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בס"ד ,ב טבת התשע"ב.

מסכת בכורות דף מד – דף נ




דףמדע"א

מיירי באברים הקבועים לעולם לפי שיעור הגוף כידיו ורגליו ,אבל עינים

א(גמ' ,אלא שתי עיניו למעלה דקיימן למעלה וכו' .הקשה הראשית

ואזנים וכו' אין להם קביעות לפי ערך הגוף ,אלא גודלן משתנה מאחד

ביכורים ,לשיטות שהובאו לקמן )מה :אות יג( ,דפסולא דאיטר הוי משום

לחברו,ומשוםהכיאיצטריךליתןלהםשיעוראימתיחשיבימום.

דחשיב בעל מום ,אם כן הכא נמי שעיניו אינם במקומם נמי חשיב מום,

ז(מתני' ,אוקטןמאבריו.הקשההחזוןאיש )בכורותכו,ח(,האהיינוסולד

ואמאי חשיב להו בהדי הנך דלא מחלי עבודה .וכתב ,דשאני התם דהימין

דלעיל )מג(:דפירשרש"י )שם( ד"הסולד ,דחוטמוקצרבאורכו.והאהתם

אין לו הכח הראוי ,מה שאין כן בעיניו למעלה דלא הוי אלא שינוי מקום,

הויבכללחרום,והכאמשמעדאינופסולאלאמשוםשינוי.

ועיניו רואות כראוי ,לא חשיב מום גמור .אמנם החזון איש )בכורות כו ,ד(

ח(גמ',חוטמוגדולוכו',תנאכאצבעקטנה.פירשרש"יד"הכאצבעקטנה,

כתב,דמלשון רבא להלןמשמעדאיתרבי בכללתבלול ,ומחללעבודה,עיין

דאםחוטמוגדוללפישאראבריויותרמדאיכשיעוררוחב אצבעקטנההוי

עודשם.

מום.אמנםהרמב"ם)פ"חמביאתמקדשה"ז(פירש,דשיעורחוטמושלאדם

ב(גמ',עינואחתלמעלהועינואחתלמטהדקיימיעינואחתלמעלהועינו

הואכאורך אצבעהקטנה,ואםהיהחוטמוגדולממנואו קטןממנוהריזה

אחתלמטה .כתבהלקוטיהלכות )עיןמשפטאותג(,דמלשון הרמב"ם )פ"ח

מום.

מביאתמקדשה"ו(משמע,דאואוקאמר,דאףבאחתשנשתנהממקומההוי

ט(גמ',אם כן עשיתולמשהרבינו בעלמום .ביארהתוס'הרא"ש )קידושין

שינוי] .ומכל מקום איצטריך למיתני רישא דשניהן למעלה או למטה ,דלא

עו,(:דאיןלומרדהיהבעלמום,דהאעבדכלשבעתימיהמלואים.ובהגהות

נימא דרק בעינו אחת ששונה מחברתה פוסל[ .והקשה ,מאי שנא ממומי

הרא"מ הורוויץ הוסיף לבאר ,דרב גופיה סבירא ליה דמשה כהן גדול היה

בהמהדמבוארברמב"ם )פ"במאיסורי מזבחה"ב(דדוקאבשניהםמשונים.

אףאחרהקמתהמשכן.ובחידושיהגרי"ז ביאר,דמשההיה ראשהסנהדרין

אמנם בתוספות הגרע"א )פ"ו מ"א(כתב ,דברש"ילעיל )ג(:ד"האו ,מבואר,

ובעל מום פסול בסנהדרין .ועיין עוד בשו"ת חתם סופר )אבן העזר חלק ב'

דאףבמומיבהמהעיןאחתמשונהפוסלת.

סימן צג( ,ובשו"ת הרב"ז )רבי חנוך הינך שאפראן ,חלק ב אבן העזר סימן

ג(גמ' ,וקיימי כסדרן נמי ורואה את החדר ואת העלייה כאחת .כתבו

מו( .ובקרןאורהזבחים )דףיט:ודףקא .(:והמהרש"א )חידושיאגדותסוטה

הליקוטי הלכות )עין משפט אות ר( והחזון איש )בכורות כו ,ח( ,דלמסקנא

יב(:ביאר,דלאמסתברשמשהרבינוהיהמשונהלפחיתות.

משמע,דראייתשתיהעיניםלמעלהאולמטהאינומום.

י(גמ',אמררבחסדאעזשאיןלהקרניםורחלשישלהקרניםכשריםלגבי

ד(תוס' ד"ה מחוי ,בתוה"ד ,ואע"ג דלא הוי מומא לענין אחולי עבודה עד

מזבח.הקשההצפנתפענח )תנינאלט,(.אמאיאיןנפסליןמשוםנדמה,ואין

שתהאגדולה וכו' מכלמקום אין זה שוהוכו'.כתבהחזון איש )בכורותמו,

לומרדשאניקרןשאינומגוףהבהמהממש,דהאכתברש"ילעיל )ט(:ד"ה

ה(,דבלקוטיהלכות )עיןמשפטד( משמע ,דהרמב"ם לאסבירא ליהדכהאי

לא,דעלידישינויבצמראיכאפסולנדמה.וכתב ,דצריךלומר,דשאניקרן

גוונא חשיב אינו שוה בזרעו של אהרן .ותמה עליו ,דכוונת הרמב"ם )פ"ח

שאינועלהבהמהמשעתהלידה.

מביאתמקדשה"ו(לפסולאףבכהאיגוונא.

יא(רש"יד"הואיןנפדיןעליהם ,אםבהמתשארקדשיםשאינהבכוראינה

ה(גמ',טורדות.פירשרש"יד"הטורדות,דהוייותרמדולפות.וכןכתברבינו

נפדיתבכך.כתבהביתיוסף )יור"דסימןשטד"ההיהלעז(,דנראהמדבריו,

גרשום .וכתב ,דיש מפרשים דהיינו שאינו יכול לעצום עיניו אלא בטורח

דגבי בכור ,אם נטלו קרנותיו וזכרותן עמהן ,אף דאיגום איגומי ,הוי מום.

גדול .ואמנם כן פירש בערוך )ערך טרד( ,עוד כתב לפרש ,דהיינו שפותח

והחכםצבי)סימןצח(השיגעליו,דאיןכוונתרש"ילמעטבכור,אלאדמפרש

וסוגרעיניו ללא הפסק,ופוסקרקבטירדא.והשיטהמקובצת )אותכד(הביא

לשון"פדיון"דלאשייךבככור.

דישמפרשיםכןלמוםד"זויר".

יב(גמ',פרהשקרניהוטלפיהשחוריםיגוד .שיטתהאורהחיים )במדבריט,

ו(מתני' ,גופו גדול מאבריו או קטן מאבריו .פירש רש"י ד"ה מאבריו ,כגון

ב(והמנחתחינוך )שצז,ב(דפסולה מדאורייתא,מדכתיב)שם("פרהאדומה

ידו ורגליו ושוקיו .וכתב החזון איש )בכורות כו ,ט( ,דמכל מקום איצטריך

תמימה" ,דהיינו אף קרניה וטלפיה .אמנם בחידושי הגר"א )על המשניות

למיתני עיניוגדולותוכו',וכןחוטמווכהאי גוונא.דבגופוגדולוקטן מאבריו

פרהפ"במ"ב(כתב,דהויתקנתחכמים,משוםמראיתהעין.

א
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חיצונות ,דהיה על פי הדיבור .וכן תירץ הצאן קדשים וביאר ,דכיון שציוה

יג(גמ',משתיניןמיםבפנירביםוכו'ומעשהבאחדשביקשלהשתיןמיםולא

הקב"הלצאתחוץלמחנה,בודאילאיבואולידיסכנהאםיקיימומצוותה'.

השתיןונמצאכריסו צבה.כתב התרומתהדשן)תשובות,טז(,דאףדאמרינן

וכעיןדבריוכתבהחקנתן,והוסיף,דא"לאיהיהבךעקר"אפשרדלאהוזהרו

במכות )טז ,(:דאסור להשהות נקביו משום בל תשקצו ,מכל מקום נדחה

אלא אלאחר ביאתן לארץ ,וכדכתיב לעיל מינה "על האדמה אשר נשבע

האיסור מפני כבוד הבריות ,דאינו אלא מדרבנן .וכן כתב הריטב"א )מכות

לאבותיך".

שם( בשם כל המפרשים ,דהוי אסמכתא בעלמא ,דמן התורה אינו עובר

כא(מתני' ,כל שנימוחו אשכיו .פירש רש"י ד"ה שנמרחו ,שנימוחו ביציו.

אלא באלו הכתובים להדיא ,דהיינו אאכילת שרצים ובעלי חיים הטמאים.

אמנם הליקוטי הלכות כתב ,דברמב"ם )פ"ח מביאת מקדש הי"ב( מוכח,

וכן שיטת הזוהר הרקיע )על הרשב"ץ לאוין קצב( והמשנה למלך )פ"ב

דמפרש דקאי על הכיס ולא על הביצים .ולפי זה כתב ,דפסול זה ליכא

ממאכלותאסורותהכ"ט(.אמנםשיטתהיראים )סימןעג(והסמ"ק )סימןפ(

בבהמה,דהא"מעוך" האמורבתורהגביבהמה ,לאנאמר על הכיסרקעל

והריטב"אשםבשםהרמ"ה,דאסורמדאורייתא,אלאדמכלמקוםאיןלוקין,

הגיד או על הביצים כדאיתא לעיל )לט .(:אמנם הביא דבתוס' לעיל )מג(.

כמושביאר הט"ז )יור"דשםסק"ו(,דהוילאושבכללות .והתבואותשור)יג,

ד"הגבןמבואר,דמתניתיןשייךאףבבהמה].לבדמרביחנינאבןאנטיגנוס[,

ב( הקשה על התרומת הדשן ,הא מכל מקום אסור להשהות נקביו שמא

וביאר ,דסבריכרש"ידקאי אביצים.ומכלמקום כתב ,דלכוליעלמאפסולין

יסתכן .ובשו"ת הרשב"ש )סימן רעד( ביאר דהא דאמרינן בסוגיין דמשתינין

אלומחלליןעבודהלפישהוא"מרוחאשך"האמורבתורה.

מיםבפנירבים,דהיינומשוםבלתשקצווכןמשוםלאיהיהבךעקר.



יד(גמ',שם .כתבבשו"תאגרותמשה )יור"דח"גמז,ה(,דמכל מקוםהיכא

דףמהע"א

דאפשר ,דמן הראוי לירא שמים להטיל מים במקום שיש מחיצות ,היכא

א(מתני' ,ובעל הפיקים וכו' ,פיקה יוצא מגודלו .כתב הרש"ש ,דמפירוש

דאיכא,ולאבמקוםשהוקבעובחדראחדמקומותהרבהלהטלתמירגלים.

רש"יד"הבעלהפיקין משמע,ד"פיקהיוצא מגודלו",היינו פירוששל"בעל

טו(גמ' ,וזיל אהדר עובדא .פירש רש"י ד"ה אהדר ,דדרוש דאסור להמתין

הפיקים" .אמנם הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ז מ"ו( כתב ,דבעל הפיקים

מלהטיל מים עד שיהיה לו צניעות .ורבינו גרשום ובשו"ת הרשב"א )ח"א,

היינו שתהא עקיבו מאחר רגליו בולטות ויוצאת יותר מן הראוי .וביאר

תשובה ק( פירשו ,שתשתין לפניהם בגלוי כדי שלא ילמדו ממך ,ויסתכנו

הרש"ש ,דסבר דהא דקתני להלן "עקיבו יוצא לאחוריו" היינו פירוש של

להעמידאתעצמם.

"בעל הפיקים" .ועיין בחק נתן .ובנימוקי הגרי"ב )על המשניות שם( כתב,

טז(גמ' ,אמר להו באודנה .פירש רש"י ד"ה באודנה ,דאפילו בתוך אזנה

דהרמב"ם לא גריס במתניתין "עקיבו יוצא לאחוריו" .ובפירוש המשניות

הייתי מטיל מיםוכו'.וכן ביאר בשו"תהרשב"א )חלקא,תשובהק(.וכתב,

להרמב"ם בהוצאת "מכון המאור" הגירסא ברמב"ם ,דבעל הפיקין הוא

דרבאשיאמרבדרךגוזמא,להראות חומרהענין.ובהגהותהרא"מ הורוויץ

שתהיההעצםהעגולה שמעל העקב שלאחת מרגליו ,בולטת ויצאת שלא

כתב ,דעדיין המליצהזרה מאד.וכתב ,דלולי דברי רש"י היה נראה לפרש,

כרגיל.ולפיזההכלאתישפיר.

דאפילותשמעקולהשתןבמיםבאוזנהאינומקפיד.

ב(מתני' ,איזהו העיקל כל שהוא מקיף פרסותיו ואין ארכובותיו נוקשות זו

יז(גמ' ,בשעה שאדם נצרך אם נקב זה לתוך זה נמצא עקר .כתב הסמ"ג

לזו.הקשההחזוןאיש)בכורותסימןכוסק"י(,מאישנאמהאדקתניברישא

בשםהיראים )סימןכט(,דגרסינןנעשהעקר ולאגרסינןנעשהכרותשפכה,

)מד" (:מקיש בקרסוליו" דפירש רש"י )שם( ד"ה המקיש בקרסוליים ,דהיינו

דלאחשיבכרותשפכה,וכשרהואלבאבקהל.אמנםבשו"תהרשב"ש)סימן

שארכובותיו עוקמות לחוץ וקרסוליו לפנים ,ונוקשין זה לזה כשהוא מהלך.

רעד(כתב,דבגוונאשניקבאותוקרום,פסולהואלבואבקהל.

