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בס"ד ,יח כסלו התשע"ב.

מסכת בכורות דף ל – דף לו




דףלע"א

ה(תוס'ד"המתני'כשראינוהו,בתוה"ד,וסותרפירושרבנושמואלדמפרש

א(גמ',לעולםר'שמעוןובאיסוראגופיהקנסינןליה.בתוס'יו"ט)פ"דמ"ט(

דחדש וישן דנקט משום שביעית .הקשה החזון איש )שביעית סימן י' סעיף

הוכיחמהא,דטעמאדרבישמעוןנמימשוםקנס,ולאמשוםדחיישינןשמא

יא( ,אם כן היכי קתני במתניתין דהחשוד על המעשרות אינו חשוד על

יאכיל תרומה לשם חולין .והוכיח כן אף מלשון הירושלמי )מעשרות פ"ה

השביעית ,הרי כל החשוד על המעשרות בכלל עם הארץ הוא ,ולרבינו

ה"ג(.וכןכתבהחזוןאיש )דמאיסימןי'סוףסעיףג'(,והוסיף,דלפיזהאף

שמואלחשידנמיאשביעית.ותירץ,דכמודמצינודהקילובדמאי,בסתםעם

אם ירצה לנהוג דיני תרומה ,מכל מקום אסור לקנות מהחשוד למכור

הארץ דאינו חשוד בודאי על המעשרות מה שלא הקילו בחשוד ודאי על

תרומה לשם חולין .עוד כתב ,דלא מצינו בגמ' דקנסו את החשוד למכור

המעשרות,כןהקילוהרבהקולותבסתםעםהארץ החשודעלהשביעית,

טבל,שלאיקחוממנואפילועלמנתלהפריש.וביארהטעם,דכיוןדגזרועל

ולא דמיא לחשוד על השביעית ממש דבדידיה לא הקילו .ועוד ,דדינא

הדמאי והלוקח מפריש ,ממילא אין הלוקח משלם אלא דמי טבל ,אבל

דמתניתיןלעיל )כט,(:דהחשודעלהשביעיתאיןלוקחיןממנואפילופשתן

בחשודעלהתרומהמשמעדלאחשוחכמיםדיעבדדרובחוליןבידו,שאם

אינו אלא בחשוד ממש ,ולא בסתם עם הארץ ,וכוונת המשנה דכל עוד

רובותרומהודאייודעהדברוכדאמרינןבעבודהזרה)מ(:דמןהאוצרמותר,

שאינו חשוד אלא על המעשרות ,לית ליה דין חשוד על השביעית ,ואינו

ולאאסרואלאלכתחלהמשוםקנס.

אלא כסתם עם הארץ דאפילו חשוד על השביעית לא החמירו בו כמו

ב(מתני',זההכללהחשודעלהדברלאדנוולאמעידו .הקשה בתוס'יו"ט

בשראינוהושחשוד].ודומיאדהאדתנינןדהחשודעלהשביעיתאינוחשוד

)פ"דמ"י(,דקצתקשהלשון"זההכלל",כיוןשאינוכוללהדיניןהשנוייןכבר

עלהמעשרות,ואףדעדייןדיןעםהארץעליולעניןדצריךלעשרמהשקונים

אלאמילתאאחריתאקאפסיקותני.והביא ,דבפירושהמשניותלהרמב"ם,

ממנודמאי,וכמושכתברש"יבד"האינוחשוד[.

ביארענינו,שהחשודעלדברביןמדרבנןביןמדאורייתאהריהואחשודגם

ו(]גמ' ,ר' ינאי ברבי ישמעאל אמר כגון דהוה חשיד אתרוייהו ואתא קמי

על איסור אחר שהוא כמותו באיסורו ,או פחות ממנו ,אבל אינו חשוד על

רבנן וקביל אתרוייהו וכו' .ולכאורה צריך ביאור ,דאיך יבאר הא דתני

איסור שהוא חמור ממנו בשום צד מן הצדדים ,כמו שנתבאר במעשר

בברייתאד"הנאמןעלהטהרותנאמןעלהשביעית",דמשמעדלאידעינןאם

ובשביעית .וכתב דאינו במשמעות הלשון .ואמנם בנוסח שבא לידו מארץ

נאמןעל השביעית,דאיקיבלתרוייהוהאנאמןאתרוייהועדדחשיד,ובמה

ישראללאגרסילהאי"זההכלל".ועייןעודמהשכתבנולקמן)לא(.אותג.

נאמןעלהטהרותיותרממהשנאמןעלהשביעית).א.ל(.וישלומרד"הנאמן

ג(תוס' ד"ה מעשרות דבעו חומה חמיר ליה ,מכאן מדקדק ר"ת דכ"מ

עלהטהרותנאמןעלהשביעית"היינוכמושביארתחילהולאבגוונאדקיבל

שהזכיר מעשר אצל שביעית דמיירי בנותן מעשר שני לשם חולין .אמנם

תרווייהווכו'דאוקילהרקכדילמצאהיכיתמצילאופןהדיוק,שאףהחשוד

מפירוש רש"י במתניתין בד"ה אינו חשוד ,דכתב דכשאינו חשוד על

אדרבנןיהיהחשודאדאורייתא[.

המעשרותאינוצריךלהפרישודאיאלאדמאי,מבוארדפירש,דהאיחשוד

ז(גמ' ,מאן חכמים רבי יהודה דבאתריה דרבי יהודה שביעית חמירא להו.

למעשרות היינו דלא מפריש מעשר שני .ותמה השפת אמת ,אם כן מדוע

וכןפסקהטור)יו"דסימןקיט(,וכתב,דהחשודלדברהחמורחשודנמילדבר

אמרההגמ'דמעשרחמירמשוםדבעיחומה,תיפוקליהדחמירבמהשהוא

הקל ממנו ,ואפילו אין החמור ממנו בעונש אלא שחמור בעיני אדם .וכתב

במיתה,דהריטבלבמיתה.ועוד,דאםכןאמאיהחשודעלהמעשרותאינו

הש"ך )שםסקי"ב(,דמשמעותדבריו,דאפילואםהדברשחשודעליווחמור

חשוד על השביעית .ותירץ בדוחק גדול ,דכוונת רש"י דמתניתין כוללת כל

בעיניהבריותקלבעונשומהדברשאינוחשודעליו,מכלמקוםאמרינןדכיון

המעשרות,וברישאאשמועינןדהחשודעלהשביעיתאינוחשודלאעלטבל

דחצוףנגדהבריותחשודגםעלדברשהואקלבעיניהבריות,ואפילושיותר

דחמור ולא על מעשר שני עצמו ,ובסיפא ובסיפא דחשוד על המעשרות,

חמורבעונשו.והשיג,דלכאורהמדבריהשולחןערוך )בסעיףה(לאמשמע

היינו דוקא על מעשר שני .אמנם נשאר בצריך עיון ,בפרט על הברטנורא

כן,דכתבהחשודעלאיסורחמורחשודעלהקלממנובעונש,אלאאםכן

שהביאלשוןרש"י,והביאטעמאדגמ'.ועלהתס'יו"טשלאהרגישבזה.

חמור בעיני בני אדם שנזהרים בו יותר מן החמור .ומשמע ,דהיכא דחשוד

ד(תוס' ד"ה הא חשוד חשוד ,דמשמע ליה דלגופה לא איצטריך .הקשה

עלדברשנזהריםבוהבריות,אינוחשודדוקאעלדברקלממנו,אלאאפילו

המהרש"א ,מי הכריח התוס' לבאר כן ,דלכאורה אפילו אי נימא דלאו

על דבר השווה בעונשו ,אבל אם היה דבר שחמור ממנו ,אפילו אם חשוד

מילתאדפשיטא,מכלמקוםאיחשודעלהטהרותאינוחשודעלהשביעית

לעבור הדבר החמור בעיני הבריות ,אינו חשוד עליו ,דאם לא כן היה לו

הוה ליה למתניתין רבותא טפי ,דאפילו החשוד על הטהרות נאמן על

להעתיקכדבריהטור.וביאר,דהמחברסבר,דאםאינוחשודעלדברהחמור

השביעית.

בעיניהבריות,לאחשדינןליהדחציףנגדהבריותאפילואםעוברעלאיסור

מסכת בכורות דף ל – דף לא
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יותרחמור,ואםלאראינוהושחשודלעבורעלדברשחמורבדינישמים,לא

דקרילנטילתידיים"כנפיים",משוםדצריךלהגביהידיולמעלה,ומשוםהכי

חשבינן ליה שחציף כולי האי כלפי מעלה ,ואפילו אם ראינוהו דחציף נגד

קאמרבכלמקוםלשון"נוטליםלידיים".

הבריות,וסייםבצריךעיון.

יד(רש"יד"הלמשקיןשלשיםיום,שאםקיבלעליודבריחבירותעדשלשים

ח(גמ',דההואדהוהקריליהלחבריהדייראברדיירתאא"לתיתילידלא

יום].דהיינו,דהאדמהימנינןנמילכסות,תלוילכמהזמןקיבלדבריחבירות.

אכלי פירות שביעית כוותך .כתב בספר שי למורא בשם ספר ברית שלום,

אבל ברבינו גרשום פירש ,דכוונת הגמ' דאחרי שלשים יום שנהג לא נאמן

דהשיבלוכן,לרמזלושחסרונושהואגרבן גיורתאינוחסרוןכמוחסרונו,

עדייןאלאלמשקין,דלכסותאינונאמןאלאאחרישנהגי"בחודש.וכפירושו

דלבסוףיצטרךלמכורעצמולו,דבקדושין)כ(.אמרינן,כמהקשהאבקהשל

ביארברמב"ם)פ"יממשכבומושבה"ב(].מיהועייןבהערותלמסכתבכורות,

שביעיתדלבסוףמוכראתעצמולגר]ואפילולגרתושב[.

דהיסבכוונתרש"יכביאורשארהראשונים[.
טו(גמ',רבןשמעוןבןגמליאלאומראףבניוובניביתוצריכיםלקבל .כתב

דףלע"ב

החזון איש )שביעית סימן י' ס"ז( ,דאף רבן שמעון בן גמליאל מודה דאם

ט(גמ' ,ומאן חכמים ר' מאיר דתניא עם הארץ שקיבל עליו דברי חבירות

גדלו אצל אביהם חבר ,אין צריכים לקבל ,ולא פליג אלא אם כבר היו

ונחשדלדבראחדנחשדלכלהתורהכולהדברי רבימאיר .הקשההרש"ש,

גדוליםבשעתקבלתאביהם.

דלתירוץ ר' ינאי דלעיל )בעמוד א( ,דברייתא דקתני החשוד על הטהרות

טז(רש"יד"הצריכיןלקבל,בסוה"ד ,ואע"גדאמרןלעילבניוובניביתואין

חשוד על השביעית ,איירי כגון שהיה חשוד על שניהם ,וקיבל אותם על

צריכם לקבל הכא שאני וכו' .העיר הרש"ש ,דלעיל אינו מבואר אלא דלא

עצמו,וחזרבומאחדדהשתאחשודהואעלשניהם,איןראיהמכאןדפליג

צריכיםלקבלבפניג',ומשמעדמכלמקוםקבלהבעו,ואםכןישנמיליישב

רבימאיראמתניתין,דהכאהאקיבלעלעצמודבריחבירות,ושובנחשדעל

הגירסאשדחאהרש"י,ולגרוסצריכיםלקבל"כבתחילה",ורצונולומר,כמו

אחדמהם,ואףתנאדמתניתיןמודהדחשודעלכולם.וצייןלדבריהרא"ש

שיבואובתחילהלקבלעליהןדבריחבריםשלאקדמןקבלתבעליהן,דדינה

לקמן )פ"ה אות ח( בשם רבנו יונה שכתב לחלק בין ההיא דרבי ינאי להא

להיותבפניג'.

דרבנןדהכא,דסביראלהודהמקבלעליודבריחבריםושובנחשדעלאחת

יז(גמ',אשתחברשנשאתלעםהארץוכו'איןצריכיםלקבלר"מאומראף

מהם ,דאינו חשוד אשאר מילי .והיינו משום דמעיקרא לא נחשד אהני

הןצריכיםלקבל.ופירשרש"יד"האיןצריכיןלקבל,אםחזרותחתידחבר.

דברים ממש ,אלא היה כסתם עם הארץ דלא האמינוהו רבנן כחבר ,מה

ומשמע ,דכל עוד שהם תחת יד עם הארץ דין העם הארץ יש להם .אבל

שאיןכןרביינאיאייריבגוונאשנחשדעלשניאיסוריםאלו,ולאחרמכןחזר

הרמב"ם )פ"י ממעשר ה"ט( כתב ,ובת חבר או אשתו שנישאת לעם הארץ

בו ,דבהאי גוונא אף לרבנן אם ראינוהו שוב שחזר בדבר אחד ,חשוד על

הרי אלו בחזקתן ונאמנים עד שיחשדו ,ומבואר ,דאף כשהם תחת יד עם

שניהם .ולפי זה מוכרח דרבי מאיר דסבירא ליה דאפילו בכהאי גוונא דלא

הארץ ,לחכמים עדיין בחזקתן .וכתב בדרך אמונה )ברמב"ם שם ביאור

היהחשודממשעלדבריחבירות,מכלמקוםאםחזרונחשדעלדבראחד,

ההלכה ד"ה ובת( ,דהא דלא פירש רש"י כפשוטו ,משום דהוקשה לו ,דכל

לאחר שקיבל עליו דברי חבירות ,נחשד על לכל התורה ,דלא סבירא ליה

עודשנמצאתברשותעםהארץלאגרעמחברשלאמקפידלהתארחאצל

כמתניתין.

עם הארץ ,דקיימא לן בדמאי )פ"ב מ"י( דדינו כעם הארץ .ובדעת הרמב"ם

י(גמ' ,והרי הוא כישראל מומר נפקא מינה דאי קדיש קדושיו קדושין.

צריךלומר,דכיוןדעלכרחךגראצלעםהארץגרע,ועדייןנשארתבחזקתה.

הקשה בהערות הגרי"ש אלישיב ,מדמבואר כאן דישראל מומר קדושיו

יח(גמ',מעשהבאשהאחתשנשאתלחברוהיתהקומעתלותפילין .הקשה

קדושין.עלמהשכתבהטור)אבןהעזרסימןמד(בשםבעלהעיטור,דישראל

ההגהות מיימוניות )פ"א מציצית ה"ב( ,היאך אשה כשרה לקשור תפילין,

מומר שקידש אין קדושיו קדושין .ותירץ ,דאין כוונת בעל העיטור אלא

הריאינהבתחיובא,וכברהוכיחוהתוס'בגיטין )מה(:ד"הכלשאינו,דכל

במומרממש,אבלהכאדאינונחשדאלאלדבראחד,וחכמיםעשאוהוכמי

מצוה שאין האשה חייבת בה כגון לולב וציצית אינה יכולה לעשותה ,ועל

שנחשדלכלהתורהכולה,וכישראלמומר,אמרינןדקדושיוקדושין.

כן אסורה לאגוד לולב וליטול ציצית .ותירץ ,דלא היתה קושרת אלא

יא(גמ' ,ת"ר הבא לקבל דברי חבירות חוץ מדבר אחד אין מקבלים אותו.

