא הוי נפל

ז( גמ' ,וכי טומאה שבטלה חזרה ונעורה .ביאר הרש"ש ,דרצה לומר בגונא

דאין בו דין מום ,ודינו בקבורה מקרא ד"שגר בהמה" ,ואם כן מה הראיה

דהכא שהמבטלה שהוא הציר עדיין עומד בטהרתו ,ולכך לא דמי להא

לבכורבעלמום.

דמקואות )פרק א( ,בג' משניות הראשונים ,דהטיפה חוזרת ונעורה
מביטולה,דהתםמבטלהעצמוחוזרומיטמאממנה,וכןר'דימילאהקשה

דףכבע"א

לומהמשנהגופהדתאכלניקודים,מהאיטעמא.

א( גמ',אמררבייוחנןמשוםביטולברובנגעובה .הקשההראשיתבכורים,

ח( תוס'ד"הוניעור ,פירשהקונטרסשהמיםחוזריםוכו'ולאדקדצירוכו'.

כיוןדהוולדנתבטלברובקודםשיצא,איןכאןלידהכלל,ואמאיפטורהמן

כתב בהגהותהיעב"ץ,דנראהלתרץדרש"ידקשפיר,כיוןדלאאמרינןלאו

הבכורה.והביא,דבשו"תאבנינזר )אורחחייםסימןנו(כתב,דכשדניןנגד

בר קבולי טומאה הוא אלא קודם שהוכשר ,לפי שדינו ודאי כאוכל ,או

הוולדשתלדאחרכך,לאשייךביטול.וביארדכונתו,דכיוןדלבכורהבעינן

משום דבא מן האוכל והוי כדבש דבורים ,או משום דמשקה הבא לאוכל

שיהיה בכור לכל דבר ,לזכרים לרחם ולולדות כמבואר לעיל )יט ,(.אם כן

כאוכל דמי ,והא דקאמר רש"י דזיעה בעלמא הוא ,היינו מתחילה ,אבל

נהידשניהוהבכורלרחם,מכלמקוםאינובכורלולדות,דהראשוןהיהלו

לאחרשנכבשוהדגיםבמלחומים,ונעשהצירהריהואכאוכל].ולכאורה

שם ולד קודם דנימוק ,כיון דשם ולד שייך אף קודם שיצא ממעי אמו.

צריך עיון ,דרש"י ביאר הטעם משום דהווי זיעה בעלמא .ואולי כוונת

והקהלות יעקב )סימן כ( תירץ ,דהביטול אינו על המציאות אלא על דיני

היעב"ץ,דמהשהואזיעההיינושאינומים,אבלעדייןשםאוכלעליו,וכמו

הדבר ,ומכל מקום אינו כמי שאינו ,ולכך מיקרי שהיה כאן לידת וולד,

שביאר[.

והשני אינו פטר רחם .ובחלקת יואב )אורח חיים סימן לב ענף ו( תירץ,

ט( תוס'ד"היתיבר'דימי)בנמשךלעמודב'(,ושמאדוקאייןנסךאבלטבל

דכשדניםעלהחתיכהעצמה,אמרינןדהמיעוטכמאןדליתא,אבלכשדנים

אינו בטל בשום ענין במינו או שמא יין נסך בטל וכו' .הקשה הראשית

עלהבהמהאייצאממנהולד,לאשייךלומרדכיוןשהוא מיעוטדלאיצא,

בכורים ,איך אפשר לחלק גבי טבל בין איסורא לגו התירא להתירא לגו

דהא לפי האמת יצא ולד ,ודמי לטומאת משא דמבואר לקמן )כג ,(.דלא

איסורא,דבשלמאגביייןנסךדהטעםשאינובטלהואמשוםחומרהאיסור,

שייך בה ביטול ,כדפירש רש"י )שם( ד"ה ואי אמרת .ועיין נמי מה שכתב

יש לומר דלא החמירו רק בנפל התירא לגו איסורא ,וכשטעמו של הר"ן

בחידושיהגרא"מהורוויץ.