וכתב ,דלא דמו ,דהא לגבי מקיש בקרסוליו פירש רש"י )שם( ,דהיינו

יח(גמ' ,מאי דכתיב לא יהיה בך וכו' ,אימתי לא יהיה בך עקר בזמן

"כשהוא מהלך" ,והכא לגבי מקיף פרסותיו פירש רש"י ד"ה בעל הפיקין,

שבבהמתך .ביאר המהרש"א )חידושי אגדות( ,דדריש כן מדלא כתיב "לא

דמקיף פרסותיו "כשיושב" .וביאר ,דשמכחת דבשעת הליכתו מעקם

יהיה בךובבהמתךעקרועקרה",דהיינו דעקרועקרהלאקאיאלאא"בך",

ארכובותיוולאבשעתישיבתו,וכןאיפכא.

ומבבהמתךדרישבזמןשבבהמתך.

ג(רש"י ד"ה אם יש בה עצם פסול ,הואיל וחתכה וכו' .הקשה התוס' יו"ט

יט(גמ' ,לא יהיה בך עקר מן התלמידים וכו' .ביאר המהרש"א )חידושי

)פ"ז מ"ו( ,אמאי כתב "הואיל וחתכה" דמשמע דאי לא חתכה כשר ,הא

אגדות( ,דדריש לההכי ,משום דלפי פשוטו תיבת "בך" מיותר ,ועוד דכולי

לחכמים להלן דהלכתא כוותייהו ,פסול אפילו היכי דלא חתכה .וכתבו

קראמיותר,דכברכתב"ובירךפריבטנךוגו'",דבכללוודאישלאיהיהעקר.

החידושי מהרי"ח )על המשניות( והשפת אמת והליקוטי הלכות )עין משפט

]אמנםמכלמקוםאיצטריךללאו[.

אות ה( ,דנקט להאי לישנא אליבא דרבי יהודה ,דמדסתם תנא דכשחתכה

כ(תוס'ד"האימתי ,תימהבמדבר)כצ"ל .שיטהמקובצת כת"י(היאךיכולין

פסול,משמעדהוילכוליעלמא,אףלרבייהודהדמכשיריתירה.

להשים עצמן כבהמה בהטלת מים וכו' .כתב היעב"ץ ,דאין מביאין ראיה

ד(גמ',אמררבהברברחנהאמרר'יוחנןוהואשנספרתעלגבהיד.מבואר

מדורותראשונים,וכןמצינו בחנניהמישאלועזריהדאמרינן בסנהדרין )צג(:

ברש"י סוף ד"ה ועולה ,דהיכא דיש בה צפורן עולה לרוב מנין אף היכא

דהעמידועצמןמן הגדוליןומן הקטנים,ועם כל זההיו טובי מראה ובריאי

דאינה נספרת על גב היד .וכן כתב הליקוטי הלכות אף לגבי מתניתין ,דאי

בשר .וביותר ,דבמדבר שכינה היתה שרויה ביניהם ולא היו צריכין להטיל

חתךהיתרת כשהיהבהצפורן פוסלבכל גווני.וכן כתב החזון איש )בכורות

מים אלא בבוקר ובערב .והשיטה מקובצת השלם תירץ בשם תוספות

כו ,יב( דלכאורה חד דינא הוא ,דכיון דחשיב אבר ,כי חתכו פסול .אלא

ב

מסכת בכורות דף מה
ג טבת התשע"ב

דהעיר,דמדאמררבייוחנןעלמשנתנו"והואדנספרת",משמעדלאמשכחת

)אורח חיים סימן תרי ס"ק ג( בשם רבינו ירוחם ,דאין מדליקין לאשה נר

לה אלא בהכי ,מדלא אוקי מתניתין אפילו באינה נספרת ויש בה ציפורן.

בביתהכנסתביוםהכיפורים,משוםהטעםהדלקתהנרות ,דהתורהנגמרה

ודחה,דכיוןדמתניתיןנחתהלפרשדמיירידישבהעצםולאקתניצפורן,על

ביוםהכיפורים דהלוחותהאחרונותניתנוביוםכיפור,והתורהנקראת "נר",

כרחךדבאיןבהצפורןאיירי,ולהכימוקילהרבייוחנןבנספרת.

ונשים אינן מחויבות בתלמוד תורה .עוד טעם כתב בשם המהרי"ל ,משום

ה(גמ' ,ואי לאו אבר הוא במגע ובמשא נמי לא ליטמי וכו' ,משום עצם

דנר שקול כנגד איבריו של אדםלכפר עליהם והם רמ"ח ,ורוח ונשמה הם

כשעורהנגעובה.כתב החזון איש )בכורותכו סקי"ב(,דרבי יוחנן ורבפפא

ר"ן,אבלהנשיםישלהםגםדלתומפתח,כדאמרינןהכא.

לאסביראלהו דמטמאמשוםעצםכשעורה ,משוםדסברי דכיון דאינואבר



אינו בכלל גופו ,אלא הווי כנברא בשר ועצם באויר ,שאינו בכלל טומאת

דףמהע"ב

מת,אבלרבאחאסברדחשיבבכללגוףהאדםאףדליתליהחשיבותאבר.

יג(גמ' ,איטר בין ביד בין ברגל פסול .כתבו החידושי הרמב"ן והרשב"א

אמנםכתב,דבישבהכזיתבשראפשרדלכוליעלמאהויבכללגופוומטמא.

חולין )צב ,(:דאיכא שתי שיטות בסוגיין ,א .שיטת רש"י ד"ה איטר ,דפסול

ובשפתאמתכתב,דלכולי עלמאהיכא דיש בהעצםכשעורהמטמא ,אלא

איטרמשום דבעינן "ימין" ,ואיהו ליתליה ימין ,אבללאהוי מום.ב .דאיטר

דמשמעלרבייוחנןדמייריבכלגווני,אףדאיןבהעצםכשעורה.

ממש כולי עלמא מודו דחלישותא הוא .ודחו אותו פירוש ,מדלא תני ליה

ו(גמ' ,משום עצם כשעורה נגעו בה .השיטה מקובצת השלם הביא מתוס'

במתניתיןגביאלומומין,כדקתנישולטבשתיידיו.וכתבהחזוןאיש)בכורות

חצוניות דתמה ר"י ,איך יטמא במגע כשנוגע בבשר והא אינו נוגע בעצם.

כז ,יג( ,דלפירוש רש"י פסול אף בדיעבד ,אמנם לשיטות דהוי מום ,היינו

ותירצו בשם הרב אלחנן ,דמטמא משום יד או שומר .אמנם כתבו דקשה

משום "אינו שוה בזרעו של אהרן" וכשר בדיעבד .וכן כתב בדעת הרמב"ם

לר"י ,דהכא מרא דשמעתתא רב ,ובחולין )קיח (:אית ליה דאין יד לפחות

)פ"חמביאתמקדשהי"אוהי"ג(.וכןכתבהליקוטיהלכות)עיןמשפטאותי(.

מכזית ואין שומר לפחות מכפול .וכן הקשו התוס' בנדה )מט (:ד"ה יש בו

יד(גמ' ,השולט בשתי ידיו רבי פסל וכו מר סבר כחישותא אתחלא בימין

עצם .ותירצו ,דהוי גזירה דרבנן אטו פעמים שיש בעצם כפול ,או שגזרו

וכו' .הקשה הראשית ביכורים ,לשיטות ]עיין באות הקודמת[ ,דפסול איטר

נגיעתבשראטונגיעתעצם,אושגזרומגעאטומשא.

הוי משום בעל מום ,אמאי פסיל רבי הכא ,הא לכאורה הוי מום שבסתר,

ז(גמ',תנאמניינאאתאלאשמועינןוכו'.כתבהמשנהאחרונה)אהלותפ"ב

דהאבשעתעבודתובמקדשאינועובדאלאבימיןולאניכרכוחובשמאלו.

משנה א(,דהוי מצילמימרדקמשמעלןדאף באשהסגי בקכ"האף דיש לה

וכתב,דמכלמקוםחשיבמוםשבגלוידחסרונומפורסם,וכמושמצינולעיל

רנ"באברים כדלהלן,אלאמשום חסרנקטיה,והאשהבכלליתרהוא.ועוד,

)מד,(:דנכפהאפילואחתלימיםפסול.

דמתניתין על כרחך לא איירא באשה ,דהא המטמאין באהל קחשיב,

טו(רש"י ד"ה איטר ברגל ,שכשמהלך עוקר רגל השמאל תחילה מה שאין

והיתירותשבאשהאיןבהןלטמאותבאהל,ועייןלקמןאותט.

דרךבניאדםכך.לכאורהנראהכוונתו,דכשהואעומדאויושבורוצהלילך

ח(גמ',זיל בתררובאדאינשי .הקשה הראשית ביכורים ,אמאי אזלינןבתר

עוקר השמאל תחילה ,ואמנם כך מבואר במרדכי )מנחות תתקסב( ,דאטר

זכריםולא בתרנקיבות,הא בעולם יש מחצהזכרים ומחצהנקיבות .וכתב,

מיקרימישעוקרשמאלתחלה.וכןכתבהנודעביהודה )תנינאאהע"זקנה(,

דשמא האיילוניות מצטרפים למחצהזכרים ,דאין להן אתהאברים היתרים

דהיינו מי שעל פי רוב עוקר שמאל תחילה] ,ועיין שם בדבריו ,דנראה

באשה,וכדאיתא ביומא )סד,(:דאפילו ביתולדאין לה].וכלקושייתואינה

דמספקאליה,בעוקרימיןעלפיהרוב,איחשיבשולטבימינואוחשיבשולט

אלאלשיטתרש"יבאותהבאה[.

בשתי רגליו[ .אמנם בהערות הגרי"ש אלישיב כתב ,שכמדומה שהיום אין

ט(רש"יד"החסר,בתוה"ד,ובאשהישב'ציריןוכו'.השיטהמקובצתהשלם

לסמוך אהאי סימן ,דאנשים רבים עיקר כוחם בימין ,ועוקרים רגל שמאל

הביאמתוס' חיצוניות שכתבו בשםר"י ,דרש"י לא דק,דהרי אותם אברים

תחילה.ועייןבאותהבאה.

באשהאינןמטמאיןבאהל,כדאמרינןלקמן,וכתב,דבלאוהכירש"ילאכיון

טז(רש"י ,שם .עיין באות הקודמת,אמנם בשו"ת הגרע"א )תנינא סימן מג(

החשבון] .אמנם רש"י סבר ,דהא דאותן אברים שבאשה אינם מטמאין

הביאמספרששהזרעוניערוגה)לר'זלמןעמריךמפראגסימןב(דאיןכוונת

באהל,היינודוקאבאברבפניעצמושישעליומקצתבשר,וכדמשמעברש"י

רש"יכן ,דהריפירשלהאדכתיב)שופטים כ,טז("איטרידימין" ,גמודיידי

לקמןד"הוכולן[.

ימינם ,שלא היו שולטין בה כאילו היתה אטומה ,וקשה לומר ,דבשביל

י(בא"ד ,וב' הנותרין לא ידענא וכו' .בגליונות קהלות יעקב כתב לבאר,

שעוקר רגל שמאל תחילה חשיב אטום ברגל ימין .ועוד ,דאם הוא פירוש

דמיירישהואיתרידשלימההיוצאתמןהמרפק,שמהמרפקעדסוףהידיש

דבריו ,הוה ליה לרש"י לומר כשעומד ורוצה לילך וכו' ,ולא כשמהלך ,וכן

שלשיםושלשהאברים,הרירפ"אאברים.

מה שכתב רש"י שאין כן דרך בני אדם ,הא לא ימצא אפילו מיעוט חשוב

יא(גמ' ,מעשה בתלמידיו של ר' ישמעאל ששלקו זונה אחת וכו' .כתב

שעוקרין תמיד רק ימין תחילה,אלא על פי רוב .ולהכי כתב לפרש דכוונת

בשו"תהחתםסופר )יור"דסימןשלו(,דעלכרחךבעינן למימר דאותה זונה

רש"י ,דעוקר רגל שמאל ופוסע חצי אמה ,ואחר כך מגביה רגל ימין ואינו

היתה גויה ,דהא מת ישראל אסור בהנאה ,ואסור ללמוד ממנו חכמות

פוסעאותולפניו,אלאשגוררומגביהוומעמידובשוה לרגלשמאל,דבכגון

ורפואות.והחזוןאיש)אהלותכב,לב(הוכיחמכאן,דכלהיכאדאינונהנה

מוכח דאין לו כח ברגל ימין לפסוע לפניו ,אלא לגוררה בתר שמאל ,וכתב

מגוףהמת,אלאהוויראיהבעלמא,ואינהנמכרתבשכר,לאמקריהנאה.

דפירושו מילתא דמסתברא ונחמד .אמנם בשו"ת חתם סופר )אהע"ז ח"ב

יב(גמ' ,שהוסיף לה הכתוב שני צירים ושני דלתות .כתב המגן אברהם

סימן צא( כתב ,דאף דראיותיו מוכרחים ונראה שכיון לאמת ,מכל מקום

ג

מסכת בכורות דף מה
ג טבת התשע"ב
חלילהלעשותכןלגביחליצה.