מסייעתלולקושרם.אינמי,לאנאסרלאשהאלאתקוןהדברכגוןכתיבה

והביא רש"י ד"ה דברי ,מהתוספתא דדמאי )פרק ב הלכה ב( ,דצריך לקבל

ותיקוןהציצית,אבלקשירהלאותקוןהמצוהומציאלמיעבד.ובשו"תאבני

עלעצמולעשראתשהואאוכלואתשהואמוכר.וכתבהחזוןאיש)שביעית

נזר )אורח חיים סימן מ אות ו( כתב ,דבפשוטו לא קשה מידי ,דהכא רבי

סימןי'ס"ז(,דאפשרשקבלהזולעניןמעשרותאינוצריךאלאבכדילהיות

מאיר קאמר לה ,ואיהו סבירא ליה בערובין )צו (:דנשים חייבות בתפילין.

נאמןכלפיחבראחר,אבלאדםשעדייןלאקיבלחברות,אףעלפישצריכים

]ואףדבעבודהזרה )לט(.איתאדרבןשמעוןבןגמליאלקאמרלהולארבי

לעשרמהשקוניםממנודמאי,מותרלאכולממאכלו,כיוןשמוחזקדמעשר,

מאיר,מכלמקוםאפשרלומרדאותוחברכרבימאירסביראליהבהא[.

ואףשלאקיבלחבירות,וסייםבצריךעיון.
יב(גמ',וכןבןלוישבאלקבלדברילויהוכהןשבאלקבלדבריכהונהחוץ

דףלאע"א

מדבר אחד .כתב הרמב"ם )פ"ג מכלי המקדש ה"א( ,מצוות עשה להיות

א(גמ' ,חזרו לומר פירש הרי הוא ככל אדם .וכתב הרמב"ם )פ"י ממשכב

הלוייםפנוייםומוכניםלעבודתהמקדשביןרצוביןשלארצו,ובןלוישקיבל

ומושב ה"ח( ,דכשחוזר ופירש מלהיות גבאי צריך קבלת חבירות מחדש.

עליוכלמצותלויהחוץמדבראחדאיןמקבליםאותו.וכתבהרדב"ז )שם(,

מיהובירושלמידדמאי )פ"בה"ב(איתאלהדיא,דאינוצריךלקבלעלעצמו

דלפיזהצריךלומרדהאדקתניהכאבןלוי]וכןכהן[שבאלקבלדברילויה

חברות מחדש .וכתב במראה הפנים בדמאי )פ"ו ס"א( ,דהרמב"ם סבר

]וכהונה[ ,לאו דווקא ,דהרי כופים אותו לעבוד ,ואגב דקתני גבי חבר וגוי

דהבבלי חולק על הירושלמי ,מדקאמר "הרי הוא ככל אדם" ,ומשמע ככל

שבאולקבלקתנינמיכןגביכהןולוי.

אדםהצריךלקבלחברות.

יג(גמ',מקבליםלכנפים .פירשרש"יד"הלכנפיים ,שיטולידיוקודםאכילה

ב(גמ' ,רב יוסף אמר תנינא פירש אין מקבלים אותו רבה אמר תנינא חזרו

וקודםשיגעבאוכלין.וכתבהחסדידודבתוספתאדדמאי)פ"בה"ט(,דטעמא

לומר פירש הרי הוא ככל אדם .ותמה השפת אמת ,וכי רב יוסף לא ידע

ב

מסכת בכורות דף לא
יט כסלו התשע"ב
לסיפא דברייתא ,ומאי טעמא לא אזל .ותירץ ,דאפשר דסבירא ליה לרב

התנאהאידינאאףבמעשר[.ועייןעודבאותהבאה.

יוסף,דאףדמקבליםאותו,מכלמקוםאינונעשהראש.

י(מתני' ,שם .כתב במרומי שדה ,דנראה דהאי דינא דשוקלים בבכור מנה

ג(רש"י ד"ה חוץ משל עצמו ,שאין כהן רשאי לראות מום של בכורותיו.

כנגדמנה,לפירושהרמב"ם ]המובאבאותהקודמת[,אינואלאבבכוראבל

כתב הנצי"ב בהעמק שאלה )ויקרא ,פח אות ח( ,דהא דדייק רש"י לבאר

לאבפסוליהמוקדשין,ובהאקלבכורמפסוליהמוקדשין,דפסוליהמוקדשין

דאייריבכהןמשוםדדוקאכהןאינונאמן,דמצינו לקמן )לה(.דהיוחשודים

דהותר לזלזל בהם משום טובת הקדש ,לשקול אותם דאינו לטובת הקדש

להטילמוםבבכור,אבלישראלבבכורדידיה]וכגוןבספקבכורדאינוחייב

אסור,דלאהותראלאמהשנוגעלמכירה,אבלבכורדלאהותרלזלזלבו,

ליתנולכהן[נאמן,כיוןדאינוחשוד.ולפיזהתירץשאלתהתוס'בד"הדהא

דאין ההנאה אלא לכהנים ,לשקול נגדו דאינו בזיון הותר משום הנאת

חזו],עייןלקמןאותז[.ועייןעודבידדוד.

הכהנים.

ונפל בו מום ,יכול לראות אם הוא קבוע או עובר .וכתב במהרי"ט אלגאזי

דףלאע"ב

)לה( ]א[( ,דמה שנקט רש"י בביתו ,היינו לאפוקי אם מסרו כבר לכהנים

יא(גמ' ,הניחא למאן דאמר קדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה.

להקריבו ,דבהאי גוונא לא אמרינן אי בעי מתשיל עליהו ,וכדכתבו תוס'

הקשה החזון איש )סימן כב סק"ה( ,מדאמרינן במעילה )יט ,(:דקדשי מזבח

פסחים )מו (:ד"ה הואיל ,וכדאיתא בנדרים )נט ,(.גבי תרומה ,דמשבא ליד

שנעשו בעלי מום ועבר ושחטן ,לרבי יקברו ולחכמים יפדו ,ומבואר דאף

כהןלאמצילאיתשוליעלה.

לחכמים דסברי דלא בעי העמדה והערכה ,מכל מקום דווקא עבר ושחטן

ה(גמ',דאיבעימיתשילעלייהוומעשרותיודאיבעישדיבהמומא .הקשה

מותר,אבללכתחילהלאישחטקודםפדיון,ואםכןאפילולמאןדאמרלא

במהרי"ט אלגאזי )לה( ]ב[( ,אמאי איצטריך טעמא בהא דנאמן בקדשים

בעיהעמדהוהערכהלאאתיאמתניתיןדמתירהלישחטפסוליהמוקדשין

ד(גמ',ורואהאתקדשיו .פירש רש"יד"הורואה,דאםישלושלמיםבביתו

דנפל בהן מום ,הרי הכהן אינו מרוויח במה שלא יוכל להקריבו ,דדינו

לכתחילהשפיר.ובחדושיהגרי"ז הקשה,דאפשרלאוקימתניתיןבמפרכסת

להפדות בשוויו .ותירץ ,דכיון דדין מום עובר דאינו יכול להקריבו עתה,

דבתהעמדהוהערכההיא.

וצריךלטרוחבוולהאכילו,חשודלומרדהואמוםקבוע,שיהיהניתרמיד.

יב(רש"יד"הלאתפדה,בתוה"ד ,ומשמעבעליםאיןפודיןאותןאבלנמכר

ו(גמ' ,ומעשרותיו דאי בעי שדי ביה מומא בכוליה עדריה .כתב בחידושי

הואלאחריםמשיבואלידכהן.וברש"יזבחים)עה(:ד"האמאי,פירש,דלאו

הגרז"ס,דאיןלהקשותאםכןבבכורנמינימאדאיבעימטילבומוםקודם

ד"לאתפדה"היינו,דבעליםקאיבאיסורלנהוגבבכורמנהגהדיוטולפדותו.

שיצאלאוירהעולם,דקשהלכווןלאותהשעה.

]ולכן ,אפילו יאמר הפדו לי בכור לבדק הבית ,לא ניתר בגיזה ועבודה[.

ז(תוס' ד"ה דהא חזו ליה בימי טומאתו ,בתוה"ד ,וכי לא יהיה נאמן וכן

ובתוס' )שם( ד"ה הפדו הקשו ,דהרי כל פסולי המוקדשין אסורים בגיזה

בשארכלאיסורוהיתרוכו' .והר"שבנגעים )פ"במ"ה(]הובא בגליוןהש"ס

ועבודה אפילו לאחר פדיון .ותירצו ,דבבכור נתחדש ,דאפילו בבעל מום

כאן[כתב,דשמאישלחלקביןהיכאדאיתחזקאסוראלהיכאדלאאיתחזק,

מעיקרו נאמר האי דינא ,אי נמי דהוה אמינא דבכור קיל מכל פסולי

וכעיןמהשחילקו ביבמות )פח(.לענין נאמנותעדאחד.ועיין בהעמקשאלה

המוקדשין,דאיןדמיולגבוהכמותם.

)שאילתא פח אות ח'( דכתב לתרץ קושיית התוס' ,דדוקא לענין מומי

יג(גמ',מכללדגדולבהבלעהלאמאישנאמהאדתנןהלוקחלולבמחבירו

קדשיםאמרינןהכאדאיןחברנאמןאלאמטעמאדמיגו,דמצינו לקמן )לה(:

בשביעית וכו' ואמר רב הונא מבליע לו אתרוג בלולב .הקשה השפת אמת,

דכהניםחשידיאמומיבכור,וכמוכןמסתבראדחשידיאקדשים,ובכללהא

מה הדמיון בין דין איסור מכירה בשביעית ,לדיןאיסור מכירת מעשר ,הרי

דהתקינודאיןהכהניםנאמניםעלמומיבכורהתקינונמידאינורואהמומי

במעשרעיקראיסורהואהמכירהועלכןישלומרדאףדרךהערמהאסור,

עצמו ,ועל כן דווקא היכא דאיכא מיגו ,האמינוהו ,אבל בשאר איסורים

מהשאיןכןבמכירתאתרוגבשביעית,דעיקרהאיסורמהשאיןמוסריםדמי

מורה.ודייקכןמדברי רש"יבד"החוץמשלעצמו.ועייןעוד בשו"תמהר"ח

שביעית לעם הארץ ,וכיון דנותן לו האתרוג בהבלעה ,אף על גב דמערים

אורזרוע)סימןצג(]הובאבהגהותמהרש"םכאן[דהאריךבישובהקושיא.

ולוקחמעותבשבילהאתרוג,מכלמקוםאיןבמעותדיןפירותשביעית.
יד(רש"י ד"ה הלוקח לולב ,בתוה"ד ,וכל האילנות הולכין אחר חנטה חוץ
מאתרוג] .דהיינו ,דפירש דטעמא דאין נוהג קדושת שביעית בלולב משום

פרקכלפסוליהמוקדשין

דאייריבנחנטבשישית,אבלבלאוהכיהיהנוהגבושביעית[.אמנםברבינו


ח(תוס' ד"ה חוץ מן הבכור ,בתוה"ד ,ובסוף חלק גבי עיר הנדחת דדרש

גרשום ביאר,דהאדלאנוהגשביעתבלולבהיינומשוםדאינופרי,וכןביאר

בהמתך וכו' .וכבר הביא במסורת הש"ס כאן ,דרש"י בסנהדרין )שם( ד"ה

הרע"בבסוכה )פ"גמי"א(.ותמהבתוס'הגרע"א )שםאותיא(,דדברירש"י

לעולם בבעלי מומין לא פירש כתוס' ,אלא דהא דיצאו בכור ומעשר היינו

מבוארים בגמרא שם )מ ,(.דלולב נוהג בו שביעית דהנאתו וביעורו שוה,

משום דאית להו שם לווי .וכתב במרומי שדה ,דאף מדברי הרמב"ן

דמשתמשיםבולכבדהבית,ועייןבכפותתמרים)בסוכהשם(מהשיישב.

בהלכותיו דכתב,דהעורוהחלבנמכריםבאיטליזשלאעשורבנןבזהמעלה,

טו(גמ',אימתיאינועושהתמורהמחייםאימתיאינונגאלמחיים .וכןפסק

מבוארדלאסברכתוס',אלאדהאידינאאינואלאמדרבנן.

הרמב"ם)פ"ומבכורותה"ד(.ושםבהלכהה'כתב,דאףהאיסורלמכורבעל

ט(מתני',ושוקליםמנהכנגדמנהבבכור.פירשרש"יד"הושוקלים,שאםיש

מוםחיאינואלאמדבריסופרים.ותמההמנחתחינוך )מצוהשסא(,דלדברי

לוחתיכתבשרחוליןשנשקלהבליטראיכוללשקולבשרבכורכנגדה.אבל

רבא ,מקשינן איסור מכירה לאיסור תמורה ,ואם כן כמו דחייל תמורה על

הרמב"ם בפירוש המשניות פירש ,דהאי סיפא לא איירי כלל בפסולי

בעלמוםחייחולעליואיסורבליגאל,וכלשכןלרבשמואלבררבייצחק

המוקדשין ,אלא איירי בכהנים הבאים לחלוק הבכור ביניהם ,דמותר להם

)בעמוד הבא( ,דיליף ליה מקרא ד"רק בכל אוות נפשך" ,דלא איירי אלא

לשקול חתיכה זו כנגד זו לידע אם החלקים שווים ,ודין זה נאמר דוקא

בשחוטין,ובודאישמחייםאיכאאסורא.ועייןחידושימרןרי"זהלויהלכות

בבכור,אבלבמעשרלא,לפישנראהכאילומחליףחלקזהבחלקזהואסור

בכורות)נה(:מהשכתבליישבדבריו.

למכור מעשר כל עיקר] .ולכאורה לפירוש רש"י צריך עיון אמאי לא נקט

טז(גמ' ,ורבנן הוא דגזרי לאחר שחיטה אטו לפי שחיטה .בזבחים )ט(.

ג

מסכת בכורות דף לא– דף לב
יט כסלו – כ כסלו התשע"ב
הקשתה הגמ' ,שפסח שנשחט בכל ימות השנה לשם מעשר יהיה דינו

פדיוןהחרם,וגלילןקראדהואביןעלידיעצמוביןעלידיאחרים,כמבואר

כמעשר ולא כשלמים ,ונפקא מינה דלילקי עליה בלא יגאל .ותמהו שם

מלשון הרמב"ם )פ"ו מערכין ה"ד( ,דכייל דין איסור פדיון ואיסור מכירה

בתוס' ד"ה למאי ,היאך לקי אחר שחיטה ,הא בסוגיין אמר רבא דלאחר

דחרמיםבעניןאחד,מהשאיןכןבמעשרדאיןהאיסוראלאאיסורמכירה,

שחיטה אין איסור מכירה אלא מדרבנן] ,דלית הלכתא כאביי דסבירא ליה

דהריאףאםימכרנונשארבקדושתו.ותירץ,דגדראיסורפדייתחרמיםעל

דאסורדאורייתא[.ובשיטהמקובצת )שםאותב(תירץ,דכוונתהגמ'לומר,

ידי אחרים ,הוא ,דהוסיפה התורה על איסור פדיה איסור מכירה ,והאי

דהיכא שימכרנה בעודה מפרכסת ,דדינה כחיה לכל דבריה ,ילקה משום

איסוראשפירשייךלמילףלעניןמעשר.