בעבודה זרה )לה :מדפי הרי"ף( ,דמה שהוא במקומו חשוב יותר מן הבא

ב( גמ' ,שם .כתב החיי אריה ,דמוכח מהכא דביטול ברוב אינו חד בתרי

עליו,אבלבטבלדלאבטילמשוםדהוידברשישלומתיריןאודכהתירוכך

בדוקא,אלאאפילואםההיתרנפישקצתמהאיסורבטלהאיסור.וכןנראה

איסורו,מאינפקאמינהבהא,והניחבצריךעיון.

ממהדאמרעולא לקמן )כג,(.שמאיביאוכו'קבועודוכו'.ועייןש"ך )יורד

י( בא"ד ,שם .כתב הרמב"ם )פט"ז ממאכלות אסורות הכ"ח( ,דביין נסך

סימןקטסק"ו(.ובכרתיופלתי)שםסק"ב(מהשכתבבשםהמהרש"א,וצריך

איסורא לגו התירא קמא קמא בטיל ואינו חוזר וניעור .כתב הלחם משנה,

עיוןקצת.

דעלמנתשלאיקשהעלהרמב"םמכלהמקומותשהקשותוס'דידן,צריך

ג( תוס'ד"העדשיעגילוראשכפיקה,האדתנןבפרקבהמההמקשהבהמה

לפרש ,דמה שכתב הרמב"ם ראשון ראשון בטל ,היינו דוקא להתירו

שמת עוברה וכו' .אכן בתוס' חולין )עא ,(.ד"ה והאשה טהורה ,לא כתבו

בהנאה,אבלבשתיהאסור.והוסיף,דאףדהרא"שבעבודהזרה)פרקחמישי

אהךדבהמהדמייריבשלאהעגיל,אלאאהךדסיפאבאשהכתבוכן,וביאר

סימן כח( כתב ,דלא מצינו ביטול לחצאין וכיון שמותר בהנאה מותר אף

בהגהותמלאהרועים,דהךדבהמהאיכאלאוקמיבלאפתיחתהקבר.

בשתיה ,מכל מקום אפשר דדעת הרמב"ם לחלק] .וכן מצינו להדיא דעת

יא 

מסכת בכורות דף כב
י כסלו התשע"ב
רש"י בעבודה זרה )עג (.ד"ה ראשון ראשון ,דההיתר הוא בהנאה ולא

סבירא ליה במשהו וכו' .ביאר הרש"ש ,דכוונתם דאם תאמר דסבירא ליה

בשתיה ,וכמו שהביאו הרא"ש שם[ .אמנם הראשית בכורים ,תמה על

קמאקמאבטיל,אםכןמוכחדלאאמרינןמצאמיןאתמינווניעוראפילו

תירוצו,והאריךלתרץבדרךאחר.

היכא דתרוייהו איסורי נינהו ,וכל שכן בשנפל מים תחילה דכבר בטלינהו

יא( בא"ד ,ומי פירות במקום שמעלין בנתן סאה ונטל סאה עד רובו אין

לייןנסךדאינוחוזרוניעורעלידימינודהיתר,ומאיאשמעינןר'שמואלבר

לתמוהוכו'.ביארהחקנתן,דקשיאלהו,כיוןדהכאאמרינןדלאבטיליעד

ר'יצחק.

דאיכאשישים,אםכןאיךאמרגבינתןסאהונטלסאהדאייריבמיפירות,

טו( בא"ד ,ובההיאדצירדקיימינןדלאקאמרוכו'ישלומרדההואאמורא

וכמושפירשורש"יד"הנתןסאה,ותוס'ד"הנתןסאה,ביבמות )פב.(:אבל

לית ליה .הקשה בשיטה מקובצת )אות כט( ,הא כבר הקשו כן תוס' לעיל

האורשמח)פט"וממאכלותאסורותה"יד"הובזה(הקשה,מאיקשיאלהו

)עמוד א'( ד"ה אבל ,ותירצו תירוץ מרווח .והרש"ש הקשה ,דסתרי למה

במי פירות ,הא הסיקו דאמרינן חוזר ניעור ,ודוקא לגבי איסור אמרינן

שחילקושם.