)כריתות יג (:בשם ספר זבח השלמים למוהר"ם גלאנטי ,דמכל מקום פסול

יז(בא"ד,איטרבידפסולדכתיבוטבלאצבעווכו'.הקשההראשיתביכורים,

משוםד"לא שוהבזרעושלאהרן" ,אודישאיזהלימודלפוסלו].ועייןבאות

אמאי לא פירש רש"י דאיטר יד פסול ,כעין שפירש גבי איטר ברגל דכתיב

הבאה[ .אמנם הקשה עליו ,אמאי אמרינן דהא דקתני אכל דבילה לוקה,

"לעמוד לשרת" ,הא גבי יד כתיב "ולקח" "ונתן" ,ומשום הכי בעינן כדרך

כמאן כרבי יהודה ,הא אף לרבנן הכי הוא] .דהיינו לשיטת הרמב"ם )פ"ו

שארלקיחהונתינה,דהויבימין.וביאר,לפימהשייסד האגליטל ]בפתיחה

מביאת מקדש ה"ו( ,דלוקין על פסולין "דאין שווין בזרעו של אהרן" ]עיין

לספרו[ ,דבענין "מלאכה כלאחר יד" יש שני אופנים ,א .שהמלאכה בלתי

לקמןאותכה[.ולכאורהישליישב,דהאשיטתהרמב"ם)פ"אמביאתמקדש

נפעלתכראוי,כמוהנזרעבעציץשאינונקוב,דאףשבאיכותהפועללאהיה

הט"ו וספר המצוות ל"ת עג( ,דלוקה משום שכרות אף על כניסה למקדש,

שינוי,ולאנחשב בכלמקום.ב.שהשינויבאיכותהפועל בלבדולאבנפעל,

ולהכילרבנןאינוחייבמלקות ,דהאלאעבד,דחיובאמשוםבעלמום אינו

כגון הכותב בשמאל ואימן את ידיו לכתוב כראוי ,דאינו חסרון אלא

אלאעלעבודהבמקדש)ש.א[(.ועייןלקמןאותכד.

במלאכת שבת דבעינן מלאכת מחשבת .והוא הדין הכא ,דבלקיחה או

כג(גמ' ,שכור מחיל עבודה בהדי מומי דמחילי עבודה בעי למיחשב .כתב

נתינה ,בנפעל אין שינוי ,אלא רק בפועל ,ולהכי אי לאו גזירה שוה ,הווי

החזון איש )בכורות סימן כו סקי"ג( ,דאף דתנן לעיל )מג (:גבן וחרום ,אף

מהני ,אבל לענין "לעמוד לשרת" איטר ואינו עומד ברגל ימין ,הוי שינוי

דמחלליעבודה,שאניהכאדבחדכללאכיילינהועםהפסוליםדלאמחללי

בנפעל,דהאמבואר בתוס'בזבחים)כד (.ד"ההואילורצפהמקדשת ,דרצפה

עבודה.ועוד,דלכאורהבלאוהכילאשייךלמיתניהכאשתויייין,דהאאינן

מקדשתאתהאדםלעבודעבודה,כמושבגדיכהונהמקדשיןאתהאדם.

בכלל מומין ,אלא דתני לה משום דאית ביה נמי פסול מום ,ומשום הכי

יח(בסוה"ד ,ואיטר דרגל נמי לעמוד ולשרת כתיב וכו' .הקשה בחידושי

פריך ,מאי נפקותא במה שהוא מום ,הא בלאו הכי מחלל עבודה .ולפי זה

הגרי"ז ,מהיכאגמרינןהאידינאדבעיעמידהדעיקרהבימין.וכתב,דאפשר

כתב ,דלשון הגמרא "בהדי מומי דמחילי עבודה בעי למיחשב" ,לישנא

דכוונתרש"ידפסולמשוםדאינושוהבזרעושלאהרן].ולכאורהצריךעיון,

בעלמאהוא,אלאדכיוןדחשיבליהבפרקידמומי,נקטלישנא דמומא.ועיין

היאךישלתלותכןבכוונתרש"י,האכתבלהדיאדבעינן"לעמודולשרת"[.

בחידושיהגרי"ז.

יט(מתני',והחרשוהשוטה .הקשו בשו"תהגרע"א )תנינאסימןסד( והמנחת

כד(גמ' ,שם .בתוספות בכתובות )י (:ד"ה אמר מבואר ,דאין הפסול אליבא

חינוך)מצוהערה,ח(.אמאיתנילהוהכאבכללפסולד"אינושוהבזרעושל

דרבנן משום "אינו שוה בזרעו של אהרן" ,דכתבו ,דכי היכי דאמרינן הכא

אהרן" תיפוקליה דהוו"מתעסקים",ומתעסקבקדשיםפסול.ותירץבשו"ת

דלרבנן אסור בעבודה אף דלא מחיל עבודה ,הוא הדין דאסור להורות.

אבני נזר )אורח חיים סימן רסא( ,שמתעסק אינו פסול רק בשחיטה ולא

אמנםברש"יד"הבהדי ,משמע דהפסולמשום"אינושוהבזרעושלאהרן".

בשאר עבודות ,דדוקא לענין שחיטה גלי רחמנא פסול מתעסק ולא ילפינן

ועייןלעילאותכב.

מינהשארעבודות.וכתבהראשיתביכורים,דכןמוכחנמיבזבחים )ס,(.עיין

כה(גמ' ,אכל דבילה קעילית וכו' נכנס למקדש חייב .הכא לא קתני אלא

שם.והלקוטיהלכות)עיןמשפטאותס,ע(כתב,דחרשדהכאלאוהיינואינו

נכנס למקדש .וכן איתא ביומא )עו (.ובנזיר )ד (.ובסנהדרין )ע .(:אמנם

שומעואינומדבר ,אלאמדברואינושומע,דבכהאיגוונאאינומתעסקדלא

בשבועות )כג (.ובכריתות )יג(:הגירסא ,ונכנסלמקדשועבד.ושיטתהרמב"ם

הוי שוטה] .אמנם הנודע ביהודה )קמא אהע"ז סימן נג( מסתפק ,אי בהאי

)פ"אמביאתמקדשהט"ווספרהמצוותל"תע"ג(,דחייבאףאכניסהלחודא

גוונא מפסל כלל .והמנחת חינוך )שם( כתב בפשיטות ,דאינו נפסל[ .וגבי

בלא עבודה .אמנם הראב"ד )שם( והרמב"ן )ויקרא י ,ט ,ובהשגות על ספר

חרש כתב ,דמיירי בעיתים שוטה ועיתים חלים ומיירי דבשעת עבודתו הוי

המצוות שם( והתוספות בכריתות )יג (:ד"ה ונכנס סבירא להו ,דאינו חייב

חלים .אמנםבשו"תהחתםסופר )או"חסימןסב(כתב,דשוטהכשרלעבוד

אלאאםעבד.

בעת חלמותו .ולא דמי לנכפה דאמרינן לעיל )מד (:דאפילו בגונא דאחת

כו(מתני' ,אלו כשרין באדם ופסולין בבהמה אותו ואת בנו וכו' .איתא

לימיםרוחקצרהבאהעליופסול,דשאניהתםדפירשרש"יד"הרוחקצרה,

בתורת כהנים )אמור ג ,ה הובא בתוס' יו"ט פ"ז מ"ז( ,דגמרינן לה מדכתיב

דשד שוכן בקרבו ,דלא נאה לו לעבוד לפני מלך הכבוד אפילו בעת שהוא

)ויקרא כא ,כא( "מום בו וגו'" לא יגש להקריב ,דמשמע דדוקא מום פוסל

שפוי,מהשאיןכןעתיםשוטהועתיםחלים,דכשהואחליםהוויכפיקחלכל

ולאשארדברים.ואמרינןהתםדאיצטריךקרא,משוםדלאנילףקלוחומר

דבריו.

מבהמהלפוסלו.

כ(מתני' ,רבי אלעזר אומר אף בעלי התלתולין פסולין וכו' .וכן פסק

כז(מתני' ,אותו ואת בנו .הקשה החזון איש )בכורות סימן כו סק"ג(,

הרמב"ם)פ"חמביאתמקדשהט"ו(.וכתבהחזוןאיש )בכורותכו,יג(,דהיינו

דלכאורהלאשייךביה"קולאבאדם",דהאאיןאיסוראותו ואתבנואלא

משוםדלאפליגיחכמיםעליהאלאדרביאלעזרשנהלה.וכדאמרינןלעיל

בשחיטה .וגבי אינו אלא לענין עבודה וביום אחד .ועיין מה שכתב ,והסיק

)מא (.גבי מתניתין דהתם .אמנם התוס' יו"ט )פ"ז מ"ו( הבין דנחלקו עליו

דתנילהאגבטריפהויצאדופן.

חכמים ,וכתב ,דהרמב"ם גריס רבי אליעזר בן יעקב ,וקיימא לן משנת רבי

כח(גמ',כהנתבתעבודההיא .כתב הפרימגדים )אשלאברהםאו"חסימן

אליעזרבןיעקבקבונקי.

קכחסקנ"ח(,דאיןלומרדאייריבשחטהאשהוקיבלבנה,דאפשרדשחיטה

כא(גמ' ,אמר ריש לקיש גבוה לא ישא גבוהית וכו' .כתב השפת אמת,

אינהעבודהלעניןזה.

דנראהדמייריבכהן,וכדישיהיובניוכשריםלעבודה.

כט(גמ' ,תנא נודר ועובד יורש ומגרש .בשו"ת רבי אליהו מזרחי )סימן נט(

כב(גמ' ,בשאר דברים המשכרים ודלא כר' יהודה .כתב בחידושי הגרע"א

כתב,דמדקתנייורדומגרש,ולאקתניואחרכךמגרש,מוכחדכלזמןשלא

ד

מסכת בכורות דף מה – דף מו
ג טבת – ד טבת התשע"ב
מגרשהפסוללעבודה.

ראשובןשמונה,והשניבןתשעה.

ל(רש"י ד"ה נודר ,בתוה"ד ,שלא תהנה ממנו והוא ממנה .הפרי מגדים

ה(בא"ד,והוציאנפלראשווהחזירו.כתבהתפארתיעקב )חוליןסח,(.דאין

)אשלאברהםאו"חסימןקכחסקנ"ח(העיר,אמאיהוצרךלומרשאוסראת

הכרח לפרש שהחזיר ראשו ,דהא שייך שיצא השני אף בלי חזרת ראש

שניהם.

הראשון ,כדמצינו לעיל )ט .(.והמהר"ם )שם( כתב ,דמכל מקום בסתמא אי

לא(בא"ד ,שם .כתב הפרי מגדים )אשל אברהם או"ח סימן קכח סקנ"ח(,

אפשרלשנילצאתאלאאםכןיחזירהראשוןאתראשו.

דמדוייק מדבריו ,דאין צריך לידור מכל נשים הפסולות ,ודלא כמו שפסק

ו(מתני' ,רבי יוסי הגלילי אומר בכור לנחלה ולכהן שנאמר פטר רחם

השלחןערוך)שםסעיףמ(.

בישראל .כתב המהרי"ט אלגאזי )סד ]א[( ,דאף דהאי קרא דפטר רחם



בישראל ,נאמר גם על בהמה ,מכל מקום בבהמה שהיתה ברשות עכו"ם
ובכרה ואחר כך קנאה ישאל ,מסתבר דאין לדרוש מהאי קרא לחייבו

פרקישבכור

בבכורה,דדוקאגביבכוראדםישסבראלדרושכן,כיוןדגרשנתגיירכקטן
דףמוע"א

שנולדדמי,חשיבכבריהחדשה,וכאילולאילדהכלל,מהשאיןכןבבהמה.

א(מתני',הבאאחרנפליםאע"פשיצאאתראשוחי .פירש רש"יד"ההבא,

ז(מתני' ,נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת וכו' ,בכור לכהן .כתב

דמייריכגוןשהיותאומים,אחדנפלשלאכלולוחדשיוואחדכלולוחדשיו

האחיעזר )ח"בסכ"ט,ו(,דלכאורהמוכח מהאדבנהשלמעוברתשנתגיירה

והוציא נפל ראשו חי וכו' .אמנם בחידושי הרמב"ן )חולין סח (.פירש דלא

בכור לכהן ,דבנה אינו צריך גרות ,דאי צריך גרות הרי הוא כקטן שנולד,

מיירי בתאומים ,אלא בנולד כולו ושוב נתעברה .וכתב המהרי"ט אלגזי )ס

ואיך יש בו דין בכור .והקשה על הרמב"ן ביבמות )מו (:שכתב ,דמעוברת

]א[(,דרש"יהוכרחלפרשדמייריבתאומים,בגיןקושייתהגמ' )לקמן עמוד

שנתגיירה בנה צריך גרות .וכתב ,דצריך לומר דמכיון שמתגייר ואינו

ב(אשמואלממתניתיןדהכא,דמבוארדביצאראשוהויילוד,ואםכןמשמע

מתייחס אחר אביו שהוא גוי ,מתייחס הוא אחר אמו הישראלית ,ולא

דמתניתין איירא בגוונא דלא הוציא הראשון אלא ראשו ,והיינו בלידת

אמרינןלגביהכקטןשנולדדמי,ואינוככלגרבכור.ועייןלקמןאותט.

תאומים.

ח(רש"י ד"ה נתגיירה מעוברת ,ובעלה עמה .הקשה בחידושי הבית מאיר,

ב(מתני',אע"פשיצאאתראשוחי .כתבהשאריתיוסף )סימןכה(,דמשמע

דברש"י לקמן )מז (.ד"ה אמאי ,מבואר דלא מיירי דנתגיירה בעלה עמה,

דמיירידוקאביצאראשו,אבלביצאכולוחי,הבאאחריואינובכורלנחלה.