"לא יגאל" ,דמאי דשרי למוכרה מדאורייתא אינו אלא לאחר מיתה ממש.

ד(גמ' ,מה לחרמים שכן חלים על הכל .פירש רש"י ד"ה שכן חלין ,שאם

ובידדוד )שם(העירמדבריהתוס'לקמן )לב(.ד"ההא,דלחדתרוצא,היכא

החרים את קדשיו חל חרם עליהם וכו' תאמר במעשר שאינו חל אלא על

דנשחטה כהלכתה והותרה על באכילה ,לא אמרינן דחיה היא לכל דבריה

החולין ,וכן פירש רבנו גרשום .וכתב הרש"ש ,דלולי דברי רש"י היה מקום

כל עוד שלא מתה .ובחזון איש )בכורות סימן כב סק"ה( תמה ,דהרי רבא,

לבאר ,דחרמים חלים אפילו על עבדים שפחות ומטלטלין ,מה שאין כן

יליף דאין איסור למוכרו שחוט מדאורייתא מהקישא דתמורה ,ובעודה

מעשר.

מפרכסת ,ודאי לא שייכת בתמורה ,ובפרט דהתם נשחטה בפנים ,וכבר

ה(תוס' ד"ה דלא יאמר לא יגאל ,וא"ת דילמא הוה ילפינן מהקדשדנפדה

הותרהבזריקהובאכילה,ומהשייךלהמירהבאחרת,לאחרשכברהוקדשה

וי"ל דלחומרא ילפינן .כתב החזון איש )סימן כב סק"ה( ,דמקושיית התוס',

בשחיטה,ואףדתוס'לקמן)לב (.ד"ההא כתבובחדתירוצא,דשייךלעשות

מוכרח דהבינו ,דהא דהוה מצי למילף חרמים ממעשר ,היינו ממעשר בעל

תמורה אפילו עודה מפרכסת ,היינו דוקא בבעל מום שנשחט .ועיין באות

מום,דדינודאינונפדה,אלאנאכלבמומו.והקשה,אםכןהאדאינםנפדים

הבאה.

אינוחומראאלאקולא,דאםדינוהיהלהפדותהיהאסורלאוכלובמומועד

יז(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ובמנחת חינוך )מצווה שסא( כתב בישוב

שיפדה ,ומאי משני תוס' דלחומרא הוה מקשינן .והוכיח מכאן ,דאיסור

תמיהת התוס' ,דכל קושייתם אינה אלא לדברי רבא דהכא דמפיק להיתר

פדייה במעשר ובכור שהוממו ,היינו משום דנשארה בהם קדושה ,הגדולה

מכירת מעשר לאחר מיתה מהיקישא דתמורה ,דלפי זה אין חילוק בין תם

מפסולי המוקדשין ,וכדמצינו דפסולי המוקדשין הוו בכלל בהמת עיר

לבעל מום ,אבללרב שמואל בר רב יצחק דבסמוך ,דיליףליה מקרא ד"רק

הנידחת ,ומעשר ובכור אינם בכלל ,ואותה תוספת אותה קדושה אינה

בכל אוות נפשך" ,יש לומר דאין ההיתר אלא במעשר בעל מום שחוט,

בתורתפדיון.ולפיזהניחא,דאףדמהשלאנפדהגורםלמעשרקולא,מכל

דבהכי איירי האי קרא ,ואם כן יש לומר דסוגיא דהתם כוותיה אזיל ,וכיון

מקום ,כיון דאינו אלא מפני תוספת קדושה דאית בהו ,שפיר הוי חומרא.

דהתםאייריבתם,שפיראיתביההאילאודלאיגאלאףבשחוט.

ועייןלקמןאותיא.

יח(גמ',דברהנישוםמחייםגזרורבנןלאחרשחיטהאטולפנישחיטהדבר

ו(תוס'ד"ההואולאבכור ,רבאנמידמשניבסמוךשלאימכראיתליהנמי

שאינו נשום מחיים לא גזור רבנן .הקשה במרומי שדה ,לאביי דסבר דאף

הוא ולא בכור וכו' .הקשה בחדושי הגרע"א ,הא מאי דאיצטריך "הוא"

לאחר שחיטה איכא איסורא דאורייתא ,ועצמות וגידין נשומים לאחר

למעט בכורה מאיסור מכירה ,אינו אלא דלא נילף האי אסורא בגזרה שוה

שחיטה ,אמאי אינם באיסור זה ,ומותרים היתומים למכור הבשר בהבלעה

ד"העברה העברה" ממעשר ,והיינו דוקא לרב ורבי יוחנן דאיצטריך להו

של גידין ועצמות .ותירץ ,דאף אביי סבר להיקישא דמעשר לתמורה ,אלא

איסורפדייהדכתיביבבכורכדי שנוכלללמודמעשרמחרמים,דבלאוהכי

דלאיליףמהאדאיןהאיסוראלאמחיים,אלאיליףמיניהדאיסורחלדוקא

לא הוה מופנה ,ומשום הכי ליכא לאקשויי דאי למדים בכור ממעשר לא

עלהבשר,דומיאדתמורהדאינואלאמחיים,דמחייםלאנשוםאלאבשר,

ליכתוב כלל איסור פדייה בבכור ,אבל לרבא דקרא ד"לא ימכר" בחרמים

ומיניה ילפינן דאף איסור מכירה לאחר מיתה לא הוה אלא בדבר הנישום

מייתר,ואםאינועניןלחרמיםתנהולמעשר,אםכןאםאיתאדילפינןבכור

מחיים .ובחזון איש )סימן כב סק"ה( תירץ ,דאדרבה ,לאביי אין צריך טעם

ממעשר,תקשהליהאמאיאיכתיבאיסורפדייהבבכור,נילףהכלממעשר,

אמאיאיןאיסורבעורועצמות,דהאאףבתמימיםהעורוהגידיןחוליןלאחר

דהרילאאיצטריךליהללמדנודהאידמעשרמופנה,ואםכןעלכרחךדלא

שחיטה ,ודווקא לרבא דגזור לאחר שחיטה אטו מחיים ,ומחיים גם העור

למדיםבגזרהשוה,ואמאיאיצטריךל"הוא",וסייםדצריךעיוןגדול.

והעצמותבכללהאיסור,הוצרךלמיהבטעמאדלאגזורבעורועצמותלאחר

ז(בסוה"ד ,ואביינמידמוקיבפ"קדתמורההואבהויתויהאמ"מהוהדריש

שחיטה.

הואולאבכור.מיהורש"יבתמורה )שם(ד"האבל],לפיביאורהגר"א שם
אותב[,פירש,דאבייסביראליהשבכורמותרבמכירה,מדשניקראואמר

דףלבע"א

"לאתפדה"ולאאמר"לאיגאל",שמעמינהדשאניממעשר,ונמכרבמומו.

א(גמ' ,דאמר רב שמואל בר רב יצחק מנין למעשר בהמה של יתומים

ח(גמ',איביבעליםהקדשנינהו.רש"י)בעמודב(ד"המסתברא,ותוס'ד"ה

שמוכריםאמוכדרכווכו'.עייןמהשכתבנולעיל)לא(:אותח,בשםהמנחת

רבא ,הוכיחו ,דרבא אאיסור מכירה שנאמר בחרמים קאי ,ואמר דלא

חינוך,דאיכאנפקאמינהלהלכהביןרבאלרבשמואלבררביצחק.

איצטריך קרא ,דאינו שלו למכרו .והקשה החזון איש )סימן כב אות ו( על

ב(]גמ' ,איזהו דבר שאין בו ברכה מחיים אלא לאחר שחיטה הוי אומר זה

הרמב"ם )הובא לעיל אות ג( ,שכתב דאיסור מכירה הנאמר בחרמים הוא

מעשרבהמה.דהיינודלר'שמואלבררביצחקמפורשבקראדמותרלמכור

איסורפדייהעלידיאחרים,ומקורומתורתכהנים,דהרימדברירבאמוכרח

מעשרבהמהלאחרשחיטה,ולכאורהצרילעיוןלדבריהט"ז )סו"סתקפח(,

שהבין דהאי איסורא אינו אלא דאסור למכרו ,כדי שיתננו הלוקח לכהן,

דדבר המפורש בקרא להתיר ,אין כח ביד חכמים לאוסרו .איך גזרו רבנן

דבלאו הכי לא יקשה כלל היאך יכול למכרו ,ואפילו רב ורבי יוחנן דלעיל

שלאלמוכרו).א.ל.[(.

בסמוך,דלמדואיסורמכירהבמעשרמהאדלאאיצטריךלמיכתבביה"לא

ג(גמ' ,נאמר לא יגאל במעשר ונאמר לא יגאל בחרמים מה להלן מכירה

יגאל" ,אפשר לומר נמי דסברי כן ,ולא פליגי אדרבא אלא אם יש איסור

עמו אף כאן מכירה עמו .הקשה בחידושי הגרי"ז ,היאך אפשר למילף דין

בהאימכירהאולא,דלדידהודשייךלמכרואיכאאיסורא,ולרבאדלאשייך

איסור מכירה במעשר ,מדין איסור מכירה בחרמים ,הרי התם הוא איסור

למוכרוליכאאיסורמכירה,אבללכוליעלמאאינודיןפדייה.ותירץ,דכיון

ד

מסכת בכורות דף לב – דף לג
כ כסלו – כא כסלו התשע"ב
דלרבאאיןאיסורלמוכרו,לאחשהרמב"םלכתובדבריהתורתכהניםשהם

וטעמא,דהוויכחזהושוק,וכדדרשיביתשמאי,וחזהושוקאסוריםלחוזרת

פשוטושלמקרא.

לביתאביה].ולכאורהישליישבנמילפידבריהיםשלשלמהבחולין )פרק

ט(תוס'ד"ההאלאחרשחיטה)השייךלעמודב(,בתוה"ד,ושמאהיאהיתה

ד סימן ד( ,דאף היכא דהותרו הקדשים לגויים )ולכלבים( אינו אלא בדרך

חשובה כחיה אף לענין תמורה .עיין מה שכתבנו לעיל )לא (:אות יז ,בשם

עראי והזמנה ,אבל לא למוכרו לו ,משום בזיון קדשים ,ולפי זה ניחא

החזוןאישבביאורדבריהתוס'.

דאשמועינן תנא דדוקא בגוונא שמזמינו נחלקו בית הלל ובית שמאי .מיהו
עיין במהרי"ט אלגאזי )מא( ]ט[( שהוכיח מלשון הראשונים דלא כהים של

דףלבע"ב

שלמה[.

י(גמ',האלאחרשחיטהנגאלהאבעיהעמדהוהערכה .כתבהשערהמלך

טו(תוס' ד"ה פסק מתני' ,בתוה"ד ,ובפרק עד כמה מי שאינו מומחה וראה

)פ"ימהלכותבכוריםה"בד"המהנך(,דאףבמקוםדבעיהעמדהוהערכהאי

את הבכור וכו' ,ולקמן בפרקין השוחט את הבכור .הקשה הרש"ש ,מה

פדהבליהעמדהוהערכה,מחולל.והקשהבשו"תביתיצחק)יורהדעהחלק

הוכיחו מהני מתניתין דאסור ,הא התם הוו ספק תם ,ודינם כבכור תם

ב סימן קיח( מסוגיין ,דאם כן שפיר בעי קרא לענין דיעבד ,דמחיים לא חל

שנשחטבחוץ,דודאיאסורבהנאהכקדשיםשנשחטובחוץ.וכןהקשהכבר

הפדיון ולאחר שחיטה חל בדיעבד .ותירץ ,דמאי דמהני בדיעבד אינו אלא

במהרי"טאלגאזי )מא(]ז[(.ובחידושיהגרי"ז הקשהנמימאיראייתהתוס'

אם ראוי להעריך ,אבל שחוטה שאינה ראויה כלל ,לא מהני פדיון אפילו

מהאדחררתדם,האהתםאינומוםכיאםנפל,ומהאיטעמאטעוןקבורה.

בדיעבד.ועודתירץ,עלפימהשכתבהטוריאבןבמסכתמגילה )כג,(:דהא

טז(בא"ד ,דהיכא דשרי לישראל הוא דאיתקש לצבי ואיל ושרי אפילו

דהקדששחיללושלאבשוויומחולל,אינואלאבבעלים,והיינומשוםשבידו

לעכו"םולאאיתסרמואכלתולאלכלבים.כתבהמהרי"טאלגאזי )מא(]ז[(,

לישאלעלהקדשו ,ואםכןמעשרבהמהדחלמעצמו,וליתאבשאלה]וכמו

דמדברי תוס' מבואר דהיכא דמותר לגוי ,הוא הדין דשרי לכלבים ,ודלא

שהוכיח המנחת חינוך )מצווה כב ,אות ד( אינו נפדה אלא בשוויו ,ואם כן

כדבריהרשב"אוהר"ןבחולין)סט,(:דסברידלכלביםבכלגוונאאסור,ודוקא

העמדהוהערכה,דענינםלהעריךשוויהבהמה,מעכבבמעשרבהמה.

לגויהותרהיכאדהותרלישראל.וכןכתבהש"ך )יו"דסישוסק"ו(,דדווקא

יא(גמ' ,ומה מחיים דאלים למיתפס פדיונו לא מיפריק לאחר שחיטה דלא

לעכו"םמותרולאלכלבים,דשאניכלביםדנתמעטובהדיא.והרשב"אבבבא

אליםלמיתפספדיונומיפריק .הקשהבחידושיהגרי"ז ,האמאידמחייםלא

קמא )נא(.כתבבשםהראב"ד דלאכתוס',אלאדהיכאדראוילישראלהוא

מיפריק ,נלמדמקראד"לא יגאל" ,ובלאו הכיהיה בר פדייה ,ואם כן שפיר

דאסרהכתובלכלביםמקראד"ואכלת",ולאאיתקשלצביואיללעניןזה.

איצטריך קרא ד"לא יגאל" ,דאלים קדושתיה ושייך בו הלאו ,ומשום הכי

יז(בא"ד ,ואין לחלק בין צמר לבכור גופיה דכי ה"ג פריך משער נזיר ופטר

אינו נפדה ,אבל לאחר שחיטה דקלשה קדושה לא שייך ביה לאו ד"לא

חמור.הקשההחזוןאיש )סימןכדסק"ה(,מאיהוהאמינאלחלקביןשיער

יגאל",ומאיפריך.ותירץ,דאיהוויאמינאדלאנפדהלאחרשחיטה,לאהוי

הבכור לבכור עצמו ,דאין לומר דשיער דאינו ממהר לכלות טעון דוקא

טעמא משום ד"לא יגאל" הנאמר בקרא קאי אף אלאחר שחיטה ,אלא

שריפה ולא סגי ליה בקבורה ,דהרי מבואר במתניתין )שם( דשיער נזיר

מסברא,דלאחרשפקעקדושהדידיהבשחיטה,אףדלאשייךביהלאוד"לא

ושיער פטר חמור בקבורה .וכתב ,דאולי כוונתם שהיה מקום לומר דמשום

יגאל",תולאשייך בפדיון.ואםכןשפירפרכינן,דעדכמהשאפילואיהוה

דעבידאיסוראבגיזההחמירולשורפו,ולפיזהמוכרחמהאדכתבודאינוכן,

מיפרקמחייםהיינויודעיםמסבראדלאמיפרקלאחרמיתה,כלשכןהשתא

דאםכןלאקשהפטרחמוראפטרחמור,דהריפטרחמורדתניבערלההיינו

דהתורה גילתה דאפילו מחיים לא מיפרק ,דלאחר מיתה אינו נפדה מכח

בשיער,דסביראלהולתוס'דאיכאאיסורגיזהבפטרחמור.