בששים,וזהלאשייךגבימקוהדהתםלאשייךנתינתטעם,וכמושכתבו
התוס')בעמודא'(ד"ההנךמיעוטא ,ולכןבטליםעדרובו.ותירץ,דאיןהכי

דףכבע"ב

נמי לפי מאי דסברו לעיל דמן התורה גם כי איכא רובא קמא קמא בטיל,

טז( גמ' ,וחכמים אומרים תעלה ותיאכל ניקודים .פירש רש"י ד"ה תעלה,

אם כן על כרחך צריך לומר דלא אמרינן דליתנהו בכמותן ,אלאשאיכותן

תיבטל ותיאכל עם חוליה ומשום גזירה יתן דמים וכו' .וכתבו תוס' ד"ה

בטלה ,דהיינו דהתואר נסך בטל מהיין ,ולפי זה אף במי פירות ניחא,

תעלה,דלשיטתרש"יאיןשוםקדושהבאותהסאהדבטלה,ונותןרקמשום

דנתהפך איכות המי פירות וניתק היחס שלהן אל המים .אבל לשיטת ר"י

גזל השבט .אבל דעת התוס' גופיהו והר"ש )פ"ה מתרומות ה"ב( ,דיש

דפליגעלרבינותם,וסוברדבכלמקוםכירבהחוזרוניעור,מוכחדאיכות

לאותה סאה קדושה ,ומה שאמרו "תעלה" היינו מלשון הרמה דבעינן

הדבר לא נתבטל ,אלא דהמיעוט כמאן דליתא ,והשתא קשיא להו טובא,

להרים סאה לכהן .וכן מבואר ברא"ש בפירושו לתרומות )פ"ה מ"ב( ,ועיין

אםכןאיךמהניהטבילההאליכאארבעיםסאהשלמים.

מהשביארהתוס'יו"ט)שם(בדעתתוס'.ובמלאכתשלמה)שם(,כתבבשם

יב( בא"ד ,דהכי גמירי לה דתנן מי פירות וכו' .ביאר האור שמח )פט"ו

הר"ש סיריליאו ,דגם החולין תאכל נקודים בין לרבי אליעזר ובין לרבנן.

ממאכלותאסורותה"יד"הויותר(,דכיוןדאםהיושמוניםסאהובהןמיעוט

ועייןבמשנהאחרונהשם,שהשיגעליו.ועייןגםבתפארתישראל)שם(.

מיפירותמהניהטבילה,וגמירילןדבהאיגוונאמצטרפיןנמיהמיפירות.

יז( רש"יד"התעלה,בתוה"ד,ומשוםגזירה.בשיטהמקובצת )אותג'(,מחק

יג( בא"ד ,ולמאן דמתני ההיא דרב שמואל וכו' מצי סבר כר' דימי וכו'.

זאת עד סוף הדיבור .והרש"ש הגיה ומשום "גזילה" יתן דמים ,ועיין תוס'

ביארהרש"ש ,דדוקארבשמואלברר'יצחקמציסברכר'דימי,אבלרבין

יו"ט,וצריךעיון.

על כרחך פליג עליה ,דהא איהו איירי בנפל איסורא לגו התירא כדאמר

יח( תוס'ד"הובלבדשלאיהא,בתוה"ד,כיידועדשםטומאהלאפקעוכו'.

בהדיא "יין נסך שנפל לבור" ,ואפילו הכי בעי מים .אבל הקשה ,דלפי זה

ביארהכליחמדה)פרשתאמוראותד(,דהויכמועצםהחפץואינונדבקבו

מאי בעי בעבודה זרה )עג" ,(.מאי איכא בין לדמתני לה אמתניתין לבין

אלא הוא עצמות הדבר ,וכיון שכן לא שייך ביטול בטומאה ,שהעצם אינו

וכו'",לימאדאיכאבינייהוהאדר'דימי.ותירץ,דהוהמצילמימרכן,וחדא

בטל וכל מה דמותר המגע היינו משום דאמרינן דנגע בטהור) .ועיין שו"ת

מתרינקט.

הריבשמים )חלקגרישסימןק(,מהשדןלהוכיחמדבריהתוס'.ובאחיעזר

יד( בא"ד ,אם נפרש כך שוב לא נוכל לומר וכו' דכיון דבעי מים תחלה

)יורה

יב 

דעה

סימן

טו

סק"ב(

בריש

דבריו

שכתב

להיפך.