דאקשינן התם דלימא ליה אתינא מכח גברא דלא מצית לאשתעויי דינא

אמנםהסמ"ע)חושןמשפטסימןרעזסקי"ג(כתב,שנפלאפילואםיצאכולו

בהדיה ,ופירש רש"י שם דלא ציית דינא ,והיינו משום דלא נתגייר הבעל,

אינו ולד ,והבא אחריו בכור לנחלה .וכתב הש"ך )שם סק"א( ,דכן מבואר

והחיוב אינו אלא על הבן ,ונשאר בצריך עיון .ועיין עוד מה שכתבנו שם

ברש"י חולין )סח (.ד"ה אע"פ .וכן הוכיח התוס' יו"ט )פ"ח משנה א(

באותיז.אמנםכתב,דאפשרדהאדהוצרךרש"ילפרשהכידנתגיירבעלה

מהרמב"ןהמובאבאותהקודמת.

עמה,דהאכיוןדאיתליהלוולדאב,אינויכוללהתגיירבלאאביו,דמבואר

ג(מתני' ,שם .כתבו הטור והשולחן ערוך )יור"ד סימן שה סכ"ג( ,דנפל

בשולחןערוך)יורהדעהסימןרסחסעיףז(,דאםישלקטןאב,איןמטבילין

שהוציאראשומת,הבאאחריוהויאפילובכורלכהן.אמנםהביאורהגר"א

אותואלאעלדעתאביו,ודווקאכשאיןלואבמטביליןאותועלדעתאמו,

)שםסקל"ט( כתב,דשגגהגדולההיא,דאיןחילוקלעניןבןשמונהאיהווי

ולהכי פירש דאף אביו נתגייר] .וצריך עיון ,דהכא איירי בעובר דאז ודאי

חי או מת .וכן כתב בגליון הגרע"א )שם סכ"ג( דבנדה )כו (.מבואר בתוס'

נגרראחר אמוולאצריךדעתאביו.ועוד ,דלא קתנידאביואואמוצריכין

ד"הסנדל,דאףבנפלהראשפוטר.וכתבהדגולמרבבה )שם(,דאףלשיטת

להתגייר כדי לגייר בנם ,ואם כן שמא מיירי דאביו גיירו אף דהוא עצמו

הטור והשולחן ערוך ,היינו דוקא בהוציא ראשו ,אבל בנולד כולו ,פשוט

נשארגוי[.

שפוטרהבאאחריו,דלאגרעמשפירמרוקםשפוטר.

ט(תוס'ד"הנתגיירהמעוברת,בתוה"ד,ובחינםפי'טעםזהדבלא"הלאובר

ד(רש"י ד"ה הבא אחר נפלים ,בתוה"ד ,כגון שהיו תאומים אחד מהם נפל

נחלה הוא משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי .רש"י ביבמות )צח (.בד"ה

שלאכלולוחדשיוואחדכלולוחדשיווכו'.כתב האורגדול )עלהמשניות

הא דאמר ,כתב דבהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה אין שייך לומר

הכאפ"חמשנהא(,דאףדאיןאשהחוזרתומתעברת ,ואםכןהיכימשכחת

כקטן שנולד דמי ,וכדמוכח מהא דיש לו שאר מן האם כישראל גמור.

להדאחד מהם בן קיימאואחדאינו בן קיימא,רש"י אזיללשיטתוביבמות

ובחידושי רבי שמואל )כתובות סימן יא אות ג( ביאר ,דסבירא ליה לרש"י

)יב (:ד"ה סנדל ,דהא דאין אשה חוזרת ומתעברת היינו דוקא בבן קיימא,

דדינא דקטן שנולד נאמר רק במי שחל בו דין גירות מצד עצמו,אבל עובר

אבל אם העיבור הראשון נפל ,יכולה להתעבר ,וכמו שכתבו בדעתו תוס'

שלא חל בו הגירות כי אם באמו ,והוא נעשה גר אגב אמו ,בזה לא חשיב

)שם( ד"ה שמא תעשה .והוסיף ,דאף לשיטת רבינו תם בתוס' )שם( ,דאף

כקטןשנולד.

בהאי גוונא אינה יכולה להתעבר ,אפשר לפרש ,דמיירי שנתעברו כאחד,

י(בא"ד ,ואע"ג דבעודו מצרי חשיב אביו גבי נחלה וכו' .כתב בחידושי

ואחד הוציא ראשו כשהיה בן שמונה והחזירו ,והשני יצא כשהגיע תשעה

הגרי"ז,דשיטתרש"י,דאףדעכו"םיורשאביו,היינודוקאמדיניבנינח,אבל

חדשים .וכן ביאר התפארת ישראל )שם( .ובחידושי חתם סופר )חולין סח(.

כשנתגייר ,כיון דלגבי ישראל ליתנהו לאותם דינים ,שפיר אפקרה רחמנא

תירץ,דמיירידקמאהוציאראשובסוףיוםאחרוןשלחודששמיני,קודםבין

לזרעיהאףלעניןירושה.

השמשות,ובתראיצא אחר צאתהכוכבים,ואםכן נמצאדהראשוןהוציא



ה

מסכת בכורות דף מו– דף מז
ד טבת – ה טבת התשע"ב
דףמוע"ב

)ז,טז(,דהדבריםסתומים,דממהנפשךאםניכרעלידיהפדחתלחודיהבלא

יא(גמ' ,אמר רבי שמעון בן לקיש פדחת פוטרת בכל מקום חוץ מן הנחלה

הפנים,אם כןאמאיאין מעידיןאלאעל פרצוףפנים עםהחוטם,ואם אינו

וכו' .פירש רש"י ד"ה חוץ ,דנפקא מינה ,דהבא אחריו בכור לנחלה .אמנם

ניכר על ידי הפדחת ,היכי הוי בכור לנחלה .וביאר על פי תשובת תוספות

הרמב"ם )פ"ב מנחלות ה"ב( הביא להאי דינא ,לענין דין בכור שיצא לאחר

יו"ט)מובאבתשובותהגאוניםבתראיסימןי(,דכתב,דהאדאיןמעידיןאלא

מיתתאביודאינויורשפישנים.דהיינו,דאםיצאהפדחתובחייאביו,פליגי

על פרצוף פנים עם החוטם ,היינו בסתם הכרה ,דאינו אלא בפנים ,אבל

רבי יוחנן וריש לקיש אי הוי בכור לנחלה .וכתב בחידושי מרן רי"ז הלוי

לזימנין משכחת לה נמי הכרה בטביעת עין על ידי הפדחת לחודיה ,וכיון

)שם( ,דשיטת הרמב"ם ,דאין נפקותא לענין הבא אחריו ,ומודה ריש לקיש

דלא כתיב "יכיר פנים" ,גלי קרא דלא בעי סתם הכרה ,אלא כל היכא

דהראשון הוי בכור לנחלה ,דביציאת פדחתו איכא "שם לידה" לכל דבר,

דאיתיהבהיכראדאפשר ,מהני,עיין עודשם.והגאון רבייוסף שאולנתנזון

אבל לענין נחלה אינו נוטל פי שנים אלא אם כן חל בו "דין יכיר" ,ומשום

)בעל השואל ומשיב( כתב) ,בהסכמכתו למדפיס את ספר שב שמעתתא(,

הכילאחרשהוציאהראשוןאתפדחתו,שובאיןהשנייוכללהיחשבבכור

דבאמת נקל להכיר בפדחת לחוד ,אבל בעגונה דצריכין להבדיל בין אותו

כלל,דהראשוןהויבכור,ונמצאדלאחריציאתושלראשוןחלבו"דיןיכיר"

איש לשאר אנשים ,בעינן שיראה פרצוף פנים עם החוטם .והסמ"ע )חושן

ונהיהבכורלנחלה.אמנםשיטתרש"י ,דכלהיכאדליכא"יכיר" ליכא"שם

משפט סימןרעזסק"ו(כתב ,דאףדאינוהכרהגמורה,מכלמקום כיון דהוי

לידה" לעניןבכורלנחלה,הלכךכלשלאיצאהאלאפדחתואיןכאןלידה

כילודחשיבהכרה].ודבריוצריכיםביאור[.

לעניןנחלה,והבאאחריונוטלפישניםאףשיצאבחייאביו.
יב(גמ',יכיראמררחמנא.כתבהמהרי"טאלגאזי)ס]ב[(,דלפיזההואהדין

דףמזע"א

ביציאתרובודרךמרגלותיודנחשבלידהבכלמקום,מכלמקוםלעניןנחלה

א(גמ' ,גר שנתגייר כקטן שנולד דמי .החתם סופר )בחידושיו לעבודה זרה

לכוליעלמאלאהויבכור,דהאבעינןיכירוליכאהכרהבלאפרצוףהראש.

סד .ועל התורה נשא יב,ג( הביא דהקרית ספר )פי"ד מאיסורי ביאה הי"ב(

אמנםהשבשמעתתא )ש"זפט"ו(הביאדעתרבינותם,דמהנילעדותאשה

כתב ,דילפינן לה מהא דאמרינן בבבא קמא )קט (.ובסנהדרין )סח (:דקרא

טביעות עין ברוב הגוף אף ללא ראש ,והא דצריך פרצוף פנים עם החוטם

ד"ואם אין לאיש גואל להשיב האשם" ,מיירי בגזל הגר דאין לו יורשים,

היינו כשמעידבסימנים,וכתב ,דכןמוכחמסתימתהפוסקיםגביבכור,דלא

דהיינומשוםדגרשנתגיירכקטןשנולדדמי.וכןכתבבחידושיהמהר"םשיק

הזכירודאםיצארובולאהויבכורלנחלהדהאבעינןיכירוליכא,ועלכרחך

)סנהדריןשם(.אמנםהחתםסופרכתב,דמהאליכאלמילף,דאיכאלדחויי

דאיכא היכירא ,אף ללא הכרת הפרצוף] .והפרי מגדים )כללי טביעות עין

דמייריבשתוקי,עייןשם.והראב"ן)יבמותכב(:כתבאסמכתאלזה,מ"ואת

סוףסימןקי(מצדד,דכלהראשוניםמודיםלרבינותם,ולאנחלקועליואלא

הנפשאשרעשו בחרן",דאמרובבראשיתרבה,אברהםמגייר אתהאנשים

בנמצאבמים,עייןשם[.ובשו"תחתםסופר )אבןהעזר סימןנד(כתבבשם

ושרה מגיירת את הנשים ,והפסוק מעיד שאברהם ושרה שגיירום עשו

הבית אפרים ,דאפשר לומר ,דכשנולד ממש לא בעי יכיר ולידת רובו הוי

אותם,ולאיולדיהם.ובספרהגימטריאות )המיוחסלרבייהודההחסידכרך

ככולו.אמנםהסיקכשיטתהמהרי"טאלגזי.

א' ענינים שונים אות ג( כתב ,דגמרינן לה מדכתיב )מלכים א ,יח ,יב(

יג(גמ',פדחתפוטרתבכלמקום.כתבהטור )חושןמשפט רעז סעיףג(,דסגי

בעובדיהו ,דהיה ירא את ה' מנעוריו ,והרי גדול בשנים היה כשנתגייר.

ברוב פדחת אפילו לגבי נחלה .אמנם הב"ח )שם סק"ג( סבר ,דלנחלה לא

והריטב"א )יבמות מח (:כתב בשם רבו הרא"ה דלרבי יוסי )שם( יליף לה

מהנירובפדחתדבעינןהיכראוליכא.והכסףמשנה)פ"ימאיסוריביאהה"ו(

מדכתיב)רותב,יב("ישלםה'פעלךוגו'",דדרשינןאשרבאתהיוםלעולם.

כתב,דרובפדחתלאמהניבכלהתורהכולה ,דרקכלהפדחתהויליהרוב

והבעל הטורים )דברים כד ,יז( על הפסוק "לא תטה משפט גר יתום" כתב,

ראשו.וכןהוכיחהרש"שמדחייתהגמ'להלן"עדהחוטם".

דהא דלא כתבה התורה גר ויתום ,משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי.

יד(תוס'ד"המאיטעמא,בתוה"ד,דאפי'רבייוחנןלאפליגדהאדקאמראף

ובלבוש )יור"ד רסט ,א( משמע דהוא מסברא ,דכתב דאמרו חז"ל דהדעת

לנחלהמשום דקסברדהפדחתנמיהויא היכרא.הקשההשבשמעתתא )ו,

נותן שגר שנתגייר ומקבל עליו עול תורה ומצוות ,ודאי נתערה עליו רוח

טו( ,הא לרבי יוחנן דין נחלה אינו חלוק כלל משאר דברים ,דאם לא יצא

ממרום ונעשה איש אחר ,וכל קרוביו אינם עוד קרוביו .וכן כתב האלשיך

פדחתואינוכילודלכל דברואםיצאפדחתוהא פוטראףלנחלה] .ולשיטת

)ויקרא יט ,לג( ,דבהתגיירו מקנים לו מן השמים נפש חדשה מתחת כנפי

המהרי"טאלגזי שהבאה באותיב אתישפיר,דנפקאמינהבגונאדיצארובו

השכינה ,ונמצא שהוא כנולד ממש ,כי הנפש הלא טהורה שהיתה בו

דרך מרגלותיו[ .וכתב להוכיח מדבריהם כשיטת הב"ח שהבאה באות

העבירוהממנו.והמשךחכמה)דבריםה,כז(כתב,דמדכתיבאחרמתןתורה

הקודמת ,דלענין נחלה לא מהני רוב פדחתו דליכא היכרא ,מה שאין כן

"שובו לכם לאהליכם" ,אף שלפני מתן לתורה היה מותר להתחתן עם

לשארדינילידה.