האיסברא.ועייןבחזוןאיש)סימןכבסק"ה(שמבארדהאדאמרינןדטעמא
דלאנפדיןמשוםדלאאלימאלמיתפספדיונם,כמושהבאנולעיל )אותה(

דףלגע"א

דבריו.

א(גמ' ,ומה טמא שאינו אוכל בקדשים קלים אוכל בבכור גר שאוכל

יב(גמ' ,אבל אפרוקי מיפרק דהא עיילי דמיו להקדש .הקשה החזון איש

בקדשיםקליםאינודיןשיאכלבבכור.כתבהתוס'יו"ט)פ"המ"ב(,דאףלרבי

)סימן כב סק"ו( ,הא סוגיין באיסור מכירת מעשר בעלי מומים איירא,

עקיבא דבית הלל התירוהו אף לנכרי ,מטעמא דהוקש לצבי ואיל,

וכדפירשרש"יד"ההעמדהוהערכה,ועלכרחךדההוהאמינאד"לאיגאל"

וכדבסמוך,היינומשוםדיליףהאיקלוחומרמטמא.והקשהבתוס'הגרע"א

אינואלאלעניןאיסורלפדותו,אבלודאילאומידיעבד,דהרי מעשרבעל

)אותיז(,דלכאורהלדידיהלאצריךלקלוחומר,דאםיליףמצביואילהיתר

מום אינו אלא חולין ,דנאכל לבעלים ,ואם כן ,מאי קאמר דאי כתיב "לא

אפילו לנכרי ,כל שכן דהותר לזרים .ותירץ ,דאולי יש לומר ,דאי לאו קל

ימכר" הוה אמינא שיוכל לפדותו ,הא לא שייך בו פדיון כלל .ואין לומר

וחומרהווימוקמינןלדרשאד"צביואיל"דוקאלהיתרזריםולאלהתירנכרי,

דלולי קרא ד"לא יגאל" ,הוה אמינא דלא נוכל לאוכלו במומו עד שיפדנו,

דמהשנוכללקייםהיקשאדכחזהושוקמקיימינן,ודווקאאחרידילפינןמקל

דאםכןהוהליהלמימר",אזדבוניהואדלאמיזדבןאבלפדיוןצריך".

וחומר להתיר זרים ולא איצטריך לקרא ,אפשר למילף מהאי קרא היתר

יג(גמ',שם .ובחדושיהגרי"ז הקשה,אמאיבעילמיעבדצריכותאכדישלא

נכרי.

נלמדדיןאסורמכירהמאיסורפדייה,הרישנידיניםנפרדיםהם,ואיךשייך

ב(גמ' ,איכא למיפרך מה לטמא שכן הותר מכללו בעבודת ציבור .הקשה

למילףחדאמאידך.

המצפהאיתן ,דלקמן בסמוךסבריביתהללדאפילוטמאשנטמאבטומאה

יד(מתני' ,בית שמאי אומרים לא ימנה ישראל עם הכהן על הבכור.

היוצאת מגופו אוכל בבכור ,וטומאה כזו לא אישתרי כלל בעבודת ציבור,

ובברייתא בגמ' נמי נקט התנא האי לישנא ,דלבית שמאי אין נמנים עליו

ואםכןמאיפרכינן,האהכאאליבאדביתהללקאי,ואםכןנילףקלוחומר

אלא חבורה שכולה כהנים .והקשה השמן רוקח ,מדוע לא קיצר התנא

מהאי טומאה ,וליכא למיפרך ד"כן הותר בעבודת ציבור" .ותירץ ,דצריך

בלשונו,ולאשנהדלביתשמאיבכור"אסורלזרים".ותירץבשםהידאליהו,

לומר ,דהיכא דאתא קל וחומר לאפוקי מהקישא פרכינן עליה פירכא כל

דאיתנא"אסורלזרים"הוהאמינאדבתכהןהשבהלביתאביההיכאדמת

דהו] ,ואף דמצינו דילפינן חדא מחדא ולא פרכינן פירכא כל דהו ,כמבואר

בעלהבלאבנים,תאכלבבכור,וקאמשמעלןתנאדאףהיאאינהאוכלת,

בתוס'זבחים)י(:ד"המחטאת.ישלומרדמכלמקוםפרכינןדשםטומאהקל,

ה

מסכת בכורות דף לג
כא כסלו התשע"ב
דמצינו דהותר בעבודת ציבור .ובחזון איש )סימן כד סק"ו( תירץ ,דצריך

דףלגע"ב

לומרדלטעמיהדביתשמאיקאמרי.ועייןעודלקמןאותו.

ח(גמ',דילמאעדכאןלאקאמרר'אלעזרברבישמעוןהתםאלאבפסולי

ג(רש"י ד"ה בעבודת ציבור ,דאם כן אין כהן טהור באותו בית אב .כתב

המוקדשין דאלימא למיתפס פדיונה וכו' .הקשה הראשית ביכורים ,הכא

בצאן קדשים ,דבחנם כתב רש"י באותו בית אב ,דאפילו אם לא נמצא

דמיירי בפסולי המוקדשין לאחר פדיונם ,ותו לית בהו פדיון ,במאי נשתנו

באותו בית אב מחזרים אשאר הכהנים ,וכמו שכתב הרמב"ם )פ"ד מביאת

מבכור שאין בו פדיון .ותירץ ,דכיון דפסולי המוקדשין יש בקדושתן תורת

מקדש הי"ד( .אמנם הרש"ש כתב ,דרש"י פירש אליבא דרב נחמן דסבר

פדיון ,על כרחך אף לאחר שנפדו אלימי קדושתייהו לאסרן אפילו לאחר

ביומא )ו,(:דטומאההותרה בצבור,ולדעתואםאיןטהוריםבאותוביתאב

שחיטה ,דאף לאחר פדיונם נשאר מקדושתייהו ,מה שאין כן בבכור דמיד

לאמחזריםאחרשארכהנים.

כשנפל בו מום אין בו פדיון ,לא אלימא קדושתו לאחר שחיטה ,דמצינו

ד(תוס' ד"ה חד לכדרבי יצחק ור' אושעיא ,בתוה"ד ,פירוש שהשור בפני

דהמוםמפקיעקדושתויותרמפסוליהמוקדשין.ובחזוןאיש )סימןכבסק"ו(

עצמו נחשב כצבי וכאיל דהיינו שני מינים .ורש"י דלא פירש כן ,לשיטתו

תמה,דהאטעמאדאיןהבכורצריךפדיוןאינומשוםדלאאליםקדושתיה,

במכות)כב(.ד"ההמרביע,דהויכלאיםמשוםשנחשבלשניםכיוןדהויקצת

אלא דכיון דגזרה תורה דניתר במומו ,תו לא בעינן פדיון כדי לאוכלו.

חולין וקצת קדשים ]וכביאור שדחו התוס' כאן[ .והרמב"ם )פ"ט מכלאים

ומהיכא פשיטא דאי הווי בעי פדיון לא הווי מהני ביה פדיון .וכתב ,דצריך

ה"א( כתב ,דנחשב לב' מינים ,דיש כאן טמא וטהור ,דפסולי המוקדשין

לדחוקבכוונתהגמ',דבכורקילבמהשניתרבלישיצטרךפדיון,מהשאיןכן

קראתוהתורהטמא.ולשיטתו)שםבה"ז(,דאיןחייביםבהנהגתכלאיםאלא

פסוליהמוקדשיןדבעופדיוןכדישיותרו,וישלומרדכיוןשהקילהבותורה

אם מנהיג בטמא וטהור ולא בשני טהורים או שני טמאים ,ועל כרחך דאי

בתחילתו,הקילהבונמיבסופו.

אפשרלמילףמקראדצביואיל,דהוושניטהורים.

ט(גמ',במערבאמשמיהדרבינאאמרימפנישנראהכעובדעבודהבקדשים.

ה(גמ',ביתשמאיהואדאמריאיןמאכיליןאותולנדות.במסורתהש"סכאן

ופירשרש"יד"הבמערבא ,דאדלעיל קאי,ולדבריהכלאסורלהרגילדבזיון

צייןלהאדתמורה )כב,(.וכתבדצריךעיוןגדול.וכוונתו,דהתםנמיאמרינן

גדולהוא,וכןפירשהאדקאמררבייוסיבראביןדהאיסורשמאיגדלמהן

דהאיברייתאדאיןמפשיטיןהבכורכביתשמאי,ומכלמקוםמביאיםראיה

עדרים עדרים .מיהו הרמב"ם )פ"א מבכורות הי"ט( פסק ,דמותר להרגיל

מבית שמאי דמתניתין ,דאסור להאכילו לזרים ,דסבירא ליה דבקדושתייהו

בבכורות.וכתבהכסףמשנה )שם(,דסביראליהדהאדמערבאורבייוסיבר

קיימא.וקשה,אמאיהכאלאהביאוממתניתין.ובראשיתביכוריםתירץ,לפי

אביןדוקאאליבאדרביאלעזרברבישמעוןקאי,ולבארהחילוקביןאיסור

מה שכתב הרמב"ם בפירוש המשניות ,דטעמא דבית שמאי דאינו נאכל

להפשיט והיתר למוכרו באטליז ,דמשום הני חששא גזרו אפילו במקום

לזרים ,משום דהואמתנות כהונה ,ומבואר דאינו משום קדושתבכור שבו,

הפסדההקדש.

ולכך מייתי מהא דאסר להאכילו לזרים ,דהתם על כרחך טעמא משום

י(רש"י ד"ה אין מקיזין לו דם ,ואפילו במקום שאין עושין בו מום דיכול

קדושהדאיתאבבכור].מיהואינומיישבאמאיבתמורההוכיחומביתשמאי

לחזור ולהתרפאות המכה .כתב הרש"ש ,דמוכרח מדברי רש"י דאין איסור

דמתניתין[.ועייןבאותהבאה.

להטילמוםעוברבקדשים,ולכךאיצטריךלבארדטעמאדרבייהודהשמא

ו(גמ',שם.עייןבאותהקודמת.ובשו"תנודעביהודה)יו"דתנינאסימןקצד(

יעשה בו מום קבוע .והקשה ,דכיון דכל עוד דאית ביה אותו מום אסור

כתבלתרץ,עלפימהשהתבארבסוגייןלעיל,דהאדביתשמאיאסרוליה

להקריבו,וכמבוארברמב"ם)פ"אמאיסורימזבחה"ה(,אמאילאנכללבלאו

לזריםולאילפילהמהאדמותרלטמאים,משוםדאיכאלמיפרךמהלטמא

ד"כל מום לא יהיה בו" ,ולכל הפחות נרבייה מ"כל" ,וכדמצינו בגמ' דרבי

שכן הותר בעבודת ציבור .ועיין באות ב שכתבנו דלכאורה אינו אלא בית

מאיר וחכמים מרבי מהאי איסור להטיל מום בבעל מום או איסור גרמא,

שמאילשיטתודסביראליהדאסורלמישטומאהיוצאתמגופו,דבלאוהכי

שהםדיניםיותררחוקיםמהאידינא.ובמנחתחינוך)מצוהרפזאותא(תלה

אכתי איכא למילף מקל וחומר מהא דנאכל אף לטמא שיוצאת טומאה

ליה בפלוגתת הרמב"ן והרמב"ם בספר המצוות )מצות ל"ת צה( ,אם האי

מגופו ,אף דלא הותר בעבדות ציבור) .ובמצפה איתן תמה ,אם כן אמאי

פרשהדכתיבביה"כלמוםלאיהיהבו",כוללנמיאיסורלהקריבקרבןעם

איצטריך ליה בית הלל לדחות פירכא זו ,הרי לשיטתו דבכור מותר אף

מום עובר ,עיין שם .ובמנחת פיתים הקשה ,מהא דמבואר בגמ' ,דלחכמים

לנדות ליכא פירכא כלל( .ונמצא ,דכל קיום דין בית שמאי במתניתין מהא

מדאורייתאמותרלהטילמוםבבעלמום,ואפילובאחזודם,ולתירוץבתרא

דיליףדאסורלנדות,דבלאוהכיהוויאמינאדטעמאדביתשמאיהתםאינו

בתוס' לקמן )לד (.ד"ה אילימא חשיב ליה למום עובר ,דאי לאו אמאי אין

אלאמדרבנן,ולכך,במסכתיןשנתבררובהעיקרדיניבכור,מייתילברייתא

שוחטים עליו ,ומוכרח דמותר להטיל מום אפילו בבעל מום עובר ,ואם כן

שממנה נודע עיקר טעמם דבית שמאי ,אבל בתמורה שהיא מכילתא

לדעתרש"ידליכאאיסורלהטילמוםעוברבתם,יטילבכלבכורמוםעובר

אחריתי ,ולא מייתי האי דינא אלא דרך אגב ,מייתי למתניתין שהיא

ולאחרמכןיטילבומוםקבועוישחוטעליו.ובראשיתביכוריםהוכיחמדברי

מפורסמתוגלויה].ועייןשםדביארנמישינויהלשון,דהכאלאאמרינןבית

רש"ידפליג,וסברדאסורלהטילמוםבבעלמוםעובר,ולשיטתודלאפירש

שמאיהיאדאמרבכורבקדושתייהוקאי,ובתמורההזכירובשם[.

מתניתין דהתירו חכמים אפילו במקום שלא ימות ,וכדביארו תוס' לקמן

ז(תוס'ד"הדתניא,בתוה"ד ,ואומרר"ידבמשנהמיירישהפרישפרהבעלת

)לד(.ד"האלימא,ולפיזהחכמיםלאהתירואלאאםודאיימותבלאהקזה,

מום וחיללה על התמימה .כתב הרש"ש ,דנראה דמה שכתבו התוס'

דהוהמוםקבוע.ועייןעודמהשכתבנולקמן)לד(.אותו.

דהפרישה כשהיא בעלת מום ,לאו דוקא ,דהוא הדין אם הוממה אחר כך,

יא(גמ',דתנןחביתשלתרומהשנולדבהספקטומאה.הקשוהתוס'בחולין

אלא דלישנא דמתניתין דהתם "והרי היא בעלת מום" משמע להו דהיתה

)ט(:ד"ההתם,היכיאיירי,איברשותהיחידהאקיימאלןדספיקוטמא,ואי

בעלת מום בשעת הפרשה .וכן ,הא דכתבו "דחיללה על התמימה" לאו

ברשותהרביםהאקיימאלןדספקוטהור.ותירצו,דאייריבב'חביותברשות

דוקא ,דהוא הדין אם חיללה על המעות ולקח בדמיה אחרת ,דהרי

היחיד ,ונגע שרץ באחת ולא ידעינן באיזו ,ומשום הכי לא מטמאינן ליה,

במתניתיןדהתםאיתא",מוכרהויביאבדמיהאחרת".

דלא גמרינן מסוטה דספיקו טמא אלא היכא דיכול להיות וודאי טמא ,מה
שאיןכןהיכאדבודאישניהםלאנטמאו,לאמטמאינן.וכתבהמהר"ם)שם(,

ו

מסכת בכורות דף לג – דף לד
כא כסלו – כב כסלו התשע"ב
דצריך לומר דמכל מקום ילפינן מסוטה דבכהאי גוונא לא אוקמינן ליה

ואכתיחזילהקרבה].ולדבריוהקשההשפתאמת מהסברתרבנןדמתירים

אחזקתיה ,דבלאו הכי תקשה ,אי לא ילפינן ליה לטמאות אמאי לא נטהר,

להטילמוםבבכורשאחזודם,האאינואלאמוםעוברועדיןחזילהקרבה,

דהאאיתלהוחזקתטהרה.

ובחזי להקרבה לא מצינו דפליגי רבי מאיר לרבנן[ .ובמהרי"ט אלגאזי )מב(

יב(רש"י ד"ה ורבנן ,דשרו להטיל מום קודם שימות כדי שיראה לאכילה.

]א[( כתב לתרץ ,דשאני בכור דקדושתו אינו דוקא משום דחזי להקרבה

הקשה המים קדושים ,הא רבנן קאסרי לאוכלו על אותו מום ,ואם כן הא

ולדמיו,אלאאףמשוםדהוהמתנותכהונה,וכיוןדאפילואחרשנפלבומום

דשרו להטיל מום ,אינו כדי שיהיה ראוי לאכילה ,ולא דמי לרבי יהושע

נחשב מתנות כהונה ,אסור להטיל בו מום] .אמנם לכאורה צריך עיון,

דמתיר להניחה במקום התורפה בכדי שיוכל לזלפה .ותירץ ,דכוונת רש"י,

דבתוס'מבוארדבכורשנולדבמומו,אףרבימאירמתירלהטילבומום,אף

דרבנןהיינורבישמעוןורבנן,ורבישמעוןלאגזרכרבנן,ושייךשפירלומר

דהוה בכלל מתנות כהונה .ועוד ,דבמאי פליגי רבנן עליה ,הרי לא מצינו

דתרוייהוסביראלהוכרבייהושעבחביתשלתרומה.

אלאדנחלקובמטילמוםבבעלמום,והואמשוםדלדבריהםכלהיכאדלא

יג(רש"יד"ההכלמודים,בתוה"ד,שהמחמץאחרמחמץכגוןאםלשהאחד

חזי להקרבה ליכא איסור ,אבל אי נימא דבבכור נאסר מטעם אחר ,לא

בחימוץ ואפאה אחר שניהם חייבים .ובשפת אמת מנחות )נו (:תמה ,דלא

נחלקו[.

דמי למטיל מום בבעל מום ,דלישה ועריכה תרי מילי נינהו .ועוד ,דמחמץ

יז(]בא"ד,שם.ובתוס'מנחות)נו(:ד"האלאכתבו,דשמאלאאיצטריךקרא

אחרמחמץמשמעדכברנתחמץ,ומוסיףעליוחימוץעלידישיאורוכדומה,

לתם בזמן הזה ומשום הכי לא אמרינן דלמעוטי בזמן הזה אתי .ולפי מה

ולא ב' עבודות בחימוץ .והביא ,דמלשון הרמב"ם )פ"ב ממעשה הקרבנות

שכתבנובאותטו,בשםהגרי"ז,מבואריםדבריהםהיטב,והוא,משוםדבזמן

הי"ד(,דסתםוכתב,והמחמץאחרמחמץחייב,ואחרכךהביאדלוקיןעלכל

הזהלאהיהעלקרבןזהדיןהקרבה,ואםכןמסבראידעינןדלאקרינןביה

מעשהשבה,משמעדלאפירשכרש"י,אלאדהכונהכפשוטו,דהוסיףחמוץ

"כל מום לא יהיה בו" ,מה שאין כן פסולי המוקדשין שנפדו שהיו ראויים

עלחימוץ.ואףדרבייוחנןיליףליהמקראד"לאתאפהולאתעשה",ומשמע

להקרבה ,ואיצטריך קרא ללמד דכיון דעתה אין להם אלא קדושת פסולי

דהחיובאינואלאעלעשייהחדשה]וכפירושרש"י[,ישלומרדמוכיחמקרא

המוקדשין ,ובקדושה זו לא היה ראוי להקרבה ,לא נאסר להטיל בו מום.

דהאדכברנפסלהבחימוץאינופוטרהמחמץבעשייהאחרתממלקות,ואם

ולפי זה לכאורה אף בכור שנולד במומו לא איצטריך קרא ,דהא לא חזי

כן אף אם מחמץ בלבד ,כיון דפשיטא דאסור להחמיצה יותר ,ילקה נמי

להקרבה).א.ל.[(.

יד(גמ',לאנחלקואלאבמטילמוםבבעלמוםדר"מסברכלמוםלאיהיה

דףלדע"א

בו ורבנן סברי תמים יהיה לרצון .וברמב"ם )פ"א מאסורי מזבח ה"ח( כתב,

א(גמ' ,מנין שלא יביא דבילה ובצק ויניחנה על האוזן כדי שיבא כלב

דהמטילמוםבבעלמוםאינולוקה.וכתבהלחםמשנה)שםה"ז(,דאיןלדייק

ויאכלנהת"לכלמום.ובמנחתחינוך)מצוהרפז(כתב,דנראהדאףדמתבאר

אמעשיו.

מדבריודאסורמןהתורה,דכיוןדפוסקכחכמים,דסביראלהודכלמוםלא

בסוגיין דבגרמא איכא נמי איסורא דאורייתא ,מכל מקום אינו לוקה עליו,

יהיה בו לאסור גרמא הוא דאתא ,ואין לנו קרא לאסור ,בודאי מותר מן

דלאמצינושיהיהחייבעלגרמאבשוםמקום.ועייןשםדתמהעלהרמב"ם,

התורה,וכןמדייקמדלאכתבהרמב"םאףעלפידעוברבלאתעשה.

שלא כתב אי אסור לעשות כן מדאורייתא או מדרבנן ,אלא כתב )בפ"ב

טו(תוס' ד"ה בעל מום מעיקרו ,תימה לימא דלבכור איצטריך שיש בו

מבכורותה"ח(,דאםגרםשיפולבומוםקנסינןליהדלאלאכלועלמוםזה,

קדושתהגוףוכו'.הקשהבחידושיהגרי"ז,מאישנאבכורשנולדעםמומו,

והאי קנסא הוא אפילו במום דרבנן ,כמתבאר בכמה מקומות .ובחידושי

מכלקרבןשנפלבומום,דאסורלהטילבומוםלרבימאיר,דלכאורה,כיון

הגרי"ז במנחות )נז (:ביאר ,דהרמב"ם סבר ,דכל האיסור אינו אלא לשוחטו

דשניהם עדיין קדושים ,שוים הם ,ומאי דאמרינן בגמ' דבבעל מום מעיקרו

על אותו מום שנעשה בגרמא ,והוא משום דלא מצינו איסור על מעשה

לא איצטריך קרא דמותר לרבי מאיר ,היינו משום דלא חייל עליה קדושת

הגרמא.

הגוף,דלאכבכורדאפילוכשנולדעםמומולאפקעקדושתו.ותירץ,דתוס'

ב(גמ' ,הכא בקראי פליגי דאמר רב יהודה אמר שמואל וכן אמר ר"ל וכו'

סברי דנלמד מקרא ד"תמים יהיה לרצון" לרבי מאיר ,דדוקא אם היה דין

ואניהנהנתתילךאתמשמרתתרומתיוכו' .הקשהבמהרי"טאלגאזי )מב(

להקריבו תמים ,עדיין חל איסור להטיל בו מום אף לאחר שכבר נפסל

]ו[(,לפימהשכתבהרמב"ם)פ"טמטומאתמתהי"ב(,דכלספיקותהטומאה

מהקרבה ,אבל כל היכא דלא היה דין להקריבו ,איןאיסור להטיל בו מום,

אינםטמאיםאלאמדבריהם,דאיןטמאמןהתורהאלאמישנטמאבטומאת

ואפילועדייןקדושבקדושתהגוף].ולפיזהצריךלומר,דאףדבגמ'ממעטינן

ודאי,דכלהספיקותאינןאסוריםאלאמדבריסופרים,היכיפליגירבייהודה

פסולי המוקדשין שנפדו ,והם היו ראוים להקרבה ,מכל מקום כעת שנפדו

ורביאלעזרבתרומהונטמאהמספקבקראי,הרימןהתורהכטהורהגמורה

ולא נשאר בהם אלא קדושת פסולי המוקדשין ,ובאותה קדושה לא היו

חשיבא,ועייןשםשהאריךלתרץ.

ראוים להקרבה ,נמי נכללו בהאי דרשא דתו לא נאסר להטיל בהם מום[.

ג(גמ' ,אלא הכא בהא קמיפלגי ר' יהושע סבר הראויה לך שמור ושאינה

ועייןבאותיז.

ראויה לך לא תשמור וכו' .הקשה במהרי"ט אלגאזי )מב( ]יג[( ,אמאי לא

טז(בא"ד ,דהכא נמי הוה מצי למימר דאיצטריך לזמן הזה ואפילו למאן

ניחאלהלגמ'לומרדפליגיבפלוגתאדאיפלגובעלמא,בפסחים )מו,(.האם

דמחייבלמטילמוםבבעלמוםכדקאמרבפ"קדע"ז.הקשהבחידושיהגרע"א

אמרינןהואילואיבעימיתשילעליה,דלרביאליעזרדראוילאיתשוליעליה

בעבודה זרה )יג ,(:מאי שנא דבזמן הזה מתיר רבי מאיר להטילמום אפילו

ראוילךקרינאביה,ומחוייבלשומרוקרינאביהקודםשאלה,ולרבייהושע

בתמים ,ומשום דאפילו לדמי לא חזי ,ממטיל מום בבכור שנפל בו מום,

דלא אמרינן אי בעי לאיתשולי עליה ,אינה ראויה לו ולא ראויים לשומרו.

דמבוארבסוגיןדלרבימאיראסור,הריאףהואאינוראוילדמיו,דקיימאלן

ותירץ,דאיצטריךלגמ'למימרטעמיאדרביאלעזרמשוםשמאיבואאליהו,

דבכור בעל מום אין לו פדיון .וביראים )מצוה שדמ( כתב ,דבאמת הא

דפליגיבכלגוונאאפילואםכברהגיעתרומהלידכהן,ובכהאיגוונאכבר

דקאסר רבי מאיר בבכור אינו אלא מדרבנן אטו שאר קדשים ,או דכל מה

אינהראויהלאיתשוליעליה.

דאסוראינואלאהיכאדאחזודםדחשיבליה מוםעובר,דיכוללהתרפאות

ד(תוס' ד"ה אלימא ,בתוה"ד ,דגזר אטו היכא דלא מיית בלא עשיית מום

ז

מסכת בכורות דף לד
כב כסלו התשע"ב
דחשיב כתם .הקשה החזון איש )סימן כב סק"ד( ,דלכאורה דבריהם סתרי

דדילמאאליבאדרבנןלאקנסוהואלאאםלאיפסידהכל.

אהדדי,דהריאפילובלאמייתחשיבליהכבעלמוםכיוןדאחוזתהדםחשיב

י(תוס' ד"ה ומי קניס ,כולה שמעתתא מוכחא דצורם אוזן של בכור קנסא.

חולה ולא יצא ממחלה זו אם לא שיעשה בעל מום ,ואם כן אינו עומד

וכן כתב הרמב"ם )בפ"ב מהלכות בכורות ה"ז( ,מיהו בהלכות פסולי

להקרבה,ובהחלטמותרלהטילבומום,ולאשייךלגזוראטולאמיית,דהא

המוקדשין)פי"חה"ה(כתב,דכלהאוכלמקדשיםשהוטלבהםמום,לוקה.

רבנןמתיריםאפילולאמיית.ותירץ,דלאמייתדהזכירותוס'היינושיתרפא

ותמההמשנהלמלך)שםפ"דמהלכותבכורותה"א(,דדבריוסתריאהדדי.

בסגולותובסממניםבלאהקזהכלל.

ותירץ ,דקשיא לרמב"ם קושיית תוס' ,דמסוגיין משמע דאינו אלא קנסא,

ה(בא"ד ,וחכמיםאומריםיקיזפירושביןמתביןלאמת.וביאר המהרש"א,

ואילו בספרי מבואר דאיכא איסור תורה .וחילק בין זמןהזהלזמן המקדש.

דהא דמסיימי תוס' "ובלבד שלא יעשה בו מום" איירי בלא מת .ועיין חזון

ובמהרי"טאלגאזי )מג(]ג[(תירץ,דשאנישארקדשיםמבכור,והוכיחדבריו

איש)סימןכהסק"ב(,דכתב,דאפשר,דמהשכתבוביןמתביןלאמתרצונם

מדבריהרא"ם,עייןשם.

לומר בין מת בלא הקזה ובין לא מת בלא הקזה ,אבל אינו זקוק להקזה

יא(בתוה"ד) ,בנמשך לעמוד ב( ,ואין לאסור שחיטה על אותו מום מלא

שעושה בו מום דוקא .ומה שסיימו דהיכי דלא מת דלא חשיב בעל מום

תאכל כל תועבה כמו בשר בחלב וכלאי זרעים ומעשה שבת שיש לחלק.

אסור,היינודבאפשרבלאמוםלאחשיבבעלמום,ביןאםאפשרלרפאותו

ביאר המהרי"ט אלגאזי )מג( ]ג[( ,דהחילוק מתבאר בדברי תוס' כתב יד,

בהקזה שלא יעשה בו מום ,ובין שאפשר לרפאותו בלא הקזה כלל ,דבהא

שהביא דברי הרא"ש שכתב ,דילפינן דלא נאסר מקרא דלא תאכל כל

לכוליעלמאאסורלהקיזבמקוםשעושהבומום.

תועבה כל האסורים ,מדשרי הכתוב להקריב לגבוה בהמה שנעשה בה

ו(בסוה"ד,א"נחשיבכמוםעוברשישלורפואה.וכןכתבהרא"ש )סימןד(,

עבירה ]שלא נזכרו בקרא דאוסרה לגבוה ,כגון דחרש בה עם חמור[,

והוכיחמכאןדמותרלהטילמוםקבועעלמוםעובר.וכתרכתבנולעיל)לג(:

וכוונתם ללמוד היתר להדיוט מכל שכן דהותר לגבוה ,וכדאמרינן בחולין

אות י ,דהראשית ביכורים הוכיח מרש"י במתניתין ,דלא סבירא ליה הכי.

)קטו(.לגירסתהתוס' )שם(ד"הכלשתיעבתי .מיהוהתוס'בתמורה )ד(:ד"ה

ובמהרי"ט אלגאזי )מב( ]ה[( הוכיח מלשון הרמב"ם )פ"ב מאיסורי מזבח

רבא ביארו בפירוש ,דכל דבר דאם נעשה ממילא מותר ,אין לאסור מקרא

הט"ו( ,דאסור להטיל מום על מום עובר .וביאר ,דנחלקו האם הא דיהיה

דלא תאכל כל תועבה ,ואפילו כשנעבדה בידים ,ולא דומה לבשר בחלב

ראוי להקרבה לאחר זמן נחשב הקרבן כעת "לרצון" .והקשה על שיטת

דנאסראפילואםנעשהממילא.