עריות,אלאשמעמינהדגרשנתגיירכקטןשנולדדמי.ועייןנמיבמהשכתב

טו(רש"י ד"ה הכרת פניהם ,בתוה"ד ,ופשטיה דקרא בנואפים כתיב וכו',

השב שמעתתא בהקדמה לספרו בשם הגור אריה .ובספר קול סופר )דמאי

שהקב"ה צר את הממזר בצורת המנאף .כתב המהרש"ם )ח"ז סימן פט(,

אות קמ( כתב ,דילפינן לה מהא דאמרו במדרש רבה )בראשית לט ,ז(

דמכלמקוםאיןלסמוךעלכךלמעשהלפסולאתהבן,דהאשייךשידמהלו

"ואעשך",שאניעושהאותךבריהחדשה.

עלידיכחהדמיוןשלאמו,עייןשם.

ב(גמ' ,ר' יוחנן אמר קיים פריה ורביה .הקשה הטורי אבן בראש השנה

טז(גמ' ,ואיבעית אימא יכיר לחוד והכרת פנים לחוד .כתב השב שמעתתא

)כח ,(.מהא דאמרינן התם ,דמי שאכל מצה בהיותו שוטה ונתרפא ,צריך

ו

מסכת בכורות דף מז
ה טבת התשע"ב
לחזורולאכול,משוםדבההיאשעתאלאוברחיובאהוא ,דמאישנאמהכא

ביאורהגר"אבאותהנ"ל[,מאימקשיהכאממתניתין,נימאדמיירידבניולא

דאמרר'יוחנןדקייםפריהורביהאףדהולידבהיותוגוי.ותירץ,דשאני"פרו

נתגיירועמו.

ורבו" דעיקר המצוה משום "לשבת יצרה" ,וכיון דיש לו בנים אינו מצווה

ט(גמ' ,דאיעבר מעובד כוכבים .ביאר בחידושי רבינו חיים הלוי )פט"ו

בפרוורבו,אףדבאמתלאקייםמצוות"פרוורבו".והמנחתחינוך )מצוהא,

מאיסורי ביאה ה"ט( ,דבחלות שם לוייה איכא תרי דיני ,א .דין "משפחת

יד( כתב ,דשאני פרו ורבו דגדר המצוה היא שיהיו לו בנים ,וקיום המצוה

לוייה",שהואיסודכלדינילוייה,להכשרולעבודתהלוייםולכלדיןמתנות

הואבכלרגעורגעשישלובנים,והבעילהאינהאלאהכשרמצוה,ומשום

לוייה .ב" .דין לוייה" שאינו תלוי במשפחה .דבדין "משפחת לוייה" הכל

הכימתקיימתבוהמצוהבגירותו.

הולךאחרהאב,מקראד"למשפחותםלביתאבותם",אבל "דיןלוייה" אינו

ג(גמ',שם.הרמב"ם)פט"ומאישותה"ו(פסקכרבייוחנן,אמנםכתב,דהיינו

תלוי במשפחה ,ומהני נמי צד אמו לאשוויי לוי .והפטור של לויים בפדיון

דוקא כאשר נתגיירו בניו עמו .וביאר המגיד משנה ,דצריך שיהיו לו בנים

אינו תלוי כלל בדין לוייה של משפחת לוייה ,על כן מהני נמי חלות לוייה

ישראלים.אמנםהביתשמואל)אהע"זסימןאסקי"ב(הוכיחמתוס'ביבמות,

הבא מצד אמו ,והא דאיתמר בסוגיין" ,אי דאיעבר מישראל למשפחותם

המובא באות הבאה ,דלא כשיטת הרמב"ם .והביא ,שכן פסק המהרי"ל

לבית אבותם אמר רחמנא" ,היינו כיון דמהניא משפחת האב למיחל עליה

)תשובהקצו(,שגםאםלא נתגיירובניו,קייםפריה ורביה.וכןהוכיחרבינו

שם משפחת ישראל ,ממילא פקע מיניה דין לוייה לגמרי ,וחייב גם בפדיון,

אברהםמןההר)יבמותסב,(.מהאדמדמינןלהלעניןנחלה,והיינובודאיאף

מהשאיןכןבנכריהבאעלבתישראל ,דליתביהשוםחלותשםמשפחה,

בלא נתגיירו בניו .וכן הוכיח בספר מנחה חדשה )מצוה אות ז( מסתימת

שפיר דינו חלוק ,דאף דלית ביה דין "משפחת לוייה" ,מכל מקום שם לוי

הרמב"ם )פ"ב מנחלות הי"ב( ,דלגבי נחלה בכל גווני אין לו בכור לנחלה.

שאינו תלוי במשפחה לא פקע מיניה ,ומיפטר מדין פדיון של חמש סלעים.

והקשה ,אם כןמהעבדינןצריכותאהאלאמייריבחד גוונא.אמנםהקרבן

אמנם בשו"ת אבני נזר )אבהע"ז סימן טז( נקט ,דהוי לוי גמור לכל דיניו.

נתנאל)יבמות פ"וסימןואותמ(כתבמכחהוכחהזו,דאףלגבינחלההא

והחזון איש )אהע"ז ו ,ו( נסתפק .אמנם בסימן מט )סקי"ז( מצדד לומר,

דאין לו בכור לנחלה מיירי דוקא בלא נתגיירו בניו עמו .וכן מוכח בביאור

דלשארדבריםדינוכישראל,ורקלעניןפדיוןמהניצדלויהשבאמולפוטרו.

הגר"א)אהע"זסימןאסקי"ז(המובאלהלןאותח.

י(גמ' ,שם .הקשה בשו"ת בנין ציון )סימן קד-קה( ,דנימא דכשם שזינתה

ד(גמ' ,שם .כתבו תוס' ביבמות )סב (.ד"ה בני ,דאף דלענין כמה דברים

מהעובדכוכביםזינתהנמימכהןומלוי,ואיךהכהןמוציאמספק,והאקיימא

מודהרבייוחנןדאמרינןדגרשנתגיירכקטןשנולדדמי,מכלמקוםמסתברא

לןדאיןהולכיןבממוןאחרהרוב.ותירץ,לפימהשכתבותוס'בסנהדרין)ג(:

ליה לרבי יוחנן הכא ,דכיון דבנכריותו היה זרעו מיוחס אחריו ,מיפטר נמי

ד"ה דיני ,דברוב גמור מודה שמואל דאזלינן אחר הרוב ,והכא נמי אזלינן

כשנתגייר.

אחר רוב בני אדם שאינם כהנים ולוים .עוד תירץ ,על פי מה שכתב

ה(תוס' ד"ה דבהיותו עובד כוכבים ,בתוה"ד ,ובפ"ק דקידושין משמע דהם

ההפלאה ,דשמואל לא אזיל בממון אחר הרוב דוקאהיכא שדנים על ממון

בני נחלה וכו' .כתב המהרש"א דמשם אין סתירה לדבריו  ,דשם לא אמרו

גרידא ,אבל היכא דעיקר הרוב הוא גם לאיסור ,וכגון הכא דפסקינן על פי

שהםבנינחלהאלאבגיותן,אבלהכאפירשרש"ימשנתגיירו,ובהאיגוונא

רוב,דאיןהולדזוכהבתרומותומעשרות,אזלינןנמיבממון אחרהרוב .עוד

קאמר התם דלאו בני נחלה .אלא דפירוש רש"י בשמעתין אדחי ליה ,דהא

כתב ,דאפשר דבפדיון הבן מודה שמואל דאזלינן בתר הרוב ,דהא גילתה

בגיותן קאמר הכא דאינם בני נחלה .ובחידושי הגרי"ז כתב ליישב דברי

התורהבמהשחייביןלפדותביוםשלשיםדלאחיישינןלמיעוטטריפות.

רש"י ,שכוונתו להוכיח ,דמהא דבנו אינו יורשו כשנתגייר משום ד"כקטן

יא(גמ' ,ולא תימא אליבא דמ"ד אין מזהמין את הולד אלא אפילו למאן

שנולדדמי",עלכרחךדפרשהדירושהבעכו"םובישראלחלוקין,דהרידוקא

דאמרמזהמין וכו'.פירש רש"י ד"הולאתימא,דמאן דאמראין מזהמין את

בדיניםהמתחדשיםעלידיהגירותאמרינןכקטןשנולד,ולהכיסלקאדעתין

הולד היינו המאן דאמר דהולד כשר דבתר אימיה שדינן ליה .אמנם תוס'

דישלובכורלנחלה.

ד"ה ולא תימא פירשו איפכא ,דמאן דאמר מזהמין הוא דאית ליה דהולד

ו(תוס'ד"הוהאעבד ,בפ'הבאעליבמתוקאמרבלשוןאחרדמעיקראנמי

כשר ומטעמא דשדינן ליה בתר אביו ולא שייך בו ממזרות .והנה נחלקו

בני פריה ורביה נינהו ולאו בני חיוב קאמר וכו' .אמנם השאלתות )קסה(

הראשוניםבביאורהמאןדאמרדהולדכשר,דהריטב"אקדושין)עה(:סבירא

כתב,דעובדיכוכביםחייביםבפריהורביה.

ליה ,דהוי ישראל כשר ואינו צריך גירות .וכן כתב המהרש"א )שם( בשם

ז(גמ' ,תנן מי שלא היו לו בנים וכו' .הקשה הראב"ן )בתשובות סימן נח(,

התוספות ישנים.ואמנם הפסקי תוס' )שםאותקמב(כתב,דהריהואכעובד

אמאי לא הקשה אף לריש לקיש מהא דתנן דאינו בכור לכהן ,אלמא דלא

כוכבים .והשער המלך )פט"ו מאיסורי ביאה ה"ג( כתב ,דבסוגיין מוכח

אמרינן כ"קטן שנולד דמי" .ותירץ ,דשאני פדיון דגלי קרא דכל פטר רחם

כשיטותדהויישראלכשרדאיהויגויוצריךגירות,אםכןיפטרמפדיוןמדין

בישראל ,דבעי שפטירת הרחם תהיה דוקא בישראל ולא קודם לכן ]ודלא

עכו"ם.והאחיעזר )ח"ב,כט,ו( והחמדת שלמה )סימןב(בשם הגאון מליסא

כדרשתרבייוסיהגלילי[.וסבררישלקישדהיכאדגליגליהיכאדלאגלילא

תירצו ,דאף אי צריך גירות ,מכל מקום לאחר שנתגייר שוב מתייחס לאמו

גלי.ורבייוחנןלומדבכורלנחלהמבכורלכהן.

למפרע,דהאדמתייחסתחילהלאביו,לפישגויםבגיותןאיתלהוחייס,אבל

ח(גמ' ,אלא לאו מגר שהיו לו בנים ונתגייר וקתני בכור לנחלה .הקשה

בגירותןדליתלהו חייס,מתייחסלאמו.ובחידושי הגרנ"ט )יבמותסימןיא(

הביאורהגר"א )אהע"זסימןאסקי"ז(,לשיטת הרמב"ם לעיל באות ג ,דלרבי

כתב לבאר ,דאף אי נימא דצריך גירות ,מכל מקום בתולדה הוא חשוב

יוחנן אין הבנים מתייחסים אחריו אלא היכא דאף הם נתגיירו ]להבנת

ישראל משום אמו ,אלא דלענין קדושת ישראל למצוות מתייחס הוא בתר

ז

מסכת בכורות דף מז – דף מח
ה טבת – ו טבת התשע"ב
אביו,ולהכיאחרשנתגיירצריךלהתחייבבפדיוןדחשיבפטררחםבישראל.

אינם ממורחים ,וטעות סופר הוא[ ,דאינו צריך ליתן התרומה לכהן.

יב(גמ' ,ושאני התם דאמר קרא פטר רחם בפטר רחם תלא רחמנא .כתב

והראשיתביכוריםהקשה,דלאדמי,דהתםהיהבידהמורישלהפרישולעכב

בשו"תהלכותקטנות)ח"בסימןרפח(,דהתורהגילתהלנובזהדלעניןפדיון

לעצמו,מהשאיןכןהכאדתוךשלשיםלאהיהבידולפדותוכללדעדייןלא

הבןאזלינןבתריחוסאם,ולפיזהכתבהלכהולאלמעשהדבנהשלהכהנת

נתחייב ,וכשיגיע שלשים חל החיוב על הבן מצד עצמו .וכן כתב המהרי"ט

מישראלפטורלפדותאףאתבנוובןבנועדעולם.

אלגזי )סז ]ג[(בטעמאדרבחסדא.וכתבהדרךאמונה )פי"אמבכוריםהי"ב



בביאורהלכה(,דסביראליהלרבהבררבהונא,שאיןהבןחייבמצד עצמו,

דףמזע"ב

אלאהויתשלומיחיובהאב,ואםכןכשהאבאינוחייבבנתינהאלאמפריש

יג(גמ',כל היכא דמתהאבלאחרשלשיםדכוליעלמאלאפליגידאיןהבן

לעצמו ,אין על הבן חיוב יותר ממנו ,ואף שהתורה חייבה אפילו במקום

חייבלפדותאת עצמושהריזכהאביובפדיונו .כתבהשיטהמקובצת השלם

שאין אב כלל ,כגון שהאב גוי ,היינו משום דהתורה לא חילקה ,אבל מכל

בשםהרא"ש ]ועייןגםרא"שסימןג[,דמכלמקוםאםהיההאבקיים,היה

מקוםבמקוםשישאבאושהיהאב,הוותשלומיןשלהאב.