לגביהטלתמוםלאחשיבינמיכראויהלקרבן.ועוד,דאםאחוזתדםנחשב

דףלדע"ב

למום עובר ,מנין לרבי יוחנן דנחלקו רבי מאיר וחכמים במטיל מום בבעל

יב(גמ' ,בעי רב פפא יטהר תנן או ויטהר תנן .פירש רש"י ד"ה יטהר,

מום קבוע ,שמא הא דאסר רבי מאיר אינו אלא באותו מום שאינו אלא

דמספקינן ,האם כשנולד לו נגע שני מיד נטהר מן הראשון ,או דילמא

הרא"שותוס',דכיוןדלעניןפדייתקדשיםאיןנחשבמוםעוברכמום,אמאי

כמוםעובר.

כשיוולדנגעאחרויטהראזיטהרמןהראשון.אמנםרבינוגרשוםפירש,דאי

ז(גמ' ,אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ש דברייתא .כתב הרא"ש

"יטהר תנן" ,כשיוולד לו נגע שני וירפא ויטהר ממנו ,יטהר למפרע מן

)סימןד(,דאפשרדלאפסקכרבישמעוןאלאבמאידפליגארבימאירבמטיל

הראשון משעת קציצה ,ואי "ויטהר" תנן אינו נטהר מן הראשון אלא

מום בבעל מום ,אבל מאי דשרי רבי שמעון לשוחטו על אותו מום הלכה

כשנטהרמןהשני,ולאלמפרע.והאדאמרינןדנפקאמינהלחתן,היינודעל

כרבנן דאסרי ,דקשה לומר דאין הלכה כרבנן דהוו רבים .ובדברי חמודות

הצד דיטהר למפרע לאחר טהרת השני ,יתברר לאחר מכן דבשעה זו היה

)אות ט( דייק מלשון הרמב"ם )פ"ב מבכורות הי"ג( ,דפסק בכל גונא כרבי

טהור ,ולא יטמאנו משום נגע שני ,ואף דהשתא מתנהג בטומאה ,אבל אם

שמעון,וביאר,דצריךלומרדסביראליהדכוונתשמואללפסוקלגמריכרבי

יטהר רק מכאן ולהבא ,אם כן אפילו לאחר טהרת אותו נגע ,מיקרי טמא

שמעון,דבכמהגוונימצינולאמוראיםשפסקודלאכחכמיםהיכאדמסתבר

מחמתנגעהראשוןבזמןההוא,ולאיתנולוימיחתונתו.

טעמיהדיחיד.

יג(תוס' ד"ה מקמייתא ,בתוה"ד ,וי"ל כגון שלא היה אלא מצורע מוסגר.

ח(רש"יד"ההצורם,בסוה"ד,ובכהןקאמיירי.הקשההמהרי"טאלגאזי)מג(

ותמהבהגהותהרא"מהורוויץ,דבנגעים)פ"זמ"ד(מבוארדהאידינאדקוצץ

]א[( ,אמאי פסק רש"י האי דינא בכהן ,הא שייך נמי בישראל ובספק בכור

בהרתו לא איירי במצורע מוסגר .ותירץ החזון איש )נגעים סימן ח סקי"ז(,

דאינו חייב ליתנו לכהן ,ומכל מקום אינו נאכל אלא במומו ,ונימא

דתוס'סברידדוקאבתולשסימניטומאהומניחאתהבהרתלאקנסוכלזמן

דאשמועינן תנא ,דאם הטיל בו מום לא יאכלנו עולמית ,או בודאי בכור,

שלא החליטו כהן ,אבל קוצץ הבהרת עצמה ,כיון שראה הכהן הבהרת

וכגון דירש ישראל בכור ודאי מאבי אמו כהן ,דאינו חייב ליתנו לכהן.

וטמאה,קנסינןליה,ואפשרדאףקודםשהראהקנסינןליה,עייןשםשהוכיח

והביא ,דבאמת השיטה מקובצת פירש בשם רבינו גרשום ,דדינא דמתניתין

כןמסדרהמשניותבנגעיםשם.

ביןבישראלביןבכהןאיירי.ותירץ,דרש"יאתילשלולדלאמייריבישראל

יד(בא"ד ,א"נ אפילו מוחלט נהי דכי קצץ טמא מדרבנן מ"מ שרי לעשות

שהטיל בו מום ואחר כך נותנו לכהן ,דבהאי גוונא לא קנסינן ליה ,כיון

תגלחת וכו' .וכן כתב הר"ש בנגעים )פ"ז מ"ה( ,והוכיח כן מהא דמטמאינן

שיהיהקנסלכהןולאלישראל,ועייןעודבאותהבאה.

אותו משום נגע שני ,ואם לא נטהר מנגע ראשון לא נוכל לטמאותו ,דהרי

ט(מתני' ,לא ישחוט עולמית דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים וכו' .כתב

קיימא לן דאין מוחלט נעשה מוחלט .מיהו כתב ,דאפשר דכיון דאינו אלא

המהרי"ט אלגאזי )הובא באות הקודמת( ,דפשוט דהאי קנס שייך אף אם

משוםקנסאאפשרלטמאותואפילושכברמוחלט.

מכרואונתנולאחר,דאםאיתאדלאחרלאקנסו,לאחשיבקנסכללדהא

טו(רש"י ד"ה ומת ,הצורם מהו לקנוס בנו אחריו שלא יאכל מאותו בכור

בידו ליתנו או למכרו ,ומיהו אם מכרו בדמים מועטים כמחיר בכור תם,

עולמית .הקשה המהרי"ט אלגאזי )מג( ]ו[( ,אמאי פירש רש"י דהאבעיא

ונמצאדלאנהנהבמהשהטילבומום,יהיהמותרללוקחלשוחטועלאותו

אליבא דרבי אליעזר דסבירא ליה במתניתין דאסורה עולמית ,ולא אליבא

מום,וכמוכןאםנתנולכהןלאחרשהטילבומום]עייןבאותהקודמת[.עוד

דרבנן דאסרוהו עד שיפול בו מום אחר .ותירץ ,דלרבותא נקט הכי ,דהאי

נסתפק,אםעברושחטועלאותומוםהאםקנסינןליהשלאיהנהמהבשר,

דמסקינן דלא קנסו בנו אחריו הוה אפילו לרבי אליעזר דסבירא ליה דקנסו

ח

מסכת בכורות דף לד – דף לה
כב כסלו – כג כסלו התשע"ב
אותו הרבה ,לאוסרו עולמית ,ומשום דלכך לא קנסוהו .ובראשית ביכורים

ואפילו שהתכוון להתירו ,מכל מקום כיון דאינו בשליחות הישראל ליכא

כתב,דישלומרדבדוקאכתברש"ידאיןהבעיאאלאלרביאליעזר,דלרבנן

למיסר .וכן כתב הרמב"ם בפירוש המשניות .והקשה הרא"ש בבבא מציעא

דסבירא להו דלא קנסו אלא עד שיפול בו מום אחר ,פשיטא דקנסו בנו

)פ"זאותו(,אהאדמספקינןהתםאיאיכאאיסוראמירהלנכרידוקאבשבת

אחריו ,דאין קנס זה כשאר קנסות ,אלא תקנה שלא יהנה ממה שעשה

אואףבשאראיסוריתורה,ממתניתיןדידן,דמבוארבהדיאדאסרוהבהמה

באיסור ,ואם כן אפילו בנו נמי אינו מותר ליהנות ,ודוקא לרבי אלעזר

אם מטיל הגוי מום בבהמה אדעתא דישראל .ותירץ ,דהכא משום חומרא

דקנסוהועולמית,דהוהקנסועונשעלמהשעשה,ישלהסתפקאםקנסובנו

דקדשיםהוא,ולאגמרינןמינה.ועייןבאותהבאה.

אחריואולא.וכןכתבבשו"תאחיעזר)ח"בסימןלג,אותז(

ג(מתני',שם .והביאהטור )יור"דסימןשיג(בשםאביוהרא"ש,דאםאמרו

טז(תוס' ד"ה שנתקווצה ,בתוה"ד ,והדין עמו דא"א לומר בקוצים שהיו

לגויההמשרתתבביתיהודי,דאיןנאכלבכורבלאמום,והלכהוחתכהאזנו,

מחובריםדא"כלאתזרעדאיכאאיסוראדאורייתאבנטילתם.ומבוארדהא

דאיןלשוחטועליו,דהגויההתכוונהלהתירהבכור,ואףהאומריםלהכוונו

דלא קנסינן ליה לזרוע לאחר שביעית בנתקוצה ,היינו משום דהוה דרבנן.

שתטיל בו מום .וכתב הב"ח )שם( ,דאין בדבריו סתירה למשנתנו ,דמבואר

והקשה החזון איש )שביעית סימן יט סקט"ז( ,אם כן מאי טעמא בנידיירה

בהדיאדאףאםאמרולגוישלאניתראלאעלידימום,נשחטעלאותומום,

קנסו ,ובשלמא לפירוש תוס' דביארו בד"ה ניטייבה ,דהיינו לחרוש פעמיים

דשאנימשרתתדעליהמוטללשרת,ואמרינןדמסתמאנתכונהלכך,ובודאי

ניחא,דהוהנמידאורייתא,אלאלפירושרש"ידביארבד"הנידיירה,שזבלה

ידעו דאם יאמרו לה תעשה בו מום ,והיה להם להיזהר מלומר דבר זה

על ידי העמדת צאן ,קשה דאינו אלא מדרבנן .ותירץ ,דצריך לומר דהתם

בפניה .מיהו הט"ז )שם סק"ב( דחה תירוץ זה ,חדא ,דמקור הטור משו"ת

קנסוטפימשוםדשבחהזיבולבפירות,מהשאיןכןהיכאדקווצה.

הרא"ש )כלל כ( ,ולא הוזכר שם כלל שאותה גויה היתה משרתת ,ועוד,

יז(גמ' ,אלמא לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן .כתב המהרי"ט

דלפירושרש"י)הובאבאותהקודמת(,דטעםההיתר,משוםדהגויסברשלא

אלגאזי )מג( ]ו[( ,דלכאורה בפשטות יש להוכיח מההיא דשביעית דלענין

ניתר אלא על ידי מום שנפל מאליו ,שייך היתר זה אף אם עושה לדעת

חמץ ועבר עליו הפסח דקיימא לן כדרבי שמעון דאינו אסור אלא משום

הישראל ולטובתו .ולכך ביאר ,דהרא"ש סבר דמה שמתירין במתניתין אינו

קנסא,נמילאקנסולבנו.והקשה,עלדבריהר"ןבפסחים )בפרקכלשעה(,

אלאאםצרםהאוזן,דלאחיסרשוםאבר,וסתםגויאינויודעדחשיבליה

דכתב דקנסינן נמי לאחריני ,ומשמע דאפילו כשלא הגיע לאחריני על ידי

מום,דלדידהודוקאמחוסראברנקראמום,ודוקאאחריששמעשהתירוהו

המשהה את החמץ ,דמטי ליה הנאה ,וכגון שהגיעו לידם על ידי הפקר

בכך,וידעדנחשבלמוםאסרו.מהשאיןכןבההיאדהרא"ש,דאיירידחתכה

וירושה.ועייןשםשהאריךלבארהחילוקביןצורםאוזן,לחמץשעברעליו

אזנו,דשוויההבכורמחוסראבר,וזהגלויאפילולעובדיכוכביםדהוימום,

הפסח.

בודאיכוונהלהתיר,ואסרינן.

יח(תוס'ד"ההטיבה,אםהאיטיובמדרבנןקשההיכיפשיטצורםאוזןבכור

ד(גמ' ,וצריכא דאי אשמעינן עובד כוכבים דלא אתי למיסרך .פירש רש"י

דאורייתא .כתב המצפה איתן ,דיש לומר דהכא איירי בככור בזמן הזה,

ד"ה דאי אשמעינן ,דמהא דהתירוהו כשהטיל עובד כוכבים אין ללמוד

דאיסורהטלתמוםבואינואלאמדרבנן,למאןדאמרדאיןמקריביןכשאין

דיתירוהולקטן,דאפילודישמקוםלומרדיבואהעובדכוכביםללמודלהטיל

בית,וכןישליישבלפיזהנמיהאדהקשותוס'לעילד"האםתימצאלומר,

מום ,לאאכפת לן שהרי נהוג הוא באיסורא .ותמה התוס' יו"ט )פ"ה מ"ג(,

דאמאילאאמרינןנמיאםתימצילומר דבמוכרעבדולאקנסו,דילמאהכא

האודאיאיןלגויאיסורלהטילמוםבקדשים,והיהלרש"ילפרש,דלאאתי

במטיל בו מום קנסו כיון דהוה דאורייתא ,דהתינח בזמן הבית אבל בבכור

למיסרךמשוםדאינואסורלגביה.ובאורגדול כתבליישב,דכיוןדכשמטיל

בזמןהזה,אםתמצילומרדהתםבמוכרעבדולאקנסו,הואהדיןדלאהוי

מום הרי הוא מזיק הקדש שמחסר קרבן למזבח ,ואיסור להזיק הוא בכלל

ליהלמיקנסהכא.

"דינים"ומנוידייניםשנתחייבובנינח,וכמושכתבהרמב"ן)בפרשתוישלח(,
דנצטווה אף על איסור להזיק הקדש .מיהו כתב ,דלפי זה בעינן לאוקמה

דףלהע"א

למתניתןדווקאבזמןהבית,ובפשטותמתניתיןדידןבזמןהזהמיירי.ובקול

א(גמ' ,טימא טהרותיו של חבירו ומת לא קנסו בנו אחריו .כתב הסמ"ע

הרמ"ז תירץ ,דכיון דלאו ד"כל מום לא יהיה בו" נאמר בפרשת הקרבנות,

)חו"מ סימן שפה סק"ב( ,דאפילו כשכבר עמד האב בדין ,אין מחייבים בנו.

ועכו"םנתרבהבהאיפרשתאמקראדאישאיש,נתרבהנמילהאיאיסורא.

והוכיח כן מדפסק השולחן ערוך )שם סימן קח ס"ב( ,דהיכא דחייבו האב

ה(גמ' ,שם .ובתוס' הגרע"א )אות יח( הקשה ,דאמאי לא נימא צריכותא

בקנסומת,איןקונסיםבנואחריו,אפילודמתהאבאחריהעמדהבדין.אבל

פשוטהיותר,דאי אשמועינןדמתיריםכשגויהטיללדעתולאהיינויכולים

הש"ך )שםסק"ג(פליגעליהוכתב,דודאיאחרישעמדהאבבדיןחייבהבן,

ללמוד בקטן ,דשאני גוי דאפילו אומר לו בפירוש להטיל מום אינו אלא

וראיה,מדפסקינןלגבידינאדגרמי)שםסימןשפחס"ב(,דהיכאדמתהאב

מדרבנן ,מדין אמירה לנכרי ,וכמו שכתב הרא"ש בבבא מציעא )פ"ז אות ו(

קודם גמר דין ,אין מחייבים בנו ,אבל אם מת לאחר גמר דין בנו חייב,

]הובאלעילאותב[,מהשאיןכןבקטןדמדאורייתאאסורלצוותו,דהאאין

ומוכרחדהיכאדמתחייבבדינא,הויליהממוןגמור.והאדאמרינןגביקנס

מאכיליןלקטןאיסורבידים,ואיאשמועינןבקטן,הוהאמינא,דדוקאבכהאי

דאפילו היכא דעמד בדין אין בנו חייב ,אינו אלא התם דחייבו האב יותר

גוונא אסרינן בכורות אחרים דנתכוונו להתירם ,מה שאין כן בנכרי דאינו

ממהשהזיק,אבלבגוונאדלאחייבולשלםאלאכמושהזיק,אףדלפניגמר

אסור לומר לו בפירוש אלא מדרבנן .ובבית שאול )על המשניות שם( כתב

דיןאיןהבןחייב,לאחרגמרדיןחייב.