צריךלפדותואףשהואכהן,דהטעםשהכהניםפטוריםהיינוכשהולדכהן,

יז(רש"י ד"ה אמאי לימא ליה אתינא מכח גברא ,דלא ציית דינא .הקשה

מטעמא דאיתא לעיל )ד" ,(.אם הפקיעה קדושתן של לוים קדושת של

הרש"ש ,האאפילו צייתדינאפטורמלשלם,לאמיבעיאהיכאדלאנתגייר

ישראל במדבר ,לא יפקיע את של עצמן" אבל אם הבן חלל ,חייב האב

דודאי לא שייך ביה מצוות פדיה ,אלא אף בנתגייר מכל מקום הרי אינו

לפדותו ,ומפריש חמשה סלעים ופודהו ,ומעכבן לעצמו .וכן דייק המהרי"ט

אביו ,וכדכתבו רש"י גופיה לעיל )מו (.ד"ה נתגיירה ותוס' )שם( ד"ה

אלגאזי )אות סז סק"ג( מלשון רש"י ד"ה שהרי וכמו שכתבנו באות הבאה.

נתגיירה .וכן רבינו גרשום פירש הכא ,דאתינא מכח עובד כוכבים דלא

אמנם מתוס'ד"ההבן הוכיח,דאין האב צריךלהפרישוכדביארנובאות טו,

איחייב.ועייןלעילדףמו:אותח.

וכן כתב השיטה מקובצת השלם בשם התוספות חיצוניות .ועיין עוד מה

יח(גמ',לאהוכרוובסוףנתערבואיןכותביןהרשאהזהלזה .בבבאבתרא

שכתבנובאותהבאה,טעםהסובריםדבעיהפרשה.

)קכז (.איתא ,דדרשינןלהמיתוראדקרא"והיההבן הבכורלשניאה",דבכור

יד(רש"יד"השהרי,דאינמייהיבהאבהוהמפרישליהושקילליהלנפשיה

ולא ספק .וכתב המהרי"ט אלגזי )סח ]ב[( ,דלפי זה לא נתמעט אלא חלק

וכו' .כתב המהרי"ט אלגזי )סז ]ג[( ,דמדוייק ברש"י כשיטת הרא"ש המובא

הבכורה .והקשה ממשמעות רש"י הכא ד"ה כותבין ,דכתב דהיכא דלא

באות הקודמת,דהאב מצריךלהפרישחמשה שקליםונוטלןלעצמו ]אמנם

הוכרו מעולם אין כותבין ,דלא היה להם זכיה מעולם בנכסי האב ,דהיינו

השיטהמקובצת השלםהביאעלדברי רש"י תוספותחיצוניות שכתבו,דאין

נמיבחלקהפשיטות .וכןמהאדסתםולאהזכירכללדהולדותהיובכורות

האב צריך להפריש[ וביאר ,דסברי דפדיון הבן הוי כשאר מתנות כהונה,

לאביהם לענין נחלה ,משמע דמיירי אף בירושת פשוט .וכתב ,דדעת רש"י

דמשעת הפרשה הוי ממון כהן ,דילפינן ליה מהיקש דהוקש בכור אדם

דרביינאילאסביראליהדרשאדבבבאבתרא,אלאדנקטהכימסברא.ולפי

לבכור בהמה טמאה ,מה התם משעת הפרשת נעשה השה ממון כהן ,אף

זה כתב ,דלשיטת הסוגיא בבבא בתרא דממעטינן לה מקרא ,היינו אפילו

בכוראדםכן.והשערי יושר )ש"הפכ"ה(ביאר,דאיכאתרידיני בפדיון הבן,

הוכרומתחילה,ועיין עוד שם.אמנםכתב ,דהביתיוסף )חושןמשפט סימן

דין פריעת חוב ממון המתקיים בנתינה לכהן ,ומצוות פדיון בעלמא

רעזסקי"א(הביאבשםרבינו ירוחם דינאדרבי ינאירקבחלקבכורה,אבל

שמתקיים בהפרשה.ועיין בתשובתהרשב"א )ח"אסימןיח(דכתב,דהברכה

לחלק פשיטות מהני הרשאה אף כשלא הוכרו מעולם .וכן הביא מהב"ח

בפדיון הבן אינה על הנתינה אלא על ההפרשה .ובהגהות לתוספות שאנץ

)שם( והפרישה )שם סקי"ג( .אמנם כתבו דדרשינן לה מקרא דיכיר דבעינן

)להגרי"דאילן(כתב,דיש לבארענין ההפרשה ,על פידבריהספורנו )שמות

שהוכרו מתחילה ,ותמה עליהם דבבא בתרא )שם( דרשינן לה מיתורא

יג,טו(שכתבאהאדכתיב"וכלבכורבניאפדה",כדישיהיומותריןבעבודת

ד"והיההבןהבכורלשניאה".

חול,והפקעתקדושתונעשיתבהפרשה.

יט(גמ' ,ראשון לנחלה לא וילדו לו בעינן לחמש סלעים נמי לא פטר רחם

טו(תוס' ד"ה הבן ,בתוה"ד ,ותימה דבפ"ק דקדושין וכו' וה"נ האי בן שאין

בעינן.כתבבחידושיהגרי"ז,דמבוארהכאדלאמטעםאחדנתמעטמלהיות

אחרים מצווין לפדותו לא יהא חייב לפדות עצמו .כתב השיטה מקובצת

בכורלנחלהולכהן,אלא לנחלהנתמעטמשום דהוי חסרוןבלידה ,ולבכור

השלם בשם הרא"ש ,דמהכא לא קשה כולי האי ,שהרי האב חייב לפדותו

נתמעטדלאהויפטררחם.

אלאשמעכב הפדיוןלעצמו.וכתב המהרי"טאלגזי )סז]ג[(,דתוס' דהקשו,



סברי ,דאין האב צריך להפריש וכשיטת תוספות חיצוניות .אמנם הרש"ש

דףמחע"א

כתב ,דעיקר תמיהתם אינה אלא אמתניתין דנתגיירה מעוברת וכו'] .וכן

א(מתני',מתאחדמהןבתוךשלשיםיוםהאבפטור.רש"ילקמן )עמודב'(

הרא"ש לא כתב אלא דמהכא לא קשה כולי האי ,ולא כתב דאינה קושיא

ד"האםלכהן,ולקמן )מט(.ד"היחזיר כתב,דהאדפטור,לפישנתבררדנפל

כלל.וכןהתוספותהרא"שבקידושין)כט(.הקשהמהכאולאתירץכן[.

הא .אמנם תוס' )שם( ד"ה מת כתבו ,דבחנם פירש כן ,דהא אפילו קים לן

טז(גמ' ,דאמר ליה אתינא מכח גברא דלא מצית לאשתעויי דינא בהדיה.

ביהדכלולוחדשיופטור",דבבןחדשתלהרחמנא".ועייןמהשכתבנובדף

ביאר השיטה מקובצת השלם בשם הרא"ש ,דכמו דלא היית יכול הוציא

מטאותב.

ממנו אם היה חי ,כך לא תוציא ממני ,כי כל כוחו וזכותו ירשתי ,והוי

ב(גמ',אםנתנועדשלאחלקונתנו.כתבהשיטהמקובצתהשלםבשםתוס'

כישראל שירש מאבי אמו טבלים ממורחים ]כן צריך לומר ולפנינו איתא

חצוניות,דהאדקתניאםנתנוהיינודחייביםליתן,אלאדאםלאנתנווחלקו

ח

מסכת בכורות דף מח
ו טבת התשע"ב
פטורים .והא דנקט לישנא דדיעבד "אם נתנו" ,משום סיפא ,ואם לא וכו',

)פא ]ח[( ,דהמיעוט חמש ולא חצי חמש ממעט דצריך שישתעבד בחמש

דרצהלומראםלאנתנו.

סלעים ,וכל שאינו מחויב בכל החמש סלעים אינו חייב ליתן כלום ,אבל

ג(מתני',זכרונקבהאיןכאןלכהןכלום .עייןגמ' לקמן )מט,(:ומהשכתבנו

כשישלוחיובחמשסלעיםמשתעבדבכולםואינםמעכביםזהאתזה,ולכך

שםבאותטז.

כתב ,דאם אין בידו מחמת עניותו אלא חצי חמש ,אינו צריך להחמיץ

ד(גמ',א"רירמיהזאתאומרתשנייוסףבןשמעוןשהיובעיראחתולקחו

המצוה ולהמתין עד שיהיה לו חמשה סלעים אלא יתן מה שבידו ויקיים

שדהבשותפותבעלחוב גובהאותהמהם וכו' .כתבהקצות החושן )סימןמט

חלקמהמצוה,אףאםלעולםלאנתןהכלשכרמקצתמצוהבידו.ובשו"ת

סק"ט( ,דמבואר בדברי רבי ירמיה דהשטר חשוב למוכיח מתוכו ,דאי לאו

עונגיו"ט)סימןק(מצדדקצת,דאבדאיןלוחמשהסלעיםאיןלומצוהליתן

הכי ,לא הוי שטר ואינו יכול לשעבד הקרקעות .וביאר סברת רבי ירמיה

מקצת שבידו,אמנם בסוף מסיק ,דאף כשאיןלו חמשה סלעים אין המצוה

דכיון דהשדהשייכתלשותפיןאלו,חשיבדמוכח מתוך השטרדנשתעבדה.

פוקעתממנו.

ועייןעודבאותו.

י(גמ',א"רירמיהזאתאומרתשנייוסףוכו' .ביאררש"יד"הולקח ,דהכא

ה(גמ',אמררבאמכדינכסידבראינישוכו'.כתבהמהרי"טאלגזי)סט]ג[(,

נמיסביראליהלרבייהודהדהאחיןשחלקולקוחותהןדאיןברירה.והקשה

דרבי ירמיה סבר ,דהא דקיימא לן שיעבודא דאורייתא אינו מדין ערב

בחידושי הגרע"א ,הא כתבו תוס' בגיטין )מז (:ד"ה טבל ,דאף אי הוי

כשיטת רבא ,אלא הוי מקרא ד"יוציא אליך העבוט החוצה" ,דהיינו דדמי

כלקוחות היינו דהוי ספק לקוחות שמא לא נפל לזה חלקו ,דהא הא דאין

החוב מקנים שעבוד בנכסי הלווה ,כדין קונה קרקע בכסף .וכן הוכיח

ברירה לא הוי ודאי דלא קיבל חלקו אלא ספק .וכתב ,דאי נימא דמוציאין

מהרשב"ם בבא בתרא )קעה (:ד"ה שיעבוד דאורייתא .אמנם עיין באות

ממון בספק ספיקא ,ניחא ,דהכא איכא ספק שמא הוא הבכור ואם תמצי

הקודמת ובאות הבאה בשם הקצות החושן דפליגי ,אי סגי בשטר המוכיח

לומרדאחיוהבכור,מכלמקוםאפשרדלקחחלקאחיו.והמלבושייו"ט)דיני

מתוכורקכלפיהערב.

ברירה סימן יד( כתב ,דבהכרח צריך לומר דרבי ירמיה סבירא ליה דאין

ו(גמ' ,מי איכא מידי דלדידיה לא מצי תבע ליה ולערב מצי תבע .הקשה

ברירההואמטעםודאי,ותמהעלהתוס'דלעיל.

השפתאמת ,האכתבהרמ"א )חושןמשפט קכט,ח( ,דהיכאדהלוהמכחיש,

יא(גמ' ,ואי בחברך מסיקנא משתעבדא לי מקמי בידך .כתב האורים )סימן

אפשרלתבועאתהערב,והכינמיבשנייוסףבןשמעוןשאחדמהםהמשקר,

מט,סק"ל(,דלאיכוללומרלוהנחתילךמקוםאצלהשנילגבותממנו,דכיון

למה לא נגבה מהנכסים הערבים .והקצות החושן )סימן מט סק"ט( כתב,

דאין יכול לגבות ממנו ,הוה ליה כאילו אין לו בני חורין ונשתעבדו נכסים,

דכוונת רבא ,דכיון דאין השטר מוכיח מתוכו אלא כלפי השדה ולא כלפי

דגובהמנכסיםמשועבדים.

הערב,וכמושכתבנובאותג,להכיקאמרדכיוןדהלוהלאחייבדאינומוכיח

יב(גמ',אמררבאמכדיוכו',וכולהכלישנאקמא.הרמב"ם )פי"אמבכורים

מתוכואםכןגםהערבפטור.אמנםכלזהשייךגבישנייוסףבןשמעון,אבל

ה"כ(פסק,דאףבמתהאבתוךשלשיםיוםאףשחלקוהכנסים,ינתןחמשה

לגבימתניתיןדהויחיובאממילאולאמכחהשטראיןשייךלומרכן.וצריך

סלעיםמןהנכסיםלכהן,לפישכברנתחייבוהנכסים.וכתבהטור)יור"דשה

לומרכמושכתבהשפתאמת,דהכאלאדמילפסקהרמ"א,דהכאהספקאף

סעיףכו(,דאינונראהכן ,דבגמ' מבואר דבמתהאבתוךשלשיםיוםאפילו

לבנים ואין הם משקרים ,ובכהאי גוונא אין הערב חייב .וכן כתב בחידושי

לא חלקו ,פטורין .וכתב הכסף משנה ,דהרמב"ם סבר דלישנא קמא פליגא

הגרע"א)בבאמציעאפ(.דהיכאדהערביודעשהלוהאינויודע,פטור.

אלישנא בתרא ,וסברה דלרבי יהודה אין כל אחד יכול לדחות את הכהן,

ז(גמ' ,וקי"ל דלא יתבע מן הערב תחלה .וכן כתב הרמב"ם )פכ"ב ממלוה

כיוןשאףעלפישהאבמתבתוךשלשיםיום,כשהגיעיוםשלשיםחל חיוב

ה"א(אףלגבישיעבודנכסים,דאיןיורדיןלנכסיהלוהתחילהעדשיתבענו

האבעלהנכסים.והמהרי"טאלגזי)סט]ג[(כתב,דהרמב"םפסקכרביירמיה

המלוהללוה.וכתבהמהרי"טאלגזי )סט ]ג[( ,דהיינואףאינימא דשיעבוד

משוםדסביראליהדשיעבודהואקניןכמושנתבארלעילאותה.

קניןהוא)עייןאות ה( ,ומשוםדהויכתנאישלאיגבהמהנכסיםרקאםלא

יג(רש"יד"הוילדוב'זכרים ,במחבאשנתערבו.כתבהביתיוסף )יורהדעה

יפרעהלוה.

סימןשהסקכ"ז( עלדבריהטור ,דהוצרךלפרשכןמשוםסיפאשתינקבות

ח(גמ' ,ודכולי עלמא אית להו דרב אסי וכו' .הקשה הים של שלמה )בבא

וזכרוכו',איןכאןלכהןכלום,דהיינודוקאשלאהוכרחמעולם.

קמאפ"הדיניברירהסימןלב(,אמאילאאמרינןכפשוטו,דרבימאירסבירא

יד(רש"יד"האםלכהןוכו',בתוה"ד ,ואיגלאימילתאדנפלהואוכו'.כתבו

ליהלקוחותהווולאגבימידיורבייהודהסבריורשיןהוווגביכולה.ותירץ

התוס' לקמן )מט(.ד"המת,דבחנםפירשכן,דהאאפילו קיםלןביהדכלו

על פי מה שהקשו תוס' ד"ה דכולי עלמא ,דהא רבי מאיר סבירא ליה

חדשיופטור,דבבןחדשתלהרחמנא.ועייןמהשכתבנושםבאותב.

בעלמא דודאי יש ברירה ,וחילקו דשאני התם דמתני בפירוש ,מה שאין כן

טו(תוס' ד"ה ואם לשני ,בתוה"ד ,אבל לקמן קשה טפי וכו' .הקונטרס

הכא,ואםכןישלומרדלאמסתברלומרדמשוםהכיהכאודאיאיןברירה,

הספיקות )ג ,ד( הביא לתרץ בשם הסמ"ג ,דבתפס קודם שנולד הספק אין

אלאמספקאליה.

מוציאין אותו מידו .וכשיטת תוס' בכתובות )כ (.ד"ה ואוקי .וכתב ,דהתוס'



לא תירצו כדבריו ,משום דסברי כשמואל ,דהפודה בתוך שלשים יום

דףמחע"ב

ונתאכלו המעות אין הבן פדוי ,דהמעות כל שלשים יום הוו אצל הכהן

ט(תוס' ד"ה דרבי מאיר ,בתוה"ד ,אע"פ שיכול לשלם לעשרה כהנים בזה

בתורת פיקדון .וכל היכא דבא החפץ לידו בתורת פיקדון או שאלה לא

אחרזהלאדמיהכאדלאמשתעבדאלאהחציממש.ביארהמהרי"טאלגזי

איקרי תפיסה ברשות ,כמו שכתב התרומת הדשן .והסמ"ג אזיל לטעמיה

ט

מסכת בכורות דף מח – דף מט
ו טבת – ז טבת התשע"ב
דפסקכרב,דהפודהבתוךשלשיםיוםהבןפדויאףכשנתאכלוהמעות.

דהויא מצוה דרמיא אבי דינא .והחוות יאיר )קלז( תמה ,הא בדאיכא אב

טז(בסוה"ד ,וכן ההוא דבא באמצע החדש בסוף השואל דאע"ג דבתחלת

החיוב על האב .ובספר הפרדס לרבינו אשר ב"ר חיים )שער תשיעי( ,הביא

החודש כולו למשכיר לא מדמינן ליה לתקפו כהן .והיינו דמהני תפיסה.

דברי בעל העיטור ,וכתב דפירוש לפירושו ,דכיון שלפעמים האב לא נמצא

אמנם הרשב"ם בבבא בתרא )קה (.ד"ה כולו למשכיר פירש ,דבתחילת

וביתדיןמליםובכהאיגוונאלאשייךלברך,לא פלוג.והרוקח )סימןשעא(

החודשכולולמשכירכיוון דאוקיארעאבחזקתבעליה,ובסוףהחודשכולו

כתבדלאמברכינן,משוםדלאיצאעדייןמידינפל.וכתבהריקאנטי)תקצג(,

לשוכרדאוקיממונאבחזקתבעליו.

דאף היכא דידעינן דכלו לו חדשיו ,לא פלוג .והרא"ש )סימן ח( הקשה על



טעם זה ,הא אזלינן בתר רובא .ועוד ,דממה נפשך מצוה קעביד ]ולכאורה

דףמטע"א

רצהלומרדבהכיחייברחמנא[.והחוות יאיר )קלז(הקשהעלטעםזה ,דהא

א(מתני' ,מת הבן בתוך שלשים וכו' .שיטת הש"ך )יורה דעה סימן שה

מברכין בלידת הבן הטוב והמטיב ולא חיישינן שמא נפל הוא .ועוד כתב

סקי"ב( ,דאפשר לפדות כשמלאו לו כ"ט יום וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים.

הרא"ש )סימן ח( ,דיש מפרשים ,וכן כתב האבודרהם )ברכות שער ג( ,דלא

אמנם המגן אברהם )או"ח שלט סק"ח( פליג ,והוכיח מסתימת מתניתין,

מברכינן שהחיינו ,לפי דאיכא צערא לינוקא ,וכדאמרינן בכתובות )ח,(.

דקתני"מתביוםשלשיםכיוםשלפניו" ולאחילקה ביןלפניואחריכ"טיום

דמהאיטעמאלאמברכינןבמילהשהשמחהבמעונו.ובשו"תהרשב"א)ח"א

וי"בשעותותשצ"גחלקים.

רמה( ובהגהות מיימוני )פ"ג ממילה אות ד( הקשו על האי טעמא ,מהא

ב(תוס' ד"ה מת בנו ,בתוה"ד ,ובחנם פירש כן דאפילו קים לן וכו' .כתב

דקתני בברכות )נט (:דאם מת אביו וירשו מברך דיין האמת על המיתה

המהרי"ט אלגזי )סט ]ב[( ,דרש"י סבר דטעמא דקרא ,משום דבעינן שיצא

והטובוהמטיבעלהירושהאףעלגבדישלוצערממיתתאביו .ולהכיכתב

מכללנפל,ואףדבכלולוחדשיונמילאפודיןעדלאחרשלשים,הכתובלא

הרשב"א,דאיןהברכהעלהשמחהאלאעלהתועלתשמגיעהלואףעלפי

חילקמשוםשלארצההכתובשנסמוךעלידיעתנו.

שמתערבעמהצער.

ג(מתני' ,לאחרל'יוםאע"פשלאנתןיתן.אמרינןלקמן )נא,(:דילפינןהא

ח(רש"י ד"ה מספקא ליה ,בסוה"ד ,ולא גמר חדש חדש ממדבר וכו' .ביאר

גזירהשוהמערכיןאומעולתראיה,דבתרוייהואיכאחיובאףלאחרמיתה,

הרש"ש,דנילףחדשדערכיןמחדשדמדברדיוםשלשיםכלמטה,והדרנילף

עייןשם.

כולהו שנים דערכין במה מצינו ,דאינהו נמי כלמטה ,ולמה לי ולמעלה גם

ד(]תוס' ד"ה לאחר שלשים ,בתוה"ד ,ויש לספק כיון שמת אם מברך

ששים.

שהחיינו וכו' .לכאורה בריקאנטי )תקצג( מוכח דמברכים שהחיינו ,דכתב

ט(גמ',הווליהשניכתוביםהבאיםכאחדוכו' .הקשההמהרי"טאלגזי )עג

בשםרביטוביה ,דלאאומריםבפדיוןהבןשהשמחהבמעונו,דלפעמיםהבן

]א[( ,הא כתבו התוס' בערכין )יד (:ד"ה אבעיא להו ,דבגזירה שוה למדין

מת ולהכי לא פלוג .וכיון שמברכים שהחיינו ולא אמרינן לא פלוג ,בעינן

משניכתובים ,והכינמיגזירהשוההוא.וכתבדאוליישלומר,דתוס'סברי

למימרדהיינומשוםדאףשהבןמתמברכים).ש.א.[(.

דהא דילפינן "חדש חדש" ממדבר ,לאו גזירה שוה גמורה היא ,אלא גילוי

ה(בא"ד ,שם .כתב השיטה מקובצת )אות כז( דהצד שלא יברך היינו לפי

מילתאבעלמאהוא.

דצערא קא מדכר .וכתב הש"ך )יורה דעה סימן שה סקי"ז( ,דלא דמי להא

י(גמ',אמררבאשיהכלמודיםלעניןאבילותיוםל'כלפניודאמרשמואל

דאמרינן בברכות )נט (:דאם מת אביו וירשו דמברך הטוב ומטיב ,דהתם

הלכה כדברי המיקל באבל .כתב רבינו יונה )ברכות ט :מדפי הרי"ף( בשם

שמח על הירושה .ובגליון הגרע"א )אורח חיים סימן  רכג( ציין ללויית חן

רבניצרפת ,דמוכחמהכאדגםאבילותיוםראשוןמדרבנן היא,דאי איתא

שתמה עלהש"ך ,דמצוהחשיבאטפי.ולהכיכתבלחלק,דשאניהכאדמת

דמן התורה היא ,הוה ליה למימר דמספק יום שלשים כלאחר שלשים

בנודהויפורענותמה שאיןכןבמתאביו ,ולפיזהכתב,דאימתבנווירשו

לחומרא,ונוהגאבילות,דספקדאורייתאלחומרא.

לאמברךשהחיינו.

יא(רש"י ד"ה עד שיאמרו ,בתוה"ד ,דרובא דאינשי לא עבדי למפרע חובו

ו(בא"ד,ואין לתמוהאהאדלאמברכינןשהחיינועלכלמילהומילהוכו'.

מיד.הקשההאמריבינה )הלכותפדיוןהבןסימןי(,האתינחכשמתתיכף

אמנםשיטתהרמב"ם )פ"גממילהה"ג(דמברכינןשהחיינו,לפישהיאמצוה

אחר שלשים אבל לא אם עבר איזה זמן ,וכי רובן אין פודין אלא לאחר

שאינה מצויה בכל עת .וכתב הגר"א )יור"ד רסה סקל"ד( דלמד כן מהא

הרבה זמן ,הא אדרבה ישראל קדושים הן וזריזין למצוות .ובדרך אמונה

דמברכינןשהחיינועלפדיוןהבן.

)פי"א מבכורים הי"ט בביאור ההלכה( הביא מספר אות ברית ,דהקשה,

ז(בסוה"ד ,שם .השבלי הלקט )הלכות מילה סימן ד( כתב בשם תוספות,

אמאי לא עבדי רובא לפדות בו ביום ,הא יש אומרים דעובר על עשה אם

דלא מברכין שהחיינו אפחות משלשים יום ,ומילה איתא לפחות משלשים

משהההפדיוןמיוםל"אואילך.ותירץ,דמאחרדנהוגשהפודהעושהסעודה

יום .וכן כתב הערוך לנר )סוכה מו ,(.דהברכה היא שזכה לחיות על הזמן

והפדיון מתפרסם בכך ,אם לא נודע מהסעודה איתרע רובא ויצא מכלל

הזהומברךרקכשציפהלזהשלשיםיום,דקודםהלידהאינומצפהעלקיום

הפודיםבזמנו.

המצוה .ובהגהות מיימוניות )פ"ג ממילה אות ד( פירש בשם רבינו שמחה,

יב(רש"יד"הדכ"עאיאמר,אלאמתנהבעלמא.כתבהערוךהשולחן)יור"ד

דלאמברכינןשהחיינו,לפישהאםגםכןשמחה.והביאורהגר"א)יור"דרסה

שה ,מח( ,דאם האב עם הארץ ולא ידע שאין פדיון בתוך השלשים ,הוי

סקל"ה( תמה על זה ,דהא הברכה על המצוה ,ועוד דאם כן יברכו הטוב

נתינהבטעותוצריךהכהןלהחזירהמעות.

והמטיב .והבעל העיטור )הלכות מילה ח"ד( כתב ,דלא מברכינן שהחיינו,

יג(גמ' ,מידי דהוה אקידושי אשה התם לאו אע"ג דנתעכלו המעות הוו

י

מסכת בכורות דף מט – דף נ
ז טבת – ח טבת התשע"ב
קידושי .כתבוהתוס'ביבמות )צג(.ד"הקנויה ,דטעמאדהקדושיןמהנו,כיון

החינוך)מצוהשצב(,דבדאיכאאב,עיקרמצוותועלהאבאףכשיגדלבנו.

דאי לא יחולו תצטרך להחזיר המעות ,חשיב כאילו הם בעין לשם קדושין.

יט(תוס'ד"האמר,בתוה"ד ,והשתאהווחמשסלעיםדברמועטוכו'.החזון

וכן כתב הרשב"א )קדושין נט .(.והוסיף לבאר דבההיא הנאה מתקדשת,

איש)חושןמשפטסימןטזסקי"א(כתב,דאפשרלפרשלשיטתרש"י,דכוונת

ואינודומהלמקדשבמלוה,דהתםמתחילהלאניתנוהמעותלקידושיןאלא

הגמ' "חמש מינייהו לפדיון הבן" ,דחמש מהם הוא דינר לפדיון הבן ,ובא

להלואה.

למעטשיעורהדינרוהסלעבשלששמיניות.