לתרץ ,דכל מה דמצינו איסור להאכיל לקטן אינו אלא היכא דהקטן נהנה

ב(מתני' ,אמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא א"כ היה בו מום נטל פיגם

מהאיסור,אבלהיכאדאינונהנהאינואסוראלאמדרבנן.

וצרם אזנו ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו .ופירש רש"י ד"ה והתירו,

ו(גמ' ,זה הכלל כל שהוא לדעת אסור לאיתויי מאי לאיתויי גרמא .והנה

דטעמא דהתירוהו ,משום דאין לומר דהאי עובד כוכבים להתירו נתכוין,

לעיל)לד(.דרשינןאיסורגרמאבהטלתמוםבקדשיםמקרא.והעירבחידושי

שהרי אינו יודע שניתרת אף על ידי מום שהטילוהו במתכוין .מיהו ברבינו

הגרע"א ,דלכאורה מתבאר כאן דאפילו אי ידעינן איסור אמירה לנכרי,

גרשום ביאר,דטעמאדהתירוהוהיינומשוםדלאצווהוישראללהטילמום,

המבואר ברישא דמתניתין ,אכתי לא הוי נפקא ליה לאיסור גרמא ,וצריך

ט

מסכת בכורות דף לה
כג כסלו התשע"ב
עיוןבדבריהרא"שבבבאמציעא )הובאבאותהקודמת(,שכתבדכלאיסור

הגוף .והעיר ,דמדברי רש"י בחולין )סט (:ד"ה רבהונא ,משמע דסבר דלרב

אמירה לנכרי אינו אלא מדרבנן ,דהכא מוכרח דהוי איסור חמור מאיסור

הונאלאחלההמכירהכלל.

גרמא ,וגרמא גופה אסורה מדאורייתא .ועיין במנחת חינוך )מצווה רפז(
שכתב ,דאין ללמוד איסור אמירה לנכרי מאיסור גרמא ,דכיון שהגוי בר

דףלהע"ב

דעת,ובידושלאלעשות,לאחשיבאפילוגרמא].ולפיזהאתישפיר,דהא

יא(גמ' ,אלא ספק בכור לר"מ מי מעיד עליו .הקשה בחידושי הגרי"ז ,הא

איאפשרלילףדיןגרמאמדיןאיסוראמירהלנכרי[.

אפשר לאוקמיה במום דאין צריך להעיד ,וכגון שלא ראוי לבא בידי אדם,

ז(גמ' ,איכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא בשעת רדיפה אין אבל שלא

וכמודכתברש"ילעיל )עמודא(ד"ההראוים ,דדוקאמומיםהראויםלבוא

בשעת רדיפה לא וכו' .הרמב"ן )מו :מדפי ההלכות( פסק כהאי לישנא ,וכן

בידי אדם צריכים עדות] .ולכאורה יש לומר ,דלעיל בהאי מתניתין קתני

הרמב"ם )פ"ב מבכורות הי"א( .ותמה הרא"ש )סימן ו( ,דכיון דפליגי תרי

דאותוספקבכורירעהעדשיסתאב,ועלכרחךדלאאייריבמוםשנולדעמו,

לישני,וללישנאקמאאסור,ובאיסורתורהקאיירי,איךפסקולקולא.וכתב,

ושפיראיצטריךעדות).א.ג.[(.

דאפשרדאףדאיסורהטלתמוםהוידאורייתא,מהשאינונאכלבאותומום

יב(תוס' ד"ה אלא לאו ,בסוה"ד,א"נ יאמר רב חסדאספק בכור לא יחמיר

אינואלאמדרבנן,ולכךמקלינןביהמספק.והקשהבחידושיהגרע"א )לקמן

ר"מ שלא יהיו שנים מןהשוק נאמנים.הקשה המצפה איתן,אם כן ,אמאי

עמודב(,מאישנאמהאדפסקינן]מהאדלקמן)עמודב([,דאםהטילישראל

אמרינן דהא דרב חסדא אזלא כר"י בן קפוסאי ,הא רבי מאיר נמי מודה

מוםבספקבכור],דדינו דנאכללבעליםבמומו[,דאינונאכלעלאותומום,

בספקבכור,ואםכןכרבימאירנמימציאזלא.ותירץ,דקיםליהלתלמודא

ולא אמרינן דנתירהו מספק ,כיון דהאיסור לאכלו במום שהטילו הבעלים

דלית ליה רב חסדא הא דסבר רבי מאיר "דחשוד על הדבר לא דנו ולא

אינו אלא מדרבנן .ותירץ ,דשאני התם דעיקר הספק אם הוא בכור

מעידו" ,וכדחזינן לקמן )מד (.דרב חסדא הוי שרי בוכרא אף דכהן הוה,

מדאורייתאהוא,ואחרדמחמרינןמכחספיקאדאורייתאלחומראדנוהגבו

ולרבימאירכהןאינומתירבכור.

דיניבכור,מטיליםעליואפילואיסוראדרבנן,מהשאיןכןהכאדכלהספק

יג(גמ' ,כהנים הוא דחשידי אמומי ישראל לא חשידי אמומי .והוכיח

האם חל עליו האי איסורא דרבנן הוא ,דעל הצד שנחשב שהטילו במתכון

המהרי"טאלגאזי)מג(]ב[(,מדברירש"ילקמן)לו(:ד"ההכל],ועייןשםאות

אסרורבנן,ועלהצדדלאנחשבשהטילובמתכויןלאאסרוהורבנן.

י[ דלא נחשדו אלא בזמן הזה ,שאין יכול להקריבו וצריך לטפל בו עד

ח(תוס' ד"ה איכא דאמרי ,בתוה"ד ,דלרב הונא דאמר התם יצא שליש

שיומם,אבלבזמןהבית,כיוןדעומדלהקרבהויכוללהקריבו,אינוחשוד,אף

ומכרולעובדכוכביםויצאשלישאחרקדוש א"כהכאנמישיצארובאחרי

דאף דאית ליה הנאה דאיכא מומא ,במה שיוכל לאכלו בלי להביאו

כןאיגלאימילתא דהוהקדושלמפרע.וכןכתבותוס'בחולין )סט(:ד"הרב

לירושלים ,ולהפסיד האמורים וכדומה .ותמה בחשק שלמה )אמתניתין(,

הונא,וביארהמהרש"א )שם(,דאףדאמרינןהתםדאףרבהונאסביראליה

מהא דפרכינן בסמוך ,לרבי מאיר היכי דייני כהנים ,וכדכתיב קרא ,הרי

דמותרלחותכוולהשליכולכלביםקודםשיצארובו,דכישדינהואכתיחולין

סביראליהדחשודלדבראחדחשודלכלהתורהכולה,וכיוןדחשידילהטיל

הוו ,ולאחר שיאכלוהו הכלבים לא יחול עליה קדושה ,שאני הכא דאינו

מומים חשידי לכל התורה ,דלדברי המהרי"ט אלגזי איבא לאוקמיה לקרא

אלאמטילמום,ולאחרשיצארובויחולעליוקדושתבכורבעלמום,ואםכן

בזמןהבית,ומאיקושיא.ועייןשםשהאריך.

למפרעעבדאיסוראשהטילבומום.

יד(גמ',ישראללאחשידי .הקשההחזוןאיש )בהערותעלסדרהדף(,למאן

ט(בא"ד ,הוינמידלאכרבהונאדמשמעדפשיטאדקודםיציאתרובויכול

דאמרלעיל,דלתנאקמארועיישראלביכהניםלאמעידיםעליו,דחיישינן

להפקיע .וכן כתבו התוס' בחולין )הנ"ל( ,ותמה שם בחדושי הגרע"א,

ללגימא,אםכןכלשכןדלעצמוחשיד,ורבימאיר דחיישטפימתנאקמא,

דלכאורהאףדלרבהונאלאמהנימכירהעלהשלישהראשוןשיצאתחילה,

היכיקאמהימןליה.וכתב,דאפשרדבאמתרבימאירפליגאהא,וסברדלא

דלמפרע קדוש ,מכל מקום אפילו אחר שיצא יכול למכור לנכרי ממה

חיישינןללגימא,ובהאמיקלטפימתנאקמא.

שבפנים,דלמפרעקדושהיינומהשיצא,אבלעלמהשבפניםליכאקדושה,

טו(גמ' ,אמר רב נחמן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל .וברמב"ם )פ"ב

וכיוןדישלנכריחלקבמהשבפניםלאנעשהסופוקדושומותרגםהשליש

מבכורות ה"ז( כתב ,דאין הרועה כהן נאמן להעיד על מומי ישראל בעליו,

הראשון ,ואםכןקודםיציאתרובויכוללהפקיעשםעולה,דהאמקדישגם

דחשודלהעידעלבכורזהכדישיתננולובעליו,אבלכהןנאמןלהעידעל

מהשבפניםלעולה,ועדיןאיןעליוקדושתבכור.

מומי כהן אחר ,דאין חוששין שמא הם גומלים זה לזה .דהיינו דאף דפסק

י(בסוה"ד ,אם לא נחלק בין מכירה להנך .המהרי"ט אלגאזי )פ"ג )לג( ]ג[(

כרבן שמעון בן גמליאל דמתניתין דידן ,שנאמן על של חבירו ,כתב דעל

ביארדבריהם,דאףלרבהונאדחללמפרע,מכלמקוםאינוחלאלאעלמה

בהמהשהוארועהאינונאמן,ומשוםדסברדרבןשמעוןבןגמליאללאפליג

שיצאולאעלכולו,ולכךדוקאבמכירהבטלדהוימקחטעות,כיוןדעלמה

בהא על דברי תנא קמא ,דבכהאי גוונא נקרא שמעיד על עצמו וכלישנא

שכבר יצא לא חלה מכירה ,דכבר קדוש בבכורה ,מה שאין כן היכא

קמאדלעיל.והרמב"ן)מז.מדפיההלכות(השיגעליו,דכיוןדאפילובנוובתו

דמקדישה לקרבן אחר או מטיל בה מום ,כיון דאכתי לא חלה קדושה על

נאמנים לדידיה ,ואפילו בסמוכים על שלחנו ומקרבי הנאתייהו ,וכדלעיל

כולו ,שפיר תופסת הקדושה ,וליכא נמי איסור הטלת מום .ובחידושי מרן

בסמוך ,כל שכן רועי כהן בי ישראל ,דאינו אלא ספק ,דלא שביק לדידיה.

הרי"ז הלוי )פ"ב מבכורות הט"ו( תמה ,אמאי ליכא איסור הטלת מום

ועוד ,דלא מסתבר דקאי רבן שמעון בן גמליאל אמאי דמחסרא מתניתין

כשחציו קדוש .ולכך כתב לבאר החילוק ,דאף לרב הונא לא חלה קדושת

דוקא,ולאקאיאעיקרמתניתין,ועלכרחךדרבןשמעוןבןגמליאלפליגנמי

בכורעדשיצארובו,אלאדסברדשם"פטררחם"ישעלכלמקצתומקצת,

ארועיכהןביישראל,וקיימאלןכוותיה.

דהיינודסיבתהקדושה]שהיאהיותהבכורפטררחם[ישבלידהכלמקצת,

טז(גמ',כהניםהכינמידלאדיינידינאוהכתיב ועלפיהםיהיה כלריבוכל

ועל כן מכירה לעכו"ם אינה מועלת שלא יחול קדושת בכור ,דקרינן ביה

נגע .כתב בשי למורא ,דמהכא ראיה לדברי הט"ז )סוף סימן תקפח( ,דדבר

"פטררחםבישראל",אבלמכלמקוםהמכירהחלה,וכןקדושתעולהמצי

המפורש בקרא להתיר אין כח ביד חכמים לאוסרו ,דלדבריו מובן הא

חייל,ומשוםהכיאיןבואיסורהטלתמוםכיוןדלאחלהעליועדיןקדושת

דמקשינן הכא מקרא אהא דרבי מאיר ,דבלאו הכי תמוה ,הרי חששא

י

מסכת בכורות דף לה – דף לו
כג כסלו – כד כסלו התשע"ב
דכהנים להטיל מום אינו אלא מדרבנן ,ומאי פרכינן דבקרא מהימנינן ליה,

ד(רש"י ד"ה הראיתי בכור זה ,בתוה"ד ,ובלבדשיהיו לו עדיםשלא הטילו

מהאדקמכשרליהקראלדון.

בו.וכןכתבהרמב"ם)פ"במבכורותה"ח(,אבלהרא"ש)אותי(כתב,דבהאי

יז(גמ',שם .הקשההחשקשלמה ,אמאילאפרכינןנמיהיאךכהניםנאמנין

דקאמרדהראהלחכםוהתירוהו,נאמן,ותולאחשידדהטילהמוםבכוונה,

להעיד ,דאי אפשרלומר דפסולים ,דהרי אמרינן במנחות )עג (.דהא דכתיב

דהחכםלאהיהמתירואלאאםכןהעידועדיםבפניודהמוםנפלמעצמו.

"והיתה לכהן כמנחה" ,לאשמוענן דעבודה כשרה בו ,והתם איירי בקרבן

והב"ח)סימןשיד(כתב,דדעתרש"יוהרמב"םדהאדהתירוחכםאינוראיה,

שבועה,דלאשייךאלאבעדיםהראוייםלהעידדהעידודלאיודעים.ותירץ,

דישלומרדהתירלועלסמךשאמרלושישראלנתןלובמומו ,וכדאמרינן

דמהאלאהויקשה,דהיהמקוםלומרדקראדהתםאייריבכהןדידעינןביה

בסמוךדנאמןהכהןלומרכן.והוסיף,דלפיזה,כלדברירש"יוהרמב"םאינם

דאינוחשודלהטילמוםבבכורות,אבלמהאיקראד"עלפיהםיהיהכלריב

אלא אי ידעינן דהגיע על ידו בלי מום ,אבל בגוונא דלא ידעינןאי נתנו לו

וכלנגע"שפירפרכינן,דמשמעמיניהדכלעיקרהדיניםדנוהכהנים,ומשמע

במומו ,אף לדידהו לא בעינן להעיד שבא לידם בלי מום ,דאית ליה מיגו

דכלהכהניםהיוראויםלכך.

לומרדאותובכורנתןליישראלבמומו,ובכהאיגוונאנאמן,וכדאמרינןבגמ'

יח(תוס' ד"ה כהני ,לרבא דאמר בפ' זה בורר אוכל נבילות להכעיס שהוא

לקמןבסמוך.

רע לשמים אינו חשוד להיות רע לבריות לא פריך מידי .הקשה הרש"ש,

ה(גמ',נאמןהכהןלומרבכורזהנתןליישראלבמומו .וכתבהרא"ש )אות

הכא דחשיד להטיל מום בבכור כדי שיוכל לאכלו ,לכאורה הוה כאוכל

י( ,דדווקא כשהכהן אמר שנתנו לו ישראל פלוני ,אבל ישראל סתם לא,

נבילותלתאבון,ובהאאפילורבאמודהדחשודלכלהתורהכולה.

דכיון דטעמא דנאמן משום דהווי מילתא דעבידא לאיגלויי ,היכא דאמר
ישראללאהוימילתאדעבידאלאגלויי.וכןבמתניתין,דקאמרינןדנאמןכהן
לומר"הראיתימוםזהלחכםוהתירולי",נאמןדוקאכשאמרהראיתילחכם

דףלוע"א
א(גמ' ,עד מפי עד מהו לעדות בכור .הקשה הראשית ביכורים ,מאי שנא

פלוני ,אבל לחכם סתם לא ,דאית ליה לאישתמוטי .וכן פסק הטור )סימן

מכל עדות באיסורים ,דעד מפי עד כשר .ותירץ ,דהוה אמינא דכיון דכדי

שיד(,וכתבהביתיוסף )שם(דמשמעותדבריהרמב"ם )פ"במבכורותה"ח(

להתירוצריךמומחה,דהיינושנתחדשדהיתרבכורותצריךלהיעשותבפני

לא משמע כן ,אלא אפילו אם אמר פלוני סתם ,נאמן .וטעמיה ,דהא נמי

בית דין ,עד מפי עד נמי פסול ,דלא מיקרי בכהאי גוונא שנתקבלה עדות

עבידא לאגלויי ,דאם ישאלוהו מי הוא ,יצטרך להשיב להם ,דודי לנו במה

בבית דין .ומכל מקום מסקינן דעד מפי עד כשר ,דאף דאיצטריך מומחה,

שחושששמאיצטרךלבררדבריו.ועייןמהשכתבנולקמןאותח.

ומעשה בית דין ,מכל מקום הא דמעידין בפניו דנפל מום זה שלא בכוונה,

ו(גמ' ,שם.ובראשית ביכורים העיר מדאמרינן לעיל )לה ,(:דאף מום שנפל

אינומעשהעדות,אלאגלוימילתאדשפיראפשרלהתירו].וכדבריומצינו

ביד ישראל ,צריך הבעלים להעיד שנפל מאליו ,וכל החילוק בין כהנים

בחידושיהגרע"א )שלהייבמות(דהוכיחמתנאדבימנשהדאיצטריךלחדש

לישראל הוא האם נאמן או לא .ואם כן ,היאך סגי הכא לומר שנתן לו

דעדמפיעדכשרבעדותאשה,דצריךעדותבפניביתדיןכדילהתיראשה.

הישראל במומו ,ולא מצריכינן שיעידו הני בעלים שנפל בו מום .והוכיח

ולפידבריונראהדאףלהתירבכורצריכיםלקבלדבריהעדיםבפניביתדין,

מכאן,דלאמצריכינןלעדותאלאאםאפשר].ולכאורהלאקשהמידי,דכיון

וצריךעיון[.

שאיןהישראלחשודלהטילבומום,הכינמיאינוחשודליתנולכהןבמום

ב(רש"י ד"ה אבל הכא ,בתוה"ד ,אין הכהן נחשד לאכול בחוץ דבר כרת

שלא נפל בו מאליו ,ולהכשיל הכהן האוכלו ,ובאותה נתינה מתברר שפיר

הוא .העיר בראשית ביכורים ,דהאיסור כרת על השחיטה ,דעל האכילה

דלאהטילהמוםבכוונה).א.ל.[(.

ליכא כרת .ובהערות הגרי"ש אלישיב העיר ,דלכאורה הכא איירי דיש לו

ז(גמ' ,האומר למי שאין נאמן על המעשר קח לי ממי שהוא נאמן או ממי

מום ומגיע למומחה כדי לברר אם הוא מום עובר או קבוע ,ובמום עובר

שהוא מעשר אינו נאמן .וכן פסק הרמב"ם )פ"ב ממעשרות ה"ו( ,והקשה

דעתה אינו ראוי לפתח אהל מועד ,ליכא כרת אפילו אם שוחטו בחוץ.

בביאור הגר"א )יו"ד סימן קיט( ,מאי שנא מהא דפסק הרמב"ם )שם הי"ז(,

ותירץ ,דצריך לומר דכונת רש"י דעל איסור זה דבעיקרו בר כרת הוא ,לא

דנאמן עם הארץ להעיד על של חבירו שהוא מתוקן .ותירץ ,דהכא איירי,

מצינודנחשדוכהנים.

בידוע שהוא חשוד ,אבל סתם עם הארץ נאמן על של אחרים ,והוא הדין

ג(גמ',ואמררבאמהלולשקראיבעיאמרבאורחאדנרשאזליואמראביי

דנאמןהיכאדשלחולקנותממישנאמןעלהמעשר.אבלהחזוןאישדמאי

מהלולשקרבמקוםעדים לאאמרינן .תמהבחידושיהריטב"אבבאמציעא

)סימןיסק"ב(כתב,דישמקוםלחלק,דהתםמעידשהואיודעשהואמתוקן,

)פא ,(:איך אמר רבא שיהיה נאמן ,הא במתניתין דכתובות )כז ,(:מבואר

דאמרינן שאינו משקר ,משום דאין אדם חוטא ולא לו ,אבל הכא דהחשש

להדיא דאין אדם נאמן במיגו נגד עדים .ותירץ ,דרבא סבר ,דכיון דאיכא

שמחשיב את השני לנאמן ,לא שייך להאמינו ,דכבר מוחזק שחושב דשל

מיגומתרצינןליהלמילתא,דהאדקאמרדליכאמיא,לאודליכאמיא,אלא

חבירו מתוקן אף שעדיין אינו נאמן .והביא עוד ,דמדברי הריטב"א בעבודה

שמתמחמתמיא,וכמאןדליכאמיאדמי.ואבייאמרשאיןלנואלאלתפוס

זרה )לט (.מתבאר ,דכל מה שנאמן על של חבירו ,אינו אלא כשחשוד לא

לשונוכפשוטו.ובכתובות)שם(תירץעוד,דרבהלאחשיבהאדאיכאמיא

לעשרמהשאוכל,דבהאיגוונא אמרינןאיןאדםחוטאולאלו,אבלהיכא

כעדים,דאיןעדיםממששהיושםמים,אלאעלפירוביששםמים,וסבר

דחשוד למכור ,אינו נאמן אף על של חבירו ,דכבר נחשד לעבור על "לפני

רבא דכיון דיש פעמים מועטות שאין שם מים ,שוב לא הוי מיגו במקום

עור",ולדבריומתניתיןלאאייראאלאבאומרלחשודלמכורשאינומעושר,

עדים וסמכינן על כך] .ולכאורה לתירוץ השני מובן היטב מדוע הביאו

ולאבסתםחשוד.

בסוגייןראיהמהאיעובדאלהוכיחדלאנאמינוכאןבמיגו,משוםדהכאנמי
לא היו עדים ממש דחשוד ,וסלקא דעתך דדמי לעובדא דהתם דלא היה

דףלוע"ב

אלא רובא ,ודחינן ,דהכא לכוליעלמא לא נחשב למיגו במקום עדים .אבל

ח(גמ',סיפאודאימסייעאליהמאישפלוניהריזהנאמן.הקשההביתיוסף

לתירוץקמאאמאילאהביאולמתניתיןדכתובותלהוכיחדלאאמרינןמיגו

)יו"דסימןשיד(,מהכאעלהרמב"ם)הובאלעילאותה(,דנאמןהכהןלומר

במקוםעדים).א.ל.[(.

נתןליישראלבמומו,אףאילאאמרשנתנוישראלפלוני,דמאישנאדהכא

יא

מסכת בכורות דף לו
כד כסלו התשע"ב
אינו נאמן השליח אלא אם אמר שלקחו מאיש פלוני .ותירץ ,דשאני התם

מי יצא אינו אלא במעבירן תחת השבט ,אבל כשמנאם רבוצים ועומדים

דאםאיתאדמאידלקחאינומעושראיכאאיסוראדאורייתא,אבלגביבכור

יכול לכוון מי יהיה העשירי ,ואם כן לדבריו שייך שפיר שיטיל מום בכמה

כיון דיש בו מום ,שרי מדאורייתא ,ואפילו אם עבר והטילו בכוונה .ותמה

מהם ,ויכוון שיהיה העשירי דיכול למנות אותם רבוצים או עומדים.

בלחםמשנה )פ"במבכורותה"ט(,דאיןכאןקושיאכלל,דכלמאידמצרכינן

ובהערותהגרי"שאלישיבלקמן )נח(:תירץ,דדברירש"יאינםאלאכשצריך

לומרדלקחהמאישפלוני,היינוכדישלאיוכללהשתמטולומרלדידינאמן,

לבקר לצורך המנין ,דלא יוכל להיקרא עשירי אלא אם יבקר ,וכגון התם

וכדביארה הגמ' טעמא דרישא ,אבל היכא דאמר "ישראל נתנה לי במומו"

דאיכא חשש שיצא אחד דפטור מספק ,מה שאין כן הכא דרוצה שיוכל

או "הראיתי בכור זה לחכם" דליכא האי חששא ,לא איצטריך ליה למימר

לאכלובמומו,בודאיאסוראףבכהאיגוונא,וסמךדבריועלדבריהחזוןאיש

דקיבלהאוהראהאותולפלוני.

)סימןכזסק"ט(.

ט(]תוס'ד"הפסק ,אבלהאפשיטאדבלאהתרהאינונשחט.ולכאורהאם

יב(גמ' ,התרת בכור בחוצה לארץ על פי ג' בני הכנסת .כתב הרמב"ן )נ.

כןצריךביאור,אמאיהתירלורבאשישלאבפניכהןכיוןדחשעלכבודו

מדפי ההלכות( ,דמהכא מוכח דנוהג קדושת בכור בחוץ לארץ ,ואינו קרב.

דחכם,הריכיוןדהיהצריךביןכךוביןכךלהראותולג'בניהכנסת,ולהם

ודלאכמושכתבהרמב"ם)פ"אמבכורותה"ה(דאיןנוהגקדושתבכורבחוץ

איןהיתרלהתירבמקוםחכם,ביןכךהיומחייביםאותולהגיעבפניחכם,

לארץ,וכןהשיגוהראב"ד )שם(.מיהוכברכתבהכסףמשנה )שם(,דטעות

ומאימוכרחבמהשהגיעלפניחכםדחשלכבודהחכם).א.ג.[(.

נפל בספרי הרמב"ם ,והגירסא הנכונה מצוות בכורות נוהגת בארץ ובחוץ

י(רש"י ד"ה הכל נאמנין ,בתוה"ד ,ובספק מעשר קאמר .וכבר כתבנו לעיל

לארץ,ואיןמביאיםבכורותמחוץלארץלארץ.

)לה(:אותיג,דהמהרי"טאלגזי )מז]ב[(הוכיחמדברירש"יכאן,דכלהיכא

יג(תוס' ד"ה התרת בכור בחוצה לארץ ,בתוה"ד ,אבל בזמן שבית המקדש

דראוי להקריבו לא חשידי אפילו כהנים ,דכל מה שכהנים אינם נאמנים

קייםסד"אליגזורחוצהלארץאטוארץישראל.והוכיחהמהרי"טאלגזי)מג

אמומי בכור ,אינו אלא בזמן הזה .דהא בלאו הכי היה אפשר לבאר

]ז[(,דתוס'סברי דבכורבזמןהביתהראוילהקרבהלכוליעלמאאינוניתר

דמתניתין דידן איירא אפילו במעשר ודאי ,ולומר ,דבמעשר לא חשידי

אלא על פי מומחה ,ואפילו במקום שאין מומחה ,והאריך שם לבאר דעת

דהטילמוםכדילפוטרומהקרבה,ועלכרחךדלאחיישינןלכך וכלהחשש

הרמב"םאיפליגעליהואילאו.

אינו אלא בספק מעשר דאין לו תקנה אלא במום] .ולא שייך לומר דאיירי

יד(תוס'ד"הבמקום שישמומחה,לאודוקאמומחהשהמחוהוביתדיןוכו'.

בזמן הזה ,דאין מעשר בהמה נוהג בזמן הזה[ .והקשה ,אם כן מה אמרינן

והרמב"ם )פ"ג מבכורות ה"א( פליג ,וסבר דדוקא מומחה שקיבל רשות

בגמ'דטעמאדנאמנים,דאיבעישדיביהמומאבכוליעדריה,וכיידעדיפול

מהנשיא שבארץ ישראל רשאי להתיר בכורות .והרא"ש )אות יא( כתב

לוספקשיצטרךלהתירועלידימום.ותירץ,דקיימאלןבנזיר )לב(.דאפילו

כדברי תוס' ,והוסיף בשם רבינו יונה ,דאותו מומחה לאו דידיע בהלכות

אם קרא לתשיעי עשירי בכוונה ,נתקדש התשיעי ,ויש לומר דבכוונה קרא

מומיןבלבד,אלאדפקיעויודעגםבראיתהעיןלבדוקולבקרבהםולהכירם

לתשיעי עשירי ,וכיון דדעתו היה לעשותו כן ,היה יכול להטיל מום בכולי

היטב.מיהו בביאורהגר"א)סימןשיטסק"ה(כתב,דאפשרלומרדלאפליגי

עדריה כדי להתיר אותו תשיעי מיד ,אי נמי כוונת רש"י דיצאו תשיעי

תוס' והרמב"ם ,ונטילת רשות דכתב הרמב"ם לא שסמוכים אישמפי איש,

ועשיריבבתאחת,ובכוונהקראלשניהםעשירי,ואמרינןלקמן)ס,(:דשניהם

ואפשרשאףתוס'מודולו.

מעורביםזהבזה,וכיוןדעשהכןבכוונהישלומיגודאיבעיהיהמטילמום

טו(תוס'ד"הפסק,ומיהובזמןהזהאיןנראהשיהאשוםאדםחשיבמומחה

בכוליה עדריה ,ומכל מקום הקשה אמאי לא כתב רש"י דאיירי במעשר

להתיר בכור ונדר ביחידי .וברא"ש )אות יא( הביא דברי רבינו יונה ,דבזמן

בהמה בחוץ לארץ ,דקיימא לן דלא חזי להקרבה] .ולכאורה אינו אלא

הזה דאיכא מומחים ,אין שוחטין הבכור אפילו על ידי ג' בני הכנסת אלא

אליבאדרביעקיבאלקמן)נג,(.וצריךביאור[.

במומים מובהקים כגון נסמית עינו ונקטעה ידו .וביאר בפרישה )סימן שט

יא(גמ',וכיתימאמפיקליהברישעשרהלאיבקרבין טובלרעאמררחמנא.

אות ג( ,דסבר דדוקא בזמן שהיה מומחה ,יכלו ג' בני הכנסת להתיר ,דאם

הקשהבחידושיהגרי"ז,דרש"ילקמן )נח(:ד"הונוטל ,כתב,דהאיסורלכוון

היהלהםשוםספקיכלולשאולאותו.

יב