כ(תוס' ד"ה רבי אמי ,בתוה"ד ,ודבריו סותרין זה את זה וכו' .החזון איש

דףמטע"ב

)חושן משפט סימן טז סקי"א( כתב ליישב ,דכוונת רש"י דהשיעור של סלע

יד(גמ' ,ושמואל אמר לך התם בידולקדשה הכא אין בידו לפדותו .הקשה

צורי הוא בארבעה דינרא ערבאי ,דהיינו דדינר ערבאי שוה לדינר צורי

המשנהלמלך )פ"דמאישותה"ז( ,אםכןאףבלאנתעכלוהמעותאיך מהני

דמתניתין.

הפדיוןהאהוידברשלאבאלעולם.והוכיח ,דמחוסרזמןגרידאלאחשיב
דבר שלא בא לעולם דלאו מחוסר מעשה הוא .והחזון איש )קדושין סא

דףנע"א

סק"ז( כתב ,דבפדיון הבן ליכא חיסרון דבר שלא בא לעולם ,דהא הסלעים

א(רש"י ד"ה ושייפא ,שם המלך .כתב הרש"ש ,דנראה שמפרש שייפא

בעולםוהכהןיכוללזכותבהםאףעתה,אלאדאיפליגו רבושמואלבצורת

כפירוש התוס' ד"ה דינרא ,דפירשו דהיינו דנישוף צורתו ,וכונת רש"י

המצוה ,דרב סבר דיכול ליתן תוך שלשים והכהן זוכה מיד בשביל הפדיון

דמחמתיושנןנישופואותיותדשםהמלך.

דלאחרשלשים ,ושמואלסבר דבעינןדהכהןיזכהבכסףהפדיון בשעתחיוב

ב(גמ ,רב אשי שדר ליה שבסר זוזי לרב אחא בריה דרבינא וכו' .שיטת

המצוה,אבלמכלמקוםאיזוכהעלידיגילוידעתשלקודםשלשיםמהני.

הריב"ש )סימןקלא(והרמ"א )יור"דשהס"י(,דאיןלפדותהבןעלידישליח

ואייאמרלכהןשיזכהמשעתנתינהבשבילהמצוהלאחרשלשיםאינופדוי.

אלא על ידי אביו ,אמנם שיטת הש"ך )שם סקי"א( והט"ז )שם סקי"א(,

טו(גמ' ,ואע"ג דקיימא לן דכל היכא דפליגי וכו' ,הכא הלכתא כוותיה

דאפשר לפדות אף על ידי שליח .וכתב המהרי"ט אלגזי )עט ]א[( ,דהכא

דשמואל .הקשה בשו"ת מהרש"ל )סימן ז( ,הא דרך התלמוד שלא לסתור

מבוארדאפשרלקייםעלידישליח,דהארבאשישלחעלידיאחריםמעות

שום כלל בלא ראיה ,ומביא מתניתין או ברייתא דתסייע ליה ,או משום

הפדיון .ודחה ,דאפשר דרב אשי זיכה את המעות על ידי אחר לרב אחא,

דמסתבר טעמיה ,ואמאי הכא לא מבאר מה הטעם דהלכתא כוותיה

ובההיאשעתאיצאידימצותפדיוןוכמושכתבהיםשלשלמהקדושין)פ"א

דשמואל .והבית מאיר )יורה דעה סימן שה ,סקי"ג( כתב ליישב ,על פי מה

סימןנד(דכיוןדזכיןלאדםשלאבפניו,יוצאידינתינהבכהאיגוונא.ובשו"ת

שהקדים להקשות ,אמאי חשיב ספק פדיון הבן "איסורי" ,הא בכל גווני

חתםסופר)יורהדעהתשובהרצז(הובאבפתחיתשובה)יורהדעהסימןשה

ספיקולקולאמשום "ספקממוןלקולא".ולכך כתבלפרש ,דהיאגופא כוונת

סקט"ז(כתב,דאיןכונתהריב"שוהרמ"אאלאבגוונאדהשליחפודהובכסף

הגמ' ,דלא תימא דהואיל והפלוגתא אם נפטר מחיובו הוי כמו פלוגתא

של עצמו ,אבל בכסף של האב ודאי אפשר לפדות ,דלא יהא אלא כמניח

באיסורא,אלא דאףדקיימאלןכרבבאיסורי וכשמואלבדיני,הכאהלכתא

מעותיועלהקוףומשלחודאיןסבראדלאיהני.

כשמואל משום שעיקרה אינה אלא ממון .והקשה על הרא"ש )סימן ה(

ג(גמ'שלחליהלישדרלימרתלתאוכו'.כתבהעמקשאלה)קיז(,דרבאשי

שכתבדהויאיסורי.ועייןאותהבאה.

לא סבר כדבריו ,משום דבימיהם כבר לא השתמשו במטבעות הגדולות

טז(גמ' ,שם .הרמב"ם )פי"א מבכורים הי"ח( והרא"ש )סימן ה( פסקו כרב.

והשתמשובדינריערביא,ולהכיסבררבאשידכיוןשההוספהלאהיתהרק

וכתבוהכסףמשנהוהמהר"יקורקוס ,דלא גרסודבריהגמ'אלו,ופסקוכרב

עלפיהמלכות,אםכןכשחזרה המלכותופיחתהאת המטבעחזרהשיעור

דהלכתאכוותיהבאיסורי.וכתבהמהר"יקורקוסלבאראמאיחשיב איסורי,

של המטבעות של התורה .אמנם רב אחא סבר ,דמאחר דעלה השיעור,

הא ספק פדיון הבן לקולא ,משום דדוקא אם יש ספק אם חייב בפדיון,

מכאן ואילך אי אפשר לפחות משיעור מטבע צורי] .אמנם בתוספות

אמרינןהמוציאמחבירועליוהראיה,אבלכשהואודאיחייבבפדיוןוהספק

בכתובות )י (.ד"ה נותן מבואר ,דרב אשיהודה לרב אחא ,דגרסוהכא דרב

אם כבר בנו פדוי חשיב איסורי ,כיון דודאי חייב במצוה ,והספקאי איפטר

אשישדרלהו[.

ליה .עוד כתב לבאר ,על פי מה שכתב הרא"ש )בבא קמא פ"ד סימן ד(,

ד(גמ' ,שם .כתבו התוס' בכתובות )י (.ד"ה נותן ,דאף דמבואר הכא

דהטעם דהלכתא כרב באיסורי ,לפי שידעו דרב היה רגיל לדקדק בהוראת

דכשמוסיפין עלהמטבעצריך לפדותבסלעיםהגדולים,הני מיליכשהוסיפו

איסור והיתר ,ולכך סמכו על הוראתו ,וכיון שכן הכא דאיכא חוב מצוה,

בכל העולם ,אבל אם רק מדינה אחת הוסיפה ,לא בעי לאוסופי אשיעורא

הלכתאכוותיה.

דחמשסלעיםכסףצורי.

יז(גמ' ,תני תנא קמיה דרב יהודה וכו' ,אמר ליה שמואל אמר וכו' .כתב

ה(גמ',כלכסףהאמור בתורהוכו'.כתב המהרש"א )חדושי אגדות(,דכוונת

הרמב"ן )עמודרלז(,דהכאעלכרחךמייריבתנעכלוהמעות,דאיבאיתנהו

הגמ' כל כסף היינו כל שקל כסף ,דהא כסף סתם האמור בתרה אינו סלע

פשיטאדבנופדוי.

אלאדינרכמושכתברש"ילקמן)עמודב(ד"הכסףצורי.

יח(גמ' ,מאי טעמא דמצוה דידיה עדיף .ביאר בשו"ת הריב"ש )תשובה

ו(גמ' ,דכתובין קינטרין .פירש רש"י ד"ה קינטרין ,מאה סלעים בכל שקל.

קלא( ,דעיקר מצוות פדיון הבן הוי על הבכור עצמו ,אלא דבקטנותו אינו

אמנםבבבאמציעא)פז(.ד"הקנטריפירש,דהיינומאהמנה.

יכוללפדותעצמו,ומשוםהכיחייבההתורהאתהאבלפדותו.אמנםדעת

ז(גמ' ,וירושלים הויא רובא דעלמא .שיטת הרמב"ם )פ"ז ממעילה ה"ו(,

יא

מסכת בכורות דף נ
ח טבת התשע"ב
דמטבעשלהקדששנתערבבמטבעות שלחולין אינובטל,ולכך אם הוציא

יג(גמ' ,והרי מעשר וכו' והתנן הפורט סלע ממעות וכו' .פירש רש"י ד"ה

כל המטבעות מעל .וכתב הכסף משנה ,דהיינו משום דהוה דבר שיש לו

הפורט ,דשמע מינה דחילל תחילה מעשר בפרוטות של נחושת .המהרש"א

מתירין,דהאאפשרלחללו.אומשוםדהוידברחשובולהכיאינובטלברוב.

)קדושין יא (:הקשה בשם המהר"י בן לב ,הא אף בית שמאי דסברי להלן

ובשו"ת חיי אריה )יורה דעה תשובה יד סק"ב( כתב ,דמהכא אין להוכיח

דאין אשהמתקדשתאלאבדינר,מכל מקום מתקדשתאףבשוה דינר ,ואם

דהקדשבטל,דאפשרדכוונתהגמ'להיתר,מדיןכלדפרישמרובאפריש.

כן הכא נמי נהי דפרוטהאינו בכללכסףדקרא ,האמכל מקוםאפשרלחלל

ח(גמ',עדשמצאו לומקרא מן התרהשהוא מותר שנאמר ובאובהפריצים

על שוה כסף ,ויכול ליקח הרבה פרוטות של נחושת בשווי דינר או מעה,

ויחללוה .כתב הבעל המאור )עבודה זרה נב :מדפי הרי"ף( ,דהיינו פריצי

שהוא כסף דקרא,ולחללעליהם.ותירץהמהרש"א ,דלא מסתברדמתניתין

ישראל,דהאעובדיכוכביםאינםבנימעילה.אמנםהרמב"ן)שםבמלחמות(

מייריבכהאיגוונא,משוםדמישישלומעשרשניבשיוידינראינומחללועל

כתב ,דהיינו פריצי עובדי כוכבים והוי גזירת הכתוב התם דיתחלל על ידי

פרוטות בשיווי דינר אלא על דינר שלם ,ודוחק לומר דמיירי דלא הוה ליה

עובדיכוכבים.

דינר שלם רק פרוטות בשיווי דינר .אמנם הפני יהושע )שם( כתב ,דקושיא

ט(תוס'ד"הדמזדבנא)בנמשךלעמודב'(,ושמאכשנותןחמשיםשקלביחד

מעיקרא ליתא ,דנהי דשוה כסף ככסף ,מכל מקום בחלול מעשר שני אין

אזאינונותןפונדיוןוכו'.אמנםבפירושהראב"דעלהתורתכהנים )בחוקותי

שוהכסףככסף,דהאאיןמחלליןעלהאסימוןאףדשוהכסףהוא,דבעינן

ד פ"י( כתב ,דאף כשנותן חמישים שקל יחד ,צריך להוסיף פונדיון ,ואפילו

כסףשישעליוצורה.

שוקלכולםכאחד,ועייןשםדדרשינןלהמקרא.

יד(גמ',הקדשנמייליףקדשקדשממעשר.בגמרא בקידושין )יא(:הגירסא,



"כסףכסףיליףממעשר".וכתברש"יד"הכסףכסף ,דמכלמקוםשארכסף

דףנע"ב

שבתורהלאיליףמיניה,דלאדמו]דלאובחילולמיירי[,ועוד,דהכאכספים

י(גמ' ,והרי טענה וכו' ותנן שבועת הדיינין הטענה שתי כסף .פירש רש"י

יתירא כתיבא .אמנם הריטב"א )שם( כתב ,דאף להאי גירסא הכי פירושו,

ד"השבועת,דהיינושתימעותשהןשלישדינרומוכחשלאבעינןדינרצורי.

דכסףהאמורבהקדשיליףמכסףהאמורבמעשרבגזירהשוהדקדשקדש.

והאדבלאורבאסיאתישפירהאדבעינןשתימעותולאסגיבשתיפרוטות,

טו(גמ',אלאוכו'כלכסףקצובוכו'.כתבבחידושיהריטב"א)קדושיןיא,(:

עייןמהשכתבנולקמןבאותטז.

דמכלמקוםביתשמאידאמרידאשהמתקדשתבדינר ,סברידכסףהאמור

יא(תוס'ד"ה כלכסף,בתוה"ד ,והשתאאתיקרא לגרועידסגיאבמעהוכו'.

בתורההויכסףצורי.

בחידושי הרשב"א )קדושין יא (:הקשה ,הא כיון דלא היה מעה בימי משה

טז(גמ' ,שם .כתב המהרש"א )קדושין יא (:דהתוספות ישנים הקשו ,דלמאי

איך אפשרלומרדכונתהתורהעלדברשלאהיה.וכתבהפנייהושע )שם(,

דמסקינן השתאדרביהודהלאאיירי אלא בכסף קצוב,אם כן הטענה לבית

דצריךלומר ,דכיוןדמשקל דמעההוהבימימשהשייךלומרדכוונתהתורה

הלל צריכה להיות פרוטה ,כמו בקדושין .ובחידושי הריטב"א )שם( כתב,

אמשקלדמעה.

דאיכאלמימר,דכיוןדגביטענהכתברחמנאמניןשיהושנים,גלילןרחמנא

יב(בא"ד ,אבל לרב איתא בהדיא התם דבין שנים בין דבר חשוב מכלים

דכסףהאמורבטענהאינוממוןסתםאלאמטבעכסף,ולהכיאוקמינןאמעין

נפקי .כתב הרש"ש ,דלא נמצא כן בגמ' שם ,אלא שתוספות שם כתבו כן

שהוא סוף מטבע ,אבל בקידושין ובעלמא שלא ירדה תורה למנין ,משמע

מעצמםאליביה.

כסף
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פרוטה.

